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 جایگاه محیط زیست در دستورات دینی

 1نویسنده

 چکیده

وضعیت هرسال  با به وجود آمدن تغییرات در زندگی مردم،

شهروندان کابل در طول سال از رود. بدترشده می زیستمحیط

برند، تعدادی از بین ی رنج میزیستمحیطهای انواع آلودگی

. شوندمیمبتال گوناگون  هایبیماریروند و تعدادی هم به می

نادیده گرفته ، شهر کابل هایآلودگیعامل  ترینمهمیکی از 

نظافت، پاکی، مراقبت  زمینهدر دین مبین اسالم  هایتوصیهشدن 

 و طبیعت است. زیستمحیطاز 

در دستورات دینی  زیستمحیطاهمیت و ضرورت  در این مقاله

 مسلمانان در عملکردهایو  هامسئولیتو  شدهگرفتهبه بررسی 

 ،روش انجام تحقیقاست.  شدهبررسی زیستمحیطقبال طبیعت و 

و آیات و روایات مربوط به بحث،  است ایمقایسهو  ایکتابخانه

 است. ذکرشدهدر مقاله  آنبا آدرس دقیق، تحلیل و تفسیر 

ی هامسئولیتافراد جامعه با  هدف این مقاله، آشنا نمودن

است؛ چون الحمدهللا ر قبال آب، خاک و هوای کشور د شاندینی

 کنندهتعیینافغانستان یک کشور اسالمی است و دستورات دینی 

مردم نسبت به  کهوقتیکاری مردم هستند.  هایدستورالعمل

نسبت به طبیعت، آب، خاک، زمین و هوای  شاندینیی هامسئولیت

را انجام خواهند داد و  آن دریغبی، پیدا کنندآگاهی  وطنشان

 کرد.  کوتاهی نخواهند

منابع  ازنظرکه  دهدمیتحقیق نشان  هاییافتهنتایج و 

و پاکی و تمیزی، دارای جایگاه مهم  زیستمحیطدینی، طبیعت، 

ودیعه یا امانت الهی در نزد مردم  عنوانبهو حیاتی است و 

، از جایگاه زیادی در قران زیستمحیططبیعت و است.  شدهمعرفی

 شاره شده است. آنبارها به کریم و روایات برخوردار است و 

 زیستمحیطهیچ تمدنی بدون طبیعت و  دین مبین اسالم، ازنظر

ها در مادری است که انسان زیستمحیطگیرد و سالم پا نمی

 گشاید. زندگی را می هایسفرهگیرد و آغوشش آرام می

، هاتوصیه، دین اسالم، قران، زیستمحیط واژگان کلیدی:

 هاو راهکار هامسئولیت

                         

 استاد حوزه -رقیه حسینی-1 
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 مقدمه

، از جایگاه خاص در دین مبین اسالم و زیستمحیططبیعت و 

 حدود برخوردار است. در قرآن کریم های بزرگان دینیفرمایش

 هاانسانورد برخ هایشیوهو  زیستمحیطآیه در ارتباط به  055

و  زیستمحیطدر برخی موارد به عناصر  ، آمده است.آنبا 

 هایسورهادشده و تعدادی از یسوگند  در قرآن کریم طبیعت،

شده است.  گذارینامنیز به نام عناصر طبیعت  این کتاب

خلقت، نعمت، ملکیت، رحمت، تعهد و آبادانی، از  هایواژه

در  زیستمحیطی است که در ارتباط به هایواژهپرکاربردترین 

 است. ذکرشدهقران 

 و طبیعت زیستمحیطدینی،  تأکیداتو  هاتوصیه همهبااین

باید در کشورهای اسالمی بهترین وضعیت را داشته باشد. چون 

 گونههیچبه دستورات دین عمل کنند،  واقعا  اگر مسلمانان 

خودسرانه  هایبرداریبهرهکنند و ضرری به طبیعت وارد نمی

در  زیستمحیطدهند. اما با اندک بررسی وضعیت انجام نمی

شهر کابل، دیده افغانستان و در  خصوصبهکشورهای اسالمی 

دینی در ارتباط به آب، خاک، هوا و دیگر  هایتوصیهشود که می

و هرسال وضعیت  است شدهگرفتهی، نادیده زیستمحیط هایبخش

 هاینمونه. در ادامه این مقاله به شودبدترشده می زیستمحیط

در  کامال  شود که توسط شهروندان اشاره می زیستمحیطاز تخریب 

 دینی است. هایتوصیهو  أکیداتتمغایرت به 

شرط سالمت  ترینمهم، زیستمحیطاز جانب دیگر، طبیعت و 

 هایپیشرفتروحی، جسمی و روانی شهروندان است و روی کارها و 

 هاینشانهخداوند،  جمال زیبایاست. طبیعت  تأثیرگذارمردم 

رود. به شمار می هاانسانالهی و منبع آموزش و عبرت  قدرت

فراوان آمده است که تمامی عناصر  طوربهرآن کریم ق درآیات

 آنهای الهی در نزد مردم است و همه در قبال طبیعت امانت

، آنو عدم مراقبت  زیستمحیطمسئولیت و مکلفیت دارند. تخریب 

 .هستبه معنای سرپیچی از دستورات دینی 

 های تحقیقپرسش

 ؟چیست زیستمحیطنگاه دین مبین اسالم نسبت به 
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ی را هامسئولیتدین دینی، چه مکلفیت ها و  ازنظرلمانان مس

 د؟ندار زیستمحیطدر قبال 

به معنای سرپیچی  وهواآب، خاک، زیستمحیطآیا آلوده ساختن 

 از دستورات دینی است؟

 زیستمحیطعواقب و ضررهای سرپیچی از دستورات دینی در بخش 

 چیست؟

 اهداف تحقیق

ی هامسئولیتنسبت به  آشنایی و آگاهی دهی به مردم-1

 زیستمحیطدر قبال  شاندینی

آگاهی مردم از دستورات دین اسالم و قرآن در ارتباط به -2

 نظافت و پاکی محیط

تبیین عواقب و ضررهای سرپیچی از دستورات دینی در  -3

 و تشویق مردم به نظافت و پاکی. زیستمحیطقبال 

بین اسالم و در دین م زیستمحیطبیان اهمیت و جایگاه  -4

 قران کریم

با استفاده از دستورات  وخاکآبجلوگیری از آلودگی هوا، -0

 دینی.

 پیشینه تحقیق

در  "در دستورات دینی زیستمحیط"موضوع زمینه در 

های مشابه زمینه در است. اما  نشدهانجام یتحقیقافغانستان 

 آنو پیامدهای  هاآلودگی، زیستمحیطدر ارتباط به  تحقیقاتی

نمونه، مجله زمین سبز،  عنوانبهاست.  شدهانجام هایحقیقت

در این زمینه است که بیشتر به  شدهانجامیکی از کارهای 

پرداخته است.  زیستمحیطعوامل و پیامدهای تخریب آلودگی 

در  شدهانجامهمچنان مجله صدای زمین، از دیگر کارهای 

لفیت های و مک هامسئولیتو  زیستمحیطافغانستان در بخش 

 است. زیستمحیطشهروندان نسبت به 

و منابع  زیستمحیطآینده سبز، رهنمون آموزشی  سویبه

موضوع زمینه در طبیعی، از دیگر تحقیقات مشابه است که 

هوشمند صورت  احمد صمیماست. این تحقیق توسط  شدهانجام

بررسی پیشینه تاریخی توجه به  هایجنبهگرفته و بیشتر به 

، نقش جمعیت در آلودگی هوا، منابع طبیعی و تزیسمحیط
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 شدهتحقیقی، زیستمحیطراهکارها برای جلوگیری از آلودگی 

صفحه نگاشته شده  هفتادویکو  چهارفصلاین مجله در  است.

 است.

 چهارچوب نظری

نظریه بنیاد هاینریش ُبل که یک بنیاد آلمانی است در 

پایداری  چون، ایکولوژی و زیستمحیطساحات مربوط به 

و رعایت  زیستمحیطایشان،  ازنظراست.  شدهارائه زیستمحیط

صلح  هایارزش، در پالیسی  های انسانی چون حقوق بشر و آن

 کند.جویانه بیشتر کمک می

( در کتاب معروفش موج سوم، Alvin Tofflerنظریه الوین تافلر )

ی، ، انقالب صنعتی، زندگی اجتماع1695نوشته که در اوایل دهه 

، شرایط شغلی را دستخوش تحوالت و زیستمحیطساختار خانواده، 

و  هاانسانایشان، عملکرد  ازنظرتغییرات جدی کرده است. 

 گذاشته است. زیستمحیطرا روی  ایگسترده تأثیراتصنعتی شدن، 

ته و تیزنگر فرانسوی نوشته است، سروژه گارودی روشنفکر برج

، تخریب فضای هاجنگل رویهبی، قطع زیستمحیطما با تخریب 

خود  هاینوهمواد خطرناک، دست به کشتن  اندسوختسبز، 

یک فاجعه عمیق  زیستمحیطایشان آلوده ساختن  ازنظر. ایمزده

 .اندکردهتباه  بشر رای امروز فردای هاانسان. است

 ادبیات تحقیق

 زیستمحیط-1

ی زنده ، عبارت از منابع طبیعی، تعامالت بین اجزازیستمحیط

و حیوانات،  هاانسانمنابع طبیعی یا بین اجزای مذکور و 

 روانیا شرایطی است که صحت و  تزئینخواص فیزیکی، فرهنگی و 

 ، ماده چهارم(زیستمحیط)قانون .دهدمیقرار  تأثیررا تحت 

 زیستمحیطآلودگی -2

آلودگی یک تغییر نامطلوب در خواص فیزیکی، کیمیاوی و 

برای  خطرآفرینیاست که باعث  زیستمحیطبیولوژیکی عناصر 

 (11-1369گردد.)هوشمند، انسان می هایفعالیتسالمت، بقا و 

 دشهرون-3

شناخته و  خود راشهروند کسی است که حقوق فردی و جمعی 

دفاع  آن، از هامهارتو  هاآموزهبتوانند با استفاده از 
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معنای  لغوی، شهروند مرکب دو کلمه است، شهر به ازنظرکنند. 

جامعه انسانی و وند، به معنای عضو وابسته به این جامعه 

شهروندی بیان یک هویت مشترک است و شهروند به  درواقعاست. 

، هانقشگردد. حفظ هویت، تفکیک اعضای یک جامعه بزرگ اطالق می

آگاهی از حقوق فردی و اجتماعی و دینی، مشارکت، نظارت در 

اهکارها، آگاهی از رویدادها و ، نقد و ارائه رهاگیریتصمیم

 .شهروند فعال است.  هایویژگی، از پذیریمسئولیتحوادث، 

 (0-1364نعیمی،)

 تحقیق هاییافته

 پیامدها و عواقب -الف

در قبال  وایمانیی وجدانی هامسئولیتنسبت به  توجهیبی

، دارای آثار مخرب و عوارض فراوان روحی، جسمی و زیستمحیط

 همهبااینی مسلمانان یک عیب بزرگ است که روانی است. برا

، هاتوصیهو  تأکیدات همهبااینرهنمودهای روشن و روشن، 

اسالم  حجت ما آلوده و ناخوشایند باشند. زیستمحیطبازهم 

مسلمان گوید، دینی در این زمینه می مسائلناطقی کارشناس 

 باید نمونه نظافت، پاکی و سترگی باشد.

، درمانسختیا  درمانبی هایمریضیشنده، ک هایبیماریبروز 

، هاخستگی، افسردگی و هاسرماخوردگیو  هامیکروبافزایش 

 هایآلودگی، از پیامدها و عوارض هانشینیگوشهانزوا و 

در داکتر محمدعلی حیدری متخصص داخله عمومی  ی است.زیستمحیط

 هازجملکشنده و خطرناک  هایبیماریگوید، بسیاری میزمینه 

آلودگی دود است. داکتر  خصوصبه هاآلودگیسرطان، به خاطر 

، آلودگی هوا سبب مشکالت گویدمینورهللا راموز متخصص چشم 

 گردد.بینایی در نزد افراد می

 هامسئولیت -ب

ی مهم مسلمانان از هامسئولیتیکی از  :کشور آبادانی

است در قرآن کریم آمده  دیدگاه قرآن، آباد ساختن کشور است.

 آبادشاو شمارا از زمین پدید و آورد و خواست که "که 

( بر اساس دستورات دینی و آیات قرآن 91)سوره هود آیه "کنید

از وظایف مهم  زیستمحیطکریم، آباد کردن زمین و حفظ 

است. پیشوایان و بزرگان دین اسالم نیز در تمامی  هاانسان

بت به آبادانی، کشورهای اسالمی، نس هایوالیبه  دستوراتشان

کرده است. حضرت علی در فرمان تاریخی  تأکیدشادابی و خرمی 
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را  شانفرمانروایی هایحوزهخود به مالک اشتر، آبادانی 

( همچنان 03نامه  البالغهنهجیک وظیفه دانسته است) عنوانبه

، آننادرست از طبیعت و تخریب  هایوریبهرهدر قرآن کریم 

را  زیستمحیطه زمین را آلوده و نکوهش شده و به کسانی ک

کسانی  هاایناست و گفته  شدهمعرفی، ستمکاران کندمیتخریب 

ـ  24سوره ابراهیم آیه  .)اندآوردههستند که به شیطان رو 

که ساحت زندگی باید از آلودگی پاک  شدهتوصیههمچنان (. 32

 هاخانهباشد، مراکز آلودگی بسته شود و دروازه حویلی ها و 

باشد که باعث تولید زباله و آزار و اذیت دیگران  ایگونهبه

مزاحم  وسازهایساختو خود اهل خانه نگردد. حکومت باید از 

دینی در  مسائلنصرت گوهری کارشناس  االسالمحجت جلوگیری کند.

، هرمسلمان بر اساس دستورات دین مبین گویدمیاین زمینه 

آباد و سرسبز سازد و  اخود راسالم مکلف و موظف هست که کشور 

 از تخریب و آلودگی محیط پیرامون جلوگیری کند.

مسئولیت دیگر مسلمانان، خودداری از  از تخریب: جلوگیری-2

اجازه  کسیهیچدین اسالم  ازنظرو طبیعت است.  زیستمحیطتخریب 

از طبیعت  برداریبهرهدر  گسیختهلجامندارد که رها و 

 گازهارا تخریب کند. آب را بیهوده مصرف کند،  آنو  بپردازد

و دودهای خطرناک را در هوا رها کند، آلودگی صوتی ایجاد 

بر اساس آیات قران کند.  پراکنده ها رابالهنماید و ز 

کریم، هرگونه تصرف در طبیعت باید موزون و متناسب با عناصر 

 ، فساد در زمین صورتآنو موجودات طبیعت باشد و در غیر 

در جای  (10گرفته است و افراد متخلف مفسد است.)اعراف، آیه 

 هرکساست و  هاانسانشده که طبیعت گهواره رشد  تأکیددیگر 

را ناامن سازد، گرفتار عذاب الهی خواهد شد.) سوره  آنکه 

 هاجادهحدیث از پیامبر است که از آلوده ساختن  (9نبأ آیه 

داوند در خ(  .116/1 سنن ابن ماجه ج بپرهیزید.) هاسرکو 

باهی و تفرموده، همیشه چنین بوده که  41ه یسوره الروم، آ

که مردمان  پدیدار گشتهخاطر کارهای  هرابی دریا و خشکی، بخ

که  دهندمی. اما خداوند سزای چنین کسان را انددادهمیانجام 

که  شدهمشخص. در همین آیه زنندمی زیستمحیطدست به تخریب 

 (1311است. )سیاف،  هاانسانعملکرد خود  رنتیجهدظهور فساد 

قرآن  ازنظر مسئولیت دیگر مسلمانان مراقبت و نگهداری:-3

هر است.  زیستمحیط، مراقبت و نگهداری از طبیعت و کریم

مقید به مراقبت و حفاظت از طبیعت  خود راباید  مسلمان

است  خداوند)ج( چون طبیعت امانت(. 01)سوره هود آیه  بسازد
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 آنو مکلف به نگهداری از  کندمیبه امانت خیانت ن کسیهیچو 

 هاانسانرا مادر  زیستمحیطپیامبر گرامی اسالم زمین و هست. 

، کنیممیاز شیره جانش تناول  کهوقتیقلمداد کرده و گفته 

) نهج الفصاحه  مراقبت و نگهداری هم کنیم آنباید  از 

مادرانه به طبیعت  جاویدان( اگر همه ما نگاه 1135شماره 

 زیستمحیط گاههیچداشته باشیم و وظایف فرزندی را ادا کنیم، 

 را آلوده و متضرر نخواهیم کرد. 

حیوانات بخش مهمی از  کهازآنجایی حیوانات: حقوق-4

خاصی نسبت به حقوق  هایتوصیهاست، در دین اسالم،  زیستمحیط

که در  شدهلنقحیوانات شده است. در روایتی از حضرت علی)ع( 

 سؤالنسبت به حقوق حیوانات  هاانسانروز قیامت از 

دین اسالم، کسانی که  ازنظر (331، ص2اصول کافی، جشود)می

زنند، دست به آزار و اذیت حیوانات و پرندگان می ناحقبه

در مراسم حج که  مثال  است.  شدهگرفتهکفاره در نظر  برایشان

مقدس است و باید محیط  یهامکانبزرگ و  هایمراسمیکی از 

قرار در امان باشد، شکار تمام حیوانات ممنوع  کامال  زندگی 

در قبال شکار شترمرغ، حیوانات وحشی،  مثال  است.  شدهداده

شکستن تخم پرندگان، صید کبوتران، حتی فراری دادن کبوتران 

و مجازات،  هاکفارهو پرندگان خوش خان، کندن پر کبوتران، 

 ت.اس شدهتعیین

 زیستمحیطخواهد که اسالم از پیروانش می توجه به نظافت:-0

خویش را پاکیزه و دور از هرگونه زباله، آلودگی و پلیدی 

( از دیدگاه اسالم، هرگونه 101نگهدارند. )سوره اعراف آیه 

ضرر برساند، حرام است و نباید به  هاانسان که بهناپاکی 

مان را موظف و مکلف وجود بیاید. این اصل جاودانه، هر مسل

مراقبت و  شدتبهکه از محیط پیرامون)آب، خاک و هوا(  سازدمی

مواظبت نماید. جامعه ایده آل اسالمى و تمّدن درخشان دینى 

بر پاکى و پاکیزگى استوار است و پیروان خود را  اششالوده

  .خواندفرامیبه پاکى و پاکیزگى  آنهمیشه و هر 

بهبود  برایدین اسالم  یگرید هایتوصیه: نهالشانی-9

پیامبر . ت استخو کاشت در نهالشانیبرای  تأکید، زیستمحیط

 موردبیاز نابودی و قطع  گرامی اسالم فرموده است، خودداری

( در 356ص 12)بحاراالنوار، جافزایدمیدرختان، به عمر انسان 

، کسی که درختی را آب دهد و از خشک شدن فرمایدمیجای دیگر 

را سیراب کرده  مؤمنیهد، مانند این است که نجات د

 عزیز اسالم ( همچنان پیامبر4ح 20، ص12باشد)وسایل شیعه، ج
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پایان یابد و شخصی نهالی را در دست  عمر جهانفرموده، اگر 

کاشتن همان نهال فرصت باشد،  قدربهداشته باشد، چنانکه 

 از در حدیث (49، ص13باید نهال را بنشاند.)مستدرک وسایل، ج

را  آنامام صادق)ع( آمده که خداوند بر انسان تکلیف کرد که 

 . تالش نمایند.) آن بر نگهداریبکارد و آبیاری کند و 

 ( .19/3بحاراالنوار ج 

درخت یک عنصر مهم  کهازآنجایی، تأکیداتبا توجه به این 

، توجه به این امر زیستمحیطدر سرسبزی، هوای پاک و سالمت 

و شادابی افغانستان نقش مهم را دارا است. مهم، در سرسبزی 

و  هاباغدین مبین اسالم از بین بردن درختان، مزارع،  ازنظر

است. امروزه  زیستمحیط کنندهتخریببه شکل غیرقانونی،  هادشت

آلودگی هوا،  خصوصبهی، زیستمحیطیکی از عوامل مهم آلودگی 

 هایستفادها، هاجنگحوادث طبیعی،  درنتیجهنابودی درختان 

 خودسرانه و قطع درختان است. 

 هاپیشنهاد -ج

ی شهروندان را در قبال هامسئولیتدین مبین اسالم تمامی 

مشخص کرده است. اولین پیشنهاد این  زیستمحیططبیعت، زمین و 

است که مردم باید به همه دستورات دین مبین اسالم، آیات 

ردم رسانیده شود و روایات باید به گوش م احادیثقرآن کریم، 

 تکلیف بزرگ مطرح گردد.  عنوانبهو 

همگانی  هایرسانهدومین پیشنهاد این است که از طریق 

جمعی، رادیو،  هایرسانهاجتماعی،  هایشبکهمانند انترنت، 

، مراکز آموزشی و فرهنگی، دستورات دین هانشریهتلویزیون، 

ین و قرآن مبنی بر پاکی، نظافت، حفظ زم تأکیداسالم و 

طبیعت، بیان شود. تا به گوش همه مردم برسد و آنان مانند 

را در قبال آب، خاک، هوا،  هایشانمسئولیتدیگر دینی،  عجایب

 در نظر بگیرند. شانخانهلباس و 

دینی افرادی که نسبت به  ازنظرپیشنهاد سوم این است که 

را ادا  هایشانمسئولیتو  کنندمی توجهیبی زیستمحیط

، باید هشدار داده شود. عواقب، مجازات آخرتی و زندسانمی

 دوری از رحمت خداوند، برای مسلمانان گوشزد گردد.

 روش تحقیق

 ایکتابخانهموضوعات در این مقاله، از شیوه  آوریجمعدر 

است. تا مطالب، آیات و روایات قران کریم و  شدهگرفتهکار 
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، به شوندگانمصاحبهو پاسخ  دستورات دینی مرتبط به موضوع

شکل دقیق بررسی و در مقاله ذکر شود. در طول جریان تحقیق، 

دانشگاهی در رشته ثقافت اسالمی، تفسیرهای قرآن  هایکتاب

کریم، تحلیل آیات و روایات، با استفاده از کتابخانه و 

 است. شدهاستفادهانترنت، 

در این تحقیق، مصاحبه عمقی با  شدهکار گرفتهروش دیگر 

 مسائلدینی و فقهی است. با کارشناسان  مسائلسان کارشنا

تحقیق که  هایپرسشمستقیم مصاحبه صورت گرفته و  طوربهدینی 

 هاپاسخ، با مهمانان  مطرح و شدهدرجدر ابتدای مقاله 

 دریافت شده است.

 جامعه آماری

 مسائلبرای تکمیل این پژوهش، استادان حوزه، متخصصان 

دینی و کارشناسانی که  هایحوزهس و مدار کردگانتحصیلدینی، 

، از جامعه آماری این اندبیشتر داشتهاشرافی  مسائلبه 

این تحقیق کسانی  شوندگانمصاحبهشود. یعنی تحقیق دانسته می

 هستند که در فقه و معارف اسالمی تخصص و تسلط دارند.

 گیرینتیجه

م ی مههامسئولیتیکی از ، شوندگانمصاحبهبر اساس پاسخ -1

حکم خانه  شهر نیزهستند.  زیستشانمحیطمسلمانان، مراقبت از 

شود. هر مسلمانی که  داشتهنگههرکس را دارد و باید پاکیزه 

باشند، به معنای این است که نسبت  توجهبی زیستمحیطنسبت به 

نسبت به  توجهیبیکرده است.  توجهیبی دیگرانخودش و  حیاتبه 

 .هستدکشی است که حرام زندگی و حیات، به معنای خو

بیشترین که  شودمی گیرینتیجهاز آیات قرآن کریم -2

 مسائلنظافت، پاکی و رعایت  دربارهدین اسالم  تأکیدات

را آلوده کند، درخت را  زیستمحیطبهداشتی است. هرکس که 

هوا قطع نماید، به پرندگان و حیوانات آسیب برساند،  موردبی

و  دستورات خداوند سرپیچی کرده و آب را آلوده کند، از را

 است.  مستحق عذاب

بوی و  ها، سرپیچی از دستورات خداوند،افزایش بیماری -3

از ... آب و رویهبی، مصرف هابالهنمودن ز پراکندهتعفن، 

و سبب بدنامی مسلمانان، زشتی است  زیستمحیطتخریب  ضررهای

 توجهیبی . اگر همچنانگرددمیطبیعت، سرپیچی از دین اسالم، 
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ادامه  زیستمحیطدین اسالم در ارتباط به  هایتوصیهنسبت به 

 یابد، حتی شرایط زندگی برای مردم دشوار خواهد شد.

ی، تنظیم نحوه زیستمحیطبرای جلوگیری از آلودگی -4

طبیعت، چگونگی استفاده از عناصر طبیعت برخوردهای مردم با 

اساسی به شمار و عملکرد به دستورات دینی، از راهکارها 

شاهد  گاهیهیچ. اگر عملکردها دینی و اسالمی باشد، رودمی

 ی نخواهیم بود.زیستمحیطتخریب و آلودگی 

 

 

 

 

 

 :هانوشتپی

( آشنایی با قرآن، ترجم 1363الصابونی،محمدعلی، ) -1

 غیاثی، کابل، رسالت

 ، مرکز نشر اسراءزیستمحیط( اسالم و 1319جواد آملی، عبدهللا) -2

( قرآن و علوم معاصر،  زارت 1361عبدالحلیم)حکیمی،  -3

تحصیالت عالی، کمیسیون تهیه کتب درسی مضامین ثقافت 

 اسالمی. موسسه نشراتی بصیرت

( عقاید اسالمی نطخه هشتم، کابل، 1362جهید، عبدالواحد)-4

 اصالح

( قرآن و تکنالوژی معاصر، کابل، 1363داعی، عبدلظاهر) -0

 سید حبیب هللا

( براهینی بر یکتا پرستی، 1311بدلحمید، )زندانی، ع -9

 مترجم کمال روحانی، تهران، نشراحسان.

( درسهای حلقه مرکزی، کابل، 1311سیاف، عبدلرب رسول، ) -1

 افغانستان

 19، ص1( المیزان، تفسیر قران، بیروت ج1363طباطبایی، عالمه) -1

( قرآن و علوم معاصر، کابل، 1360ظهیر جنید، عبدلظاهر) -6

 تابی 
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 .دانشگاه تهران 403/3غررالحکم آمدى ج  -15

، انتشارات سازمان زیستمحیط( حقوق کیفری 1311قاسمی، ناصر) -11

 زیستمحیطحفاظت 

مؤسسه  ،جهان امروز و فردا على( 1364 کسمایی، اکبر) -12

 .اطالعات تهران

اسالم،  دگاهیاز د زیستمحیط تی، اهم1361 ه،یصبا, مرض یانیک -13

همدان، دانشگاه  ن،یزم رانیا یگرد عتیو طب یگردشگر یمل شیماه نیاول

 یآزاد اسالم

از دیدگاه اسالم، مجله  زیستمحیط( طبیعت و 1311محقق، مصطفی) -14

 2رهنمون، شماره 

هشدار به زندگان روژه گارودى ترجمه على اکبر کسمائى  .10

 ./ هاشمى تهران20

 ..2405نهج الفصاحه شماره -19

( شگفتی های خداوند در جهان 1311محمد راتب،) نابلی، -11

 عیسی زاده، نشر آراس، چاپ دوم. عبدالباسطآفرینش، ترجمه 

 وبالگشناسی،  زیستمحیط( 1364نعیمی، محمد فهیم، )-11

، اسالم و 150، شماره 1315، ابوالقاسمیعقوبی، -16

 ، پرتال جامع علوم اسالمی.زیستمحیط

قرآن در پرتو ساینس و  ( اعجاز1311یحی، هارون) -25

 تکنالوژی، نسخه اول، مترجم محمد فرید آسمند

آینده سبز، بنیاد  سویبه( 1369)احمد صمیمهوشمند،  -21

 هاینریش ُبل، کابل افغانستان

.       

 

 


