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 چکیده 

انسان و  ةها است. رابطزمینه ةالبالغه بعد از قرآن کریم، بهترین منبع برای واکاوی مباحث اسالمی در همنهج
زیست زیست یکی از این مباحث است. در اسالم بیش از هر دین و مکتبی به رفتار صحیح با محیطمحیط

شود ل خویش مورد سؤال واقع میعماا تمامکه انسان در روز قیامت نسبت به سفارش شده است. با توجه به این

ها و تبیین رفتارهای صحیح و شناسایی رفتارهای ناپسند، حیوانات را ها، راهنماییها، نهیکه چرا با وجود انذار
زیست روشن گراییِ انسان در رابطه با محیطآزار داده و نسبت به طبیعت کوتاهی کرده است، اهمیت آخرت

پیرامون آن ای تحلیلی و به کارگیری ابزار کتابخانه-با استفاده از روش توصیفیین پژوهش چه در اگردد. آنمی

 باشدمیزیست حقوق متقابل انسان و محیط ةای از رفتارهایی است که مشخص کنندسخن گفته شده، مجموعه
ل رفتاری یل و رذایفضارفتار تعبیر کرد که در قالب  ةالبالغه در حیطتوان از آن به راهبردهایی از نهجو می

های پژوهش حاکی از یافته کند.البالغه ترسیم میزیست را بر اساس نهجصورت دقیقی از روابط انسان با محیط
آن است که احساس مسؤولیت نسبت به حیوانات، اهمیت دادن به تغذیة آنان و مراعات حالشان هنگام کار، 

ترین موضوعات در رابطه با حیوانات است. خستگی، بیماری و پیری، پرهیز از اذیت و آزار و ترساندن آنان از مهم
توجه به عوامل زیست ، انتخاب آب مناسب و تنظیم آبیاری درختان، زیاهتمام به کشاورحفظ درختان و همچنین 

ترین نیز از مهم استفاده از پوشش مناسب فصلی، زارسبزهها و گلنگاه به ، محیط زندگی محیطی در انتخاب
 با طبیعت است.  هموضوعات در رابط
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 مقدمه. 1

اسالمی است. حیوانات، درختان و  ةویژه جامعهم در جوامع مختلف، بهیکی از مسائل م زیستحیطم

 قائل است. یاالعادهفوقت ها اهمیّگیاهان، آب، خاک و هوا و... از مواردی هستند که اسالم برای آن
های طبیعی را برای بین مخلوقات، انسان را برگزید، او را اشرف مخلوقات گردانید و تمام پدیده ازخداوند 

ها زندگی بهتری را تجربه کرده و امکانات استفاده از آن یةزهای او خلق کرد؛ تا او در سابرطرف کردن نیا
دی از قرآن آیات متعدّ وند درالزم را برای کسب کمال و رسیدن به مقصد نهایی در اختیار داشته باشد. خدا

ّر َو اْلَبْحِر َو َرَزْقناُهْم ِمَن ﴿اشاره فرموده است:  مسئلهکریم به این  َو َلَقْد َكرَّْمنا بَنى آَدَم َو َحَمْلناُهْم ِفى اْلب َ
ْن َخَلْقنا تَ ْفضيال فرزندان آدم را کرامت و شرافت ( )و حقاً که ما 07/)اسراء﴾الطَّّيباِت َو َفضَّْلناُهْم َعلى َكثيٍر ِممَّ

ها را بر ها روزی نمودیم و آنها را از انواع پاکیزهها را در خشکی و دریا سوار کردیم و آنبخشیدیم و آن
ماواِت َو ما ِفي اْْلَْرِض َجميعًا ﴿ ةو آی های خود برتری کامل دادیم(بسیاری از آفریده َر َلُكْم ما ِفي السَّ َو َسخَّ

ُرونَ  في ِمْنُه ِإنَّ  َفكَّ چه در این زمین است همه را ها و آنچه در آسمان( )و آن13/)جاثیه﴾ذِلَك ََلياٍت ِلَقْوٍم يَ ت َ

هایی است برای گروهی که )تسخیر( نشانه که از اوست به سود شما مسخّر نمود. حقاً که در این
 .اندیشند(می

ترین کتاب جهان اسالم بعد از قرآن کریم به این موضوع عنوان ارزشمندترین و جامعنیز به البالغهنهج    

  داند:نظام آفرینش را در خدمت انسان می )ع(امام علی .های مختلف آن پرداخته استدر حوزه
گستراند، فرمانبردار برد و آسمانى که بر شما سایه مىآگاه باشید، زمینى که شما را بر پشت خود مى»    

و نه به امید خیرى  دو به شما نه از روى دلسوزى یا براى نزدیك شدن به شماو برکت آن  پروردگارند
ها است که از شما دارند، بلکه آن دو، مأمور رساندن منافع شما بوده، اوامر خدا را اطاعت کردند، به آن

 .(143/)خطبه«دستور داده شد که براى مصالح شما قیام کنند و چنین کردند

که ایگونهمعنای در نظر داشتن معاد و زندگی دوباره در سرای آخرت است. بهگرایی به آخرت    

انسان با  در واقع آن جهان باشد.رفتارهای انسان سمت و سو پیدا کرده و در راستای رسیدن به سعادت در 
وی را تواند از این دنیا کمال بهره را برده و از سوی دیگر سعادت اخرمحور قرار دادن زندگی اخروی، می

عنوان محل زندگی چه روشن است این است که انسانی که دنیا را ناپایدار و آخرت را بهآن نیز کسب نماید.

 کوشدو می رفتار مطلوبی داشته باشد و طبیعت دارد که با حیواناتآن می جاودان پذیرفته است سعی بر
 .آخرتِ خویش قرار دهد ةجا دنیا را مزرع ی مناسب و بهها ببرد و با استفادهبهترین بهره را از این نعمت

ز ای خواهد بود و همچنین انسان در صورت تخطی ااز آنجایی که زندگی در آن سرا زندگی جاودانه    
گرایی و رتگیرد اهمیت آخمورد بازخواست قرار می زیستمحیطجمله اوامر الهی و ظلم به دیگران از

منظور از  شود.البالغه روشن مینهج یژهوبهدر منابع دینی  زیستمحیطانسان با  پژوهش پیرامون رابطة
که طی آن در قالب فضائل و رذائل رفتاری به طرح  طبیعت و حیوانات استپژوهش در این  زیستمحیط

اشاره  هاآنبه  البالغهنهجدر  زیستمحیطانسان و  ةی رابطرفتارهایی پرداخته خواهد شد که در زمینه
 شده است.
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 لهئبیان مس. 1-1

معاد  پایان زندگی نیست. ةترین مبانی اعتقادی است که طبق آن مرگ، نقطباور به معاد، یکی از کاربردی
ای ضروری و انکارناپذیر اسالم، در تمام ادیان الهی مسئله عالوه بریکی از اصول دین اسالم است که 

چگونگی برپایی روز معاد و  و اثبات ضرورت به متعددی موارد در نیز البالغهنهج شمرده شده است. در
)ع( در با توجّه به آیات قرآن و کالمی که از امام علی شده است. اشاره اعمال بندگانی محاسبهرستاخیز و 

عناصر آسمانی مانند ستارگان،  ها و زمین که در برگیرندةآسمانتوان چنین گفت که می مقدمه ذکر گردید
ها و... و انواع حیوانات هستند برای آب، گیاهان و درختان، کوه مانندماه، خورشید و...، عناصر زمینی 

تواند اما این به معنی این نیست که انسان می؛ اندبرداری وی آفریده شدهرسانی به انسان و بهرهخدمت
رفتار کند. زیرا طبق  زیستمحیطده و هر طور که خواست با هرگونه که خواست در آن دخل و تصرف کر

هر عمل مذموم و ناپسند نسبت  اصل معاد انسان در روز رستاخیز باید نسبت به اعمال خود پاسخگو باشد.
رفتار  هرگونهمانند سایر اعمال کیفر و عقوبت الهی را در پی خواهد داشت و در مقابل  زیستمحیطبه 

 نیکی در این باره از پاداش برخوردار خواهد بود.

 روست عبارتند از:هسؤاالت اساسی که این پژوهش با آن روب    

حقوق متقابل حاکم بر آن ای است و چه رابطه زیستمحیطبین انسان و  رابطة البالغهنهجاز دیدگاه  -1
 چیست؟

چه رفتارهایی بروز ارتباط انسان با حیوانات و طبیعت از  زمینة در گراییآخرتسمت برای حرکت به -2

 را باید تقویت نمود؟  چه رفتارهاییو کرد باید دوری 

 به چه میزان است؟ البالغهنهجدرصد فراوانی هر یك از این رفتارها در  -3

تحلیلی با نگاهی نو و کاربردی به  –ای و به روش توصیفی اساس منابع کتابخانهپژوهش حاضر بر    

بندی و نموده و سپس به دسته پرداخته و مطالب مرتبط با موضوع را استخراج البالغهنهجتتبع در 

طبیعت پرداخته است. بعد از آن این  و رابطه بااساس رابطه با حیوانات بندی این مصادیق برموضوع

ذائل رفتاری و فضائل رفتاری تقسیم نموده است. در به دو قسمت ر راهای یافت شده در هر بخش نمونه
وضوعات ادامه به بحث و بررسی این موارد پرداخته است و در پایان هر بخش نمودار درصد فراوانی آن م

 .فرعی را نیز رسم نموده و نمودارهای دو بخش را با هم مقایسه کرده است
ن حضرت از دیگر کتب و نیز به استخراج سخنان آالزم به ذکر است که تتبع کامل در این باب منوط     

باشد که نگارندگان نیز بر حسب توان و می )ع(سایر معصومین ضمنی از دیگر منابع مانند روایاتاستفادة 

که  همچنین ذکر این نکته الزم است اند.ها در نگارش این پژوهش بهره بردهدر دسترس بودن منابع از آن

نیز فقط  البالغهنهجعبارات  کریم منحصراً از ترجمة علی مشکینی و برای ترجمةیات قرآن آ برای ترجمة
آیات قرآن و  ترجمة محمد دشتی استفاده شده است و به همین دلیل از ارجاع درون متنی از ترجمة
 در فهرست منابع بسنده گردیده است. هاترجمهخودداری شده و به ذکر مشخصات این  البالغهنهجعبارات 
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 پژوهشپیشینة . 1-2

و زهرا  یسممحمدرضا قا لةمقاهایی نگارش یافته است ازجمله: پژوهش زیستمحیطث در خصوص بح
سومین همایش سراسری در  «زیستمحیطسبك زندگی اسالمی بر حفظ سالمت »تحت عنوان  قاسمی
که تولید زباله و آلوده کردن هوا، آب و خاک را عامل آلوده  44سال  ، انرژی و پدافند زیستیزیستمحیط

جویی و رعایت صرفه نکردن، اسراف الهی،های درست از نعمتی ستفادهداند و اشدن محیط زندگی می
 ةهمچنین مقال معرفی کرده است.بر این بحران  ةحل غلبتنها راه را های مختلف زندگیاعتدال در جنبه

، و انسان زیستمحیطدر نشریه  و مرضیه شهریاری نبوی نیعبدالحسسید  «زیستمحیطدین اخالق و »
نامه است و در چاپ شده که پژوهشی میدانی با استفاده از پرسش 94-33 ، صفحه43تابستان ، 24شماره 

دهد که بین متغیرهای احساس بین شهروندان شهر اهواز انجام شده است. نتایج حاصله از آن نشان می
مستقیم و  رابطة زیستمحیطهای دینی و متغیر حفظ ی و احیای ارزشزیستمحیطولیت، اخالق ؤمس

نسبت دین و حقوق »ی توان به مقالههای انجام شده میاز دیگر پژوهشمعناداری وجود دارد. 
حقوق مطالعات  یمی و علی مشهدی چاپ شده در نشرعزیزاهلل فه ةنوشت «؛ رویکرد اسالمیستزیمحیط

ضمن اشاره به جایگاه  اندکردهتالش اشاره کرد که نگارندگان آن  44سال  شماره هشتمبشر اسالمی 
حفاظت و ویژه اسالم در ه زیست و حفظ آن در نظام حقوقی اسالم به نقش و کارکرد ادیان الهی بمحیط

با تقویت رویکردهای مبتنی بر اخالق اند که بپردازند و به این نتیجه رسیدهست زیحمایت از محیط
زیست و نیز استفاده از ساز وکارهای فقه و حقوق محیط زیستمحیطزیست و توجه به الهیات محیط

ها قرابت این پژوهش کدام ازبنابراین هیچ ؛زیست دست یافتتوان به حفاظت و حمایت مناسب محیطمی
را مبنای کار خود قرار داده  البالغهنهجزیرا این مقاله  ؛حاضر ندارد ضوعی، محتوایی و رویکردی با مقالةمو

 از حیث چگونگی رفتار کردن و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری از آن زیستمحیطانسان و  ةو به بررسی رابط
 کند.می گذار بر این رابطه معرفیمهم و تأثیر گرایی را عاملیآخرتپردازد و در این میان می

نگاهی به حقوق حیوانات در اخالق » عنوانبا  ایمقاله حاضر، ةترین پژوهش به مقالنزدیك    
در نشریه علمی ترویجی معرفت اخالقی در سال اول است که  «البالغهنهجاسالم از منظر  زیستمحیط

اندک از  ی است بسیار محدود و به چند نمونةاکه البته مقاله به چاپ رسیده است 34شماره سوم تابستان 
خالف ادعای باشد که ادیان برمی اشاره کرده و در پی اثبات این امر زیستمحیطدر خصوص  البالغهنهج

نیستند و اما تفاوت پژوهش حاضر با آن این  زیستمحیطبرخی از متفکرین غرب عامل تخریب و ویرانی 
 در البالغهنهجتمامی مواردی را که در  ثانیاًگرایی است این پژوهش بر مبنای آخرت اوالًاست که 

 و حقوق متقابل این دو زیستمحیطمطرح شده است و داللت بر رفتار انسان با  زیستمحیط خصوص
انسان در دو حوزه طبیعت و حیوانات مورد  یباشد استخراج کرده و در قالب فضایل و رذایل اخالقمی
ها آمارهایی را از این مسأله در قالب نمودارهایی با ذکر اکثر نمونهکاش و بررسی قرار داده و در نهایت کن

 سازد.می متفاوت ارائه کرده است که کار را با پژوهش مذکور کامالً
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 ضرورت و اهمیت پژوهش .1-3

آنجا ناشی می شود که نهج البالغه کتابی است که دارای جامعیت این پژوهش از  و ضرورت اهمیت
رفتار انسان با آن در  ةاز سوی دیگر بحث محیط زیست و شیوخاصی در حوزه های مختلف می باشد 

محیط زیست را در آستانه نابودی تمدن نوینی که انسان ها در دوران مدرنیسم و پست مدرن داشته اند 
قرار داده است لذا برای کشف رفتار صحیح با محیط زیست بسیار اهمیت می یابد که ببینم نهج البالغه با 

 نگاه دینی خاص خود چه الگوی عملی ای را ارائه می دهد؟

 

 حثب .2

انسان با طبیعت است که  ات و رابطةانسان با حیوان مشتمل بر دو بخش رابطة زیستمحیط انسان با ابطةر
پرداخته  هر بخش نیز مشتمل بر فضائل رفتاری و رذائل رفتاری است که طی هر کدام به طرح رفتارهایی

 ها اشاره شده است.البالغه به آنمربوطه در نهجخواهد شد که در زمینة 

 انسان با حیوانات ةرابط. 2-1

که  یابیمیدرمباشند. با مراجعه به قرآن کریم ، حیوانات میزیستمحیطحیاتی  یکی از اجزاء اصلی و
اند و از انسان ( معرفی شده21/مؤمنون) یآدمی عبرت ( و مایه10/)غاشیه قدرت الهی ةحیوانات نشان

خواسته شده که در خلقت حیوانات تدبّر و تفکّر کند و از زندگی آنان عبرت بگیرد. در برخی آیات نیز به 
؛ 3-5/نحل) اشاره شده است جمله خوراک و پوشاک و...شود، ازنصیب انسان میمنافعی که از حیوانات 

 گوسفند ،(40/)خطبه بز مانندحیوانات اهلی  از جمله:البالغه نیز از بعضی حیوانات در نهج (.03-01/یس
 شیر(، 173/)خطبه گرگ مانندحیوانات وحشی  .(123/)خطبه اسب ،(115/)خطبه شتر ،(115/)خطبه
طاووس (، 155/خطبهخفاش )(، 123/خطبهکرکس ) مانندپرندگان (. 33/)خطبه کفتار ،(131/)خطبه

 (، شترمرغ1/خطبهکبوتر )(، 135/خطبه) (، عقاب195/خطبه) (، خروس195/خطبهکالغ )(، 195/خطبه)
 (، مورچه10/خطبه) (، عنکبوت135/)خطبه (، ملخ119/خطبه) سوسك مانندحشرات  .(123/)خطبه
 سوسمار (،197/)خطبه گورخر (،123/)خطبه فیل مانندحیواناتی  و (32/)خطبه مگس(، 135/)خطبه
 نام برده شده است.... ( و199/)خطبه ، افعی(93/)نامه ، مار(195/)خطبه (، نهنگ123/)خطبه

ها آور، نظم، ویژگیبه زیبایی تمام، خلقت شگفت )ع(علی که امام طاووس و خفاش دو حیوانی هستند    
با توصیف این حیوانات، انسان را به قدرت خداوند  )ع(امام زندگی آنان را توصیف نموده است. و روش

 ؛از توصیف آنان قائل شد )ع(توان وجوه دیگری نیز برای هدف اماممتوجه نموده است. هرچند که می

شناخت کافی و اثر عدمتواند برای جلوگیری از آزار آنان بر های این حیوانات میجمله اینکه: بیان ویژگیاز

تواند برای آشنا کردن مردم با آنان جهت مصارف های طاووس میهمچنین توصیف زیبایی باشد. یناآگاه

 باانسان  ة، بررسی چگونگی رابطپژوهشکه هدف این جاییاز آنو کاربردهای زینتی آن باشد. 

که مربوط به خلقت حیوانات برای دعوت انسان  )ع(هایی از کالم امامبخشاز طرح است؛ لذا  زیستمحیط
در گام نخست  و انسان با خدا است و در اصل مربوط به رابطة بردن به قدرت خداوند استر و پیبه تفکّ
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و بحث و بررسی آن نیز از حوصله این  ندارد زیستمحیطرفتاری در قالب رفتار متقابل انسان با  جنبة
 .خودداری گردید ،پژوهش خارج است

 فضائل رفتاری انسان با حیوانات .2-1-1

اما این بدین معنی نیست که  ،اندشدهبرداری انسان آفریده درست است که حیوانات برای استفاده و بهره

که به دهد که اسالم، ضمن اینهای دینی نشان میانسان هرگونه که بخواهد با آنان رفتار کند. آموزه

ده و ر کرهایی را مقرّو مرزها و محدودیت ا حدّای نگرفته است امّو... خرده آنان استفاده از گوشت و پوست
که چون به مباحث عمیق فقهی نیازمند است و در  ده استنمومشخص  نیز رفتارهای پسندیده و نیکو را

کنیم؛ اما ذکر این نکته الزم است که برای گنجد، از ورود به آن خودداری میاین مجال نمی
مهربانی و رعایت حقوق حیوانات پاداش الهی در نظر گرفته شده است و این مقدمه و  ،یرفتارخوش
ها و مخلوقات خداوند. در مناسب از این نعمت ةی توجه به حیات حیوانات و استفادای است براانگیزه

سفارش کرده  هاآنبه  البالغهنهجدر  )ع(ای که امام علیجا به برخی از رفتارهای مطلوب و پسندیدهاین

 پردازیم.می ،است

 ولیت نسبت به حیواناتؤاحساس مس. 2-1-1-1

، الزم است حکومت اسالمی تمهیداتی هستندهای عمومی یك سرزمین که حیوانات جزء داراییجاییز آنا

ول حقوق حیوانات از ؤهای دینی حکومت را مسجهت حفظ آنان از هرگونه آسیب احتمالی بیندیشد. آموزه
افراد جامعه را نسبت به  ةکند. عالوه بر آن همحفظ جان، تأمین آب، غذا، مسکن و... معرفی میجمله: 
ای که در ابتدای خالفتش ایراد در خطبه )ع(داند. امام علیول میؤحیوانات مس یژهوبهخود  زیستمحیط

کنید زیرا شما در پیشگاه خداوند،  شهیتقواپاز خدا بترسید و »فرموده به این موضوع اشاره کرده است: 
بین  ةبه رابط )ع(این کالم امام (190/خطبه) .«ها و حیوانات هستیدول بندگان خدا و شهرها و خانهؤمس

های پرهیزکاری، احساس حیوانات اشاره دارد و بیانگر این است که یکی از مؤلفهرعایت حال  تقوا و
 است. ت نسبت به حیواناتولیّؤمس
 سپردن حیوانات به چوپانی مهربان .2-1-1-2

، منشوری برای رعایت به کارگزار مالیاتی خویش نوشته آن را خطاب )ع(امام علی که 25ی نامهراز دوم ف
حیوانات داشته و به تبیین چگونگی  ها را دربارةامه بیشترین توصیهحقوق حیوانات است. ایشان در این ن

ای که برای وی ترسیم به او این است که به شیوه )ع(های امامیکی از توصیه رفتار با آنان پرداخته است.
 ،را به چوپانی مهربان بسپارد که با مالیمت حیواناتسپس  ،را از اموال آنان دریافت کند مالیات ،کرده

آن را به در رساندن حیوانات » :برساند )ع(دست امامها را بهرعایت تمام حقوق، آن روی و، میانهمهرورزی

گیر باشد و نه ستمکار، نه تند براند و نه دست چوپانی که خیرخواه و مهربان، امین و حافظ که نه سخت
هایی قائل شده است، برای چوپان ویژگیدر این کالم  امام)ع( .(25/)نامه «بسپار ،حیوانات را خسته کند

حیوانات  کنندهخستهخشن، جور پیشه، تندران و  باشد و دار و حافظخیرخواه، مهربان، امانت که:ازجمله این

 نسبت به حیوانات است.  امام)ع(حساسیت  دهندةنشان امر این نباشد که
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زکات در دست کارگزارش قرار دارند،  ةمنزلکه به یبر رعایت حقوق حیوانات امام)ع(رسد یبه نظر مامّا     

دارد؛ زیرا این نوع حیوانات، اسیر آن کارگزارند و مال دیگران هستند، نه مال آن  یتأکید و اهتمام بیشتر
ها آن یو الغر یو چاق یو گرسنگ یبیم آن داشته است که کارگزار به سیر امام)ع(بنابراین،  ؛کارگزار

که در دست  یبر رعایت حقوق حیوانات امام)ع(، یروت ندهد. از اینتوجه نداشته باشد و به آن اهمیّ
دهد. ینشان م یکنندگان ندارد، حساسیت بیشترینگهدار یبرا یهستند و سود مستقیم هاآنغیرمالکان 

 یدهد و براینسبت م یو اله یحفظ و رعایت حقوق حیوانات را به نظام دین امام)ع(قابل توجه اینکه  ةنکت
 نیز و پاداش بزرگى مایه شده یاد دستورات به عمل»شود: یقائل م یو معنو یاین کار اجر و مزد اخرو

 (.157 :1334)رضایی،  (25)نامه/ «شد خواهد تو هدایت
 فرصت دادن به حیوانات جهت تغذیه کافی .2-1-1-3

است. در روایات تأکید فراوانی بر این موضوع  انآن ةبر انسان، تأمین آب و آذوق اتجمله حقوق حیواناز

در روایتی برای  )ص(کند. پیامبرآب و غذای حیوان را بر مالك او واجب می که تأمینایگونهبه ؛شده است

هر جا وارد »باشد: آب و علف حیوان مى حقّ ةبخشى از این روایت، درباری قائل شده است، حقوقحیوانات 
 :1470 )کلینی،« شد به فکر تأمین خوراک حیوان باشد و هرگاه به آب رسید آن را بر حیوان عرضه کند

9/530).  
ای که به مأمور مالیاتی دهد. در نامهای مینیز به تغذیه کافی حیوانات اهمیت ویژه )ع(امام علی    

فرصت کافی  هاای حیوانات توجه داشته باشد و به آنکند که به نیازهنویسد به او سفارش میخویش می
سپردی به او سفارش کن تا هرگاه حیوانات را به دست فردی امین » برای خوردن و آشامیدن بدهد:

دو مورد دیگر نیز  .(25/)نامه «زار رسیدند فرصت دهد تا علف بخورند و آب بنوشندهرگاه به آب و علف
 گردد.می مشاهدهدر این زمینه یافت شد که در جدول ذیل 

 

 فرصت دادن به حیوانات جهت تغذیه کافی :1جدول 

 البالغهترجمه متن نهج موضوع شماره ردیف

 رعایت حقوق حیوانات زمان تشنگی 25نامه  1
دست فردی امین سپردی به او سفارش کن تا: هرگاه حیوانات را به

 ها را در سر راه به درون آب ببرد.آن

 25نامه  2
فرصت دادن به حیوانات براى چریدن در 

 زارهاعلفزمان عبور از 
کن تا: هرگاه حیوانات را به دست فردی امین سپردی به او سفارش 

 بی علف نکشاند. ةاست به جادّ زارعلفه دو طرف آن هایی کاز جادّه
 

 . استراحت دادن به حیوانات2-1-1-4

استراحت دادن به حیوانات سواری در مسیرهای طوالنی یکی دیگر از فضائل رفتاری است که به آن 
خویش نیستند، بنابراین  زیرا حیوانات قادر به تکلّم و بیان نیازهای خود و دفاع از حقّ ؛توصیه شده است

فرماید: در این زمینه می )ع(ه کافی داشته باشد. امام علیت و توجّشایسته است که انسان به این موارد دقّ

را مهلت دهد تا  دست فردی امین سپردی به او سفارش کن تا: هرچندگاه شترانهرگاه حیوانات را به»

 .(25/)نامه «استراحت کنند
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 . رعایت عدالت در سوار شدن بر حیوانات2-1-1-5

مورد تأکید و سفارش اسالم است.  ،جانداران حتی حیوانات ةی همها و دربارهزمینه ةورزی در همدالتع
هرگاه حیوانات را »دادن رعایت گردد: در مسیرهای طوالنی بهتر است عدالت بین حیوانات جهت سواری

در سوار شدن بر شتران عدالت را را خسته نسازد و  هاآنبه دست فردی امین سپردی به او سفارش کن تا: 
 .(25/)نامه «رعایت کند

 ، پیر و معیوبخسته ،حیوانات زخمیحال مراعات  .2-1-1-6

به انجام آن توجه داده  امام)ع(حیوانات زخمی و خسته نیز یکی از رفتارهای نیکویی است که حال مراعات 
و مراعات حال شتر خسته ... هرگاه حیوانات را به دست فردی امین سپردی به او سفارش کن تا: » است:

بدون شك رعایت حال حیوانات در  .(25/نامه) «یا زخمی را که سواری دادن برای او سخت است بنماید
ت قلب شرایط سختی چون خستگی و جراحت و بیماری از اموری است که بر صفای درون و رقّ

 کند.آن داللت می ةدهندانجام

در »فرماید: می ،شرایط جسمی و سنّی حیواناتی که باید برای زکات بپذیرند ةردربا امام)ع(همچنین     

 «عنوان زکات نپذیرحیوان پیر و دست و پا شکسته، بیمار و معیوب را بهتحویل گرفتن حیوانات، 

بیانگر این نکته است که ایشان به حیوانات بیمار و شکسته پا و پیر و فرسوده  امام)ع(این کالم  .(25/)نامه

های راه دادن و طیزیرا این کار مستلزم حرکت ؛کندجای زکات نهی میهب هاآننیز توجه دارد و از گرفتن 

 ،ابن ابی الحدید شرح )رضایی به نقل از: تردید چنین حیواناتی در راه اذیت خواهند شدطوالنی است و بی
1474: 15/155). 

 ائل رفتاری انسان با حیواناتذر .2-1-2

نوعان بلکه با تمام موجودات از اهمیّت برخوردار است. حیوانات، کیفیت رفتار انسان نه فقط با هم
خداوند هستند و به همین دلیل از احترام برخوردارند و هرگونه رفتار ناپسند با آنان در شریعت مخلوقات 

ی حیات، هرکدام های الهی هستند که در چرخهحیوانات به نوعی نعمت مذمّت شده است. از طرفی دیگر،

تارهای ناپسند با کنیم رفارزش فرض نقش و جایگاه خاص خود را دارد. حتی اگر حیوانات را موجوداتی بی

هی و دور از ادب انسانی است. هرگونه رفتاری که ظلم و شأن یك انسان در جایگاه خلیفه الآنان خالف 
خداوند در قرآن کریم به  گرایی مغایر است.ستم، آزار و اذیت و سلب حقوق حیوانات تلقی شود، با آخرت

گاه که همه و آن( )5/)تکویر﴾ُحِشَرت اْلُوُحوشُ َو ِإَذا ﴿حشر حیوانات در روز قیامت اشاره فرموده است:
 َدابٍَّة ِفي َو ما ِمنْ ﴿. همچنین فرموده است: (حیوانات وحشى محشور شوند )از محل مرگ خود بیرون آیند(

و ( )33/)انعام﴾رَبِِّهْم ُيْحَشُرون ٍء ثُمَّ ِإلىَو ال طاِئٍر َيِطيُر ِبَجناَحْيِه ِإالَّ أَُمٌم َأْمثاُلُكْم ما فَ رَّْطنا ِفي اْلِكتاِب ِمْن َشيْ  اْْلَْرضِ 
هایى همانند کند نیست مگر اینکه امتاى که با دو بال خود پرواز مىاى در زمین و نه پرندههیچ جنبنده

به سوى پروردگار خود گردآورى  م سپس همهایما چیزى را در کتاب خود فروگذار نکرده .شمایند
توان گفت اگر به حیوانی از ناحیه حیوانی یا انسانی ستمی شده باشد، آن می فوقات . بنابر آی(شوندمى

ت شعور امکان وقوع این امر و چگونگی و کیفیّ ةخواند. دربارمی یدادخواهحیوان در روز قیامت خدا را به 
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حیوانات در تفسیر المیزان و تفسیر نمونه ذیل همین آیه بحث و بررسی مفصلی صورت گرفته است که 
و با توجه به میزان  اند، صاحب رأی و عقیدهرندیپذتیتربحاکی از این است که حیوانات نیز شعور دارند، 

 :1304مکارم شیرازی، ؛ 179-0/173 :1304)طباطبایی، ول هستند ؤشعورشان، تکلیف دارند و مس
ها آن نییتببه برخی از این رفتارهای ناپسند اشاره شده است که در ادامه به  البالغهنهجدر . (5/224-229

 پردازیم.می
 گرفتن طعمه از دهان حیوانات. 2-1-2-1

حیوانات گردد که انسان به هیچ موجودی حتی موجب می ،باور به برانگیختن دوباره و حسابرسی دقیق آن
گرفتن حتّی  )ع(گیرد. امام علیترین اعمال و رفتار انسان مورد محاسبه قرار میکوچكچراکه  ؛ظلم نکند

در  آنچهبه خدا سوگند، اگر هفت اقلیم را با »فرماید: داند و میای را ظلم میپوست جویی از دهان مورچه
اى ناروا بگیرم، چنین هاست به من دهند تا خدا را نافرمانى کنم که پوست جوى را از مورچهزیر آسمان

 .(224/خطبه) «نخواهم کرد
 . ترساندن حیوانات هنگام ورود میان آنان2-1-2-2

شایسته است هنگام وارد شدن به جایگاه آنان به این نکته  ،دلیل اینکه حیوان نیز صاحب روح استبه

گردد. ه شود که ورود ناگهانی و همراه با سرو صدا و خشونت موجب ترسیدن و آشفتگی حیوان میتوجّ
گیر رفتار نکن، حیوانی را گر و سختکه داخل شدی مانند اشخاص سلطه آنگاه» فرمایدمی )ع(امام علی

 .(25/)نامه «رم مده و هراسان مکن
 مثله کردن حیوانات مرده .2-1-2-3

ُهمْ ﴿ :است انات را کارى زشت و شیطانى شمردهقرآن کریم مُثله کردن و بریدن اعضاى حیو َو  َو َْلُِضلَّن َّ
ُهمْ  ن َّ ي َ ُرنَّ  َْلَُمن ِّ ْيطاَن َوِليًّا ِمْن ُدوِن اللَّهِ َو ََلُمَرن َُّهْم فَ َلُيَبتُِّكنَّ آذاَن اْْلَنْعاِم َو ََلُمَرن َُّهْم فَ َليُ َغي ِّ فَ َقْد  َخْلَق اللَِّه َو َمْن يَ تَِّخِذ الشَّ

سازم و کنم و به آرزوها )ى دور و دراز( دچار مىها را گمراه مىو مسلّماً آن( )114/)نساء﴾َخِسَر ُخْسرانًا ُمبيناً 
دهم که بدعت( بشکافند و دستور مىهاى چارپایان را )از روى خرافه و دهم که گوشها فرمان مىبه آن

جاى خدا سرپرست و یاور خود گیرد حقّا آفرینش خدا را )در روح و جسم( تغییر دهند و هر که شیطان را به

 .به زیانى آشکار دچار گردیده است(که 
نیز هرگونه آزار و اذیت حیوانات مانند بریدن دست و پا، گوش و دم و... را رفتاری  )ص(پیامبر اسالم    

 تُ ؤَْكلَ  و َأن بالدوابِ  يَُمثَّلَ  َأن )ص(اهللرسولنهى »و از انجام آن نهی فرموده:  داندبسیار ناپسند و زشت می
کنندگان را لعنت کرده و مثله( 15/933: 1414؛ حسینی زبیدی، 11/915: 1414)ابن منظور،  «بها الَمْمُثول

 .( )لعنت خدا بر کسى که حیوانی را مُثله کند(91/232 :1473)مجلسی،  «ِباْلَحيَ َوان َمثَّلَ  َمنْ  اللَّهُ  َلَعنَ » است:
ها را قصاص قاتل خویش، آن ةدربار )ع(امام حسینو  در وصیت خویش به امام حسننیز  )ع(امام علی    

بپرهیزید از »شنیدم که فرمود:  )ص(من از رسول خدا»فرماید: دارد و میبر حذر می از بریدن اعضای وی

کردن شدت زشتی مثله امام)ع(در این کالم  .(40/)نامه «بریدن اعضای مرده، هرچند سگ دیوانه باشد
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کار بردن قید فرماید؛ اما از این رهگذر به حقوق حیوانات نیز اشاره کرده است و با بهها را بیان میانسان

 کردن را روشن نموده است. دیوانه برای سگ، اوج ناپسند بودن مثله
 جدایی انداختن بین حیوانات ماده و فرزند. 2-1-2-4

و نیازی که فرزند به شیر مادر  هست حیوان ماده و فرزند ای که بینبه جهت انس و عالقه )ع(امام علی
هرگاه حیوانات را به دست فردی امین » به جدا نکردن حیوانات ماده و فرزندانشان اشاره فرموده است: دارد

 .(25/)نامه «سپردی به او سفارش کن تا: بین شتر و نوزادش جدایی نیفکند
 دارنوزاد یواناتح یرشدوشیدن تمام . 2-1-2-5

ده از شیر آنان امری به بهانه حق استفا هاآنداشتن فرزندان دوشیدن شیر حیوانات ماده و گرسنه نگه

دست هرگاه حیوانات را به»شود: را در این صورت، نوزاد آن دچار ضعف و آسیب مىزی ؛نکوهیده است

 .(25/ )نامه «اش زیانی وارد نشودفردی امین سپردی به او سفارش کن تا: شیر آن را ندوشد تا به بچّه
 با حیوانات رفتاری انسان و رذائل فضائل درصد فراوانی. 2-1-3

صورت جداگانه شمارش شد و پیرامون رابطه انسان با حیوانات به البالغهنهجتمام مصادیق یافت شده در 

و  بار تکرار 3با  دادن به حیوانات جهت تغذیه کافی فرصت در بین فضائل رفتاری،مشخص گردید که 
بیشتر مورد تأکید قرار گرفته است. رذائل نیز همه به بار تکرار  2با  حیوانات زخمی و خستهحال مراعات 

 گردد.که در نمودار ذیل نیز مشاهده می اندمیزان مورد تأکید قرار گرفتهیك 
 

 
 البالغهدر نهج انسان با حیوانات درصد فراوانی رابطة: 1نمودار 

 

 انسان با طبیعت . رابطة2-2
به یادکرد از  ند در آیات متعددی از قرآن کریم،طبیعت اهمیّت نداده است. خداوهیچ مکتبی مانند اسالم به 

َو اْلرَض َمَددناها َو ألَقيَنا ِفيَها َرواِسَی َو ﴿فرماید: های آن پرداخته است. به عنوان مثال میطبیعت و جلوه
و این زمین را )( 27 و 14 /)حجر ﴾َو َمْن َلْسُتْم َلُه ِبرازِقين شَ فيها َمعايِ  َو َجَعْلنا َلُكمْ أنَبتَنا ِفيَها ِمن ُکلِّ َشیٍء مَّوُزوٍن 
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اى رویاندیم و در آن هرگونه هایى پابرجا نهادیم و در آن از هر چیز سنجیده شدهگستردیم و در آن کوه
. بسیاری از یستید قرار دادیم(ن هاآن ةدهندو براى کسانى که شما روزى وسایل زندگى براى شما

ه است؛ مانند سوره رعد، نور، نجم، فجر، گذاری شدعناصر طبیعت نام کریم نیز به نامهای قرآن سوره
  . ...، قمر وشمس، لیل

نیاز  ها و ستارگان و...ای است که به آب، هوا، درختان و گیاهان، کوهگونهساختمان وجودی انسان به    

بنابراین بین ؛ خاکی ممکن نیست ةطبیعت، زندگی برای انسان در این کرمبرم دارد و به عبارتی بدون 
انسان و طبیعت ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. این ارتباط یك ارتباط مستقیم و دوسویه است. انسان با 

نسان از نظر گیری شخصیّت اگذارد. طبیعت نیز در شکلچگونگی عملکرد خویش بر طبیعت اثر می
رفتار او در بعد فردی و اجتماعی مؤثّر است. در ادامه به بررسی فضائل و رذائل  ةوجسمی و روحی و شی

 پردازیم.می رابطه حاکم بر اینرفتاری 
 فضائل رفتاری انسان با طبیعت .2-2-1

، یدرست از طبیعت و رفتار صحیح با مظاهر طبیع ةمنظور استفاددستورها و رهنمودهایی را به )ع(امام علی

ای مؤثّر و گونهخود را با محیط اطراف به ةها، رابطما قرار داده است تا با اتّکا به آن راهنماییدر اختیار 

 ایرفتارهای مطلوب و پسندیدهی انسان با طبیعت، ؛ بنابراین منظور از فضائل رفتارسازنده شکل دهیم
  رعایت کند.طبیعت  خویش با ةگرا در رابطکه الزم است انسان آخرت است

 )فضای سبز( زارسبزهها و گلنگاه به  .2-2-1-1

تماشای مناظر سبز و زیبا از کنند. محیطی در سالمت روان نقش مهم و اساسی ایفاء میعوامل زیست
ها باغها و فضای سبز که شامل مراتع و جنگل. است که شریعت اسالم بدان دعوت نموده است رفتارهایی

بخشی اثر درمانی و آرام ةدر زمین )ع(امام علی .روح و روان آدمی دارد شود، تأثیر بسیار مثبتی برمیو... 
نگاه به این  .(477/)حکمت «آور استکننده و نشاطدرمان زارسبزهنگاه به »فرماید: میفضای سبز 

را برد و نشاط و شادی از بین میرا  های روحی و روانیزداید، بیماریرا می هاها و غمافسردگیها، زیبایی
هاى زیبا، همگان را به باغ ییلهوسبهپس زمین » فرماید:آورد. همچنین میبرای انسان به ارمغان می

اى را به شگفتى ها که بر خود پوشید، هر بینندهسرور و شادى دعوت کرده، با لباس نازک گل برگ
اى را به راست، هر بینندهکنان خود را آهاى گوناگون، فخرو با زینت و زیورى که از گلوبند گل واداشت

 .(41)خطبه/« وجد آورد
 استفاده از پوشش مناسب فصلی .2-2-1-2

دلیل اثر هوای هر به )ع(محیطی بر جسم انسان، امری روشن است. امام علیتأثیر طبیعت و عوامل زیست

بپوشانید و در آغاز سرما خود را »: استفصل بر انسان به استفاده از پوشش مناسب فصلی توصیه نموده 
سوزاند و کند که با برگ درختان خواهد کرد: آغازش میها همان میدر پایانش آن را دریابید زیرا با بدن

در این بیان حکیمانه به مقایسه بین سرمای پاییز و سرمای بهار  امام)ع(. (123/)حکمت «رویاندپایانش می
گرچه به ظاهر، سرمای ابتدای پاییز و سرمای ابتدای بهار از جهت درجه برودت یکسان  ؛اندپرداخته
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آورند، ولی تأثیر این دو کامالً متضاد بوده و اثری نماید و هر دو فصل را فصل اعتدال هوا به شمار میمی
نویسد: ابن میثم در شرح این حکمت چنین می(. 42 :1335)اسالمپور کریمی،  مخالف یکدیگر دارند

ل پاییز است و تابستان و پاییز در خوددارى و پوشش در آغاز سرما واجب شده است، چون آغاز سرما اوّ»
ها در اثر بدن کهیدرحالشود ها نیز وارد مىو بر بدن رسدسرما فرا مى کهیوقتخشك بودن شریکند، پس 

و اثرپذیرى  پى و خشکى پیدا کرده گرما و خشکى تابستان، آمادگى براى تخلخل و باز شدن منافذ رگ و
گردد، در نتیجه نیروهاى سردى و خشکى در و تأثیر سرما در اثر فشار حرارت غریزى سریع مى بدن زیاد

ها سوخته ، به همین دلیل درختان خشکیده و برگاندمرگگیرد که این هر دو طبیعت بدن قوّت مى
اما دستور به استقبال از آخر سرما یعنى آخر زمستان ؛ گردندمىها الغر و نحیف ریزند و بدنشوند و مىمى

و آغاز فصل بهار، از آن جهت است که زمستان و بهار در رطوبت شریکند و فرقشان در این است که 
تش بدان آمیخته به گرماى بهارى شود و شدّ هرگاهزمستان سرد و بهار گرم است. پس سرماى پسین 

گیرد و گسترده ها ندارد و حرارت غریزى قوّت مىآن شکستى و زیانى به بدنوسیله درهم شکند، بعد از 

شود که خود طبیعت زندگى سرما با رطوبت معتدل گشته، آمادگى براى مزاج پیدا مى ةوسیلشود و بهمى

 (.5/520 :1305 بحرانی،« )هاستها و میوهها و شکوفائى برگاست و باعث رشد و نیرو گرفتن بدن
 محیط زندگی در انتخاب محیطییستزتوجه به عوامل  .2-2-1-3

پذیر است اثرموجودی  انسانتأثیر شگرفی بر افکار، اخالق و رفتار انسان دارد؛ زیرا  زیستمحیط

بارها  )ع(امام علی .رسدیابد و به تکامل میت او در محیط زندگی شکل میکه بخشی از شخصیّایگونهبه

زیستشان بر اخالق و  ةرافیایى زندگی اعراب جاهلی و شیودر کالم خویش به بیان تأثیر محیط جغ

 ةدهند را هشدار )ص(دخداوند، پیامبر اسالم، حضرت محمّ»که فرموده است: رفتارشان پرداخته، چنان

عرب، بدترین دین را داشته و تا امین و پاسدار وحى الهى باشد، آنگاه که شما ملّت  جهانیان مبعوث فرمود
فاقد شنوایى، به  کهاى خشن و مارهاى سمّى خطرناکردید، میان غارها، سنگدر بدترین خانه زندگى مى

 ریختیدخوردید، خون یکدیگر را به ناحق مىنوشیدید و غذاهاى ناگوار مىهاى آلوده مىبردید، آبسر مى
شد و مفاسد و گناهان، شما را فرا گرفته ن شما پرستش مىها میابریدید، بتو پیوند خویشاوندى را مى

در کالم فوق عالوه بر تشریح سبك زندگی اعراب جاهلی، به این نکته  )ع(امام علی .(29/خطبه) «بود
اشاره فرموده است که آب آلوده، غذای ناگوار، محیط نامناسب زندگی و شرایط سخت معیشتی بر اخالق و 
رفتار آنان تأثیرگذار بوده و موجب شده است که از نظر روحی به خشونت رفتاری و درگیری و قطع رابطه 

محیطی، زیست دلیل اثرگذاری این عوامل نامناسبِبه امام)ع(گوناگون دچار گردند. از این رو و مفاسد 

 محل زندگی آنان را بدترین محیط برای زندگی معرفی کرده است.
و پیمان شما از هم گسسته،  اخالق شما پست»فرماید: در نکوهش مردم بصره می امام)ع(همچنین     

کار برده، به امام)ع(تعابیری که  .(13 /)خطبه «آشامیدنى شما شور و ناگوار استدین شما دورویى و آب 

ها نکوهشى است که درباره شهرشان فرموده است و آن شور بودن آبشان بوده و علّت شورى آب آن
براى این است که  امام)ع(نزدیکى شهرشان به دریا و مخلوط شدن آبشان با آب دریاست. نکوهش 
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، فساد یکندذهنهاضمه، اند. این چنین آبى موجب بروز سوءمکان را براى اقامت انتخاب کردهخودشان این 

. هرچند که (1/537 :1305بحرانی، شود )اند مىها که پزشکان نام بردهطحال، امراض پوستى و امثال این

زیادی دارد؛ برای های بر تلخی و شوری به خاطر مجاورت ساحل دریا آلودگیمعلوم است چنین آبی عالوه

بنابراین ؛ ر استروح و جسم، در روح و فکر انسان نیز مؤثّ ةبا توجه به رابط بار وسالمتی جسمانی زیان

 .(1/433: 1305 )مکارم شیرازی، ت از اخالق آنان استها در واقع نوعی مذمّت از آب آنمذمّ
بدبو بودن خاک، نزدیك بودن شهر به آب و دور بودن آن از آسمان را از عوامل منفی و مخرّب دیگر     

بر تأثیر محیط طبیعی و  امام)ع(گرچه این سخنان گردد؛ به شمار آورده که در جدول مشاهده می
م است که تأثیر ها داللت دارد ولی مسلّت شهر( در خلق و خوی انسان)تأثیر آب و هوا و موقعیّ جغرافیایی

(. از کالم 1/441 :1305 ،)مکارم شیرازی ت تامّه نیستهاست و هرگز علّها در حد فراهم آوردن زمینهاین
ت و محیطی بر جسم و روح انسان، دقّزیست توان چنین استنباط کرد که به جهت تأثیر عواملِمی امام)ع(

 یابد.ه کافی در انتخاب شهر محل سکونت ضرورت میتوجّ
 

 یمحیط زندگ محیطی در انتخابتوجه به عوامل زیست: 2جدول 

 البالغهمتن نهج ترجمه موضوع شماره ردیف

 13خطبه  1
محیطی در افکار و تأثیر عوامل زیست

 اخالق انسان
تر و به آب نزدیك جاهمههاست، از خاک ینبدبوترخاک شهر شما 

 از آسمان دورتر است.

 محیطی در انساننقش عوامل زیست 14خطبه  2
هاى شما سرزمین شما به آب نزدیك و از آسمان دور است، عقل

و  اى براى تیراندازسست و افکار شما سفیهانه است پس شما نشانه
 باشید.و صیدى براى صیّاد مى اى براى خورندهلقمه

  

 انتخاب آب مناسب و تنظیم آبیاری درختان .2-2-1-4

در فضیلت  )ص(مسالپیامبر انیازمندند. دلیل اینکه جزء موجودات زنده هستند به آب درختان و گیاهان به

( 10/42 :1474)حر عاملی،  «َظَمإٍ  ُمْؤِمنًا ِمنْ  طَْلَحًة َأْو ِسْدَرًة َفَكأَنََّما َسَقى َسَقى َمنْ »: فرمایدآبیاری درختان می
)هر کس درخت خرما یا سدری را آبیاری کند، مانند آن است که انسان مؤمنی را از تشنگی رهانیده و 

 سیراب ساخته است(. 
نوع آب به جهت تأثیر مستقیم آن در کیفیت و کمیت رویش درختان و گیاهان  به اهمیت )ع(امام علی    

 عنوان رفتار و روش نیکو راهنمایی نموده است:هاشاره فرموده، همچنین به تنظیم و مدیریت آبیاری نیز ب

باشند. پس ها نیز گوناگون مىو آب نیاز نیستاى از آب بىو هر روینده آگاه باش هر عملى رویشى دارد»

چه آن ؛ واش شیرین استاش به اندازه و نیکو باشد شاخ و برگش نیکو و میوههر درختى که آبیارى

آشکار است که اختالف . (154/خطبه) «اش تلخ استدار و میوهدرختش عیباش پاکیزه نباشد آبیارى
زارها و ها و خوبى کشتیها از نظر شیرینى و شورى، سبب بروز اختالف در چگونگى استعداد روییدنآب

تر است و بدى و فساد در آن اش بهتر و پاکیزهمند است میوهترى بهرهو هر چه از آب پاکیزه هاستمیوه
انسان را به درخت تشبیه نموده  امام)ع((. هرچند با توجه به بافت کالم، 3/492: 1305نیست )بحرانی، 
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و ( ها به قلب و چشم و دیگر اعضاءورودی) های جسمی و روحیورودی تاست تا از این رهگذر، اهمیّ
به  امام)ع(توان گفت ا در فضای حقیقی میامّ ؛اهمیت تعلیم و تربیت را برای مخاطبان روشن گرداند

 اهمیت آبیاری درختان و گیاهان، کنترل کیفیت و مدیریت آن نیز اشاره فرموده است. ةلأمس
 . طلب باران2-2-1-5

که رحمت و  طلب باران از خداوند یکی دیگر از فضائل رفتاری انسان در رابطه با طبیعت است. باران

َو ﴿فرماید: آورد. قرآن کریم میهمراه میها را بهزمینهی با خود برکت در همه ،نعمت بزرگ الهی است
زَّْت َو رََبْت َو أَنْ َبَتْت ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َبهيج اْْلَْرضَ  تَ َرى َها اْلماَء اْهت َ و )روى( زمین را ( )5/)حج ﴾هاِمَدًة َفِإذا أَنْ َزْلنا َعَلي ْ

آید و از جنبد و باال مىآن فرو فرستیم مىبینى، پس چون آب را بر )در فصل زمستان( خشك و مرده مى
بر زندگی  باران اثر ةدر دعای طلب باران دربار )ع(امام علی .(رویاندانگیز مىهر نوع )گیاه و نهال( بهجت

 فرماید:انسان چنین می
کودکان و گریه دلخراش  و زیر چادرها پس از شنیدن ناله حیوانات تشنه هاما از خانه !بار خداوندا»    

و از عذاب و انتقام  و فضل و نعمت تو را امیدواریم و رحمت تو را مشتاق سوى تو بیرون آمدیمگرسنه، به

و ما را مأیوس بر مگردان و با خشکسالى و قحطى ما را نابود  تو ترسناکیم. بار خداوندا بارانت را بر ما ببار
ما را به عذاب خویش مبتال مگردان، اى  اندخردان ما انجام دادهو با اعمال زشتى که بى مفرما

ها بار خداوندا به سوى تو آمدیم از چیزهایى شکایت کنیم که بر تو پنهان نیست و ترین مهربانمهربان
سالى و قحطى ما را به ستوه فرسا ما را بیچاره کرده و خشكهاى طاقتاین هنگامى است که سختى

هاى دشوار کارد به استخوان ما رسانده است. بار و فتنه ختهآمدهاى سخت ما را ناتوان ساو پیش آورده
و گناهانمان  هایمان باز نفرستىو با اندوه و نگرانى به خانه خواهیم ما را نومید بر مگردانىخداوندا از تو مى

 ببارو اعمال زشت ما را مقیاس کیفر ما قرار ندهى. خداوندا باران رحمت خود را بر ما  را به رخمان نکشى
و ما را از بارانى سیراب فرما که  و روزى و رحمتت را به ما برسان و برکت خویش را بر ما بگستران

چه مرده است زنده و آن چه خشك شده دوباره برویاندو آن کننده و رویاننده گیاهان باشدسودمند و سیراب

ها و و در درّه ها را سیرابها و کوههگرداند، بارانى که بسیار پر منفعت، رویاننده گیاهان فراوان، که تپّ
ا تو بر هر ها، چونان سیل جارى شود، درختان را پر برگ نماید و نرخ گرانى را پایین آورد، همانرودخانه

 .(143/)خطبه«چیز که خواهى توانایى
اختالل به  نیز گذارد و در زندگی انسانمی اثربر دیگری  طبیعت فقدان یا کمبود هر کدام از عناصر    

از آن به رحمت الهی تعبیر  و باران که یکی از عناصر طبیعت است امام)ع(آورد. طبق کالم وجود می
 نیز اثرگذار وبر امور اقتصادی جامعه  کمبود بارش آن،شود بر دیگر عناصر طبیعت اثرگذار است و می

 گردد.نیز به فضیلت طلب باران اشاره فرموده است که در جدول مشاهده می 115 ةدخیل است. در خطب
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 طلب باران :3 جدول

 البالغهمتن عربی نهج ترجمه موضوع شماره ردیف

 طلب باران 115خطبه  1

هاى هاى ما در آغلآلود و دامآبى شکاف خورده و زمین ما غبارهاى ما از بىخداوندا کوه
به سوى  حاصلیبوآمد و از رفت کشندسرگردانند و چون زن بچّه مرده فریاد مىخود 
اند بار خدایا بر ناله گوسفندان و فریاد و آه شتران ماده ها و آبشخورها، خسته شدهچراگاه

 ...رحمت آور

 

 اهتمام به کشاورزی حفظ درختان و .2-2-1-6

آسیبی  گونهی وارد کردن هیچکه اجازهایگونهبه ؛خود را دارند درختان در آیین اسالم جایگاه ویژه و خاصّ
ای شده است. بخش ه ویژهبه کشاورزی توجّ نیز )ع(و امام علی )ص(پیامبر ةدر سیردهد. نمیها به آنرا 

 )ع(به درخت خرما مربوط بوده است. امام علی )ع(ی از کشاورزی مناطق اسالمی در زمان امام علیمهمّ
با »نویسد: ت اقتصادی نسبت به اموال شخصیِ خویش، چنین میپس از بازگشت از جنگ صفین در وصیّ

 ةهای درخت خرما را نفروشند تا همکنم که ... و هرگز نهالکسی که این اموال در دست اوست شرط می
 .(24/)نامه «دشوار باشدای زیر درختان خرما قرار گیرد که راه یافتن در آن گونهبه یکپارچهاین سرزمین 

این  ةها را نفروشند تا همهای این آبادیدر این نامه شرط نموده است که چیزی از اوالد نخل امام)ع(    

به معنای نهال کوچکی است که از کنار  «ِديّةَ و»آباد شود(.  یکپارچهو ) یردگنخل قرار  یرپوششزسرزمین 

گاه ر باشد آنکه جدا کردن آن میسّشود تا زمانیتر میدواند و قویریشه می آید و تدریجاًنخل بیرون می
به همین مناسبت است و این  «َاواَلِد َنِخيلِ »کنند و تعبیر به آن را جدا کرده و در جای مناسبی غرس می

 :)ع(ی امامشود و به گفتهپر می وسیلهینبدکه فضاهای خالی نخلستان کار دو فایده دارد: نخست این
نامه آن را توضیح داده د رضی در پایان وصیتگونه که سیّاین جمله همان «.ُتْشِكَل َأْرُضَها ِغَراساً »

های جدید نخل استفاده شود و نخلستان پر درخت شود که برای قدر از نهالمفهومش این است که آن
بر  امام)ع(تأکید  بیننده تشخیص آن مشکل گردد که آیا این همان نخلستان سابق است. در این نامه

های کنار شود اگر نهالاینکه گفته می خصوصبهگسترش عمران و آبادی نخلستان قابل توجه است. 
رساند و ممکن است از نخل را به زودی قطع کنند و برای فروش آماده کنند گاهی به خود نخل آسیب می

و مطابق  امام)ع(میوه دادن بیفتد، بنابراین الزم است آن را تا زمان معینی حفظ کنند و بعد طبق دستور 
نامه آن را در همان نخلستان و در همان سرزمینی که پرورش یافته و از همه جا برای رشد و مفاد وقف

پر نخل نباشد سرما و گرما زودتر به آن آسیب د... چراکه اگر نخلستان نتر است بنشاندنمو آن مساع
های آن کمتر خواهد بود. این که تمام زمین نخلستان پر از نخل شود، آفات و آسیبا هنگامیرساند؛ امّمی

های معقول در میان درختان نادیده گرفته شود که آن هم سبب تضعیف سخن بدان معنا نیست که فاصله
 .(233-4/234: 1330 )مکارم شیرازی، شودباغ می

 انسان با طبیعت ل رفتاریئ. رذا2-2-2

طباطبایی در تفسیر ها امری مذموم است. مظاهر طبیعت و آسیب وارد کردن به آناستفاده نامناسب از 

 (33/)انعام﴾رَبِِّهْم ُيْحَشُرونَ  ثُمَّ ِإلى﴿ی امکان حشر حیوانات با توجه به آیهالمیزان ضمن شرح امکان یا عدم
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ای خداوند نیز اشاره نموده هبه حشر دیگر آفریده ،شوند(پروردگار خود گردآورى مى سوى)سپس همه به

ها شوند، بلکه آسمانشود که نه تنها انسان و حیوانات محشور مىاز آیات بسیار دیگرى استفاده مىاست: 
ها را پرستش که مردم آن ها و سایر شرکائىها و بتو زمین و آفتاب و ماه و ستارگان و جن و سنگ

و با  اى که اندوخته شده و در راه خدا انفاق نگردیده همه محشور خواهند شدکنند و حتى طال و نقرهمى
گونه موجودات تعبیر شود. قرآن کریم در خصوص اینپیشانى و پهلوى صاحبانشان داغ مى آن طال و نقره

ْمُس َو اْلَقَمرُ َو جُ ﴿و لیکن چنین فرموده است:  به حشر نفرموده ( )زمانى که مهر و ماه 4/)قیامت﴾ِمَع الشَّ
ارِ ﴿ وشود( جمع مى ماواُت َو بَ َرُزوا ِللَِّه اْلواِحِد اْلَقهَّ َر اْْلَْرِض َو السَّ ُل اْْلَْرُض َغي ْ ( )روزى که 43/)ابراهیم﴾يَ ْوَم تُ َبدَّ

 )طباطبایی، شوند(واحد قهار ظاهر مىآسمان و زمین به آسمان و زمین دیگرى تبدیل و همه براى خداى 

هر چند اندک و ناچیز  ،دهدهر عملى که آدمى انجام مىکه با پذیرش ایناز طرفی  (.0/173-170 :1304

گیرد تا آن اندازه دنبال خود دارد و به سختى مورد بررسى و بازپرسى قرار مىباشد پرسش و بازخواست به

جا وطن کرده چرا در اینشود: عنوان نمونه گفته میخواهد شد؛ به پرسشها نیز جاها و مکان یکه درباره

چه گفته شد لزوم دوری از رذائل رفتاری بنابر آن(. 3/533 :1305؟ و... )بحرانی، جا دورى گزیدیدو از آن

 گردد.با طبیعت روشن می

 شناسیگویی با استفاده از ستاره. پیش2-2-2-1

گویی و تشخیص از آن نهی فرموده است استفاده از ستارگان برای پیش امام)ع(یکی از رذائل رفتاری که 
حرکت براى نبرد با خوارج بودند،  ةو لشکریانش آماد )ع(نفع و ضرر انسان است. هنگامی که امام علی

شوید شناسی و محاسبات عرض کرد که اگر در این ساعت حرکت کنید، پیروز نمىشخصى از طریق ستاره
 خطاب به وی فرمود: امام)ع(شناسى این محاسبه را کردم، راه علم ستاره و من از

ترسانى از کنى تو از آن ساعتى آگاهى که اگر کسى حرکت کند زیان نخواهید دید و مىگمان مى»    
گیر او خواهد شد کسى که گفتار تو را تصدیق کند، قرآن را ساعتى که اگر کسى حرکت کند ضررى دامن

و محفوظ ماندن از  داشتنىهاى دوستو از یارى طلبیدن خدا در رسیدن به هدف ه استتکذیب کرد
خواهى به جاى خداوند، تو را ستایش کنند چون به گمان خود مردم نیاز شده است گویا مىها، بىیناگوار

مانند. اى مردم، از آورند و از ضرر و زیان در امان مىدست مىرا به ساعتى آشنا کردى که منافعشان را به

هاى دروغین، بپرهیزید، جز آن مقدار از علم نجوم که در شناسى براى پیشگویىعلم ستاره فراگرفتن

گویى به گویى و غیبشناسى شما را به غیبکه ستارهدریانوردى و صحرانوردى به آن نیاز دارید، چه این

چون جادوگر و جادوگر چون کافر و کافر در  گوبیغو  گوشناس چون غیبو ستاره شاندکجادوگرى مى
 .(04/)خطبه «جهنم است. با نام خدا حرکت کنید آتش
 ه به غیر خدا و استفاده نامناسب از ستارگان به تبیین این نکتهضمن بر حذر داشتن آنان از توجّ امام)ع(    
بیابانی ستارگان راه را به شما نشان خواهند داد. آموختن علم  پردازد که در سفرهای دریایی ومی

ی نامناسب از آن نهی شده است و موارد کاربرد آن خود اشکالی ندارد اما استفادهشناسی به خودیستاره

هاى هدایتگر بیابان ماندگان سرگردان قرار داد تا ستارگان را نشانه»بیان شده است:  امام)ع(نیز در کالم 
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 «...گرددها نمىآن ینورافشانهاى تاریك شب مانع ها راهنمایى شوند، ستارگانى که پردهآنة وسیلبه

 .(132/)خطبه
 درصد فراوانی رابطه انسان با طبیعت. 2-2-3

صورت جداگانه شمارش شد و پیرامون رابطه انسان با حیوانات به البالغهنهجتمام مصادیق یافت شده در 

 جهت انتخاب محل سکونت یطیمحستیزانسان با طبیعت، توجه به عوامل  رابطةدر مشخص گردید که 
درصد فراوانی  گویای این مسأله است.نیز نمودار ذیل ، از باالترین بسامد برخوردار است. بار تکرار 4با 

 گردد.دیگر موارد نیز مشاهده می
 

 
  البالغهدر نهج انسان با طبیعت درصد فراوانی رابطة :2نمودار 

 

 انسان با حیوانات و طبیعت مقایسة درصد فراوانی رابطة. 2-3

صورت انسان با طبیعت بهپیرامون رابطة انسان با حیوانات و رابطة  البالغهنهجتمام مصادیق یافت شده در 

بار مورد اشاره قرار  14 البالغهنهجبا حیوانات در  چگونگی رفتارجداگانه شمارش شد و مشخص گردید که 
  بار ذکر شده است. 13گرفته همچنین رابطه انسان و طبیعت نیز 
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 غهالبالدر نهج انسان با حیوانات و طبیعتمقایسة درصد فراوانی رابطة : 3 نمودار

 

 گیرینتیجه. 3
منافع فراوان  ةبردارنددر است کههای الهی از جمله نعمتو  در کانون توجه شریعت قرار دارد زیستمحیط

 سفارش شده زیستمحیطدر اسالم بیش از هر دین و مکتبی به رفتار صحیح با  .برای مخلوقات است
پرداخته شد و نتایج ذیل  زیستمحیطمتقابل انسان و  رابطة گرایی درنقش آخرت در این مقاله به است.

 حاصل گردید:
 انسان با طبیعت است انات و رابطةانسان با حیو مشتمل بر دو بخش رابطة زیستمحیط انسان با رابطة .1

 قالب فضائل و رذائل رفتاری مورد طرح و بررسی قرار گرفت. درهر یك که 

، ولیت نسبت به حیواناتؤاحساس مسفضائل رفتاری انسان با حیوانات مشتمل بر این رفتارها است: . 2
استراحت دادن به ، جهت تغذیه کافیفرصت دادن به حیوانات ، سپردن حیوانات به چوپانی مهربان

، پیر و معیوب. خسته ،حیوانات زخمیحال مراعات ، رعایت عدالت در سوار شدن بر حیوانات، حیوانات
ترساندن گرفتن طعمه از دهان حیوانات، رذائل رفتاری انسان با حیوانات نیز شامل این موارد است: 

، جدایی انداختن بین حیوانات ماده و فرزند، حیوانات مردهکردن مثله، حیوانات هنگام ورود میان آنان

بیش از  فرصت دادن به حیوانات جهت تغذیه کافیدر بین این موارد . نوزاد دار واناتیح ریشدوشیدن تمام 

البالغه مطرح در نهج زانیمكیهمگی به نیز رذائل  رگرفته است.البالغه مورد اشاره قرادیگر موارد در نهج

 اند.شده

)فضای سبز(،  زارسبزهها و گلنگاه به گردد: فضائل رفتاری انسان با طبیعت نیز شامل این موارد می -1

انتخاب آب ، محیط زندگی در انتخاب یطیمحستیزتوجه به عوامل ، استفاده از پوشش مناسب فصلی
رفتاری انسان با  . رذیلتاهتمام به کشاورزیحفظ درختان و ، طلب باران، مناسب و تنظیم آبیاری درختان

1
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رابطه انسان با حیوانات رابطه انسان با طبیعت

غهمقایسه درصد فراوانی رابطة انسان با حیوانات و طبیعت در نهج البال
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توجه در بین این موارد است.  شناسیگویی با استفاده از ستارهپیشالبالغه مطرح شده که در نهج طبیعت
 از بسامد بیشتری برخوردار است. محیط زندگی محیطی در انتخاببه عوامل زیست

بسامد بیشتری داشته در بین رفتارهای مربوط به حیوانات و طبیعت، چگونگی رفتار کردن با حیوانات  -2
 است.

گرایی کند و هم متأثر از آخرتگرایی انسان کمك میهم به آخرت زیستمحیطانسان با  ةتقویت رابط -3
ای گرایی رابطهو آخرت زیستمحیطانسان با  میان رابطةتوان چنین استنتاج کرد که بنابراین می؛ است

 .برقرار بوده و تقویت یا غفلت از هر کدام بر دیگری اثرگذار است هیدوسومستقیم و 

، مورد سؤال زیستمحیطانسان در روز قیامت نسبت به تمام افعال خویش از جمله رفتارهایش در قبال  -4
حیوانات فقط به چشم یك ابزار برای طبیعت و گردد که به گرایانه موجب میآخرتشود. نگاه واقع می

کردن هر کدام از این مواهب الهی و تضییع حقوق و ضایع ؛ زیراازها نگریسته نشودبرطرف کردن نی

عنوان مخلوق هرگونه رفتار نیکو با حیوانات به و عذاب الهی را در پی خواهد داشتبدرفتاری با آنان 

 . در نظر گرفتن رفتارهایدریافت پاداش استة خداوند و جانداری که از کرامت برخوردار است شایست

 کمك خواهد کرد. و پربرکت نشاطرپ ،مندی از زندگی سالممربوط به طبیعت نیز به انسان در بهره
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