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  عصر مهدويت و حقوق محيط زيست: عنوان مقاله 

  

  دكتر سيد علي رضا حجازي: نويسنده 

  منتشر شده در پايگاه نشر مقاالت حقوقي

  

  : چكيده

 جهان در آن بحراني شرايط و اهميت و مزبور حقوق وضعيت به ابتدا مهدوي، عصر در زيست محيط حقوق وضعيت تبيين براي حاضر، نوشتار در
 السالم عليه معصومان سيرة در مسأله اين  اجمال، طور به موعود، جهاني حكومت در موضوع بيشتر تشريح براي سپس. شود مي اشاره امروز

 در ريشه آن، به بخشي تعالي ارتقاي و زيست محيط موضوع به مهدوي حكومت ويژه توجه داد خواهد نشان بررسي اين نتيجه. شود مي بررسي
 ظهور، عصر در كه خواهدآمد دست به نتيجه اين و شده تحقيق مهدوي آموزة در حاضر مبحث ويژه، طور به گاه آن. دارد اسالمي ناب تفكر
 و مادي حيات در هستي، جهان وسعت به هايي گستره در ها آن زيست محيط و موجودات حتي و شده رعايت كامل نحو به مذكور محيط حقوق
 پاك معنوي، و مادي آلودگي هرگونه از هستي عالم و رسيد خواهند خويش بالقوه هاي قابليت و استعدادها تحقق نهايت به يافته تكامل معنوي
 موجودات و زيست محيط بنابراين.شود مي يادآور اجمالي نحو به مهدوي طيبة دوران محيطي زيست هاي ويژگي برخي خاتمه، در. شد خواهد
 در چيز هر قرارگرفتن) عدل تعريف به بنا و گرديد خواهند باز خود الهي و طبيعي و اصلي وضع و اصل به ايجابي، استحاله و تحول اين با هستي
 مكنون هاي قابليت و استعدادها تحقق و سزاواري و اهليت نهايت به و اجراشده ها آن بارة در عدالت) ها استحقاق و ها اهليت استيفاي و خود جاي

  .يافت خواهند دست خويش

 امر، اين كه جايي تا است، بوده برخوردار ويژه جايگاهي و اهميت از بشر تاريخ در آن از حمايت و صيانت ضرورت و زيست محيط موضوع
 زيست محيط حقوق عنوان تحت را خاصي حقوق اي، ويژه قواعد و مقررات وضع با اخير، دهه چند در است واداشته را انساني جامعة و ها انسان
 و كند كنترل زيست محيط بر را خود مصرفي و ماشيني صنعتي، حيات مخرّب تبعات نتوانسته مدرن بشر هم هنوز وجود، اين با. نمايند تدوين
  .است رو به رو مزبور محيط افزون روز آلودگي و تخريب روند با همواره جهان،

 جايگاه و زيست محيط به نگرش نوع دارد تالش مقاله اين مهدويت، موضوع حوزه در جديد زواياي گشودن و جديد مباحث طرح ضرورت به نظر
 عصر در گياهان و جانداران كليه حقوق همچنين و مذكور محيط حقوق كه نمايد اثبات را ادعا اين و كرده بررسي مهدوي طيبة حيات در را آن

 و استعدادها تحقق نهايت به فرجه تعالي اهللا عجل مهدي دوران در ها آن زيست محيط و موجودات اين حتي و شده رعايت كامل نحو به ظهور،
  .رسيد خواهند خويش بالقوه هاي قابليت

  امروز جهان در زيست محيط حقوق به نگرشي: اول فصل

 و حقوق تحول و ايجاد مبنا، برهمين. است بوده تاكنون گذشته دهة چند در مدرن وجهان بشر هاي دغدغه ترين اصلي از يكي  زيست محيط«
 نظران،  صاحب از بسياري ذهن كه است مهمي بسيار مسائل از ـ الملل بين حقوق در چه و داخلي حقوق در چه ـ مزبور محيط به مربوط تكاليف

  .است كرده مشغول و معطوف خود به را المللي بين معاهدات و جهاني هاي سازمان از انبوهي و دولتمردان
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 به فرانسه، زبان در آن كاربرد سابقه و است تازه و نو اصطالح يك ها زبان از بسياري در ـ آن امروزي معناي به كم دست ـ زيست محيط البته
  .است كرده پيدا گسترده كاربرد م 1990 دهة آغاز از اصطالح، اين. گردد برمي دوازدهم قرن

 بين نمونه براي است؛ بوده برخوردار خاصي قداست از و بوده پيشين هاي فرهنگ و ها تمدن احترام مورد نيز دور هاي گذشته از زيست محيط
 در و داشته رواج ستارگان پرستش بابليان، بين و نيل و گنگ هاي رودخانه تقديس مصريان، و هنديان بين خورشيد، يا ميترا پرستش ايرانيان،

 وجود مطالبي، زيست محيط آلودگي خود و طبيعي منابع حفظ دربارة حمورابي قانون و تورات ،)هندوان مقدس كتاب) ودا ريگ چون  هايي كتاب
 طبيعت به عالقه ايدة نشانة كه اند پرداخته طبيعي هاي پديده تقديس به نيز اينكا و مايا اقوام ها، هيتي ها، ليدي ها، فنيقي چون ديگر اقوام. دارد

  ]1.[باشد مي گذشته ادوار از زيست محيط حفظ و

 از پس و يافت تري ملموس بسيار شكل ـ غرب صنعتي جهان در ويژه به ـ محيطي زيست هاي آسيب هجدهم، قرن در صنعتي انقالب ظهور با
 درياچه اختالف« م1949 در »كورفو كانال« م،1941 سال در »اسميلتر تريل« همچون قضايايي با محيطي زيست خسارات بيستم قرن در آن،
 سال در »هند بوپال« شيميايي كارخانه فاجعه فضا، در م1998 سال در  »كاسموس قضيه« م،1998 در »سدگات اختالف« م،1959در »النو

 جنگ در عراق توسط كويت نفت هاي چاه عمدي حريق از ناشي هاي آلودگي و م1989 آوريل 29 در »چرنوبيل اي هسته نيروگاه« فاجعة م،1984
 ريزي برنامه و جهاني عزمي نيازمند خطرات، اين بر چيرگي براي بشريت كه داد نشان و يافت تري بحراني و تر عيني شكل فارس، خليج دوم

 انهدام و نابودي دچار بشري حيات صورت، اين غير در زيرا است؛ المللي بين و اي منطقه محلي، سطوح در فراگير و قاطع اقدامات انجام و دقيق
  .شد خواهد تري افزون روز

 سطح آمدن باال زمين، دماي شدن گرم و حرارت ميزان وهوا، آب: جمله از گيرد؛ مي بر در را وسيعي دامنه محيطي، زيست تهديدهاي امروزه
 آلودگي ها، جنگل تخريب صنعتي، هاي فعاليت آثار اُزن، اليه فرسايش جانوري، و گياهي هاي گونه نادر ويژه به مختلف، هاي گونه حفظ درياها،

  .آن مانند و اي هسته نظامي، صوتي، هاي آلودگي اسيدي، هاي باران ها، آب

 درختان قطع معتقدند كارشناسان نمونه براي اند؛ شده تري گسترده ضايعات منشأ نيز خود محيطي، زيست ضايعات اين از برخي سويي از
 سطح آمدن باال و جهاني هواي و آب وضعيت در نامطلوب بسيار تغييرات سبب فضا، در صنعتي ضايعات پياپي انتشار و انبوه صورت به جنگلي

 استفاده و فسيلي هاي سوخت كه همچنان است؛ شده گرمازا امواج گسترش و ساحلي هاي دشت رفتن آب زير ـ آن تبع به ـ و درياها آب
 از شده منتشر سمي گازهاي وجود. است شده اي گلخانه گازهاي پديدة ايجاد و زمين كربن اكسيد دي افزايش سبب ها، آن از گسترده و نامتناسب
 را ها انسان سالمت و كرده مسموم را دريايي موجودات حياتي فضاي و مصرفي هاي آب و انجاميده ها باران شدن اسيدي به صنعتي، هاي فعاليت

  .است انداخته خطر به

 اوضاع وخامت به توجه با نيست، جديدي هاي پديده الملل، بين روابط جهت از زيستي، محيط موضوعات چه اگر كه دارد وجود اعتقاد اين امروزه،
  .اند كرده منتقل خود  سياسي اصلي كار دستور به جانبي، و اي حاشيه موضوعات از را زيستي محيط مسائل اي فزاينده طور به جهان رهبران آن،

 مشاهده زيست محيط آلودگي از پيشگيرانه برخورد نحوة در جهاني و المللي بين هاي سازمان عملكرد دربارة نيز رويه همين كه چنان هم
  .است افزوني روز اهميت چنين كننده بيان محيطي، زيست كنوانسيون و معاهده ها ده انعقاد و تصويب. شود مي

 است كرده احاطه را آن كه اي خارجي فضاي به حتي و سياره تمام يا منطقه يك به توان مي را »زيست محيط«اصطالح كه نمود خاطرنشان بايد
: از است عبارت و بوده باره اين در موسع تعاريف از كه برده نام حياتي الية يا »بيوسفر« اصطالح از زيست، محيط براي يونسكو،. كرد اطالق

 همان حياتي، الية يا بيوسفر حقيقت، در. »دارد استمرار آن در حيات همة بشر، كنوني دانش به بنا كه جهان از بخش آن يا بشر زندگي محيط«
  .است ها اقيانوس و زمين عمق و آن باالي متر هزار و زمين شامل و گرفته ميان در را خاكي كره اين كه است قشرنازكي و اليه

  

 انساني، حيات حقيقت، در كه باشد مي زنده موجود هر حيات به مربوط بيروني و دروني عوامل و خاك هوا، آب، شامل زيست، محيط همچنين
 زير هاي بخش شامل مذكور، محيط زيستي، محيط هاي كنوانسيون برخي نظر از همچنين. پذيرد مي اثر محيط اين از ها آن رشد و گياهي جانوري،

  :شود مي
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  يكديگر؛ بر عوامل اين متقابل تأثير و گياهان و جانوران كليه و خاك آب، هوا، مانند ـ تجديد قابل غير و تجديدپذير از اعم ـ طبيعي منابع. الف

  باشند؛ مي فرهنگي ميراث از كه هايي دارايي و اموال. ب

  .ويژه اندازهاي چشم و مناظر. ج

 از بخشي جايگاه در ويژه اندازهاي چشم و مناظر يا  گوناگون هاي ساختمان آثارتاريخي، بناها، شامل بشر، دست ساخت زيست محيط رو، اين از
 ويژه به ـ حيوانات گياهان، زمين، آب، هوا، جمله از زمين كرة طبيعي منابع كه طور همان شوند؛ حراست خرابي برابر بايد زيست، محيط
 منابع، مديريت و توليد مديريت كردن منطقي با و شوند حفاظت آينده، و حاضر هاي نسل نفع به بايد ـ طبيعي هاي اكوسيستم معرف هاي نمونه

 دورة و فراصنعتي عصر انسان كه است مشخص وضوح به متأسفانه اما شود؛ حل زيست محيط و توسعه ميان موجود تعارض
 ها، جنگل فزاينده نابودي با و آيد فائق خويش توسط زيست محيط تخريب و نابودي معضل بر است نتوانسته امروز، »بيوتكنوالكترونيك«

 مداري در فرايند، اين.  است مواجه گياهي و جانوري حيات از هايي گونه انقراض و زيست محيط خاك، و آب و هوا آلودگي ها، بيابان افزايش
  .است تر افزون روز آن، ترميم سرعت از مزبور محيط تخريب سرعت متأسفانه هم باز. است تكرار حال در پيوسته قهقرايي، و بسته

  السالم عليهم معصومان و نبوي سيرة در زيست محيط حقوق: دوم فصل

 و گشا راه السالمـ عليه يازدهم امام تا آله و عليه اهللا صل انبيا خاتم از ـ معصومان عموم سيرة به كردن نظر همواره مهدويت، آموزة از بحث در
 السالم عليه معصومان ساير امامت و نبوي رسالت تكميل و پاياني نقطه فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت امامت و حاكميت زيرا است؛ ضروري
 بدين. باشد مي مزبور سيرة مبين و مكمل نيز آموزه اين كه طور همان است؛ مهدويت آموزة مبين و شارح سيره، اين است بديهي. بود خواهد
 در مقدماتي مدخلي جايگاه در ـ ها آن زيست محيط و گياهي و جانوري از اعم ـ موجودات حقوق جايگاه به اجمالي بسيار اي گونه به جا اين لحاظ
  .پردازيم مي مهدويت آموزة در مذكور بحث تبيين

 روايي، هاي وديگركتاب الفصاحة نهج در. است داده مي اهميت بسيار موضوع اين به آله و عليه اهللا صل اسالم مكرم پيامبر گفت بايد ابتدا
  :جمله از است؛ شده نقل زيست محيط آباداني و عمران و كاري درخت و درخت اهميت دربارة حضرت آن از فراواني احاديث

  ]2.[ است  اي صدقه  وي  براي بخورد،  آن از خدا  مخلوق ديگر يا  انساني  كه بنشاند  درختي  هركس

  ].3[كند مي ثبت پاداش وي براي شود، مي برون درخت آن از كه اي ميوه اندازه به خدا بنشاند، درختي هركسي

  ]4.[بكوشد  آن  حفظ در و كند  آبياري را  آن بكارد،  درخت  كه گرداند  مكلف را او  پس آفريد؛  انسان  براي را  درخت[ خداوند]

  ]5. [ است  كرده  سيراب را  اي تشنه  مؤمن  انسان گويي نمايد،  سيراب را  آبياري  به  محتاج  درخت  هركس

 فرزند اثر همپاي جاريه، صدقات از مورد سه را حفرچاه و نهر كردن جاري درخت، كاشت ديگري، فاخر حديث در آله و عليه اهللا صل پيامبراكرم
 پاداش كه است چيز هفت حضرت، آن فرموده به. يابد مي دوام ابد تا آن، فاعل براي نيز آن پاداش كه است آورده شمار به مسجد ساخت و  صالح
 بسازد، مسجدي بكارد، نخلي كند، حفر چاهي آورد، جريان به نهري بياموزد، دانشي كه كسي: دارد دوام مرگش از پس و او قبر در بنده براي آن

  ]6.[خواهد آمرزش او براي مرگش از پس كه نهد جا بر فرزندي يا گذارد ارث به مصحفي

 والزم واجب همگان بر آن، از ومراقبت حفاظت كه داند مي مادري راهمچون زمين ارزشمندي، حديث در آله و عليه اهللا صل اسالم گرامي پيامبر
  :است

  ]7.[دهد مي خبر زمين كند،  بدي يا كند  خوبي  زمين  روي بر  هركس.  است شما مادر  گويي  كه داريد  نگاه  خوب را  زمين

 از شديد نهي بر حضرت، آن. است نفراوا ها آن با آميز مالطفت برخورد و حيوانات حقوق حفظ دربارة آله و عليه اهللا صل پيامبرگرامي هاي توصيه
  :جمله از ورزد؛ مي تأكيد ها آن به كامل رسيدگي بر حيوانات، بجاي  نا كشتن و اذيت

  :دارد  حق  شش  صاحبش بر  مركب و چهارپا. 1
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 نگذارد؛ بار او بر  طاقتش از  بيش ؛ حق  روي از مگر نزند، را او كند؛  عرضه او بر را  آب ، گذشت  آب كنار از  هرگاه دهد؛  علف او  به شد،  پياده  هرگاه
  ]8.[نايستاند خودِ  سنگين بار زير را او و نبرد  راه را او  طاقتش از  بيش

  ]9.[كند مخاصمه خويش قاتل با قيامت روز شود، كشته ناحق به كه آن غير يا پرنده حيوان، هر. 2

 مرا چرا: بپرس اين از! پروردگارا«: گويد و زند فرياد عرش نزد و بيايد[ گنجشك آن] قيامت، روز بكشد، بيهوده را گنجشكي كسي هر. 3
  ]10.[»كشت؟ فايده بي

  ]11.[تامرد بخورد، زمين چيزهاي از نگذاشت و نخورانيد بدو وچيزي بود بسته را اي گربه زيرا رفت؛ جهنم به زني. 4

 برحذر ويران هاي خانه در گزيدن مسكن از را افراد حضرت آن. است شده فراواني تأكيد زيست محيط عمران و ساز و ساخت نبوي،بر روايات در
  :است فرموده و ورزد مي اهمال خويش مالكيت تحت حيوان حفظ در كه است دانسته فردي همانند را كسي چنين دعاي اجابت عدم و داشته

 كند رها را خود حيوان كه مردي و گزيند اقامت راه كنار كه مردي گيرد، جاي ويران خانة در كه مردي پذيرد؛ نمي را دعايشان خدا كه كسند سه
  ]12.[دارد نگه را آن خدا كه كند دعا سپس و

 با آن دانستن همانند ضمن و دانسته ضروري نفقه همچون را اسب براي كردن خرج ديگري، فراوان احاديث در  آله و عليه اهللا صل اكرم پيامبر
 است بديهي. است  فرموده توصيه آن، پيشاني نوازش به آن، بركت افزايش براي را حيوان اين صاحبان و كرده نهي را باره اين در امساك صدقه،

 بر ناظر واقع در و بوده نمادين صورت به اسب، بر حضرت تأكيد نقل، و حمل و نظامي امور در اسب مانند حيواناتي گسترده كاربرد به توجه با
. نمايند مي توصيه چهارپايان مهتر جايگاه در گاو تكريم به را مردم آله و عليه اهللا صل پيامبر كه همچنان باشد؛ مي نيز حيوانات ساير حقوق حفظ

 و ـ چهارپايان صورت به خصوص به ـ زدن شالق از را مردم آله و عليه اهللا صل پيامبراكرم كه است شده نقل السالم عليه صادق امام از همچنين
 اشاره گونه اين حيوانات چهرة به زدن شالق از نهي علت به السالم عليه صادق امام از ديگري حديث در] 13.[كرد مي نهي عسل زنبور كشتن
  :فرمود باره اين در السالم عليه حسين امام نيز] 14.[كنند مي تسبيح را خداوند خود صورت با حيوانان، كه شده

  .است نهفته ها آن چهرة در چهارپايان، حرمت و اند نهاده حرمتي چيز، هر براي

 چهارپايان از كند مي حاكم عقلش بر را شهوتش كه انساني حتي و اند آمده شمار به چهارپايان رديف در عقل، فاقد هاي انسان اسالمي، روايات در
 بر دليلي مسأله اين ولي اند؛ شده داده قرار ها انسان از تر پايين مرتبه در عقل، فقدان دليل به حيوانات، ترتيب، بدين. است آمده شمار به بدتر

  :اند آمده شمار به دسته چهار جانوري، موجودات روايات، برخي در كه چنان نيست، ها آن حقوق مراعات عدم تجويز

 ها آن مهتر كه هستند پرندگان دسته سومين و است گاو با ها آن مهتري چهارپايانندكه سپس هستند، موجودات ترين كامل كه ها انسان اول،
 كه است  فرموده تصريح السالم عليه علي حضرت روايت، اين در. است شير مهتري با وحشي، حيوانات به متعلق صنف چهارمين و است كركس

 همه كه است شده بيان ترتيب، بدين. خواهند مي شفاعت و رزق خداوند از تضرع، با خويش، مجموعة زير صنوف براي شير و عقاب گاو،
 حيوانات به اسالم دين نگرش نوع اين به توجه با] 15.[كنند  مي عبادت را پروردگار خويش سياق و سبك به و بوده خداوند تسبيح اهل حيوانات،

  .شود مي مشخص بيشتر حنيف، دين اين توسط آميز مودت و محترمانه و آميز محبت رفتار به توصيه علت گياهان، حتي و

 واقع، در كه حضرت 25 نامة دوم فراز. است حيوانات حقوق رعايت و زيست محيط حقوق از حمايت مشحون نيز السالم عليه علي امام سيرة
 در كه نامه از بخش اين. است حيوانات حقوق رعايت زمينة در اسالمي منشورهاي بهترين از يكي است، ماليات آوري جمع براي دستورالعملي

 و برخورد نوع كرده، يادآوري را شود مي آوري جمع حيوانات از كه هايي ماليات آوري جمع نحوة است، يافته نگارش كارگزاران به  ق 39 سال
 به الهي پاداش بزرگي و هدايت ماية را العمل دستور اين به عمل و دهد مي شرح چنين مسلمين المال بيت به تحويل تا را حيوانات اين نگهداري
  :آورد شمارمي

 نه و براند تند نه ستمكار، نه و باشد سختگير نه كه حافظ و امين مهربان، و خيرخواه كه بسپار چوپاني دست به را آن حيوانات، رساندن در
 هرگاه. كنيم مصرف فرموده اجازه خدا كه نيازهايي در تا بفرست، ما براي شد، آوري جمع المال بيت از آنچه سپس. كند خسته را حيوانات
. نشود وارد زيان اش بچه به تا ندوشد، را آن شير و نيفكند جدايي نوزادش و شتر بين كن سفارش او به سپردي، امين فردي دست به را حيوانات

 در را ها آن. بنمايد مراعات است، سخت او براي دادن سواري كه را زخمي يا خسته شتر حال و كند، رعايت را عدالت شتران بر شدن سوار در
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 استراحت تا دهد مهلت را شتران گاه هرچند و نكشاند، علف بي جاده به است علفزار آن، طرف دو كه هايي جاده از و ببرد، آب درون به راه، سر
 و خسته نه سرحال، و فربه شوند، وارد برما خدا اذن به كه گاه آن تا بنوشند، آب و بخورند علف دهد فرصت رسيد، علفزار و آب به هرگاه و كنند،
 پاداشِ  بزرگي ماية شده، ياد دستورهاي به عمل. كنيم تقسيم آله و عليه اهللا صل پيامبر سنت و قرآن رهنمود اساس بر را ها آن تا باشند، كوفته

  .بود خواهد تو هدايت نيز و

  مهدوي عصر در محيطي زيست حقوق: سوم فصل

 مواهب نهايت از قلمرو، اين در ساكن موجودات و زيستي فضاي كه شود مي فهميده خوبي به ظهور، عصر به مختص روايات در كوتاه تأملي با
 جا اين در. چشيد خواهند را عدالت بر مبتني طيبة حيات و آرامش آسايش، طعم شده، برخوردار فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت حكومت

 هاي ويژگي برخي زير، موارد ديگر، عبارت به كنيم؛ مي مبادرت ـ الزم هاي شاخصه ذكر با ـ مورد اين در وارده روايات از اجمالي قرائني به
 اجمالي اشاره تنها بلكه نيست، حصر باب از ها آن آوري ياد البته. بود خواهد دوره آن در مزبور حقوق كامل رعايت و ظهور عصر زيست محيط
  :است

  زمين نورانيت و تطهير. 1

 مانند كلماتي با ظلم، و جور كلمات. گردد مي تابان و منور الهي نور با و شود مي تطهير ظلمي و جور هر از الهي لطف با زمين مهدوي، عصر در
 به آلودگي، گونه هر زيرا گيرد؛ مي قرار ظلم و جور معاني زيرمجموعه آلودگي، و تلوث هرگونه است بديهي. دارند معنايي ترادف انحراف و طغيان
 و كم از اعم ـ حق از تجاوز هرگونه به كه همچنان است؛ باطل سوي به حركت و حق از تعدي معناي به و الهي مخلوق طبيعت از انحراف معناي
 دادن قرار و حد از تجاوز« معناي به و آيد مي وجود به زمين در كه است شكافي و تاريكي معناي به لغت، در ظلم همچنين. شود مي اطالق ـ زياد

  :كند مي اذعان خود، معجم در فارس ابن. است آمده نيز »نامناسب جاي در چيزي

  ]16.[نيست آن شايسته كه جايگاهي در چيزي دادن قرار دوم، و روشنايي و نور مخالف مفهوم به نخست: شود مي گفته معنا دو به ظلم

 انحراف و آلودگي هرگونه از زيست  محيط تطهير مبناي بر حكومتي تعاريف، اين طبق بر مهدوي محور عدالت و ستيز ظلم حكومت كه است واضح
 تأييد در السالم عليه رضا امام. خواهدكرد حفاظت آن طيبه حيات و طهارت از و داد خواهد برگشت آرماني وضعيتي به را محيط اين و بوده

  :فرمايد مي فوق مراتب

 با زمين كند؛ خروج وي كه هنگامي پس. كند مي منزّه و مطهر ظلم، و جور گونه هر از را زمين[  السالم عليه  مهدي حضرت] او واسطة به خداوند،
  مهدي حضرت] او. كند نمي ظلم ديگري به احدي ديگر آن، از پس. شود مي فرما حكم مردم ميان عدالت، ترازوي و شده نوراني پروردگار، نور

  ]17.[شود مي نورديده در برايش زمين كه است كسي[  السالم عليه

  زيست محيط و موجودات سرور و رضايت. 2

 واضح پر. است السالم عليه موعود مهدي حكومت از موجودات و ساكنان تمام رضايت نهايت از حاكي مهدوي، عصر تبيين در شماري بي روايات
 پيامبر از ويژه به ـ متعددي روايات در. باشد آن ساكنان كليه و زيست محيط حقوق تأمين بدون تواند نمي همگاني، سرور و رضايت اين كه است
  :است شده ذكر چنين معنا اين ـ آله و عليه اهللا صل

 و راضي حكومت اين از هوا، در پرنده و آسمان اهل و زمين اهل او، خالفت در. بود پرشده جور از تر، پيش كه طور همان شود؛ مي پر عدل از زمين،
  ]18.[هستند خوشحال

  گياهي و حيواني انساني، سپهر در دوستي و صلح امنيت،. 3

 و صلح برقراري و امنيت از غير چيزي آن، ساكنان و زيست محيط حقوق رعايت و مهدوي حكومت ستيزي ظلم و گستري عدالت محصول
 از عوامل، اين بندد، مي بر رخت بشري جامعه از ها اختالف و ها كينه روايات، برحسب طوركه همان. باشد تواند نمي هستي فراخناي در دوستي

 زندگي به آرامش و مسالمت كمال در اند، بوده شهره هم با تقابل و جويي كينه به كه حيواناتي حتي. شد خواهد ناپديد نيز جانوري و حيواني عالم
  :شده ذكر چنين است ظهور عصر در سابقه بي امنيت وضع نشانه كه معروفي حديث در كه همچنان پرداخت؛ خواهند هم كنار آميز مودت
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 ديگر وحشي، حيوانات نيز دليل همين به برند؛ مي سر به ديگر يك با مسالمت و صلح دركمال چهارپايان و وحشي حيوانات عصر، اين در
  .كنند نمي حمله سايرحيوانات به نبوده، برانگيز خوف

  :است شده ديگرذكر روايتي در

  ]19.[شوند مي مشغول چرا به و آمده در گردش به زمين هاي راه در اهلي چهارپايان همانند كه حدي تا يابند، مي امنيت وحشي، حيوانات

  :است شده تشريح صورت بدين وضعيت اين ديگر روايتي در

 جلوگيري ظلم از وي توسط خداوند،. نمايد نهي منكر از و كند مي عمل بدان خود و كرده امر عدالت، به. است آله و عليه اهللا صل پيامبر نام او نام
 از دريا هاي ماهي و هوا در پرنده و آسمان ساكنان و پردازند مي چرا به هم با او ايام در گوسفند و گرگ. زدايد مي را ها بصيرت عدم و شك و كرده

  ] 20.[هستند خشنود و راضي او

 جان از مار و انسان شير، گاو، ميش، گرگ،: است چنين ها آن از يكي كه شده ذكر ظهور عصر هاي ويژگي عباس، ابن از كنزالفوائد در همچنين
  ]21.[باشند ايمن خود

  :فرمايند مي دوره اين در زمين و آسمان دهي بركت تشريح با السالم عليه صادق امام نيز

  .بود خواهند كامل امنيت در درندگان، و وحوش همة

 آسايش در چهارپايان و رفاه در مردم السالم عليه مهدي حضرت جهاني حكومت در فرمود، آله و عليه اهللا صل پيامبر كه گونه همان بنابراين،
  :است آمده باشد مي طيبه عصر آن در زيست محيط حقوق حفظ اوج گوياي كه آله و عليه اهللا صل پيامبر از ديگري روايت در] 22.[باشند مي

 و كنند مي نسل توليد ترس هرگونه از دور و آزادي كمال با درياها در ماهيان و هاشان آشيانه در پرندگان او، ظهور موقع است، من نام نامش... 
  ]23... [روياند مي را خود محصول برابر دو زمين، و جوشد مي ها چشمه و شود مي كشيده نهرها

  حد باالترين در زيست محيط هاي قابليت همه يافتن فعليت. 4

 كليه استيفاي و رعايت و ها اهليت ايفاي و خويش جاي در چيز هر گرفتن قرار معناي به عدالت ديني، منابع ترين اصيل در كه اين به توجه با
 و استعدادها كليه تحقق به و جايگاه ترين عالي به بايد ـ نبات و حيوان انسان، از اعم ـ موجودي هر مهدوي، حكومت در است، آمده ها حقوق
 به ها، آن در ساكن موجودات وكليه سماوي و اَرضي زيست محيط بشري، جامعه بر افزون مهدوي، عصر در كه است چنين. برسد خود هاي قابليت
 و ريزند مي بيرون را خود مكنون هاي ثروت زمين، و آسمان دليل، همين به يابند؛ مي دست خود هاي قابليت تحقق حد ترين نهايي و ترين عالي

 از سرشار مسافرت به مربوط روايت در كه چنان هم گيرد؛ مي فرا را عالم تمام گياهي، پوشش و سازند مي دور خود از را تلوث و آلودگي هرگونه
 از اي نشانه اين] 24.[»گياهان و برنبات مگر گذارد نمي گام خويش درمسير« وي كه است آمده پيمايد، مي را شام تا عراق راه كه زني امنيت
 گياه از پوشيده ظهور، عصر در خشكند، نيمه و علف و آب كم تقريباً مناطقي كه عراق و شام كه است جهان سراسر در گياهي گستردة پوشش

  :است شرح بدين ظهور، دوران در زيست محيط بالقوه استعدادهاي كليه تحقق كنندة بيان روايات، از برخي. شوند مي

  :فرمايد مي السالم عليه مؤمنان امير

 و كرده عطا را خود باران آسمان، هنگام، اين در. دهد مي بشارت عدالت، به را زمين سپس و داده قرار خطاب مورد را مردم[ مهدي حضرت]پس
 ؛...بخشد مي زينت گياهان اين با را خود و عالم، اهل براي كرده عرضه را خويش هاي رستني كليه زمين،.فرستند مي فرو را خود هاي ميوه درختان

  ]25. [سازد مي خارج را خود هاي گنج مردم، براي زمين كه چنان هم

  :فرمايد مي حديثي در آله و عليه اهللا صل پيامبر

  ]26.[دهد مي ياري خويش رعب با را وي و ساخته آشكار او براي را زمين معادن و ها گنج خداوند

  :كند مي بيشتري كمك مطلب تنوير به نيز باره اين در آله و عليه اهللا صل اسالم  گرامي پيامبر از ديگر روايتي ذكر
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 بركات نيز زمين و فرستد مي و فر آسمان از را خويش هاي بركت وي براي خداوند،. كند مي عمل من سنت به نموده، خروج من بيت اهل از مردي
 جزو فاجر، و نيكوكار و بود نشده مند بهره ها آن از تر، پيش كه شود مي برخوردار هايي نعمت از وي زمان در من، امت... . سازد مي خارج را خود
 را ها آن كه اين مگر ماند، نمي باقي هايش روييدني از چيزي زمين و كرده نازل را هايش باران ها آن بر آسمان،. هستند ها نعمت اين از مندان بهره

  ]27. [دارد نمي روا مورد اين در تأخيري و بروياند

  زيست محيط موزون توسعة و وآباداني عمران. 5

 و تر دقيق اي گونه به روايات، اي پاره در اين، وجود با. است ظهور عصر در زيست محيط آباداني و عمران اوج گوياي خوبي به پيشين، مطالب
  :فرمود السالم عليه باقر امام. شود مي آباد زمين هاي ويرانه تمام كه است آمده حتي و شده اشاره آباداني اين به تر مصداقي

 آباد زمين، هاي ويراني باشند؛ مخالف و ناخشنود مشركان هرچند كند؛ مي پيروز جهان هاي مكتب برتمام او وسيلة به را خود دين خداوند،
  ]28.[ ...شود مي

  :است منقول السالم عليه صادق امام از »مدهامتان« آية تفسير در همچنين

  ]29.[شود مي متصل نخل درختان از مدينه و مكه بين ظهور، عصر در

  :فرمايد مي عصر، اين دربارة خود كالم از بخشي در السالم عليه صادق امام نيز

 كه طوري به شود؛ مي متصل »حيره« و كربال نهر به كوفه، هاي خانه. باشد داشته در هزار كه سازد مي كوفه بيرون مسجدي السالم عليه امام
  ]30.[رسد نمي نماز به ولي برساند، نماز به را خود تا شود، مي تندرو استر سوار جمعه، روز مردي

 حيره به كوفه كه برسد روزي: فرمود و برد تشريف »حيره« به السالم عليه اميرالمؤمنين: نويسد مي روايتي ذكر با تهذيب كتاب در طوسي شيخ
 در پانصد داراي كه شود مي بنا درحيره مسجدي. شود مي فروخته اشرفي چند به آن، زمين ذرع يك كه كند مي پيدا مرغوبيت چنان و شود وصل
  ]31.[گزارد مي نماز جا آن عادل نماز پيش دوازده. بود خواهد تنگ ها آن براي كوفه مسجد زيرا گزارد؛ مي نماز آن در قائم، نمايندة. باشد

 از كامل حمايت ماحصل نيز اين. است عالم كل در نباتي و حيواني انساني، زيست محيط موزون توسعة و آباداني عمران، از حاكي روايات، اين
 اين از و خويش بهينه وضعيت با مقايسه در زمين كرة حتي كه است آن وضعيتي چنين نتيجة. است درخشان دوران آن در محيطي زيست حقوق

 در السالم عليه باقر امام از. كند مي افتخار و غرور احساس و باليده خود به گيرد، مي قرار فرجه تعالي اهللا عجل مهدي ياران هاي قدم زير در كه
  :است شده نقل چنين مورد اين

  

 شكاري پرندگان و زمين درندگان حتي است؛ ها آن فرمان تحت چيز همه و اند يافته احاطه جهان وغرب شرق بر كه بينم مي را قائم ياران گويا
 ياران از مردي امروز: گويد مي و كند مي غرور و فخر اظهار آن ديگر برنقطه زمين نقطة اين حتي چيز همه و بود خواهند ها آن رضايت پي آسمان،

  ]32.[عبوركرد و نهاد قدم برمن قائم

  مدني حيات در عمومي و خصوصي هاي حريم رعايت و ها آالينده با مقابله. 6

 به منحصر زيست محيط آاليندگي اگر حتي بلكه گيرد، مي صورت زيست محيط حقوق حفظ از دقيقي مصاديق عنوان به تنها نه موارد، اين
 از بخشي حتي يا شود مردم هاي خانه به مشرف مسجد كه اين يا باشد عمومي محيط به منازل هاي ناودان از آب ريزش يا منزل يك بر اشراف
 اين در. شود مي برطرف ـ مسجد تخريب با چند هر ـ مورد اين و شده مواجه حكومت برخورد با باشد، شده ساخته عمومي هاي راه در بنا يك
  :فرمايد مي كه است كرده روايت السالم عليه صادق امام از طوالني حديثي در ابوبصير ارشاد، كتاب در باره

 خراب را آن اشراف و كنگره كه اين جز گذارد نمي را مشرفي مسجد هيچ و كند مي منهدم كوفه در را مسجد چهار كند، قيام ما قائم كه هنگامي
 كند مي اصالح است،  واقع عمومي راه در كه را ها خانه از اي گوشه هر دهد؛ مي توسعه را ها شاهراه. گذارد مي اشراف بدون و ساده حال به و كند مي
  ]33... [گذارد مي باقي را سنتي هر و سازد مي رابرطرف بدعتي هر. دارد مي بر است، مردم راه به مشرف كه را ها ناودان و
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  زيست درمحيط جديد هاي آوري فن و كارها راه از استفاده. 7

 و بيست به حرف، دو از روايات، بر بنا دانش، و رسيده خود اوج به فنون و علوم ترقي و رشد ظهور عصر در كه است آن جا اين در ذكر قابل نكتة
 خداداد مواهب از يكي عنوان به انساني جامعه درك و فهم افزايش و بشري عقالنيت كمال و شكوفايي با كه اين ضمن رسيد؛ خواهد حرف هفت
 با مقابله براي علمي جديد ابزار هزاران نوين، هاي آوري فن از سرشار و بالنده وضعيت چنين در است واضح پر. هستيم مواجه ظهور عصر

 و جامعه تعالي با عصر، آن در همچنين. يافت خواهد رهايي ها آن تمام وجود از جهان و گرفت قرارخواهد بشر دسترس در صنعتي هاي آالينده
 اعمال، گونه اين ارتكاب از خويش، ديانت به عملي اعتقاد برمبناي و عاقالنه زيست، محيط آاليندة ترين اصلي جايگاه در بشر، انساني، افراد
  .كرد خواهد پرهيز

  زميني ماوراي فضاهاي به زيست محيط حفظ گسترش. 8

 از جوامعي داراي و آباد كه دارد وجود ها آسمان در زيادي كُرات متعدد، روايات طبق باورندكه اين بر معاصر، مهدويت مباحث خبرگان از برخي
 اعتقاد به. است آورده گرد االنوار بحار در را روايات اين از اي مجموعه مجلسي، عالمة. هستند جن و فرشته و انسان نوع از غير كه مخلوقاتند

 اعماق به توانيد مي اگر! ها انسان و جنيان اي :شريفه آية اين جمله، آن از دارد؛ داللت معنا اين بر نيز قرآن آيات از شماري مفسران، از برخي
  ]34.[روايي فرمان و تسلط با مگر شويد، نمي سفر و نفوذ اين به موفق ولي كنيد؛ اقدام كنيد، پيدا راه زمين و ها آسمان

 فعلي، جهان با مقايسه در آن، از حفاظت و صيانت هم و زيست محيط هم نوراني، عصر آن در كه است اين آيد، مي دست به مبحث اين از آنچه
  .كرد خواهد نفوذ حضرت حكومت سيطره تحت كُرات همه به آن، قلمرو و كرده پيدا تري گسترده بسيار ابعاد

  مهدوي طيبة حيات با آن همراهي و زيست محيط معنوي تعالي. 9

 در كه اين جالب. يابند مي تكامل و گشته رام توحش، كنارگذاشتن با و كرده پيشه تعالي وحشي، حيوانات مهدوي دولت در حتي كه شد بيان
 اين. كند نمي پاره را انباني موش،ديگر مانند حيواني كه جايي تا نهند، مي كنار را خود مخرب هاي كار هم، عادي حيوانات روايات، برخي
 عصر امام جهاني نهضت به و شده وارد طيبه حيات اين به خواهند مي نيز جمادات بلكه شود؛ نمي محدود نباتات و حيوانات به تنها خواهي، تكامل
  :فرمود كه است منقول السالم عليه صادق امام از ابوبصير، واسطة به باره اين در. كنند مساعدت السالم عليه

 پشت مشركي يا كافر اگر زيرا نگرانند؛ و ناراضي وي ظهور و قيام از مشركان، و كافران كند، ظهور چون و كند قيام قائم خدا، ارادة با وقتي... 
 اقدام وي. »برسان قتل به را او است؛ شده مخفي مشركي يا كافر من، پناه در! مسلمان اي«: گويد و درآيد صدا به صخره آن شود، نهان اي صخره
  ]35.[رساند مي هالكت به را او و كرده

  محيطي زيست هاي تخريب از مهدوي قيام و نبردها بودن عاري. 10

 به وي، ياران السالم، عليه امام ظهور دورة در كه دارند تصريح مطلب اين بر فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت قيام دربارة روايات تمام
 سركشان وجود لوث از را جهاني سايرجوامع و اسالمي جامعه الزمي، جراحي عمل همانند و كرد خواهند اقدام ستمگران نابودي و قتل و مجازات

 با امام اگر. كند نمي پيدا حاكميت عدالت، و نشده برچيده زورمداران ظلم بساط هرگز اقدامات، اين بدون زيرا كنند؛ مي  پاك پيشگان ستم و
. رفت نخواهد بين از زمين در كنندگان افساد و مستكبران جديد هاي توطئه و ترفندها هرگز كند، رفتار ها آن با گذشت و ماليمتِ  سياست
 در آله و عليه اهللا صل اكرم پيامبر كه طور همان. پذيرد نمي را كاري جنايت و مجرم هيچ ظاهري توبه ـ روايات به بنا ـ قيام عصر در حضرت،
 آله و عليه اهللا صل پيامبر سيرة به تأسي بر عالوه نيز مهدوي قيام پرداخت، كارزار و قتال به كافران با و كرد پيشه جهاد جاهلي، نظام براندازي

  ]36.[نمايد مي نبوي رأفت جايگزين را ستمگران بر گيري سخت حتي زمينه، اين در

  :فرمود كه است شده روايت السالم عليه باقر امام از

  

 ستمگران و او رسول و خدا دشمنان كشتن و شمشير با او ظهور و قيام آله و عليه اهللا صل خدا رسول اش گرامي جد به مهدي داشتن شباهت اما
  ]37.[خورند نمي شكست او لشكريان و شود مي پيروز دشمنان، دل در ترس ايجاد و شمشير وسيلة به وي. است ها طاغوت و



 www.HaghGostar.ir                                                                                                          منتشر شده در پايگاه نشر مقاالت حقوقي    ٩

 

 قاطعانه كه اند كرده پيشه غلو راه چنان مهدوي، حكومت كشتار و خشونت اعمال ميزانِ در آگاه نا دوستان حتي يا دشمنان از برخي متاسفانه
 به مهيب سالح اين با را ها آن و پرداخت خواهد اي هسته جنگ به خويش، دشمنان با تقابل در فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت: گويند مي

 تبعات فاقد دشمنان، با مهدوي حكومت نبرد بلكه نيست؛ اي هسته سالح به نيازي ظهور، عصر در تنها نه: گفت بايد. كشاند خواهد نابودي ورطه
  :است چنين مدعا، اين ادلة از برخي. بود خواهد ـ افتد مي اتفاق امروز آنچه مشابه  ـ زيستي محيط فجايع ايجاد و محيطي زيست تخريب

 شده ايجاد اي هسته ابرهاي. شد خواهند كشته  زيادي هاي انسان امروز، جهان در معمولي اي هسته جنگ يك اثر در ها، ارزيابي برخي بنابر.  الف
 خورشيد نور از ها مدت زمين،. شود مي صفر زير درجه پنجاه حدود دماي كاهش با مدت طوالني زمستاني ظهور به منجر اوليه، انفجار اثر در

 قابل سؤال اين حال. شوند نابود حيوانات، جمله از و ها آن از بسياري شايد و. ايستاد بازخواهند رويش از گياهان مدت، اين در و  شده محروم
 هم حال، عين در و شود ارضي و سماوي ساكنان همة وخشنودي رضايت باعث قيامي است ممكن چگونه قبل، هاي روايت بنابر كه است طرح
 اثرات داراي سال ها ده و است ديرپا جنگي، چنين تشعشعات و اثرات كه آن ضمن! كند؟ نابود شكل بدترين به را زيست محيط هم و ها آن

 مهدوي، حكومت: است آمده روايات در كه است اين نه مگر. دارد منافات مهدوي آرماني طيبة حيات ماهيت با نيز اين. بود خواهد بار مرگ
 مخرب چنين اين و جمعي كشتار هاي سالح از امام، قيام در است ممكن چگونه پس كند؛ نمي بيدار سبب بي را اي خفته حتي كه است حكومتي
  .است امنيت نعمت از جهان، سرشاري و عالم انحاي در فراگير امنيت از سخن عصر كه اي دوره در هم آن شود؟  استفاده

 امام است بديهي  ظهور، عصر در حرف 27 به حرف دو از بشري دانش گسترش و بشري فهم افزايش بر مبني گفته، پيش روايات به توجه با. ب
 بپردازد عالم ستمكاران مخرب هاي سالح با مبارزه به هم باشند، جديدي هاي فناوري بر مبتني كه تقابلي و نوين ابزارهاي با تواند مي السالم عليه

 حضرت نمادين سالح روايات، در كه را شمشير خويش، زمانة علم از استفاده با تواند مي السالم عليه امام لذا كند؛ خنثا را ها سالح اين تأثير هم و
 زيست تخريب و آاليندگي فاقد گذاري، تأثير عين در كه ابزارهايي سازد؛ متحول روز آمد كار و متعارف ابزارهاي و ها سالح به است، شده ذكر

  .باشند محيطي

 ش،خوي لُدنّي علم از استفاده با حضرت. نيست امروزي هدف بي كشتارهاي همانند فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت قتال روايات، به بنا. ج
 اصالح و كنند توبه تا كند، مي رها خود حال به را اصالح قابل كاران بد بقيه و سازد مي هالك نيستند، پذير اصالح وجه هيچ به كه را كساني تنها

  .است شده لحاظ بدكاران هم و نيكوكاران براي هم ظهور، عصر هاي نعمت روايات، در كه طور همان شوند؛

 محصول را آن توان نمي لذا گيرد؛ نمي صورت مهدوي حكومت توسط بشري جامعة از توجهي قابل بخش انهدام روايت، طبق  ديگر، ازسوي
. شود مي حاصل انساني جوامع منازعات اثر در ها انسان خود دست به اتفاق اين ظهور از قبل بلكه دانست؛ حضرت تخريبي و نظامي عمليات
 زيست و انساني فجايع گونه اين لذا كنند؛ مي طلب خداوند از را خود نجات مردم، و شده بلند خواهي موعود فرياد گيتي، همه در ترتيب بدين

  :فرمايد مي باره اين در السالم عليه صادق امام. است ظهور از قبل دورة محصول محيطي،

 مرگ و است شمشير با سرخ، مرگ سفيد؛ مرگ ديگري و سرخ مرگ يكي: گيرد مي را مردم گريبان مردن، و مرگ نوع دو قائم ظهور از قبل
  ]38.[مانند مي باقي نفر دو و روند مي بين از نفر پنج نفر، هفت هر از. طاعون سفيد،

  :است  فرموده السالم عليه علي امام

  ]39.[مانند مي باقي ثلثي و ميرند مي ديگر ثلث و شوند مي كشته مردم ثُلث او، از قبل كه اين تا كند، نمي خروج فرجه تعالي اهللا عجل مهدي

 مهدي حضرت بنابراين، است؛ همراه ميكائيل و جبرئيل وحتي فرشتگان كمك با و الهي نصرت و رعب با مهدوي قيام فراوان، روايات طبق. د
 هاي سالح به حضرت آن تمسك صورت در. داشت نخواهند نياز اي هسته سالح مانند مخربي هاي سالح از استمداد به فرجه تعالي اهللا عجل
 فجايع يا محيطي زيست تخريب هرگونه فاقد و فرشتگان مساعدت به مؤيد و الهي نصرت به مستظهر اي، تقابلي اقدام چنين است بديهي نوين،
 وقيام حكومت در الهي نصرت حاكي كه رواياتي برخي. است) پارادوكسيكال( نما تناقض حتي و محال اساس، از تفكري، چنين. باشد انساني
  :زيراست شرح به اند مهدوي
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  ]40[« .باشد مي ميكائيل و جبرئيل حمايت كنف در قائم» : فرموده السالم عليه صادق امام

  :فرمود السالم عليه باقر محمد امام كه كرده روايت حضرمي ابوبكر از ارشاد، كتاب در مفيد شيخ

 پيش مؤمنان و چپ سمت از ميكائيل و راست سمت از جبرئيل كه حالي در ـ فرشته هزار پنج با كه بينم مي[ نجف]=  كوفه بلندي در را قائم گويا
  ]41.[سازد مي پراكنده شهر در را خود لشكرهاي و است آمده جا آن به ـ قراردارند او روي

  :فرمود وي وقيام فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت هاي ويژگي شرح در طوالني فرازي در نيز پيامبر

 ستم و جور از پر كه چنان كند؛ داد و عدل از پر را زمين پس شود؛ تأييد فرشتگان و خدا نصرت با و گرداند مي غالب اديان همة بر را خدا دين او
  ]42.[بود شده

 هرگونه از عاري و قرآني طيبه حيات به معطوف كه فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت الهي قيام كه است  روشن كامالً توضيحات، اين با
 حتي و نباتي و جانوري انساني، حيات سپهر در صميميت و پاكي صفا، صلح، طهارت، جوشان چشمه توهم، اين برخالف است، تلوث و آلودگي
  .بود خواهد زميني فرا هاي عرصه

  

  نتيجه

  

 محيط اهميت و مزبور حقوق وضعيت به ابتدا مهدوي، طيبة حيات آموزه در زيست محيط حقوق وضعيت تبيين راستاي در حاضر، نوشتار در
 طور به موعود، جهاني حكومت در حاضر موضوع بيشتر چه هر تشريح هدف با سپس. شد اشاره امروز جهان در آن بحراني شرايط و زيست
 به مهدوي حكومت ويژه توجه كه داد نشان بررسي، اين نتيجه. شد بررسي السالم عليهم معصومان ساير و نبوي سيرة در مسأله اين  اجمال،
 طور به گاه آن. دارد علوي و نبوي ناب سنت و اسالمي تفكر در ريشه نمايان، كامالً شكل به آن، به بخشي تعالي ارتقاي و زيست محيط موضوع
 و شده رعايت نحوكمال به مذكور محيط حقوق ظهور، عصر در كه آمد دست به نتيجه اين و شد تحقيق مهدوي آموزة در حاضر مبحث اخص،
 به رضايتمندانه، همراهي ضمن و شده معنوي و مادي حيات در تكامل و ارتقا دچار هستي جهان همة در ها آن زيست محيط و موجودات حتي
 و تطهير  معنوي، و مادي آاليندگي و آلودگي تلوث، هرگونه از هستي عالم رسيد؛ خواهند خويش بالقوه هاي قابليت و استعدادها تحقق نهايت
 كليه الهي، حمد و تسبيح شيطاني، وساوس كليه و شيطان نابودي با همچنين. شود مي مشعشع و منور الهي، اشراق با و شد خواهد پاك

 محيطي زيست هاي ويژگي برخي خاتمه در. شد خواهند نواتر هم سعيد، و پديد نو عصر اين متعالي انسان با پيش از بيش جمادات، حتي موجودات
 در دوستي و صلح امنيت، زيست، محيط و موجودات سرور و رضايت زمين، نورانيت و تطهير: شود مي يادآور اجمالي نحو به مهدوي طيبة دوران
 زيست، محيط موزون توسعة و آباداني عمران، حد؛ ترين عالي در زيست محيط هاي قابليت كليه يابي فعليت  گياهي، و حيواني انساني، سپهر
 زيست، محيط حفظ در جديد هاي آوري فن و كارها راه از استفاده مدني، درحيات عمومي و خصوصي هاي حريم رعايت و ها آالينده با مقابله

 و نبردها بودن عاري مهدوي، طيبة حيات با آن همراهي و زيست محيط معنوي تعالي زميني، ماوراي فضاهاي به زيست محيط حفظ گسترش
  .محيطي زيست هاي تخريب از مهدوي قيام

 بر بنا و گشت خواهند باز خود الهي و طبيعي و اصلي وضع و اصل به ايجابي، استحاله و تحول اين با هستي، موجودات و زيست محيط بنابراين،
 و سزاواري و اهليت نهايت به و اجراشده ها آن درباره عدالت،) ها استحقاق و ها اهليت استيفاي و خود جاي در چيز هر قرارگرفتن( عدل تعريف
  .يافت خواهند دست خويش مكنون هاي قابليت و استعدادها تحقق
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