عصر مهدويت و حقوق محيط زيست

دكتر سيد علي رضا حجازي

 .عضوهيئت علمي دانشگاه قم.



چكيده
در نوشتار حاضر ،براي تبيين وضوعيت حقووق محويط زيسوت در عصور
مهدوي ،ابتدا به وضعيت حقوق مزبور و اهميت و شرايط بحرانوي آن در
جهان امروز اشواره مويشوود .سوپس بوراي تشوريح بيشوتر موضووع در
سال هشتم/شماره بيستو چهارم /بهار8317

حكومت جهاني موعود ،به طور اجمال ،اين مسأله در سيرة معصومان
بررسي ميشود .نتيجه اين بررسي نشان خواهد داد توجه ويوژه حكوموت
مهدوي به موضوع محيط زيست و ارتقاي تعالي بخشي به آن ،ريشه در
تفكر ناب اسالمي دارد .آن گاه به طور ويوژه ،مبحوث حاضور در آمووزة
مهدوي تحقيق شده و اين نتيجه به دست خواهدآمد كه در عصور ظهوور،
حقوق محيط مذكور به نحوو كامول رعايوت شوده و حتوي موجوودات و
محيط زيست آنها در گسترههايي بوه وسوعت جهوان هسوتي ،در حيوات
مادي و معنوي تكامل يافته به نهايت تحقوق اسوتعدادها و قابليوتهواي
بالقوه خويش خواهند رسيد و عالم هستي از هرگونوه آلوودگي موادي و
معنوي ،پا خواهد شد .در خاتمه ،برخوي ويژگويهواي زيسوتمحيطوي
دوران طيبة مهدوي به نحو اجمالي يادآور ميشود.
بنابراين محيط زيست و موجودات هستي بوا ايون تحوول و اسوتحاله
ايجابي ،به اصل و وضع اصلي و طبيعي و الهي خود باز خواهند گرديد و
بنا به تعريف عدل )قرارگرفتن هر چيز در جاي خود و استيفاي اهليتها و
استحقاقها) عدالت دربارة آنها اجراشده و به نهايت اهليوت و سوزاواري
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و تحقق استعدادها و قابليتهاي مكنون خويش دست خواهند يافت.

كليد واژهها :محيط زيست ،مهدويت ،احاديث ،تخريب ،حيات.

موضو محيط زيست و ضرورت صيانت و حمايت از آن در تاري بشر از اهميـت و
جايگاهي ويژه برخوردار بوده است ،تا جايي كه اين امر ،انسانها و جامعة انسـاني را
واداشته است در چند دهه اخير ،با وضع مقررات و قواعد ويژهاي ،حقـوق خاصـي را
تحت عنوان حقوق محيط زيست تدوين نمايند .با اين وجود ،هنـوز هـم بشـر مـدرن
نتوانسته تبعات مخرّب حيات صنعتي ،ماشيني و مصرفي خـود را بـر محـيط زيسـت
كنترل كند و جهان ،همواره با روند تخريب و آلودگي روزافزون محيط مزبور روبـهرو
است.
مهدويت ،اين مقاله تالش دارد نو نگـرش بـه محـيط زيسـت و جايگـاه آن را در
حيات طيبة مهدوي بررسي كرده و اين ادعا را اثبات نمايد كه حقوق محيط مذكور و
همچنين حقوق كليه جانداران و گياهان در عصر ظهور ،به نحو كامل رعايت شده و
حتي اين موجودات و محيط زيست آنهـا در دوران مهـدي

بـه نهايـت تحقـق

استعدادها و قابليتهاي بالقوه خويش خواهند رسيد.
فصل اول :نگرشي به حقوق محيط زيست در جهان امروز

«محيط زيست يکي از اصليترين دغدغههاي بشر وجهان مدرن در چند دهة گذشته
تاكنون بوده است .برهمين مبنا ،ايجاد و تحول حقوق و تکاليف مربـوط بـه محـيط
مزبور ـ چه در حقوق داخلي و چه در حقوق بين الملل ـ از مسـائل بسـيار مهمـي
است كه ذهن بسياري از صاحبنظران ،دولتمردان و انبوهي از سازمانهاي جهاني و
معاهدات بينالمللي را به خود معطوف و مش ول كرده است.
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نظر به ضرورت طرح مباحث جديد و گشودن زواياي جديد در حـوزه موضـو

البته محيط زيست ـ دستكم به معناي امروزي آن ـ در بسياري از زبانها يـك
اصطالح نو و تازه است و سـابقه كـاربرد آن در زبـان فرانسـه ،بـه قـرن دوازدهـم
برميگردد .اين اصطالح ،از آغاز دهة  0991م كاربرد گسترده پيدا كرده است.

محيط زيست از گذشتههاي دور نيز مورد احترام تمدنها و فرهنگهاي پيشـين
بوده و از قداست خاصي برخوردار بوده است براي نمونه بين ايرانيان ،پرستش ميترا
يا خورشيد ،بين هنديان و مصريان ،تقديس رودخانههاي گنگ و نيل و بين بابليـان،
پرستش ستارگان رواج داشته و در كتابهايي چون ريوگودا )كتاب مقدس هندوان)،
تورات و قانون حمورابي دربارة حفظ منابع طبيعي و خود آلودگي محيط زيست مطالبي،
وجود دارد .اقوام ديگر چون فنيقيها ،ليديها ،هيتيها ،اقوام مايـا و اينکـا نيـز بـه
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تقديس پديدههاي طبيعي پرداختهاند كه نشانة ايدة عالقه به طبيعت و حفـظ محـيط
زيست از ادوار گذشته ميباشد.0

با ظهور انقالب صنعتي در قرن هجدهم ،آسيبهاي زيست محيطي ـ بهويـژه در
جهان صنعتي غرب ـ شکل بسيار ملموستري يافت و پـس از آن ،در قـرن بيسـتم
خسارات زيست محيطي با قضـايايي همچـون «تريـل اسـميلتر» در سـال 0900م،
«كانال كورفو» در 0909م «اختالف درياچه ونو» در0929م« ،اخـتالف سـدگات»
در 0993م« ،قضيه كاسموس» در سال 0993م در فضا ،فاجعه كارخانـه شـيميايي
«بوپال هند» در سال 0930م ،فاجعة «نيروگاه هسـتهاي چرنوبيـل» در  59آوريـل
0939م و آلودگيهاي ناشي از حريق عمدي چاههاي نفت كويت توسـط عـراق در
جنگ دوم خليج فارس ،شکل عينيتر و بحراني تري يافت و نشان داد كـه بشـريت

 .0ويل دورانت ،تاري تمدن ،ج0تا.2
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براي چيرگي بر اين خطرات ،نيازمند عزمي جهـاني و برنامـهريـزي دقيـق و انجـام
اقدامات قاطع و فراگير در سطوح محلي ،منطقهاي و بينالمللي است زيـرا در غيـر
اين صورت ،حيات بشري دچار نابودي و انهدام روز افزونتري خواهد شد.

امروزه تهديدهاي زيست محيطي ،دامنه وسيعي را در برميگيـرد از جملـه :آب
وهوا ،ميزان حرارت و گرم شدن دماي زمين ،باو آمدن سطح درياها ،حفظ گونههاي
مختلف ،به ويـژه نـادر گونـههـاي گيـاهي و جـانوري ،فرسـايش ويـه اُزُن ،آثـار
فعاليتهاي صنعتي ،تخريب جنگلها ،آلودگي آبها ،بارانهاي اسيدي ،آلودگيهاي
صوتي ،نظامي ،هستهاي و مانند آن.

از سويي برخي از ايـن ضـايعات زيسـت محيطـي ،خـود نيـز منشـأ ضـايعات
انبوه و انتشار پياپي ضايعات صنعتي در فضا ،سـبب ت ييـرات بسـيار نـامطلوب در
وضعيت آب و هواي جهاني و باو آمدن سطح آب درياها و ـ به تبع آن ـ زيـر آب
رفتن دشتهاي ساحلي و گسترش امواج گرمازا شده است همچنان كه سوختهاي
فسيلي و استفاده نامتناسب و گسترده از آنها ،سبب افزايش دياكسيدكربن زمـين و
ايجاد پديدة گازهاي گلخانهاي شده است .وجـود گازهـاي سـمي منتشـر شـده از
فعاليتهاي صنعتي ،به اسيدي شدن بارانها انجاميده و آبهاي مصـرفي و فضـاي
حياتي موجودات دريايي را مسموم كرده و سالمت انسانها را به خطر انداخته است.

امروزه ،اين اعتقاد وجود دارد كه اگر چه موضوعات محـيط زيسـتي ،از جهـت
روابط بينالملل ،پديدههاي جديدي نيست ،با توجه به وخامت اوضـا آن ،رهبـران
جهان به طور فزايندهاي مسائل محيط زيستي را از موضوعات حاشـيهاي و جـانبي،
به دستور كار اصلي سياسي خود منتقل كردهاند.
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گستردهتري شده اند براي نمونه كارشناسان معتقدند قطع درختان جنگلي به صورت

همچنان كه همين رويه نيز دربارة عملکرد سازمانهاي بينالمللـي و جهـاني در
نحوة برخورد پيشگيرانه از آلودگي محيط زيست مشاهده ميشود .تصويب و انعقـاد
دهها معاهده و كنوانسيون زيست محيطي ،بيانكننده چنين اهميت روزافزوني است.

بايد خاطرنشان نمود كه اصطالح«محيط زيست» را ميتوان به يك منطقه يا تمام
سياره و حتي به فضاي خارجياي كه آن را احاطه كرده است اطالق كرد .يونسـکو،
براي محيط زيست ،از اصطالح «بيوسفر» يا وية حياتي نام برده كه از تعاريف موسَّع
در اين باره بوده و عبارت است از« :محيط زندگي بشر يا آن بخش از جهان كه بنـا
به دانش كنوني بشر ،همة حيات در آن استمرار دارد» .در حقيقت ،بيوسفر يـا ويـة
حياتي ،همان ويه و قشرنازكي است كه اين كره خاكي را در ميـان گرفتـه و شـامل
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زمين و هزار متر باوي آن و عمق زمين و اقيانوسها است.

همچنين محيط زيست ،شامل آب ،هوا ،خاك و عوامل دروني و بيروني مربوط به
حيات هر موجود زنده ميباشد كه در حقيقت ،حيات انسـاني ،جـانوري ،گيـاهي و
رشد آنها از اين محيط اثر ميپذيرد .همچنين از نظر برخي كنوانسيونهـاي محـيط
زيستي ،محيط مذكور ،شامل بخشهاي زير ميشود:
الف .منابع طبيعي ـ اعم از تجديدپذير و غير قابل تجديد ـ مانند هوا ،آب ،خاك
و كليه جانوران و گياهان و تأثير متقابل اين عوامل بر يکديگر
ب .اموال و داراييهايي كه از ميراث فرهنگي ميباشند
ج .مناظر و چشم اندازهاي ويژه.

از ايــنرو ،محــيط زيســت ســاخت دســت بشــر ،شــامل بناهــا ،آثارتــاريخي،
ساختمانهاي گوناگون يا مناظر و چشم اندازهاي ويژه در جايگاه بخشي از محيط
زيست ،بايد برابر خرابي حراست شوند همان طور كه منـابع طبيعـي كـرة زمـين از
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جمله هوا ،آب ،زمين ،گياهان ،حيوانات ـ به ويژه نمونههاي معرف اكوسيسـتمهـاي
طبيعي ـ بايد به نفع نسلهاي حاضر و آينده ،حفاظـت شـوند و بـا منطقـي كـردن
مديريت توليد و مديريت منابع ،تعارض موجود ميان توسعه و محـيط زيسـت حـل
شود اما متأسفانه به وضـوح مشـخص اسـت كـه انسـان عصـر فراصـنعتي و دورة
«بيوتکنوالکترونيك» امروز ،نتوانسته است بر معضل نابودي و تخريب محيط زيست
توسط خويش فائق آيد و با نابودي فزاينده جنگلها ،افزايش بيابانها ،آلودگي هـوا
و آب و خاك ،محيط زيست و انقراض گونههايي از حيات جانوري و گياهي مواجه
است  .اين فرايند ،در مداري بسته و قهقرايي ،پيوسته در حال تکرار است .بـاز هـم
متأسفانه سرعت تخريب محيط مزبور از سرعت ترميم آن ،روز افزونتر است.

در بحث از آموزة مهدويت ،همواره نظر كردن به سيرة عموم معصـومان ـ از خـاتم
انبيا

تا امام يازدهم

حضرت مهدي

ـ راهگشـا و ضـروري اسـت زيـرا حاكميـت و امامـت

نقطه پاياني و تکميل رسالت نبوي و امامت سـاير معصـومان

خواهد بود .بديهي است اين سيره ،شارح و مبيِّن آموزة مهدويت است همانطور كه
اين آموزه نيز مکمل و مبيِّن سيرة مزبور ميباشد .بدين لحاظ اينجا به گونهاي بسيار
اجمالي به جايگاه حقوق موجودات ـ اعم از جانوري و گياهي و محيط زيست آنها
ـ در جايگاه مدخلي مقدماتي در تبيين بحث مذكور در آموزة مهدويت ميپردازيم.
ابتدا بايد گفت پيامبر مکرم اسالم

به اين موضو بسيار اهميت ميداده است .در

نهج الفصاحة وديگركتابهاي روايي ،احاديث فراواني از آن حضرت دربارة اهميت درخت
و درختكاري و عمران و آباداني محيط زيست نقل شده است از جمله:
هركس درختي بنشاند كه انساني يا ديگر مخلوق خودا از آن بخوورد ،بوراي وي
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فصل دوم :حقوق محيط زيست در سيرة نبوي و معصومان

صدقهاي است.

3

هركسي درختي بنشاند ،خدا به اندازه ميوهاي كه از آن درخوت بورون مويشوود،
براي وي پاداش ثبت ميكند.3
]خداوند[ درخت را براي انسان آفريد؛ پس او را مكلف گرداند كه درخت بكارد،
آن را آبياري كند و در حفظ آن بكوشد.

3

هركس درخت محتاج به آبياري را سيراب نمايد ،گويي انسان مؤمن تشونهاي را
4

سيراب كرده است.

پيامبراكرم

در حديث فاخر ديگري ،كاشت درخت ،جاري كردن نهر و حفرچـاه

را سه مورد از صدقات جاريه ،همپاي اثر فرزند صالح و ساخت مسـجد بـه شـمار
آورده است كه پاداش آن نيز براي فاعل آن ،تا ابـد دوام مـييابـد .بـه فرمـوده آن
حضرت ،هفت چيز است كه پاداش آن براي بنده در قبـر او و پـس از مـرگش دوام
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دارد :كسي كه دانشي بياموزد ،نهري به جريان آورد ،چاهي حفر كند ،نخلـي بکـارد،
مسجدي بسازد ،مصحفي به ارث گذارد يا فرزندي بر جا نهد كه پس از مرگش براي
او آمرزش خواهد.

2

پيامبر گرامي اسالم

در حديث ارزشمندي ،زمين راهمچون مادري ميداند كه

حفاظت ومراقبت از آن ،بر همگان واجب ووزم است:
زمين را خوب نگاه داريد كه گويي مادر شما است .هركس بر روي زمين خووبي
« .0مَنًَ غًَرًَسًَ غًَرْساً لًَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ آدَمِيٌ وَو خًَلْقٌ مِنْ خًَلْقِاهللِ اِوّ كانًَ لًَهُ صَدَقًَةٌ» نهج الفصاحة ،ص،098
ح.5950
« .5ما مِنْ رَجُلٍ يَ ْرِسُ غًَرْساً اِوّ كًَتًَبًَ اهلل لًَهُ مِنًَ اًَوْجْرِ قًَدْرَ ما يَخْرُجُ مِنْ ثًَمَرِ ذلِكًَ اًَلْ ًَرْسِ» ،همان ،ص،282
ح.5770

…« .8وَ خًَلًَقًَ لًَهُ اًَلْشَّجَرًَ فًَکًَلَّفًَ غًَرْسَها وَسَقْيَها وَاًَلْقِيامًَ عَلًَيْها» ،بحاراالنوار ،ج ،8ص.37
« .0مَن سَقي طًَلْحَةً أًَوْ سِدْر ًَة فًَکًَأًَنَّما سَقي مُؤْمِناً مِنْ ظِماءٍ» ،وسائل الشيعه ،ج ،05ص  ،52باب  ،01ح 0
تفسير عياشي ،ج ،5ص ،37ح .00
 .2نهجالفصاحة ،ص ،001حديث.0781
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كند يا بدي كند ،زمين خبر ميدهد.

توصيههاي پيامبرگرامي

3

دربارة حفظ حقوق حيوانات و برخورد مالطفتآميز با

آنها فراوان است .آن حضرت ،بر نهي شديد از اذيت و كشتن نا بجاي حيوانات ،بر
رسيدگي كامل به آنها تأكيد ميورزد از جمله:
 .0چهارپا و مَركب بر صاحبش شش حق دارد:
هرگاه پياده شد ،به او علف دهد هرگاه از كنار آب گذشت ،آب را بر او عرضـه
كند او را نزند ،مگر از روي حق بيش از طاقتش بر او بار نگذارد بيش از طاقتش
او را راه نبرد و او را زير بار سنگينِ خود نايستاند.

5

 .5هر حيوان ،پرنده يا غير آن كه به ناحق كشته شود ،روز قيامت با قاتل خويش
 .8هر كسي گنجشکي را بيهوده بکشد ،روز قيامت] ،آن گنجشك[ بيايـد و نـزد
عرش فرياد زند و گويد« :پروردگارا! از اين بپرس :چرا مرا بيفايده كشت؟».

0

 .0زني به جهنم رفت زيرا گربهاي را بسته بود وچيزي بدو نخورانيد و نگذاشت
از چيزهاي زمين بخورد ،تامرد.

2

در روايات نبوي،بر ساختوساز و عمران محيط زيست تأكيد فراواني شده است.
« .0تًَحَفَّظوُا مِنًَ اًَوْرْضِ فًَإِنَّها أُمُّکُمْ وَ اِنَّهُ لًَيسًَ مِنْ أًَحَدٍ عامَلًَ عَلًَيْها خًَيْراً اًَوْ شًَرّاً إِوّ وَهِيًَ مُخْبِرًَةٌ بِهِ» ،نهج الفصاحه،
ص ،778ح.0081

« .5لِلدّابَةِ عَلي صاحِبِها سِتُّ خِصالٍ :يَعلِفُها إِذا نًَزًَلًَ ،وَيَعْرِضُ عَلًَيْها اًَلْماءَ إِذامَرَّ بِهِ ،وَو يَضْرِبُها إِوّ عَلي حَقٍّ،
وَو يَحْمِلُها ما و تُطيق ،وَو يُکًَلِّفُها مِنْ اًَلسَّيْرِ اِوّ طاقًَتًَها وَو يَقِفُ عَلًَيْها فُواقاً» .مستدر الوسائل ،ج ، 3ص،523
ح.9898

 .8وسايل الشيعه ،ج ،3ص.809
 .0نهجالفصاحه ،ص ،257ح.5778
 .2همان ،ح.0229

071

عصر مهدويت و حقوق محيط زيست سيد علي رضا حجازي

مخاصمه كند.

8

آن حضرت افراد را از مسکن گزيدن در خانههاي ويران برحذر داشته و عدم اجابت
دعاي چنين كسي را همانند فردي دانسته است كه در حفظ حيـوان تحـت مالکيـت
خويش اهمال ميورزد و فرموده است:
سه كسند كه خدا دعايشان را نميپذيرد؛ مردي كه در خانة ويوران جواي گيورد،
مردي كه كنار راه اقامت گزيند و مردي كه حيوان خود را رها كند و سپس دعوا
كند كه خدا آن را نگه دارد.

پيامبر اكرم

3

در احاديث فراوان ديگري ،خرج كردن براي اسب را همچـون نفقـه

ضروري دانسته و ضمن همانند دانستن آن با صدقه ،امساك در اين باره را نهي كرده
و صاحبان اين حيوان را براي افزايش بركـت آن ،بـه نـوازش پيشـاني آن ،توصـيه
فرموده است .بديهي است با توجه به كاربرد گسترده حيواناتي مانند اسـب در امـور
سال هشتم/شماره بيستو چهارم /بهار8317

نظامي و حمل و نقل ،تأكيد حضرت بر اسب ،به صورت نمادين بوده و در واقع ناظر
بر حفظ حقوق ساير حيوانات نيز ميباشد همچنان كه پيامبر

مردم را به تکريم

گاو در جايگاه مهتر چهارپايان توصيه مينمايند .همچنين از امام صادق
است كه پيامبراكرم

نقل شده

مردم را از شالق زدن ـ به خصوص به صورت چهارپايان ـ

و كشتن زنبور عسل نهي ميكرد 5.در حديث ديگري از امام صادق

به علت نهـي

از شالق زدن به چهرة حيوانات اين گونه اشاره شده كه حيوانان ،با صـورت خـود
خداوند را تسبيح ميكنند 8.نيز امام حسين

در اين باره فرمود:

براي هر چيز ،حرمتي نهادهاند و حرمت چهارپايان ،در چهرة آنها نهفته است.

در روايات اسالمي ،انسانهاي فاقد عقل ،در رديف چهارپايان به شـمار آمـدهانـد و
 .0شي صدوق ،خصال ،ص 599مجلسي ،بحاراالنوار ،ج ،018ص.059
 .5شي صدوق ،امالي ،ص.205
 .8شي كليني ،كافي ،ج ،7ص.283

081

حتي انساني كه شهوتش را بر عقلش حاكم ميكند از چهارپايان بدتر به شمار آمـده
است .بدين ترتيب ،حيوانات ،به دليل فقدان عقل ،در مرتبه پايينتر از انسانها قـرار
داده شدهاند ولي اين مسأله دليلي بر تجويز عدم مراعات حقوق آنها نيست ،چنـان
كه در برخي روايات ،موجودات جانوري ،چهار دسته به شمار آمده اند:
اول ،انسانها كه كاملترين موجودات هستند ،سپس چهارپايانندكه مهتري آنهـا
با گاو است و سومين دسته پرندگان هستند كه مهتر آنها كركس اسـت و چهـارمين
صنف متعلق به حيوانات وحشي ،با مهتـري شـير اسـت .در ايـن روايـت ،حضـرت
علي

تصريح فرموده است كه گاو ،عقـاب و شـير بـراي صـنوف زيـر مجموعـة

خويش ،با تضر  ،از خداوند رزق و شفاعت ميخواهند .بـدين ترتيـب ،بيـان شـده
پروردگار را عبادت ميكنند 0.با توجه به اين نو نگرش دين اسالم بـه حيوانـات و
حتي گياهان ،علت توصيه به رفتار محبت آميز و محترمانه و مودتآميز توسط ايـن
دين حنيف ،بيشتر مشخص ميشود.

سيرة امام علي

نيز مشحون حمايت از حقوق محيط زيسـت و رعايـت حقـوق

حيوانات است .فراز دوم نامة  52حضرت كه در واقع ،دستورالعملي براي جمـع آوري
ماليات است ،يکي از بهترين منشورهاي اسالمي در زمينـة رعايـت حقـوق حيوانـات
است .اين بخش از نامه كه در سال  89ق به كارگزاران نگـارش يافتـه اسـت ،نحـوة
جمع آوري مالياتهايي كه از حيوانات جمع آوري ميشود را يـادآوري كـرده ،نـو
برخورد و نگهداري اين حيوانات را تا تحويل به بيتالمال مسلمين چنين شرح ميدهد
 .0سيدصادق موسوي ،تمام نهجالبالغه ،ج ،8ص ،507مؤسسه اعلمي للمطبوعات ،بيروت0057 ،ق خطبههاي

شگفت ،ترجمه سيدعلي رضا حجازي ،ص ،031فارسي الحجاز ،قم0830 ،ش.
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است كه همه حيوانات ،اهل تسـبيح خداونـد بـوده و بـه سـبك و سـياق خـويش

و عمل به اين دستورالعمل را ماية هدايت و بزرگي پاداش الهي به شمارميآورد:
در رساندن حيوانات ،آن را به دست چوپاني بسپار كه خيرخـواه و مهربـان ،امـين و
حافظ كه نه سختگير باشد و نه ستمکار ،نه تند براند و نه حيوانات را خسته كند .سـپس
آنچه از بيتالمال جمع آوري شد ،براي ما بفرست ،تا در نيازهايي كه خدا اجازه فرمـوده
مصرف كنيم .هرگاه حيوانات را به دست فردي امين سپردي ،به او سفارش كن بين شـتر
و نوزادش جدايي نيفکند و شير آن را ندوشد ،تا به بچهاش زيـان وارد نشـود .در سـوار
شدن بر شتران عدالت را رعايت كند ،و حال شتر خسته يا زخمـي را كـه سـواري دادن
براي او سخت است ،مراعـات بنمايـد .آنهـا را در سـر راه ،بـه درون آب ببـرد ،و از
جادههايي كه دو طرف آن ،علفزار است به جاده بيعلف نکشاند ،و هرچند گاه شتران را
سال هشتم/شماره بيستو چهارم /بهار8317

مهلت دهد تا استراحت كنند ،و هرگاه به آب و علفزار رسيد ،فرصت دهد علف بخورنـد
و آب بنوشند ،تا آنگاه كه به اذن خدا برما وارد شوند ،فربه و سرحال ،نه خسته و كوفته
باشند ،تا آنها را بر اساس رهنمود قرآن و سـنت پيـامبر

تقسـيم كنـيم .عمـل بـه

دستورهاي ياد شده ،ماية بزرگي ِ پاداش و نيز هدايت تو خواهد بود.
فصل سوم :حقوق زيست محيطي در عصر مهدوي

با تأملي كوتاه در روايات مختص به عصر ظهور ،به خوبي فهميده ميشود كه فضاي
زيستي و موجودات سـاكن در ايـن قلمـرو ،از نهايـت مواهـب حکومـت حضـرت
مهدي

برخوردار شده ،طعم آسايش ،آرامش و حيات طيبة مبتني بـر عـدالت را

خواهند چشيد .در اين جا به قرائني اجمالي از روايات وارده در اين مورد ـ با ذكـر
شاخصههاي وزم ـ مبادرت ميكنيم به عبارت ديگر ،موارد زير ،برخي ويژگيهاي
محيطزيست عصر ظهور و رعايت كامل حقوق مزبور در آن دوره خواهد بود .البتـه
يادآوري آنها از باب حصر نيست ،بلکه تنها اشارهاجمالي است:
082

 .3تطهير و نورانيت زمين

در عصر مهدوي ،زمين با لطف الهي از هر جور و ظلمي تطهير ميشود و با نور الهي
منور و تابان ميگردد .كلمات جور و ظلم ،با كلماتي مانند ط يان و انحراف تـرادف
معنايي دارند .بديهي است هرگونه تلوّث و آلودگي ،زيرمجموعه معاني جور و ظلـم
قرار ميگيرد زيرا هرگونه آلودگي ،به معناي انحراف از طبيعت مخلـوق الهـي و بـه
معناي تعدي از حق و حركت به سوي باطل است همچنان كه به هرگونه تجـاوز از
حق ـ اعم از كم و زياد ـ اطالق ميشود .همچنين ظلم در ل ت ،به معناي تاريکي و
شکافي است كه در زمين به وجود ميآيد و به معناي «تجـاوز از حـد و قـرار دادن
چيزي در جاي نامناسب» نيز آمده است .ابن فارس در معجم خود ،اذعان ميكند:
ظلم به دو معنا گفته ميشود :نخست به مفهوم مخوالف نوور و روشونايي و دوم،

واضح است كه حکومت ظلمستيز و عدالتمحـور مهـدوي بـر طبـق ايـن تعـاريف،
حکومتي بر مبناي تطهير محيط زيست از هرگونه آلـودگي و انحـراف بـوده و ايـن
محيط را به وضعيتي آرماني برگشـت خواهـد داد و از طهـارت و حيـات طيبـه آن
حفاظت خواهدكرد .امام رضا

در تأييد مراتب فوق ميفرمايد:

خداوند ،به واسطة او ]حضرت مهدي

[ زمين را از هر گونه جور و ظلم ،مطهّر

و منزّه ميكند .پس هنگامي كه وي خروج كند؛ زمين با نور پروردگوار ،نووراني
شده و ترازوي عدالت ،ميان مردم حكمفرما ميشود .پس از آن ،ديگر احودي بوه
ديگري ظلم نميكند .او ]حضرت مهدي
نورديده ميشود.

[ كسوي اسوت كوه زموين بورايش در

3

 .0ابن فارس ،احمد ،معجم مقاييس اللغه ،حواشي ابراهيم شمس الدين ،بيروت ،دارالکتب العلميه0051 ،ق.
« .5يطهر اهلل به اورض من كل جور ويقدّسها من كل ظلم ...فاذا خرج ،اشرقت اورض بنور ربها و وضع
ميزان العدل بين الناس فاليظلم احد احدا وهوالذي تطوي له اورض» بحاراالنوار ،ج ،25ص.855
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قرار دادن چيزي در جايگاهي كه شايسته آن نيست.

3

 .3رضايت و سُرور موجودات و محيط زيست

روايات بيشماري در تبيين عصر مهدوي ،حاكي از نهايت رضايت تمـام سـاكنان و
موجودات از حکومت مهدي موعود

است .پر واضح اسـت كـه ايـن رضـايت و

سرور همگاني ،نميتواند بدون تأمين حقوق محيط زيست و كليه سـاكنان آن باشـد.
در روايات متعددي ـ به ويژه از پيامبر

ـ اين معنا چنين ذكر شده است:

زمين ،از عدل پر ميشود؛ همانطور كه پيشتر ،از جور پرشده بوود .در خالفوت
او ،اهل زمين و اهل آسمان و پرنده در هوا ،از اين حكوموت راضوي و خوشوحال
هستند.

3

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

محصول عدالتگستري و ظلمستيزي حکومت مهدوي و رعايت حقوق محيط زيست
سال هشتم/شماره بيستو چهارم /بهار8317

و ساكنان آن ،چيزي غير از امنيت و برقراري صلح و دوسـتي در فراخنـاي هسـتي
نميتواند باشد .همانطوركه برحسب روايات ،كينهها و اختالفها از جامعـه بشـري
رخت بر ميبندد ،اين عوامل ،از عالم حيواني و جانوري نيز ناپديد خواهد شد .حتي
حيواناتي كه به كينهجويي و تقابل با هم شهره بودهاند ،در كمال مسـالمت و آرامـش
به زندگي مودتآميز كنار هم خواهند پرداخت همچنان كه در حديث معروفـي كـه
نشانه وضع امنيت بيسابقه در عصر ظهور است چنين ذكر شده:
در اين عصر ،حيوانات وحشي و چهارپايان دركمال صلح و مسالمت با يكديگر
به سر ميبرند به همين دليل نيز حيوانات وحشي ،ديگـر خـوفبرانگيـز نبـوده ،بـه
سايرحيوانات حمله نميكنند.
در روايتي ديگرذكر شده است:
…« .0يمالء اورض عدو كما ملئت جوراً يرضي في خالفته اهل اورض و اهل السماء و الطير في الجو»
بحاراالنوار ،ج ،20ص.92
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حيوانات وحشي ،امنيت مييابند ،تا حدي كه همانند چهارپايان اهلوي در راههواي
3

زمين به گردش در آمده و به چرا مشغول ميشوند

.

در روايتي ديگر اين وضعيت بدين صورت تشريح شده است:
است .به عدالت ،امر كرده و خود بدان عمـل مـيكنـد و از

نام او نام پيامبر

منکر نهي نمايد .خداوند ،توسط وي از ظلم جلوگيري كرده و شك و عدم بصيرتها
را ميزدايد .گرگ و گوسفند در ايام او با هم به چرا ميپردازند و ساكنان آسـمان و
پرنده در هوا و ماهيهاي دريا از او راضي و خشنود هستند.

5

همچنين در كنزالفوائد از ابنعباس ،ويژگي هاي عصر ظهور ذكر شده كـه يکـي از
آنها چنين است :گرگ ،ميش ،گاو ،شير ،انسان و مار از جان خود ايمن باشند.
نيز امام صادق

8

با تشريح بركتدهي آسمان و زمين در اين دوره ميفرمايند:

بنابراين ،همانگونه كه پيامبر

فرمود ،در حکومت جهاني حضرت مهـدي

مردم در رفاه و چهارپايان در آسايش ميباشند 0.در روايت ديگري از پيامبر

كه

گوياي اوج حفظ حقوق محيط زيست در آن عصر طيبه ميباشد آمده است:
 ...نامش نام من است ،موقع ظهور او ،پرندگان در آشـيانههاشـان و ماهيـان در
درياها با كمال آزادي و دور از هرگونه ترس توليد نسل مـيكننـد و نهرهـا كشـيده

 .0همان ،ج ،25ص.807
« .5اسمه اسم النبي يامر بالعدل ويفعله و ينهي عن المنکر و يجتنبه يکشف اهلل به الظلم ويجلو به الشك
والعمي يرعي الذئب في ايامه مع ال نم ويرضي عنه ساكن السماء والطير في الجو والحيتان في البحار»...
بحاراالنوار ،ج ،87ص.509
 .8حلية االبرار ،ج ،5ص 751غاية المرام ،ص. 797
 .0بحاراالنوار ،ج ،25ص.807
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همة وحوش و درندگان ،در امنيت كامل خواهند بود.

ميشود و چشمهها ميجوشد و زمين ،دو برابر محصول خود را ميروياند...

0

 .4فعليت يافتن همه قابليتهاي محيط زيست در باالترين حد

با توجه به اينكه در اصيلترين منابع ديني ،عدالت به معناي قـرار گـرفتن هـر چيـز در
جاي خويش و ايفاي اهليتها و رعايت و اسـتيفاي كليـه حقـوقهـا آمـده اسـت ،در
حکومت مهدوي ،هر موجودي ـ اعم از انسان ،حيوان و نبـات ـ بايـد بـه عـاليتـرين
جايگاه و به تحقق كليه استعدادها و قابليتهاي خود برسد .چنـين اسـت كـه در عصـر
مهدوي ،افزون بر جامعه بشري ،محيط زيست اًَرضي و سَماوي وكليه موجـودات سـاكن
در آنها ،به عاليترين و نهاييترين حد تحقق قابليتهاي خود دست مييابند به همـين
دليل ،آسمان و زمين ،ثروتهاي مکنون خود را بيرون ميريزنـد و هرگونـه آلـودگي و
سال هشتم/شماره بيستو چهارم /بهار8317

تلوث را از خود دور ميسازند و پوشش گياهي ،تمام عالم را فرا ميگيرد همچنـانكـه
در روايت مربوط به مسافرت سرشار از امنيت زني كه راه عراق تا شـام را مـيپيمايـد،
آمده است كه وي «درمسير خويش گام نميگذارد مگر برنبات و گياهان» 5.اين نشانهاي
از پوشش گستردة گياهي در سراسر جهان است كه شام و عراق كه منـاطقي تقريبـاً كـم
آب و علف و نيمه خشکند ،در عصر ظهور ،پوشيده از گياه ميشوند .برخي از روايـات،
بيانكنندة تحقق كليه استعدادهاي بالقوه محيط زيست در دوران ظهور ،بدين شرح است:
امير مؤمنان

ميفرمايد:

پس]حضرت مهدي[ مردم را مورد خطاب قرار داده و سپس زمين را بوه عودالت،
بشارت ميدهد .در ايون هنگوام ،آسومان ،بواران خوود را عطوا كورده و درختوان
ميوههاي خود را فرو ميفرستند.زمين ،كليه رستنيهاي خوويش را عرضوه كورده
براي اهل عالم ،و خود را با اين گياهان زينت ميبخشد...؛ همچنانكه زمين بوراي
 .0همان  ،ص.810
 .5همان  ،ص.807
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مردم ،گنجهاي خود را خارج ميسازد.

پيامبر

3

در حديثي ميفرمايد:
خداوند گنجها و معادن زمين را براي او آشكار ساخته و وي را با رعب خوويش
ياري ميدهد.

3

در اينباره نيز به تنـوير مطلـب كمـك

ذكر روايتي ديگر از پيامبر گرامي اسالم
بيشتري ميكند:

مردي از اهل بيت من خروج نموده ،به سنت من عمل ميكند .خداوند ،بوراي وي
بركتهاي خويش را از آسمان فر و ميفرستد و زمين نيز بركات خوود را خوارج
ميسازد . ...امت من ،در زمان وي از نعمتهايي برخوردار ميشود كه پويشتور،
از آنها بهرهمند نشده بود و نيكوكار و فاجر ،جزو بهرهمنودان از ايون نعموتهوا
هسووتند .آسوومان ،بوور آنهووا بووارانهووايش را نووازل كوورده و زمووين چيووزي از
مورد روا نميدارد.

3

 .5عمران وآباداني و توسعة موزون محيط زيست

مطالب پيشين ،به خوبي گوياي اوج عمران و آباداني محيط زيست در عصـر ظهـور
است .با وجود اين ،در پارهاي روايات ،به گونهاي دقيـقتـر و مصـداقيتـر بـه ايـن
آباداني اشاره شده و حتي آمده است كـه تمـام ويرانـههـاي زمـين آبـاد مـيشـود.
امامباقر

فرمود:
خداوند ،دين خود را به وسيلة او برتمام مكتبهاي جهان پيروز ميكنود؛ هرچنود

« .0فيخطب الناس فتستبشر اورض بالعدل وتعطي السماء قطرها و الشجر ثمرها و اورض نباتها و تتزين
وهلها ...و تخرج لهم اورض كنوزها »...بحاراالنوار ،ج ،28ص.32
« .5يظهر اهلل له كنوز اورض و معادنها و ينصره بالرعب »...بحاراالنوار ،ج ،25ص.858
...« .8يخرج رجل من اهل بيتي ويعمل بسنتي ونزل اهلل له البركه من السماء وتخرج اورض بركتها ...يتنعم
امتي في زمانه نعيماً لم يتمتعوا مثله قط البر والفاجر يرسل السماء عليهم مدرارا و وتدخر اورض شيئاً من
نباتها »...بحاراالنوار ،ج ،20ص.73
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روييدنيهايش باقي نميماند ،مگر اين كه آنهوا را برويانود و توأخيري در ايون

مشركان ناخشنود و مخالف باشند؛ ويرانيهاي زمين ،آباد ميشود....

همچنين در تفسير آية «مدهامّتان» از امام صادق

منقول است:

در عصر ظهور ،بين مکه و مدينه از درختان نخل متصل ميشود.
نيز امام صادق
امام

3

5

در بخشي از كالم خود دربارة اين عصر ،ميفرمايد:
مسجدي بيرون كوفه ميسازد كه هزار در داشته باشد .خانههواي كوفوه،

به نهر كربال و «حيره» متصل ميشود؛ به طوري كه مردي روز جمعه ،سوار استر
تندرو ميشود ،تا خود را به نماز برساند ،ولي به نماز نميرسد.

شي طوسي در كتاب تهذيب با ذكر روايتي مينويسد :اميرالمـؤمنين

3

بـه «حيـره»

تشريف برد و فرمود :روزي برسد كه كوفه به حيره وصل شود و چنان مرغوبيت پيدا
ميكند كه يك ذر زمين آن ،به چند اشرفي فروخته ميشود .مسجدي درحيـره بنـا
سال هشتم/شماره بيستو چهارم /بهار8317

مي شود كه داراي پانصد در باشد .نمايندة قائم ،در آن نماز ميگـزارد زيـرا مسـجد
كوفه براي آنها تنگ خواهد بود .دوازده پيش نماز عادل آنجا نماز ميگزارد.0

اين روايات ،حاكي از عمران ،آباداني و توسعة مـوزون محـيط زيسـت انسـاني،
حيواني و نباتي در كل عالم است .اين نيز ماحصل حمايت كامل از حقـوق زيسـت
محيطي در آن دوران درخشان است .نتيجة چنين وضعيتي آن است كه حتي كرةزمين
در مقايسه با وضعيت بهينه خويش و از اين كه در زير قدمهاي ياران مهدي
ميگيرد ،به خود باليده و احساس غرور و افتخار ميكند .از امـام بـاقر

قرار
در ايـن

مورد چنين نقل شده است:
گويا ياران قائم را ميبينم كه بر شرق وغرب جهان احاطه يافتهانود و هموه چيوز
 .0همان ،ج ،25ص.091
 .5تفسير قمي ،ج ،5ص.807
 .8شي طوسي ،غيبت ،ص 073مجلسي ،بحاراالنوار ،ص.881
 .0بحاراالنوار ،ج ،25ص 870شي طوسي ،التهذيب ،ج،8ص.528
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تحت فرمان آنها است؛ حتي درندگان زموين و پرنودگان شوكاري آسومان ،پوي
رضايت آنها خواهند بود و همه چيز حتي اين نقطة زمين برنقطه ديگر آن اظهوار
فخر و غرور ميكند و ميگويد :امروز مردي از يواران قوائم بورمن قودم نهواد و
عبوركرد.

3

 .6مقابله با آاليندهها و رعايت حريمهاي خصوصي و عموميدر حيات مدني

اين موارد ،نه تنها به عنوان مصاديق دقيقي از حفظ حقـوق محـيط زيسـت صـورت
ميگيرد ،بلکه حتي اگر آويندگي محيط زيست منحصر به اشراف بر يـك منـزل يـا
ريزش آب از ناودانهاي منازل به محيط عمومي باشد يا اين كه مسجد مشـرف بـه
خانههاي مردم شود يا حتي بخشي از يك بنا در راههاي عمومي ساخته شده باشـد،
با برخورد حکومت مواجه شده و اين مورد ـ هر چند با تخريب مسجد ـ برطـرف
روايت كرده است كه ميفرمايد:
هنگامي كه قائم ما قيام كند ،چهار مسوجد را در كوفوه منهودم مويكنود و هويچ
مسجد مشرفي را نميگذارد جز اين كه كنگره و اشراف آن را خراب مويكنود و
به حال ساده و بدون اشراف ميگذارد .شاهراهها را توسعه ميدهد؛ هور گوشوهاي
از خانه ها را كه در راه عمومي واقع است ،اصالل مويكنود و نواودانهوا را كوه
مشرف به راه مردم است ،بر ميدارد .هر بدعتي رابرطرف ميسازد و هر سنتي را
باقي ميگذارد...

3

 .1استفاده از راهكارها و فنآوريهاي جديد درمحيط زيست

نکتة قابل ذكر در اينجا آن است كه در عصر ظهور رشد و ترقي علـوم و فنـون بـه
اوج خود رسيده و دانش ،بنا بر روايات ،از دو حرف ،به بيست و هفت حرف خواهد
 .0همان ،ج ،25ص.857
 .5همان ،ص.888
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ميشود .در اين باره در كتاب ارشاد ،ابوبصير در حديثي طـووني از امـام صـادق

رسيد ضمن اين كه با شکوفايي و كمـال عقالنيـت بشـري و افـزايش فهـم و درك
جامعه انساني به عنوان يکي از مواهب خداداد عصر ظهور مواجه هستيم .پر واضـح
است در چنين وضعيت بالنده و سرشار از فن آوريهاي نوين ،هزاران ابـزار جديـد
علمي براي مقابله با آويندههاي صنعتي در دسترس بشر قرارخواهد گرفت و جهـان
از وجود تمام آنها رهايي خواهد يافت .همچنين در آن عصر ،بـا تعـالي جامعـه و
افراد انساني ،بشر ،در جايگاه اصليترين آويندة محيط زيست ،عاقالنـه و برمبنـاي
اعتقاد عملي به ديانت خويش ،از ارتکاب اينگونه اعمال ،پرهيز خواهد كرد.
 .8گسترش حفظ محيط زيست به فضاهاي ماوراي زميني

برخي از خبرگان مباحث مهدويت معاصر ،بر اين باورندكـه طبـق روايـات متعـدد،
سال هشتم/شماره بيستو چهارم /بهار8317

كُرات زيادي در آسمانها وجود دارد كه آباد و داراي جوامعي از مخلوقاتند كه غير
از نو انسان و فرشته و جن هستند .عالمة مجلسي ،مجموعهاي از اين روايات را در
بحار االنوار گرد آورده است .به اعتقاد برخي از مفسران ،شماري از آيات قرآن نيز بر
اين معنا دولت دارد از آن جمله ،اين آية شريفه:اي جنيان و انسانها! اگر ميتوانيد
به اعماق آسمان ها و زمين راه پيدا كنيد ،اقدام كنيد ولي موفق به اين نفـوذ و سـفر
نميشويد ،مگر با تسلط و فرمانروايي.

0

آنچه از اين مبحث به دست ميآيد ،اين است كه در آن عصر نوراني ،هم محـيط
زيست و هم صيانت و حفاظـت از آن ،در مقايسـه بـا جهـان فعلـي ،ابعـاد بسـيار
گستردهتري پيدا كرده و قلمرو آن ،به همه كُرات تحت سيطره حکومت حضرت نفوذ
خواهد كرد.
 .0يَا مَعْشًَرًَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتًَطًَعْتُمْ أًَن تًَنفُذُوا مِنْ أًَقْطًَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأًَرْضِ فًَانفُذُوا لًَا تًَنفُذُونًَ إِلَّا
بِسُلْطًَانٍ الرحمن (.88 :)22
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 .9تعالي معنوي محيط زيست و همراهي آن با حيات طيبة مهدوي

بيان شد كه حتي در دولت مهدوي حيوانات وحشي ،تعالي پيشه كرده و بـا كنارگذاشـتن
توحش ،رام گشته و تکامل مييابند .جالب اين كه در برخي روايـات ،حيوانـات عـادي
هم ،كارهاي مخرب خود را كنار مينهند ،تا جايي كه حيواني مانند موش،ديگر انبـاني را
پاره نميكند .اين تکاملخواهي ،تنها بـه حيوانـات و نباتـات محـدود نمـيشـود بلکـه
جمادات نيز ميخواهند به اين حيات طيبه وارد شده و به نهضت جهاني امـام عصـر
مساعدت كنند .در اينباره به واسطة ابوبصير ،از امام صادق

منقول است كه فرمود:

 ...وقتي با ارادة خدا ،قائم قيام كند و چون ظهور كند ،كافران و مشركان ،از قيام
و ظهور وي ناراضي و نگرانند؛ زيرا اگر كافر يا مشركي پشوت صوخرهاي نهوان
شود ،آن صخره به صودا درآيود و گويود« :اي مسولمان! در پنواه مون ،كوافر يوا
3

ميرساند

.

 .30عاري بودن نبردها و قيام مهدوي از تخريبهاي زيست محيطي

تمام روايات دربارة قيام حضرت مهدي
ظهور امام

بر اين مطلب تصريح دارند كـه در دورة

 ،ياران وي ،به مجازات و قتل و نابودي ستمگران اقدام خواهند كرد و

همانند عمل جراحي وزمي ،جامعه اسالمي و سايرجوامع جهاني را از لـوث وجـود
سركشان و ستم پيشگان پاك ميكنند زيرا بدون اين اقـدامات ،هرگـز بسـاط ظلـم
زورمداران برچيده نشده و عدالت ،حاكميت پيدا نمـيكنـد .اگـر امـام بـا سياسـت ِ
ماليمت و گذشت با آنها رفتار كند ،هرگز ترفندها و توطئههاي جديد مستکبران و
افساد كنندگان در زمين از بين نخواهد رفت .حضرت ،در عصر قيام ـ بنا به روايات
ـ توبه ظاهري هيچ مجرم و جنايتكاري را نميپذيرد .همانطور كه پيامبر اكرم
 .0عالمه مجلسي ،بحاراالنوار ،ج ،25ص.850
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مشركي مخفي شده است؛ او را به قتل برسان» .وي اقدام كرده و او را به هالكت

در براندازي نظام جاهلي ،جهاد پيشه كرد و با كافران به قتال و كارزار پرداخت ،قيام
مهدوي نيز عالوه بر تأسي به سيرة پيامبر
ستمگران را جايگزين رأفت نبوي مينمايد.
از امام باقر

در اين زمينه ،حتي سختگيـري بـر
0

روايت شده است كه فرمود:

اما شباهت داشتن مهدي به جد گرامياش رسوول خودا

قيوام و ظهوور او بوا

شمشير و كشتن دشمنان خدا و رسول او و ستمگران و طاغوتها اسوت .وي بوه
وسيلة شمشير و ايجاد ترس در دل دشمنان ،پيروز ميشود و لشكريان او شكست
نميخورند.

3

متاسفانه برخي از دشمنان يا حتي دوستان نا آگاه در ميزانِ اعمال خشونت و كشتار
حکومت مهدوي ،چنان راه غلو پيشه كـردهانـد كـه قاطعانـه مـيگوينـد :حضـرت
سال هشتم/شماره بيستو چهارم /بهار8317

مهدي

در تقابل با دشمنان خويش ،به جنگ هستهاي خواهد پرداخت و آنها را

با اين سالح مهيب به ورطه نابودي خواهد كشاند .بايد گفت :نه تنها در عصر ظهور،
نيازي به سالح هستهاي نيست بلکه نبرد حکومت مهدوي با دشمنان ،فاقد تبعـات
تخريب زيست محيطي و ايجاد فجايع محيط زيستي ـ مشـابه آنچـه امـروز اتفـاق
ميافتد ـ خواهد بود .برخي از ادلة اين مدعا ،چنين است:
الف .بنابر برخي ارزيابيها ،در اثر يك جنگ هستهاي معمولي در جهان امـروز،
انسانهاي زيادي كشته خواهند شد .ابرهاي هستهاي ايجاد شده در اثر انفجار اوليه،
منجر به ظهور زمستاني طووني مدت با كاهش دماي حدود پنجاه درجه زيـر صـفر
ميشود .زمين ،مدت ها از نور خورشيد محروم شـده و در ايـن مـدت ،گياهـان از
رويش بازخواهند ايستاد .و شايد بسياري از آنها و از جمله حيوانات ،نابود شوند.
 .0همان ،ج ،25ص.828
 .5همان ،ص.883
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حال اين سؤال قابل طرح است كه بنابر روايتهاي قبل ،چگونه ممکن است قيـامي
باعث رضايت وخشنودي همة ساكنان سماوي و ارضي شود و در عـين حـال ،هـم
آنها و هم محيط زيست را به بدترين شـکل نـابود كنـد؟! ضـمن آن كـه اثـرات و
تشعشعات چنين جنگي ،ديرپا است و دهها سال داراي اثرات مرگبار خواهد بـود.
اين نيز با ماهيت حيات طيبة آرماني مهدوي منافات دارد .مگر نه اين اسـت كـه در
روايات آمده است :حکومت مهدوي ،حکومتي است كه حتي خفتـهاي را بـيسـبب
بيدار نميكند پس چگونه ممکن است در قيام امام ،از سالحهاي كشتارجمعي و اين
چنين مخرب استفاده شود؟ آن هم در دورهاي كه عصر سخن از امنيـت فراگيـر در
انحاي عالم و سرشاري جهان ،از نعمت امنيت است.

بشري از دو حرف به  57حرف در عصر ظهـور ،بـديهي اسـت امـام

مـيتوانـد بـا

ابزارهاي نوين و تقابلي كه مبتني بر فناوري هـاي جديـدي باشـند ،هـم بـه مبـارزه بـا
سالحهاي مخرب ستمکاران عالم بپردازد و هم تأثير اين سـالحهـا را خنثـا كنـد لـذا
امام

ميتواند با استفاده از علم زمانة خويش ،شمشير را كه در روايات ،سالح نمادين

حضرت ذكر شده است ،به سالحها و ابزارهاي متعارف و كار آمـد روز متحـول سـازد
ابزارهايي كه در عين تأثيرگذاري ،فاقد آويندگي و تخريب زيست محيطي باشند.
ج .بنا به روايات ،قتال حضرت مهدي

همانند كشتارهاي بـيهـدف امـروزي

نيست .حضرت با استفاده از علم لُدنّي خويش ،تنها كساني را كه به هيچ وجه اصالح
پذير نيستند ،هالك ميسازد و بقيه بدكاران قابل اصالح را به حال خود رها ميكند،
تا توبه كنند و اصالح شوند همان طور كه در روايات ،نعمتهاي عصر ظهـور ،هـم
براي نيکوكاران و هم بدكاران لحاظ شده است.
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ب .با توجه به روايات پيشگفته ،مبني بر افـزايش فهـم بشـري و گسـترش دانـش

ازسوي ديگر ،طبق روايت ،انهدام بخش قابل توجهي از جامعـة بشـري توسـط
حکومت مهدوي صورت نمي گيرد لذا نمي توان آن را محصـول عمليـات نظـامي و
تخريبي حضرت دانست بلکه قبل از ظهور اين اتفاق به دست خود انسانها در اثـر
منازعات جوامع انسـاني حاصـل مـيشـود .بـدين ترتيـب در همـه گيتـي ،فريـاد
موعودخواهي بلند شده و مردم ،نجات خود را از خداوند طلب ميكنند لذا اين گونه
فجايع انساني و زيست محيطي ،محصول دورة قبل از ظهور است .امام صادق

در

اين باره ميفرمايد:
قبل از ظهور قائم دو نوع مرگ و مردن ،گريبان مردم را ميگيورد :يكوي مورگ
سرخ و ديگري مرگ سفيد؛ مرگ سرخ ،با شمشير است و مرگ سوفيد ،طواعون.
از هر هفت نفر ،پنج نفر از بين ميروند و دو نفر باقي ميمانند.
سال هشتم/شماره بيستو چهارم /بهار8317

امام علي

3

فرموده است:
مهدي

خروج نميكند ،تا اين كه قبل از او ،ثُلث مردم كشته ميشوند و ثلوث

ديگر ميميرند و ثلثي

باقي ميمانند.

3

د .طبق روايات فراوان ،قيام مهدوي با رعب و نصرت الهي و بـا كمـك فرشـتگان
وحتي جبرئيل و ميکائيل همراه است بنـابراين ،حضـرت مهـدي

بـه اسـتمداد از

سالحهاي مخربي مانند سالح هستهاي نياز نخواهند داشـت .در صـورت تمسـك آن
حضرت به سالحهاي نوين ،بديهي است چنين اقدام تقابلياي ،مستظهر به نصرت الهي
و مؤيّد به مساعدت فرشتگان و فاقد هرگونه تخريب زيست محيطي يا فجايع انسـاني
باشد .چنين تفکري ،از اساس ،محال و حتي تناقضنما (پارادوكسيکال) اسـت .برخـي
رواياتي كه حاكي نصرت الهي در حکومت وقيام مهدوياند به شرح زيراست:
 .0بحاراالنوار ،ج ،25ص.517
« .5ويخرج المهدي حتي يقتل ثلث و يموت ثلث و يبقي ثلث» معجم احاديث االمام المهدي
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 ،ج ،8ص.50

امام صادق

فرموده» :قائم در كنف حمايت جبرئيل و ميكائيل ميباشد«.

0

شي مفيد در كتاب ارشواد ،از ابوبکر حضرمي روايت كرده كه امام محمد بـاقر
فرمود:
گويا قائم را در بلندي كوفه ]= نجف[ ميبينم كه با پنج هزار فرشته وو در حوالي
كه جبرئيل از سمت راسوت و ميكائيول از سومت چو و مؤمنوان پويش روي او
3

قراردارند و به آنجا آمده است و لشكرهاي خود را در شهر پراكنده ميسازد

پيامبر نيز در فرازي طووني در شرح ويژگيهاي حضرت مهدي

.

وقيام وي فرمود:

او دين خدا را بر همة اديان غالب ميگرداند و با نصرت خدا و فرشـتگان تأييـد
شود پس زمين را پر از عدل و داد كند چنانكه پر از جور و ستم شده بود.

با اين توضيحات ،كامالً روشن است كه قيام الهي حضرت مهدي

8

كه معطوف

چشمه جوشان طهارت ،صلح ،صـفا ،پـاكي و صـميميت در سـپهر حيـات انسـاني،
جانوري و نباتي و حتي عرصههاي فرا زميني خواهد بود.

نتيجه

در نوشتار حاضر ،در راستاي تبيين وضعيت حقوق محيط زيست در آمـوزه حيـات طيبـة
مهدوي ،ابتدا به وضعيت حقوق مزبور و اهميـت محـيط زيسـت و شـرايط بحرانـي آن در
جهان امروز اشاره شد .سپس با هدف تشريح هر چه بيشتر موضو حاضـر در حکومـت
جهاني موعود ،به طور اجمال ،اين مسأله در سيرة نبوي و ساير معصومان

 .0بحاراالنوار ،ج ،25ص.877
 .5همان ،ج ،25ص.808
 .8همان ،ص.855
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به حيات طيبه قرآني و عاري از هرگونه آلودگي و تلوث است ،برخالف اين تـوهم،

نتيجه اين بررسي ،نشان داد كه توجه ويژه حکومت مهدوي به موضـو محـيط زيسـت و
ارتقاي تعاليبخشي به آن ،به شکل كامالً نمايان ،ريشه در تفکر اسالمي و سنت ناب نبـوي
و علوي دارد .آنگاه به طور اخص ،مبحث حاضر در آموزة مهـدوي تحقيـق شـد و ايـن
نتيجه به دست آمد كه در عصر ظهور ،حقوق محيط مذكور بـه نحوكمـال رعايـت شـده و
حتي موجودات و محيط زيست آنها در همة جهان هستي دچار ارتقا و تکامل در حيـات
مادي و معنوي شده و ضمن همراهي رضايتمندانه ،به نهايت تحقق استعدادها و قابليتهاي
بالقوه خويش خواهند رسيد عالم هستي از هرگونه تلوث ،آلودگي و آوينـدگي مـادي و
معنوي ،تطهير و پاك خواهد شد و با اشراق الهي ،منور و مشعشـع مـيشـود .همچنـين بـا
نابودي شيطان و كليه وساوس شيطاني ،تسبيح و حمد الهي ،كليه موجودات حتي جمادات،
سال هشتم/شماره بيستو چهارم /بهار8317

بيش از پيش با انسان متعالي اين عصر نوپديد و سعيد ،همنـواتر خواهنـد شـد .در خاتمـه
برخي ويژگيهاي زيستمحيطي دوران طيبة مهدوي به نحو اجمالي يادآور ميشود :تطهير
و نورانيت زمين ،رضايت و سرور موجودات و محيط زيست ،امنيت ،صـلح و دوسـتي در
سپهر انساني ،حيواني و گياهي ،فعليتيابي كليه قابليتهاي محيط زيسـت در عـاليتـرين
حد عمران ،آباداني و توسعة موزون محيط زيست ،مقابله با آويندهها و رعايت حريمهـاي
خصوصي و عمومي درحيات مدني ،استفاده از راهكارها و فن آوريهاي جديـد در حفـظ
محيط زيست ،گسترش حفظ محيط زيست به فضـاهاي مـاوراي زمينـي ،تعـالي معنـوي
محيط زيست و همراهي آن با حيات طيبة مهدوي ،عاري بودن نبردهـا و قيـام مهـدوي از
تخريبهاي زيست محيطي.
بنابراين ،محيط زيست و موجودات هستي ،با اين تحول و اسـتحاله ايجـابي ،بـه
اصل و وضع اصلي و طبيعي و الهي خود باز خواهند گشت و بنـا بـر تعريـف عـدل
(قرارگرفتن هر چيز در جاي خود و استيفاي اهليتها و استحقاقها) عدالت ،درباره
016

آنها اجراشده و به نهايت اهليت و سزاواري و تحقق استعدادها و قابليتهاي مکنون
خويش دست خواهند يافت.
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