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:دهیچك
رهبر مهظم انقالب اسالمی ایران است بلکه  تنهانهای اهلل خامنهحضرت آیت

برای بررسی یکی از رهبران برجسته مذهبی جهان هم می باشد. 
زمانی  محدوده درمورد از بیانات ایشان  57های مقام مهظم رهبری دیدگاه
زیست، طبیهت، منابع طبیهی، هوا، آب، ی محیطهادواژهیکلبا  1370-1400

خاک، درخت، جنگل، مرتع، تخریب، انرژی، آلودگی، آگاهی، قانون، جرم، 
قرار گرفت. پردازش این  لیوتحلهیتجز ،تصرف و غیره مورد پردازش آماری

دهد که بیشترین تکرار در مورد کلمه درخت و درختکاری با ها نشان میداده
مورد تکرار شده  4رسانی با مورد و کمترین آنها مربوط به کلمه آگاهی 205

است. اهمیت ویژه رهبری بر درخت و درختکاری از این دیدگاه جالب است 
بار  20بار و نام درختانی مثل خرما  72که در قران کریم نیز کلمه درخت 

دو جنبـه  ای ازاهلل خامنهآیتدهد که تکرار شده است. این داده نشان می
از نکات مهم دیگر  توجه دارد. زیستبـه موضـوع محیط یمهنوی و سیاس

زیست و منابع طبیهی آن است در کالم مقام مهظم رهبری نسبت به محیط
مات درست از دید یک مقام اجرایی و کارشناسی، کارگیری کلکه عالوه بر به

در این حوزه است. ایشان توجه  طلبانهعدالتحاکم بودن یک روح مهنوی و 
یک وظیفه دینی بلکه یک وظیفه  تنهانهزیست و منابع طبیهی را به محیط

.دانندیمو در راستای انجام وظایف فرهنگ دینی و اسالمی  طلبانهعدالت

اهلل ، آیتهاشهیاند ،یهیمنابع طب ،زیستمحیط :کلیدیهای واژه

.رانیا ،ایخامنه

Abstract: 

The subject of present article has to do with the 

importance of environment and natural resources in the 

political view of supreme leader of Iran. Ayatollah 

Khamenei is not only supreme leader of Iran but also, he 

is one of the eminent religious leaders in the world. For 

evaluation of his thoughts about environment and 

natural resources his 57 statements from 1991-2021 with 

the keywords of environment, nature, natural resources, 

air, water, soil, tree, planetary, forest, destruction, 

energy, pollution, environmental culture, awareness, law 

and crime statistically were analyzed. The data analysis 

shows that tree and planting were 205 times (maximum) 

and environmental awareness was 4 times (minimum) 

repeated in his statements. It is important to note that his 

special attention to tree and planting is similar to the 

special attention to tree and planting in Quran. The data 

analysis of Quran words showed that the word tree was 

27 times and the date tree was repeated 20 times. The 

data showed that Ayatollah Khamenei paid attention to 

the environmental issues from the spiritual and political 

aspects. It is clear that there is a religious, justice-

seeking and morality-pursuing spirit in his statements 

about environment, nature and natural resources. It 

seems that his view about environment, nature and 

natural resources is not only scientific and insightful but 

also deeply moral and religious. 

Keywords: Environment, Natural resources, Thoughts, 
Ayatollah Khamenei, Iran. 
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 مقدمه
در سه  توانمیرا  زیستمحیطه انسان با طبیهت و همواج

نمود. در مرحله اول این طبیهت بود که بر  یبندمیتقسمرحله 
ر د. کردیمبر جهان حکومت کامل داشت و تسلط انسان 

انسان در طبیهت  یهادخالتابتدای پیدایش بشر در کره زمین 
و لذا هر  رفتینمطبیهت فراتر  یریپذمیترماز محدوده قدرت 

، آمدیماو از طبیهت پدید  یهابرداشتخالیی که در نتیجه 
در نتیجه عملکردهای طبیهی و توان خود پاالیی و  یزودبه

مقهور  کامالً. در این زمان بشر شدیمتجدیدپذیری طبیهت رفع 
طبیهت بوده و قادر نبود دخل و تصرفی در طبیهت آنجام دهد. 

طوالنی بودن، اثرات انسان بر  رغمیعلدر این دوره زمانی 
i et al., Yazdد )بو اغماضقابلبسیار ناچیز و  زیستمحیط

2010). 
با گسترش ابزارها و به خدمت گرفتن ماشین دوم در مرحله 

 005از . تصرف طبیهت شدفناوری انسان موفق به کمک و با 
مصنوعی و سپس  ابزارآالتگیری کارهانسان با بسال پیش 

و برآمد  طبیهتپی تسلط بر در  یک سطح گسترده درماشین 
و ساخت بناهای پیکر های غولماشین یریکارگبهبا حتی 
با آغاز روند صنهتی شدن کرد.  طبیهتاقدام به کنترل عظیم 

از طبیهت شدت یافت و در برخی موارد  یبرداربهره جیتدربه
 مرحله در این فراتر از توان بازیابی و خود پاالیی طبیهت گردید.

مسلط شد ولی چون قوانین طبیهی بر طبیهت  انسان تا حدودی
 جنگ با طبیهت را شروع کرد. عمالًرا رعایت نکرد  هابومستیز

و یکم  بیستاز قرن  ترقبلدر مرحله سوم که کمی 
 زیستیمحیط هایآلودگیو طبیهت شدت تخریب  ،شدهشروع

 یبازسازرقابلیغو  جبرانرقابلیغ، تحملرقابلیغبرای طبیهت 
آب، خاک، هوا، صدا، شیمیایی،  هایآلودگیو انواع شده 
، نوری، دریایی، آثار زیانباری را بر انسان و یاهسته
این طبیهت است که وارد جنگ . حال داشته است زیستمحیط

 ,Muhaqeq Damad)با انسان و تمدن او شده است 

، انسانکه میان حق طبیهت و حق این است  آندلیل (. 1994
باید تهادلی وجود داشته باشد؛  منابع طبیهیدر مورد استفاده از 

 تهارض طبیهت و انسانتهادل به هم بخورد این هر زمانی که 
زندگی اگر تهادل به نفع طبیهت به هم خورد،  .دیآیم وجود به

این موازنه و اگر  ندیبیمآسیب  تمدن او یافتگیتوسههانسان و 
. دریگیمقرار  ینابوددر مهرض  طبیهتبه نفع انسان تغییر کند، 

انسانی حفظ  یهادغدغهدر هر سه مرحله فوق یکی از 
همواره مردم عادی و  هاچالشبوده است. در این  زیستمحیط

و استفاده  زیستمحیطرهبران دینی و فکری دنبال حفظ 

و سودجویان ظالم هم به دنبال  اندبودهدرست از منابع طبیهی 
 هیرویب یبرداربهرهو  زیستمحیطکسب سود بیشتر با تخریب 

. این روند (et al., Liaghati 2017) اندبودهاز منابع طبیهی 
حضرت  مشاهده نمود. وضوحبه توانمیزیر  یهابخشرا در 

رهبر مهظم انقالب اسالمی ایران است  تنهانه ایخامنه اهللآیت
. بدین باشدیمبلکه یکی از رهبران برجسته مذهبی جهان هم 

و منابع  زیستمحیطدلیل نگاه مشتاقانه ایشان برای حفظ 
طبیهی مورد این پژوهش قرار گرفت. مقاله حاضر به ارائه 

 .پردازدمیاین پژوهش  جینتابخشی از 
 

 پژوهش شناسیروش
ترکیب این دو  های کیفی و کمی وپژوهش پایهاین پژوهش بر 

استقرایی و قیاسی  هایروشباشد که در پارادایم روش می
 در پایایی و روایی مفهومگنجد. الزم به ذکر است که می

 است کمی هایپژوهش از متفاوت کیفی هایپژوهش
(2017 et al., Liaghati.) شناسانروش اغلب، رونیازا 

 مفهوم جایب و پذیریانتقال اصطالح از روایی بجای کیفی
 تأمین. برای کنندمی استفاده تأییدپذیری مفهوم از نیز پایایی
 از استفاده، هاداده غنی وصیف، از تپژوهش پذیریانتقال
. در شودمیاستفاده  تحلیل و کدگذاریمثل  ایویژه هایروش

 و شواهد، هاداده واکاوی از مهموالًنیز  تأییدپذیریراستای 
 (. ,.2012Yazdi et alشود )استفاده می مستندات

 اهللآیتنظرات حضرت  این پژوهش در مورد ازآنجاکه
رهبر سیاسی ایران بلکه یکی از  عنوانبه تنهانه ایخامنه

و  زیستمحیطرهبران برجسته مذهبی جهان در مورد حفظ 
 های کیفی و کمی وپژوهش پایهپژوهش بر منابع طبیهی بود، 

در بخش کمی، از سایت صورت گرفت.  ترکیب این دو روش
آوری برای جمع زیستمحیطرسمی دفتر رهبری و سازمان 

 Supremeایشان استفاده گردید ) یهایسخنراناطالعات 

leader website, 2015 ایکتابخانهات مطاله(. همچنین از 
 استفاده شد آن مبانی نظری و پژوهش بررسی پیشینهبرای 

(Nasr, 1963. Nasr, 1999, Nasr, 2000, Nasr, 

2010Nasr, , 2007 ،Aminzadeh, , 2012Islami, 

2003 ،2012, Entezari, 2007Sadeghi et al., ) .
توسط مجیدی و موسوی نیا در  شدهانجامهمچنین در پژوهش 

که در  ( ,2018Majidi & Mousavi Nia) 1379سال 
 زیستیمحیط هایاندیشهگفتمانی حاکم بر  هایمؤلفهمورد 

دو جنبـه  از ایشانکه  دهدمینشان  شدهانجام ایخامنه اهللتیآ
 بر اساستوجه دارد.  زیستمحیطبـه موضـوع  یو سیاس دینی
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را یک وظیفه  زیستمحیطمبانی قرآنی و دینی ایشان حفظ 
 را از نظر زیستمحیطو از نظر سیاسی توجه به  داندیمدینی 

 قـانونی و نظـارتی هایرویهبخشـی عمـومی، ایجـاد  آگاهی
ای جـاد همگرایـی در قـو، الگوسازی مناسب، تقویت و ایمؤثر

و  علمی نظراتاز  گیریبهره، ، مقننه و قضاییجرایـیا
 داندمیمهم  زیستمحیط، تقویت دیپلماسی کارشناسی

(Majidi & Mousavi Nia, 2018.) 

مورد از  57مقام مهظم رهبری  هایدیدگاهبرای بررسی 
 30)به مدت  1400-1370زمانی  محدوده دربیانات ایشان 

، طبیهت، منابع طبیهی، هوا، زیستمحیط یهادواژهیکلسال( با 
آب، خاک، درخت، جنگل، مرتع، تخریب، انرژی، آلودگی، 

 و مورد پردازش آماری غیره،آگاهی، قانون، جرم، تصرف و 
 افزارنرمبا  آمده به دستهای دادهقرار گرفت.  لیوتحلهیتجز

در این پژوهش . همچنین شدند لیوتحلهیتجز 22SPSSآماری 
از توصیف، تحلیل و استنتاج استفاده شد. بدین  نتایجبرای بحث 

ترتیب که ضمن توصیف باورهای اسالمی به استناد متون قران 
نیز  محیطیزیستکریم، به تحلیل وجوه مختلف آن از جنبه 

سپس به مبانی (. Nadimi & Daneshvarپرداخته شد )
رهبری پرداخته شد و الهام  هایدیدگاه زیستیمحیطو  فرهنگی

و منابع طبیهی مورد بررسی  زیستمحیطبخشی آن برای حفظ 
 قرار گرفت.

 

 های پژوهشیافته

 های دینیزیست در آموزهاهمیت محیط
وند خدا و اجزاء این عالم متهلق به قرآن مالکیت همه اشیادر 

و  اشیاین مالکیت انسان نسبت به ا متهال مهرفی شده است.
مالکیت قراردادی است که از سوی خدا به افراد  اجزاء یک نوع
قرآن در (.  ,1994Muhaqeq Damadاست ) تفویض شده

 ی و زمینی،همه موجودات آسمانذکر شده است که  صراحتبه
در زمین و آنچه  هرچهو  است از محدوده علم بشر پنهان هرچه

 Abedi) باشدیمعماق زمین است از آن خدا بین آنها و در ا

& Shahvali, 2008) پس ما در یک محیطی زیست .
؛ که خدای عالم، خالق و مالک و حاکم آن است میکنیم

یک وظیفه دینی و الهی است  زیستمحیطحفظ  نیبنابرا
(Eslami, 2012).  اسالم قانون  مبین در دینبه همین دلیل

این  بر طبق .وجود دارد «االسالم الضرر و ال ضرار فی» الضرر
، حیوانات، گیاهان و سایر اجزاء ضرر و زیان به اشخاص قانون
( ص) نیست و پیامبر اسالم مجاز وجهچیهبه زیستمحیط

(. Javadi Amoli, 2007)است  فرموده نهی را آن شدتبه
ضرر قانون المصداق بارز  ستیزطیمحه کردن آلودتخریب و 

. شودمیاست و طبق قانون اسالم گناه و یک جرم محسوب 
 63که  دهدمینشان در قرآن کریم ی متهدد هاپژوهش نتایج

 شده است پرداخته هاآبکلمه آب، نقش و اهمیت  به بار
(1999Nasr, .)  50اعراف آیه  مثل هاییسورهدر آیات ،

، 15، محمد آیه 29، کهف آیه 68، واقهه آیه 16ابراهیم آیه 
که بهشتیان از  ییهانهمتیکی از  عنوانبهخداوند از آب گوارا 

در آیه  .کندیمو دوزخیان از آن محروم هستند یاد  وربهرهآن 
یک نهمت باقی و پایدار بر روی  عنوانبهسوره رعد، از آب  17

از دود )آلودگی  الواقههسوره  43در آیه . شودمیاد یزمین اشاره 
در آیات  یاد شده است. جهنم یهایژگیویکی از  عنوانبههوا( 

 79در آیه شریفه است.  ادشدهیبار از کلمه زمین  444قرآن 
 .پدید آورد )زمین( اوست خدایی که شما را از خاک دیفرمایم

خدای یگانه شما  که شودمیذکر  سوره هود 61همچنین در آیه 
کرد آبادی زمین  هب مأمورو شما را آورد  وجود بهرا از زمین 

)2007Javadi Amoli, (.  ،اصل رعایت حقوق انسان
 وطبیهت و اجزای آن مثل گیاهان، جانوران، آب، خاک، هوا 

در همه ادیان الهی و فرهنگ ملل مترقی از جمله فرهنگ  رهیغ
بیان شده است و جزو اصول اولیه  یخوببهاسالمی -ایران

. به همین دلیل است در باشدیماسالمی ما -اخالق ایرانی
از زبان  ذکرشده، روایات البالغهنهجمتونی مثل قران کریم، 

پیامبر گرامی و ائمه مهصومین و سنت زندگی بزرگان دینی 
مشاهده  یخوببهو اجزاء آن  طبیهترعایت حق انسان بر 

این منش را در کالم و رفتار و سلوک زندگی . امروزه شودمی
با تکیه بر . ایشان میکنیم مشاهدهمقام مهظم رهبری نیز 

به مقوله  ایویژهایرانی و اسالمی همواره نگاه  هایآموزه
. ایشان از سویی در داشته است و حفظ طبیهت زیستمحیط

قامت یک رهبر دینی با توجه به مبانی دینی و از سوی دیگر از 
ویژه بر لزوم حفاظت از  تأکیدبر  جایگاه رسمی و قانونی با توجه

باالدستی مصوب شده، د اسنادر قانون اساسی و  زیستمحیط
و طبیهت در  زیستمحیطح به حفاظت از یصرجدی و  صورتبه

 .اندکرده تأکید مختلف یهازمانموارد متهدد و 
 

 زیست در قوانین کشوراهمیت محیط
قالب اسالمی، نظام جمهوری اسالمی ایران با پس از پیروزی ان

به  ایویژهایرانی و اسالمی همواره نگاه  هایآموزهتکیه بر 
داشته است که بهترین شاهد این مدعا  زیستمحیطمقوله 

در قانون اساسی و  زیستمحیطویژه بر لزوم حفاظت از  تأکید
هجری  1404جمهوری اسالمی ایران در افق  اندازچشمسند 

در تصویب قانون اساسی صورت  یرینظکمشمسی است. اقدام 
گرفت و آن اختصاص یک اصل در قانون اساسی آن هم با این 
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ار حقوقی نافذ بود که در کمتر کشوری در آن زمان چنین یع
مصوب  اقدامی سابقه داشت. در اصل پنجاهم قانون اساسی

که نسل  زیستمحیطمهوری اسالمی حفاظت جدر »شده که 
حیات اجتماعی روبه رشدی  در آنبهدی باید  هاینسلامروز و 

 هایفهالیت روازاین شودمیداشته باشند وظیفه عمومی تلقی 
یا تخریب  و زیستمحیطبا آلودگی  کهآنغیر  اقتصادی و

 ,Yazdi)«آن مالزمه پیدا کند ممنوع است جبرانغیرقابل

2015.) 
توجه و عالقه ویژه مقام مهظم رهبری به حفظ 

سند  ترینمهمایشان باعث شد در  هایتوصیهو  زیستمحیط
کشور در بهد از پایان دفاع مقدس یهنی در دو بند  شدهبیتصو

کشور از  یمندبهرهبر لزوم  1404ایران  اندازچشماز سند 
 کهیطوربهشود.  تأکید اندازچشممطلوب، در افق  زیستمحیط

کشوری  ایران اندازچشمدر این سند آمده است ایران در افق 
 نیتأم غذایی، امنیت رفاه، سالمت، از برخوردار»است: 

 مستحکم نهاد درآمد، مناسب توزیع برابر، هایفرصت اجتماعی،
. مطلوب زیستمحیط از مندبهره و تبهیض فقر، دورازبه خانواده،

 افتهیارتقاء ایران زیستمحیط وضهیت اندازچشم سند مبنای بر
ها، بومکه وضهیت طبیهی سیمای مناظر، زیستطوری است 

ژنتیکی، منابع و عناصر حیاتی آب، خاک، هوا و سرزمین  ریذخا
در آن حفظ و احیاء شده و جامهه در پناه چنین محیطی از 

و  بهداشت، سالمت جسمی و روانی، آرامش، امنیت اجتماعی
در سال . « شودبرخوردار  یزیستمحیطدالت اقتصادی پایدار و ع

ای رهبر مهظم انقالب اسالمی در اهلل خامنهحضرت آیت 1394
های کلی قانون اساسی سیاست 110اجرای بند یک اصل 

ایجاد نظام یکپارچه  .بند اصلی ابالغ کرد 15را در  زیستمحیط

مند منابع حیاتی، ، مدیریت هماهنگ و نظامزیستمحیطملی 
بوم کشور، اطلس زیست ، تهیهزیستمحیطانگاری تخریب جرم

، گسترش اقتصاد سبز و زیستمحیطتقویت دیپلماسی 
ی از جمله محورهای زیستمحیطسازی فرهنگ و اخالق نهادینه

رهبری زمانی  یهااستیسابالغ است.  هااستیساصلی این 
 زیستمحیطه بیشترین فشار و سختی بر صورت گرفت ک

در چنین  هااستیسزمان ابالغ این  روازاین .کشور حاکم بود

 یهااستیسشرایطی به نفع کشور و مردم تمام شد. ابالغ 
در سپهر سیاسی و نظام سیاسی کشور اتفاق  زیستیمحیط

ابالغی،  یهااستیسترین شاخصه مهمی بود. ولی مهم
 (. ,2015Yazdiبود ) ستزیمحیطهمگرایی در 

در اسناد  شدهمیترسی زیستمحیطبه اهداف  یابیدست
، هدفمند یزیربرنامهحمایت حداکثری، فرادستی، مستلزم 

تمام  کارگیریبهو  مؤمنانتخاب مدیران متخصص و دلسوز و 
است.  روزآمدو  کارآمد هایفناوریو  ابزارهاتوان کشور و 

و منابع طبیهی  زیستمحیطحمایت حداکثری مهنوی از  تاکنون
نیز کشور  هدفمند ریزیبرنامهصورت گرفته است. در بخش 

 زیستمحیطعملکرد مناسبی داشته است ولی در سایر امور 
ظرفیت اکولوژیک در تمام جدی است.  هایچالشکشور دچار 

ها محسوب قدرت کشور هایمؤلفههای پیشرفته جزو کشور
 شودمیتلقی  و آسیب به آن آسیب به اقتدار ملی شودمی

(2012Yazdi et al., .)  نگاه حاکمیت باید به موضوع
 صورتبهباید  زیستیمحیطو امنیت  تغییر کند زیستمحیط
مقام مهظم رهبری  هایدیدگاه. در قرار گیرد موردتوجهجدی 

رکان اما در سایر ا شودمی مشاهدهو توجه این تغییر رویکرد 
 .شودمیحاکمیت این جدیت مشاهده ن

 زیستیمحیطمحوری  هایچالشدر حال حاضر کشور ما با 
نظیر  زیستیمحیط هایآلودگیزیر روبرو است. چالش اول 

 هاآلودگی هوا، صوتی و امواج است. این خاک، آب، آلودگی
 صحیح مدیریت پسماند، عدم ناکارآمد مدیریت از ناشی عمدتاً

 خانگی، شهری، صنهتی و کشاورزی، هایپساب و فاضالب
 . چالش دومباشندمی فسیلی هایسوخت رویهبی مصرف
 ,.Yazdi et al) طبیهی کشور است هایزیستگاه تخریب

 ناشی از اقدامات مضری مثل تخریب هاتخریباین  .(2010
 ، بسترهاتاالبآبی مثل  هایزیستگاه مراتع، تخریب و هاجنگل

 امثال آن، و آبریز هایحوضه ، تخریبهارودخانه دلتای و
جلبکی،  مثل بسترهای ساحلی و دریایی هایزیستگاه تخریب
است. چالش  رهیو غآبزیان  هایزادگاهمرجانی،  هایآبسنگ

 افراد مختلف زیستیمحیط دانش بودن پایین سوم اساسی دیگر
و  سطوح مختلف مدیران ارشد و میانی، اساتید حوزه در جامهه

آموزان،  دانشگاه، دانشجویان و طالب حوزوی، مهلمان و دانش
دولتی و خصوصی و سایر شهروندان  یهابخشکارشناسان 

قوی و  یهاضمانتوجود  است. چالش محوری چهارم عدم
قوانین، مقررات، استانداردها و  اجرای درست بازدارنده برای

اولین گام برای رفع  رسدیماست. به نظر  زیستیمحیط ضوابط
رهبر مهظم انقالب حضرت  هایدیدگاهآشنایی با  هاچالشاین 
و منابع  زیستمحیطدر مورد اهمیت حفظ  ایخامنه اهللآیت

طبیهی است. سپس ارکان بهدی حاکمیت با توجه به این 
اقدامات اساسی در مورد تصویب قوانین الزم،  هادگاهید

و  روزآمدات اجرایی مناسب و تخصیص منابع مالی کافی، اقدام
 انجام دهند. رهیغ و کارآمد
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 مقام معظم رهبری بیاناتزیست در محیط

مقام مهظم رهبری ابتدا بیانات ایشان  هایدیدگاهبرای بررسی 
، طبیهت، منابع طبیهی، هوا، آب، زیستمحیط یهادواژهیکلبا 

خاک، درخت، جنگل، مرتع، تخریب، انرژی، آلودگی، آگاهی، 
 قرار گرفت. لیوتحلهیتجزمورد  غیره،قانون، جرم، تصرف و 

ایشان مورد  منتشرشدهو بیانات  هاسخنرانیمورد از  57تهداد 
در فاصله زمانی  هاسخنرانیپردازش آماری قرار گرفت. این 

 هادادهقرار گرفت. این  یموردبررس 1399-1378 یهاسال
سخنرانی  بیشترینمورد  4 با 1392در سال  دهدمینشان 
(. در این سال در روز درختکاری، در 3)شکل شماره  اندداشته

پس از  هایشهرداروظایف شوراهای شهر و روستا،  نییتب
کاری دولت یازدهم در آغاز شروع  یهاتیاولوانتخابات، تبیین 

فلسفه آموزش، تهلیم و تربیت در دیدار با  تبیینکار دولت، در 
مطالبی ذکر  زیستمحیطنخبگان و اساتید دانشگاهی در مورد 

که کلمه درخت و  دهدمینشان  هاداده. پردازش این اندکرده
مورد،  144مورد، کلمه مرتع و تخریب مراتع  205درختکاری با 

مورد،  132، ابهاد مختلف آب 136 زیستمحیطبهاد مختلف ا
مورد، تخریب و فرسایش و  48ابهاد مختلف منابع طبیهی 

و  زیستمحیطمورد، ابهاد مختلف تخریب  47آلودگی خاک،
مورد، تصرف  29( زیستیمحیطمورد، فرهنگ ) 45منابع طبیهی 

 مورد، جرم 12مورد، ابهاد مختلف انرژی  16منابع طبیهی 
مورد، اهمیت  12و منابع طبیهی  زیستیمحیطانگاری تخلفات 

 7مورد و  12مورد، کویر  12 وخاکآبتوجه به آلودگی هوا، 
و  زیستمحیطمورد کلمه بیابان و آگاهی سازی مردم در مورد 

(. این 1)جدول شماره  اندشدهمورد، تکرار  4منابع طبیهی 
در مورد کلمه درخت و تکرار  ترینبیشکه  دهندمینشان  هاداده

ها مربوط به کلمه کمترین آنمورد و  205درختکاری با 
 شمارهو  1اشکال شماره )مورد تکرار است  4با  رسانیآگاهی

(. اهمیت ویژه رهبری بر درخت و درختکاری از این دیدگاه 2
جالب است که در قران کریم نیز به دالیل متهددی کلمه 

بار تکرار شده است.  20ل خرما بار و نام درختانی مث 27درخت 
 اهمیت درخت و فلسفهسوره مبارکه نمل  60در آیه  مثالً

أَمَّنْ خَلَقَ السمَوَتِ وَ ». استذکر شده  صراحتبهآفرینش 

األَرْض وَ أَنزَلَ لَکم مَِّن السمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِِه حَدَائَق ذَات بَهْجَةٍ 
شجَرَهَاأَ ءِلَهٌ مَّعَ اللَّهِبَلْ هُمْ قَوْمٌ مَّا کانَ لَکمْ أَن تُنبِتُوا 

که  اوهایی که مهبود شما هستند بهترند یا آیا بت» «...یهْدِلُونَ؛
آسمان و زمین را آفریده؟ و برای شما از آسمان آبی فرستاد که 

هایی زیبا و سرورانگیز رویاندیم و شما قدرت نداشتید با آن باغ
آنها  نهدرختان آن را برویانید، آیا مهبود دیگری با خداست؟ 

گروهی هستند که )از روی نادانی( مخلوقات خدا را در ردیف او 

که در این آیه شریف مشاهده  طورهمان «.دهندقرار می
شود خلقت درخت را شبیه آفرینش حیات توسط خداوند می

از مطالب مهم دیگر (.  ,2007Javadi Amoli) دهدنشان می
و منابع  زیستمحیطدر کالم مقام مهظم رهبری نسبت به 

کلمات درست از دید  کارگیریبهطبیهی آن است که عالوه بر 
ناسی، حاکم بودن یک روح مهنوی و یک مقام اجرایی و کارش

از نظر »در این حوزه است. ایشان مهتقد است  طلبانهعدالت
 نهمت این دارامانتو او  است انسان به متهلق طبیهت اسالم
تخریب  به اقدام که افرادیلذا  است بهدی هاینسل برای الهی

 خیانت بشری هاینسل و به امانت این ند بهنک زیستمحیط
 از تخریب ناشی اثرات عنوانبه که . مهضالتیاندکرده

 نتیجه در واقع آمده وجود به هاانسان در زندگی زیستمحیط
 شده کشانده غلطی راه به است. امروز علم نهمت این کفران
را  آن بشری از دانش با سوءاستفاده جهانی یهاقدرتو  است
از  راه اند و در اینخود بکار گرفته قدرت هایپایه تحکیم برای

 یهاتالشندارند.  ییابانیز  و طبیهت زیستمحیط تخریب
حفظ  منظوربه بشری جوامع و برگزیدگان زیستمحیط فهاالن
با  مقابله در جهت و فراتر از شهار و مالحظات باید جدی طبیهت
 دیدار با اعضای) «باشد زیستمحیط تخریب اصلی عوامل

 /3/ 29  و فرهنگ دین زیستمحیط همایش علمی هیأت
1380) (2015Supreme leader website, .)  در یک

سخنرانی دیگر ایشان از دید یک نخبه دینی موضوع 
 مسئله» .کندیمیک فریضه الهی طرح  عنوانبهرا  زیستمحیط
است که  ییزهایچاز آن  زیستمحیطتخریب  و زیستمحیط
گاهی همه دنیا  و یک منطقه جغرافیائی ،اش را یک ملتضربه

 مسئله .که دیگر قابل جبران نیست کنندیموقتی احساس 
اسالم هم بر روی  که مهمی است بسیار مسئله زیستمحیط
رعایت  ،زیستمحیطحفظ  .خیلی تکیه کرده است زیستمحیط
از  است افتهیدستاین چیزی که امروز دنیا به آن  زیستمحیط
 ایشان )بیانات «است که جزو تهالیم اسالم است ییزهایچ جمله

 Supreme) (01/1389/ 09در بازدید از صنهت خودروسازی 

leader website, 2015.) 
از نکات مهم دیگر در کالم مقام مهظم رهبری نسبت به 

 تنهانهو منابع طبیهی آن است که این موضوع را  زیستمحیط
. به این دانندیم طلبانهعدالتیک وظیفه دینی بلکه یک وظیفه 

 یهاینابرابرمهلول  زیستمحیطتخریب » :متن توجه شود
اجتماعى و استفاده غلط از طبیهت و یکى از عوامل تضییع 

رفه و است. متأسفانه در جهان امروز اقلیتى م هاانسانحقوق 
بردارى امکانات و مواهب طبیهى و سالم بهره ثروتمند از همه

 طیشرامحکوم به زندگى در  هاملتکنند ولى اکثریت مى
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و تن دادن به عوارض سوء و انواع  یربهداشتیغمحیطى آلوده و 
ند. هست ریوممرگو پذیرفتن بال و مصیبت و  هایماریب

 زیستمحیطت و کشورهاى صنهتى بیشترین آسیب را به طبیه

اند و در اثر وارد ساخته و به حقوق سایر کشورها تجاوز نموده
هاى خود، بیمارى و فقر و ویرانى را بر بسیارى از سیاست

 .«اندتحمیل کرده هاانسان

 ایزیستی در بیانات حضرت آیت اله خامنهی محیطهادواژهیکل .1 جدول

Table 1. Environmental keywords in in Ayatollah Khamenei’s statements 

 (%) درصد (Number) تعداد تکرار (Keywords) دواژهیکل

 Tree and planting( 205 23.8(درخت و درختکاری 

 degradation its and Pasture(  144 16.72(مرتع و تخریب مراتع

 Environment( 136 15.79(زیست محیط

 Water( 132 15.33(آب 

 Natural resources( 48 5.57(منابع طبیهی 

 degradation and pollutionSoil ( 47 5.45(تخریب و آلودگی خاک 

  یهیطبزیست و منابع تخریب محیط

)Environment and natural resources degradation( 
45 5.22 

 Environmental culture( 29 3.3( زیستیفرهنگ محیط

 atural resources seizureN(  16 1.8(تصرف منابع طبیهی

 Energy( 12 1.3(انرژی 

 زیستی و منابع طبیهیجرم انگاری تخلفات محیط

)and natural resources degradation alCriminalization of environment( 
12 1.3 

 وخاکاهمیت توجه به آلودگی هوا، آب

)attention to air, water, soil pollutionImportance of ( 
12 1.3 

 Kavir(  12 1.3(کویر

 Desert(  7 0.81(بیابان

 زیست و منابع طبیهیآگاهی سازی محیط
)Environmental and natural resources awareness( 

4 0.46 

 861 100 (Total) جمع

 

 
 زیستمهم بیانات مقام مهظم رهبری در مورد محیطی هادواژهیکلنمودار ستونی فراوانی آماری  .1شکل 

Figure 1. Statistical bar chart of important keywords of the Supreme Leader's statements on the environment 
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 زیستی مهم بیانات مقام مهظم رهبری در مورد محیطهادواژهیکلنمودار پردازش آماری  .2شکل 

Figure 2. Statistical processing chart of important keywords of the Supreme Leader's statements on the 

environment 

 

 
 زیستهای مقام مهظم رهبری در مورد محیطنمودار پردازش آماری تهداد سخنرانی .3شکل 

Figure 3. Statistical processing chart of the number of lectures of the Supreme Leader on the environment 

 
هاى ناصحیح تهامل با طبیهت و آلوده ساختن شیوه

 دهنده فقدان آگاهی و ضهفدر کشورمان نشان زیستمحیط
براى از  است. زیستمحیطقانونى در صیانت از  سازوکارهای

بزرگ و اساسى باید آگاهى افراد نسبت به  بین بردن این نقیصه
هاى کالن در افزایش یابد و مدیریت محیطیزیستمسائل 

ایجاد ساختار مناسب همراه با الزامات قانونى براى رعایت 
ها را براى ها و حساسیتحقوق عمومى تالش کنند و انگیزه

 ها باال ببرند.مقابله با آالینده
تهامل با  ترین شیوهترین دیدگاه و صحیحدر اسالم، جامع

بیان گردیده است. در قانون اساسى  زیستمحیططبیهت و 

 براى همه زیستمحیطجمهورى اسالمى ایران، حفاظت از 
تخریب آن در  هرگونهاى عمومى تلقى گردیده و وظیفه هانسل

اهنگى اقتصادى ممنوع اعالم شده است. اینک هم هایفهالیت
سالم و  زیستمحیطقوا که حاکى از عزم ملّى بر تأمین 

اى جلوگیرى از تخریب منابع طبیهى است از اهمیت ویژه
برخوردار است. شایسته است مسئوالن محترم براى ارتقاء سطح 

تالش و  زیستمحیطآگاهى و حساسیت عمومى در رابطه با 
ا دقت نسبت مسئول ب هایدستگاهقانونى را پر کنند و  یخألها

قاطع  طوربهبه اجراى قوانین مراقبت نمایند و با متخلفان 
مناسب به تخلفات  سازوکاربرخورد کنند و قوه قضائیه با 
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)پیام مقام مهظم رهبری به  رسیدگى کند محیطیزیست
 ایران زیستمحیطمناسبت برگزارى همایش حقوق 

20/03/1382) (2015Supreme leader website, .) 
از جمله  که اندکردههمچنین ایشان در سخنانی دیگر بیان 

 های تفکر انقالب اسالمی و مکاتب دیگر در زمینهتفاوت
برداری از منابع عدالت اجتماعی در بهره»توجه به  زیستمحیط
مندی ها در این زمینه و بهرهاست. رفع محرومیت« طبیهی

ن مواهب خصوص اقشار کمتر برخوردار از ایعموم مردم به
های اصلی و تذکرات پربسامد رهبر خدادادی یکی از دغدغه

 است. سال گذشته بوده 25انقالب در 
از نکات مهم دیگر در کالم مقام مهظم رهبری نسبت به 

 یریکارگبهو منابع طبیهی آن است که ایشان به  زیستمحیط
توجه دارند و حفظ  کارآمدنوین، روزآمد و  هایروش
و منابع طبیهی را مساوی با سنتی زندگی کردن  زیستمحیط

 وضوحبه. در این سخنان ایشان این موضوع دانندنمییکسان 
من طرفدار این نیستم که ما امروز به شکل ». شودمیمشاهده 

صدوپنجاه سال پیش خانه بسازیم نه ما باید از ابتکارها استفاده 
ئل جدیدی که نو استفاده کنیم از مسااز نیازهای نوبه .کنیم

محیطی که آن روز آمده مثل مسائل زیست وجود بهامروز 
جویی در انرژی و غیره صرفه لهئاز مس .مطرح نبود استفاده کنیم

و  آمدهشیپاز وسایل و مصالح جدید که  ،باید استفاده کنیم
 )دیدار با جامهه «رفت باید استفاده کنیمبه کار نمی هاوقتآن

 Supreme leader) (05/12/1383مهندسین  اسالمی

website, 2015.) 
از موضوعات مهم دیگر در کالم مقام مهظم رهبری نسبت 

و منابع طبیهی آن است که توجه به  زیستمحیطبه 
بلکه  دانندیمامری ضروری  تنهانه زیستیمحیط یسازفرهنگ

. در این دانندیمآن را در راستای فرهنگ دینی و اسالمی 
شاید از جهتی از : استبه خوبی این موارد مشخص  سخنان

سازی؛ مردم بدانند که سازی است؛ فرهنگتر، فرهنگهمه مهم
چقدر است. این را از دبستان باید زیست محیط حفظ میتاه

مرتع  میتما اه هایبچهدرسی باید  هایکتابشروع کنیم، در 
کودکی  را از اینهاو دریا و مانند  وخاکآبو جنگل و هوا و 

این بخش فرهنگی هم که  .باشند بفهمند و روی آن حسّاس
اشاره کردید، بسیار بخش مهمی است. مسئله فرهنگ را خیلی 

که گفتیم،  ییهانیای جدی بگیرید. فرهنگ، روح است. همه
جسم زندگی است. این جسم زندگی یک روحی دارد؛ آن روح، 
فرهنگ است. اگر چنانچه فرهنگ با جهت دینی و جهت الهی 

اسالم و  موردنظرباشد، طبهاً همان چیزی خواهد شد که 

 (. ,2015Yazdi) تپاکیزه و مهصوم اس یهاانسان
از  آمدهدستبه جینتابا این پژوهش در  آمدهدستبه جینتا

گفتمانی حاکم بر  یهامؤلفهدر مورد  شدهانجامپژوهش 
دارد همخوانی  ایخامنهاهلل  آیت زیستیمحیط هایاندیشه

(2018Majidi & Mousavi Nia,  .) شنان  هاپژوهشاین
بـه  یو سیاس دینیدو جنبـه  از ایخامنه اهللتیآکه  دهدمی

مبانی قرآنی و دینی  اسبر استوجه دارد.  زیستمحیطموضـوع 
. از نظر داندیمرا یک وظیفه دینی  زیستمحیطایشان حفظ 

 هایدیدگاهدر  مؤثر هایمؤلفه توانمیسیاسی نیز 
 آگاهی را شامل مواردی چون ایخامنه اهللآیت زیستیمحیط

، مؤثر قـانونی و نظـارتی هایرویهبخشـی عمـومی، ایجـاد 
ای ایجـاد همگرایـی در قـوالگوسازی مناسب، تقویت و 

و  علمی نظراتاز  گیریبهره، ، مقننه و قضاییجرایـیا
 Majidi) برشمرد زیستمحیط، تقویت دیپلماسی کارشناسی

& Mousavi Nia, 2018.) 
 

 یریگجهینتبحث و 
 یاخامنه اهللتیآنظرات حضرت  این پژوهش در مورد ازآنجاکه

رهبر سیاسی ایران بلکه یکی از رهبران برجسته  عنوانبه تنهانه
و منابع طبیهی بود،  زیستمحیطمذهبی جهان در مورد حفظ 

ترکیب این دو  های کیفی و کمی وپژوهش هیپاپژوهش بر 
مقام مهظم  یهادگاهیدبرای بررسی صورت گرفت.  روش

، طبیهت، زیستمحیط یهادواژهیکلرهبری بیانات ایشان با 
منابع طبیهی، هوا، آب، خاک، درخت، جنگل، مرتع، تخریب، 

مورد  غیرهانرژی، آلودگی، آگاهی، قانون، جرم، تصرف و 
 هادادهقرار گرفت. پردازش این  لیوتحلهیتجز ،پردازش آماری

مورد، کلمه  205که کلمه درخت و درختکاری با  دهدمینشان 
 زیستمحیطد مختلف مورد، ابها 144مرتع و تخریب مراتع 

مورد، ابهاد مختلف منابع  132مورد، ابهاد مختلف آب  136
مورد،  47مورد، تخریب و فرسایش و آلودگی خاک، 48طبیهی 

مورد،  45و منابع طبیهی  زیستمحیطابهاد مختلف تخریب 
مورد،  16مورد، تصرف منابع طبیهی  29 زیستیمحیطفرهنگ 

انگاری تخلفات  مورد، جرم 12ابهاد مختلف انرژی 
مورد، اهمیت توجه به آلودگی  12و منابع طبیهی  زیستیمحیط
مورد کلمه بیابان و  7مورد و  12مورد، کویر  12 وخاکآبهوا، 

 4و منابع طبیهی  زیستمحیطآگاهی سازی مردم در مورد 
 نیشتریبکه  دهندیمنشان  هاداده. این اندشدهمورد، تکرار 

 نیکمترمورد و  205خت و درختکاری با تکرار در مورد کلمه در
مورد تکرار است. اهمیت  4با  رسانیآگاهیها مربوط به کلمه آن



 17                                 1400 زمستان، دومشماره هم، سال د ،زیست و توسهه پایدارآموزش محیطفصلنامه علمی 

ویژه رهبری بر درخت و درختکاری از این دیدگاه جالب است 
بار و  27که در قران کریم نیز به دالیل متهددی کلمه درخت 

 بار تکرار شده است. همچنین ابهاد 20نام درختانی مثل خرما 
 نتایجمورد در سخنان ایشان تکرار شده است.  132مختلف آب 

 بار 63که  دهدمینشان  نیز در قرآن کریمی متهدد هاپژوهش
 شده است. پرداخته هاآبکلمه آب، نقش و اهمیت  به

دو جنبـه  از ایخامنه اهللآیتکه  دهدمیاین داده نشان 
این توجه دارد.  زیستمحیطبـه موضـوع  یمهنـوی و سیاس
و  دینیدو جنبـه  از ایخامنه اهللآیتکه  دهدمیپژوهش نشان 

مبانی  بر اساستوجه دارد.  زیستمحیطبـه موضـوع  یسیاس
را یک وظیفه دینی  زیستمحیطقرآنی و دینی ایشان حفظ 

، حکمرانی یطلبعدالت. از نظر سیاسی مردمی بودن، داندیم
قـانونی و  هایرویهبخشـی عمـومی، ایجـاد  آگاهی خوب چون

، الگوسازی مناسب، تقویت و ایجـاد همگرایـی در مؤثر نظـارتی
و  علمی نظراتاز  گیریبهره، ، مقننه و قضاییجرایـیای اقـو

 مؤثر هایمؤلفهاز  زیستمحیط، تقویت دیپلماسی کارشناسی
مهم از نکات . شودمیایشان محسوب  زیستیمحیط هایدیدگاه

و  زیستمحیطدیگر در کالم مقام مهظم رهبری نسبت به 
کلمات درست از  کارگیریبهمنابع طبیهی آن است که عالوه بر 

دید یک مقام اجرایی و کارشناسی، حاکم بودن یک روح مهنوی 
و منابع طبیهی  زیستمحیطدر زمینه حفظ  طلبانهعدالتو 

یک  تنهانهو منابع طبیهی را  زیستمحیطاست. ایشان توجه به 
و در راستای انجام  طلبانهعدالتوظیفه دینی بلکه یک وظیفه 

. ایشان از سویی در دانندیموظایف فرهنگ دینی و اسالمی 

قامت یک رهبر دینی با توجه به مبانی دینی و از سوی دیگر از 
ویژه بر لزوم حفاظت از  تأکیدبر  جایگاه رسمی و قانونی با توجه

باالدستی مصوب شده، د اسنادر قانون اساسی و  زیستحیطم
و طبیهت در  زیستمحیطح به حفاظت از یصرجدی و  صورتبه

 .اندکرده تأکید مختلف یهازمانموارد متهدد و 
در توجه  توانمیرا  زیستمحیطشان به ایویژه  توجهاین 

کالن  یهااستیسو  اندازچشمدر تدوین سند  زیستمحیطبه 
عالقه ویژه مقام مهظم رهبری به حفظ نظام مشاهده نمود. 

کشور در  شدهبیتصوسند  نیترمهمباعث شد در  زیستمحیط
کشور  یمندبهرهبر لزوم  1404ایران  اندازچشمدو بند از سند 

همچنین  شود. تأکید اندازچشممطلوب، در افق  زیستمحیطاز 
 زمانی 1394در سال  زیستمحیطکلی  یهااستیسابالغ 

 زیستمحیطصورت گرفت که بیشترین فشار و سختی بر 

در آن  هااستیسزمان ابالغ این  رونیازا .کشور حاکم بود

 .شدیمشرایط اتفاق سیاسی مهمی محسوب 
به  توانمیابالغی  یهااستیس یهاشاخصهترین از مهم

، ایجاد نظام یکپارچه ملی زیستمحیطهمگرایی در 
مند منابع حیاتی، ، مدیریت هماهنگ و نظامیستزمحیط

بوم کشور، اطلس زیست ، تهیهزیستمحیطانگاری تخریب جرم
، گسترش اقتصاد سبز و زیستمحیطتقویت دیپلماسی 

ی اشاره کرد که هم زیستمحیطسازی فرهنگ و اخالق نهادینه
 از نظر دینی و هم اجرایی بسیار مهم هستند.
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