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 ١٦ - ٦النبأ:  چژ  ژ    ڑ  ڑ    ک   ک     ڇ  ڍ    ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
بررا  رفر   گردانیدیم خواب را جفت جفت و را آفریدیم شما میخها و را کوها فرش و نگردانیدیم زمین را آیا ترجمه:
شرما  بنا کردیم باال  سرر وو پیدا کردن معاش  وقت کار را ،گردانیدیم روز پوشش و را گردانیدیم شب وشما خستگی 

بررآریم بواسر    ها  فشارنده آب ریزان تا ابر فرودآوردیم از گردانیدیم چراغی درخشان و هفت بنا  خیلی محکم و
 .باغ ها  درهم پیچیده و گیاه. ان  وآن د

بینریم  انفر  مری آفرا  و نظام شگفت انگیرز ک  در آنچ  را ،ف رت راب   ب  خلقت و درباتوج  ب  ارشادات قرآنی 
حکمرت  مالک الیزال یگان  ناظم آن میباشد و خالق و انسانها خلق گردیده و زیست بهتر و آسایش بشر بخاطر سراسر

 اذهان میگردد. در یقین بیشتر باعث ایمان و ،عاقل میباشد ملموس دیده ها  بینا و اثراتی ک  محسوس و و
ایجراد  و بودن زمین باتوج  ب  گوارا بودن آن برا  زیست بشر هموار ن ک  ازلشأن عظیم اقرآ انگیز ارشادات اعجاز و

 حیرات از ضرور  برا  امرار عناصر سایر غیره و ضرور  هم چون آکسیژن و وفرت گازات مفید و موسم ها  متعدد و
محیط آن محسوب  وحیوانات  انسان ها وگی دزن اشجار ک  بدون شک رکن مهمی در ها و ، چشم  ها دریاقبیل معادن
 .ن سالها هم بحث آن ب  انجام نرسدب  تفصیل رو  آن بحث گردد ممک مختصر  نموده ک  اگر میشود تذکر

 وان وحد ت شگفتیها  عظیمی ک  میتوان در آن نهفت  است و واق  حکمت هایی در بحث کوهها ک  در هم چنان در و
بر  قرول قررآن عظریم  وباد ها  خ رناک  طوفان ها و جلوگیر  از وآن را مکان جم  آور  آب  ،دید ظاهر  خویش

ب  این  نتیجر  خواهرد  پژوهش بشر تحقیق و داد ک  هربخشی از مورد بحث قرار،بوده زمین  جهت استقرارک  میخها 
بر   بشراینک  باساس ف رت  و .ضرورت محیط زیست خلق گردیده است زیبایی و رسید ک  بیشترین اهمیت کوها در

زیسرت برا  مناسب  دارد محیط سالم و استراخت وجود آن امکان خواب و مکانی ک  در دارد و استراحت نیاز خواب و
 .بشر میباشد

 مصرروفیت انسرانها در ، بدست آوردن رز  حرالل وحصول رز  حالل معین نمود و کار را خداوند بخاطر اینک  روز و
 .قابل زیست را مینماید انجام معیشت حالل ایجاب محیط مناسب و

محریط  ادام  حیرات و در مهمترین عنصر رو  زمین است اساسی ترین و انرجی در آفتاب ک  بیشترین منب  نور و و
ط میکند ک  همسای  را افرا بلند نمودن خان  خود آنقدر پ  کسی ک  بدون اجازه همسای  در زیست محسوب میگردد.

فقط ب  آسرایش  فقط و بدل راه نمیدهد و هیچگون  تشویشی را روم میسازد وگرمی آفتاب مح و نعمت نور برا  دایم از
  برا  بندگانش ارزانی داشرت  حرارت آفتاب تحف  خداوند  است ک و اما بی خبر ازینک  نور ،دمنفعت خویش مینگر و

 سرایر عملش بر  همسرایگان و مادامیک  ضرر انجام داده است ک  تا ناروایی را و منکرعمل  طبیعتاً و پ  شرعاً .است
 مردم برسد مستوجب جزا  آن میگردد.

ارشرادات  از نمروده و رسانی ب  انسانها ترذکر پیرامون عدم ضرر باتوج  ب  اهمیت موضوع بجا میدانیم تاحدیثی را و
 راهیاب گردیم. و پیموده درست انسانیت را مسیر ،بشریت فخر ،ناب
 «1».«فی االسالم الضرار و الضرر»

 ن  قبول کردن ضرر. رساندن است و اسالم ن  ضرر در ترجمه:



نباترات  نمرا  گیاهران و و زمینر  نشرو فشرده شدن شان باعث نزول باران میگرردد و ابرها ک  ب  امرخالق متعال و
فاظرت ح ب  تحقیق محققین زراعرت غررس نهرال و ن ر، محیط زیست نقش اساسی را دارد حیات و امرار میگردد در

حفاظت محیط زیسرت  آنها تاثیر مثبتی در حفاظت از پ  توج  ب  غرس نهالها و .جلب بارندگی میگرددباعث  اشجار
 «2» .داشت  است

 انبوه میگردد. شاداب و ،خره سبب ایجاد باغ ها  سرسبزباآل و
 در انسرانها  متعهرد را محیط زیست گردیده و گذاشتن ب  طبیعت وسبب ارج  ،ارشادات قرانی تعمق در پ  دقت و
 .محیط زیست متوج  میسازد حفاظت از

ادامر   در صد موثر در صد فلسف  و ،حکمت هویدا است سراسر گاهی برا  بشر و نظام کاینات مضمر ک  در اسرار  و
 زمین  سراز  محریط ایجاد و در ،غیره عناصر باران ها گرفت  الی تولید گازات ضرور  و بخش آن از حیات بوده ک  هر

 زیست نقش اساسی را دارا میباشد.
 ومسرتلزم اطاعرت  ،اندیشر  میباشرد ، عمرل وک  شامل اخرال  شده تمام ابعاد زندگی بشر، رو  همین اصول ذکر

 .الیزال است خدا  بزرگ و ازفرمانبردار  
محیط  بما میرساند ک  حفاظت از ،ط زیستمحی حفاظت ازپ  الزم ب  یادآور  است ک  بحث موجود راج  ب  اهمیت 

آن نهفتر   حکمتهایی کر  در بنابر و ،ضرور  میباشد انسانها الزمی و سایر زیست عالوه براینک  برا  زندگی خودما و
 محسوب میگردد. د  خالق یکتارضامن است نوعی عبادت و

نوش  و خورد در میباشد وچاه ها چشم  ها ها و دریا ازآن  ک  بیشترین مناب  آبی افغانستان عزیزمان کشور در امروز
متعهد ب  دیرن  فرد مومن و نجاسات وظیف  هر آلودگی و حفاظت آبها ازآن استفاده ب  عمل میآید  ضروریات از سایر و

انسرانی  وظیف  اسالمی و حقیقت نماید در دار  مبنی برحفاظت آبها  پاک خودلیت ومسکسی ک  ازین  اسالم بوده و
 بازنموده دوباره ب  خانواده انسانیت اجتناب  مضر اعمال زشت و تکرار آمده از است بخود بهتر ،ننموده است را ادا خود
باشرد  دار  نموده تا آبها  پاک خود مواد اضافی در انداختن نجاسات و از و نیکی ب  جامع  گردد. و خیر مصدر و گردد

 .محیط زیست انجام داده باشد حفاظت ازقبال  را در ک  بخشی مسولیت خود
آلروده  ،غبارآنها هوا  پاک دود و اثر ک  در است مواد سوختی محیط زیست جلوگیر  از حفاظت از بخش عمده در و

طریق رسان  ها  جمعری  از بار بار ب  تحیقاتی ک  انجام یافت  و نظر غیره میگردد. و باعث مشکالت تنفسی و گردیده و
العالج گردیده  هوا پراگنده شده است باعث امراض سرطانی و مضره ک  در زهر  و است بیشترین موادرسیده  ب  نشر

زار آ مررگ و درناپسند دخیل باشد حقیقترا کر   انجام این عمل زشت و کسیک  در هر و .ک  جدآ مای  تاسف میباشد
 .هموطنان ب  نوعی دخیل میباشد

ارشادات خود کشتن  در جان مسلمانها است و خون و مقدس برا  حفاظت ازآیین  دین مبین اسالم ک  یگان  مرج  و
 .  قتل کل بشر یاد آور  نموده استب  قصد بمثاببیگناه یک انسان 

رحمرت اهلل جمل  مذهب اما اعظرم ک  از ،گرفت  اند نظر ب  همین دلیل فقها  علوم شرعی برا  قتل انسانها مراتبی را در

 داده ک  ایجاب مجازات را مینماید. مورد بحث قرار قتل شب  عمد را نیز ،مدپهلو  بحث قتل ع در علی 
اصرول  سرایر خرال  مقرررات وضر  شرده نظرام و ،کسی ب  خاطرسود جویی ب  همین دلیل گفت  میتوتنیم ک  اگر

 امرراض و باعث ایجاد و گردد آن متضرر اعمالی بزند ک  عام مردم ازمحیط زیست دست ب   آلودگی هوا و جلوگیر  از
 هستم ک  باتوج  ب  اهمیت موضوع و وارقتل شب  عمد شامل گردیده است، امید بدون شک در ،گردد میر حتی مرگ و

 نماییم. الن  برخورد و حفاظت محیط زیست م ء در هم  ما دقت الزم را ب  خرج داده  ،عقاب بزرگ اخرو 
استقامت دهی امتان را بر  حسرن  بیشترین رهنمایی ومیباشد  نصوص قرآن نیز مفسر ارشادات نبو  ک  مبین و در

ده اسرت مردم توجی  نمو نف  رسانی اش ب  سایر در بهتر  انسان را و خیر معاونت ب  خلق اهلل و کمک و هم زیستی و
 .حدیث شریف آمده است ک  در

 «3».«خریالناس من ینفع الناس »



 .نف  شان ب  دیگران برسدبهترین مردم کسانی اند ک  
حفاظت محریط  )اما آنچ  ک  مورد بحث است .راه ها  زیاد  دارد بودن برا  انسانها جهات و نیکو و حالیک  خیر در

ترقی افراد جامع  زمین  هارا  آسودگی و ،فاهرآن برا   متدین اعمالی راک  در ( ب  این معنی ک  مسلمان مومن وزیست
بلند  دنیا  سر اخرو  و باعث اجر محسوب گردیده و اعمال بهتر جمل  مشکالت نجات دهد از از را بشر فراهم سازد و

 میگردد.
 قابل مالحظ  یی دارد ک  افزون براینکر  در و سالمت محیط زیست نقش موثر درختان در حفاظت از غرس نهال ها و
 غبار نقش مهمری را و گرد تصفی  هوا از محیط زیست وزیبایی  میتواند در ،داستفاده میگرد میوه آنها و استحصال ثمر

 .ایفا نماید
 ضررر زیان و در ایجاد مشکالت برا  خلق اهلل گردد و ل  توج  شود کسانیک  باعث رنجش مردم وب  عک  مسئ اگر و

زندگی مرردم واقر  شرود  تخریب محیط زیست در جمل  آلودگی هوا و راه ها  گوناگون از ازحیوانات  برا  انسانها و
 عقراب در عذاب و هیچگاهی از گرفت  و دستورات دین مبین اسالم قرار صریح با آموزه ها ومخالفت  بدون شک ک  در
 .امان نخواهد ماند

 محیط زیست : اثرات آن در طهارت و

عبادات شرط الزم قررار  دیگر تالوت قرآن و ،طوا  کعب  فقط برا  نماز،ن  این است ک   ،دین حیثیت طهارت فقط در
 بر  ذات خرود مقصرود و دین بروده و حدیث معلوم میشود ک  طهارت شعب  مهمی از قرآن و داده شده باشد، بلک  از

 .م لوب دین است
 ٢٢٢البقرة:  چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋچ :ارشاد قرانی ک  می فرماید

 پاکیزگان را. خداوند دوست دارد توب  کننده گان را و :ترجمه
ڍ  ڌ     ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ :میکردنرد مری فرمایردقبا زنردگی    درمورد مسلمانانی ک در جا  دیگر در و

 ١٠٨التوبة:  چڌ

 دوست دارد. خداوند پاکیزگان را طهارت را دوست دارند و ان جا بندگانی هستند ک  پاکیزگی و در :ترجمه
 پاکیزگی اهمیت شایانی دارد. اسالم طهارت و آی  فو  ب  خوبی معلوم میشود ک  در دو از

 پاکیزگی فقط یک حکرم از یعنی طهارت و «شططراالاان الطهور »صحیح مسلم ذکرمیشود از هم چنین حدیثی درین باب
 .داده شده است قرار نصف االیمانحدیث دیگر   در اهم دین است و احکام نیست، بلک  بخش عمده و

 کر  بر  منظرور ‡مرحمت خاص خود ب  ما این حقیقت را تفهیم کرده است ک  بعثت انبیا خداوند متعال با فضل و
گرچ  ابواب زیاد  دارد ک  بحرث  ،نام آن شریعت است رستگار  صورت گرفت  است و دعوت بسو  شاهراه سعادت و

. بر  همرین اسراس حتری بیان کرده است نجاست را آلودگی و نگهدار  از پاکی و ،محیط زیست حفاظت از طهارت و
 وآمراده میکنرد  کمراالت ملکروتی درسرت و برا  استفاده از پاکیزگی روح آدمی را اهتمام ب  دوام طهارت و المقدور

مشابهتی با شیاطین پیدا میشود  ناپاکی آلوده میشود یک نوع مناسبت و عک  آن هنگامی ک  آدمی با حالت حدث و
 احاطر  ظلمرت و روح آدمی در ترین وسوس  ها  شی انی درآدمی بوجود می آید وآمادگی خاص برا  بد استعداد و و

 «4» .تاریکی قرار بگیرد
الترزام  توجر  و پاکیزگی میباشد و محیط زیست اهتمام ب  طهارت و حفاظت از اساسی در اسباب مهم و پ  یکی از

اماکن را پاک منرزه ، هم  خود انسان الی محیط اطرا  گرفت  وجود زندگی میتواند از عرص  از هر افراد ب  پاکیزگی در
 جلروگیر  از برگیرنرده همر  خروبی هرا و پاکیزگی در کلم  طهارت و حقیقت امر، در و ،قابل زیست بگرداند گوارا و

 .ف رت میباشد خال  خواست و آلودگی ها  نامناسب و
 محیط زیست : درمهم  خاک عنصر

اساسی ک  بنام خاک یاد  نخست عنصر محیط زیست بمیان باشد الزم است ک  در اهمیت محافظت از وقتیک  بحث از
 .ها  قرآنی جویا شویمروشنی آی   اهمیت آن را در داده شود و مورد م الع  قرارمیشود 



 ٣٣یس:  چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک   ک  گچ

 آن میخورند.از آن دان  ها پ   بیرون آوردیم از و زنده کردیم مرده را ،زمین در نشان  یی است ایشان را و ترجمه:
 آن هم  خاکها  اسرت کر  اطررا  و از میگردد مراد ب  کلم  زمین مرده تعبیر خاک مرده، درین آی  مبارک  وقتی از

 و .ک  ب  شکل تخم بوجود آورده میشرودنباتی است  همچنان درین آی  مبارک  بذر، و برگرفت  است. در اکنا  زمین را
دیگرر حیوانرات  انسانها ونبات ب   بعد از طریق خاک ب  نبات انتقال میکند و این وضاحت میدهد ک  حیات از عالوه بر

ناحی  کیمیا  حیاتی همان وریک  درین آی  مبارکر  دیرده میشرود  است از مهمی این حقیقت بسیار و منتقل میشود،
 خورده میشود. اشاره ب  هم  انواع تخم میدارد ک  بسان غذا  نباتی ب  مفهوم عام آن استعمال گردیده و )حب(
 )حقیقرت زمرین چند مرده معلوم میشرود ولری در هر ظاهر میگردد ک  زمین درآی  مبارک  ب  این م لب اشاره  در

 یم وجرراث خاک زمرین از فیصد از ک  دانشمندان بگویند هشتاد ،این خود یگان  ارزش علمی است زنده است و خاک(
 «5» .ها تالیف گردیده است باکتریا
بر   حیات ب  حسراب میآیرد و بقا و ارزش ک  در با شده ک  زمین یگان  مکان مهم و داشت م لب ذکر نظر در پ  با
مسلمان میباشرد  ولیت وادا  مسؤ آن جزء عبادات و اعمار ، حفاظت وح امروز  محیط زیست محسوب میگردداص ال

ب  مفهوم ساده حفاظت زمین توج   اگر میگردد. فرد مسلمان بشمار م ءولیت ها  عمده هر التزام ب  حفاظت آن از و
خری   ها  پالستیکی ک   مصر  سرسام آور از .مثال جلوگیرن مورد بحث قرار داد میتوا اسان را موارد ساده و ،نماییم
نباترات بر   و رشد اشرجار نمو و در رو  زمین باعث ق   ارتباط رو  زمین با س ح پایین زمین گردیده و آن در ضرر
 .سال مضر قرار میگیرد دهها

کررم  بین رفتن حشررات و از میرسد اما بخاطر نظر  ساده ب یک امر زمین ک  ظاهراًگیاهان رو  همچنان سوختاندن 
غیر حی   اینک  هم  موجودات حی  و و ،حیط زیست نقش اساسی داردرساندن ب  م ضرر نهایت در زمین ها  مفیده در

سوختاندن  از صورت گرفت  وجد  ین مورد توج  ا باید درپ   ،ا انجام میدهندرا ب  نحو  از انه حمد خدا  یکتا ثنا و
 من اهلل توفیق و  .زمین اجتناب صورت گیرد گیاهان در
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