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سخن پژوهشکده

فقه و زندگی و سبک زندگی اسالمی
اس���المیشدنزندگیاجتماعیدرمرحلهشناختسه

گامدارد:
ش���ناختمعروفومنکردرفعالیتهایفردیوروابط

انسانوخداوندعّزوجّل.
ش���ناختمع���روفومنکردرح���وزهرواب���طاجتماعیو

معامالتاقتصادی.
ت.

ّ
شناختمعروفومنکردرروابطدولتومل

درگاماولفعالیته���ایفقه���ی،اخالق���یپژوهشهای
اخالقمدارفراوانیتوس���طعالمانومحقق���انپدیدآمدهو
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اصالحوتقویتروابطعبادی،عقیدتیومعرفتیانس���انبا
خداوندمتعالراموردتوجهقراردادهاست.

گامدومیعنیشناختمعروفومنکردرروابطاجتماعی
کهباوج���ودبرخیاز کاریاس���ت ومعام���التاقتص���ادی،
آث���ارعلمیوپژوهشهایارزش���مندبانگاهتخصصیبههر
صنفموردتوجهقرارنگرفتهاست.سلسلهکتابهای»فقه
وزندگی«بهپژوهشونگارشدرحوزهاصنافخاصتوجه
داردوبایدهاونبایدهایفقهیواخالقیوآداباسالمیهر
اتحادیهصنفیودستاندرکارانمشاغلمختلفتولیدی،
توزیعی،وخدماتیرامحورپژوهشونگارشواطالعرسانی

خویشمیداند.
گامس���ومدرش���ناختمع���روفومنکربهرواب���طمردمو
حکومتهااختصاصدارد،اس���المیشدنروابطدولتو
گامبهسویرضایخداوندمتعالمحسوب تباالترین

ّ
مل

میش���ودودرس���ایۀپیرویازرهبریالهیوتس���لیمدولتو
ملتدربرابرقوانینقرآنوعترتامکانپذیراست.

درحدودسالهای1372شباآغازفعالیتهایستاد
ام���ربهمعروفونه���یازمنکرطرحپژوهش���ی»فقهوزندگی«
توسطجنابحجةاالسالموالمسلمینحاجشیخمحمد
حسینفالحزاده،درپژوهشکدهباقرالعلوم7قم،پیریزی
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کتابهایی ش���د.هدفطرح،تألی���فوتدوینمجموع���ه
درزمین���هآدابواح���کاماس���المیبرایاصنافومش���اغل
گ���وناقتصادیوبازاریانکش���وربود.ب���اهماهنگیاین گونا
دونهادفرهنگیتألیفحدودبیس���تجلدازاینمجموعه
درس���الهایآغازکمکخوبیبهبازاریانمتدیندرزمینه
ش���ناختاح���کامش���رعیوحاللوحراممش���اغلبش���مار
کارهمبه میرف���ت.امامثلبس���یاریدیگ���رازطرحهاای���ن
دالیلمختلفناتمامماندودرزمینۀاحکامفقهیبسیاری

اصنافاثریفراهمنیامد.
ضرورتاس���المیش���دنبازار،عالقۀبس���یاریازکس���بۀ
محت���رمدربخشهایتولی���دوتوزیعوخدم���اتوپیگیری
دبیرمحترمس���تادامربهمعروفونهیازمنکرحجةاالسالم
والمس���لمینزرگردامعّزهالعالیس���بباحیایمجّدداین
کارب���ردیدرس���ال1393شش���دوتالیف طرحپژوهش���ی
وتدوی���نکتب���یدیگردرزمین���هفقهاصنافدردس���تورکار

پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر قرارگرفت.
درسالهایآغازین،اینپژوهشهاباهدایتوحمایت
گرامیحججاس���الم س���تادونظارتعلمیوفقهیبرادران
محمدحس���ینفالحزادهومحمودمهدیپورش���کلگرفت
وبیس���توچنددفترازآنفراهمآمد.اینکباردیگرپساز
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حدودچهاردهسال،اینکارناتماموبرزمینماندهبهتوفیق
الهیونظارتجنابحجةاالسالموالمسلمینآقایحاج
گروهیازفضالیحوزه س���یدمحمدتقیعلویوهمکاری

علمیهقمدرپژوهشکدهامربهمعروفپیگیریمیشود.
همیش���هاصنافمحت���رموصاحبانمش���اغلدرانجام
وظیف���هخودنیازبهاحکاموقوانینالهیدارندوالزماس���ت
مع���روفومنکراتصنفیرابشناس���ند.تحّوالتصنفیو
دگرگونیهادرحوزهکس���بوکارس���ببمیشودکهاحکام
گیرد براساسنیازهایروزموردبازنگریفقهیوعلمیقرار
وتفق���هواجتهادجدیدض���رورتیابد.ازای���نروباردیگربا
اس���تفادهازفت���اویمراج���عبزرگ���وارتقلی���دوقوانینمصوب
کارنش���دهدربرنامهپژوهش���ی ش���وراینگهب���انموضوعات
قرارگرفتوبیس���تاثرجدیدتحقیقوتولیدش���د.عناوین

پژوهشهایسال1393شبدینشرحاست:
احکامصنفطالوجواهر

احکامتلفنهمراه
احکامبازیهایرایانهای
احکامصنفاتوبوسرانی

احکامصنففرشوتابلوفرش
احکامصنفکیفوکفش)سراجان(
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احکامصنفماهیفروشان
احکامصنفناشران

احکامصنفپوشاک
احکامصنفنانوایان

احکامصنفرایانهواینترنت
احکامصنفپرندگانوپرندهفروشان

احکامصنفاغذیهفروشان
احکامصنفپارکها

احکامعمومیکسبوکار
احکامصنفقهوهخانهها

احکامصنفالکتریکی
احکامصنفعطاریوداروگیاهی

احکامصنفلوازمصوتیوتصویری
احکامبیمهها

ای���ندفترازفقهوزندگیکهباتالشبرادرگرامیحجت
االس���الموالمس���لمینس���یدمحمدموس���ویپدی���دآمدهبه
ک���زتفریحیاختصاصیافتهاس���تو اح���کامپارکه���اومرا
امیدواریممحققانودستاندرکارانمحترمباارائهتجارب

ومسائلشرعیخویشمارادرتکمیلایناثریاریکنند.
بادرخواستتوفیقازخداوندداناوتواناویاریمحققان
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حوزویوهمراهیاصنافکش���ور،بسیجاصنافومسؤالن
س���تادهایامربهمعروف،میتوانبهس���ویاس���المیش���دن
بازار،آرامشروانیجامعه،کاهشجرموتخلفاتاقتصادی

وکسبرضایحضرتحقگامهاییبلندتربرداشت.
امیدواریمباش���ناختاحکاماله���یدرتمامبخشهاو
اج���رایآندرزندگ���یفردیواجتماعیودرس���ایهفقهناب
اس���المیوباهدایتحضرتبقیةاهللعجلاهللتعالیفرجه
الش���ریف،توحیدوعدالتدرسراس���رعالمحاکمگردد.ان

شاءاهلل.

قمپژوهشکدهامربهمعروفونهیازمنکر
ک355 خیابانسمیهکوچه12پال

Al-adl.ir
info@al-adl.ir
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پیشگفتار

دینمبیناس���المدینیکاملوجامعاستکهدرزمینۀ
نیازهایانسان؛اعمازفردی،خانوادگیواجتماعی،برنامه
ورهنمودهایارزش���مندیداردوبراس���اسف���رازوفرودهای
زندگیبشروابعادگوناگونآن،بانگرشیعمیقودقیقوی

رابهخیروسعادترهنمونمیسازد.
یک���یازرهنمودها،پیرامونبهرهب���رداریبهینهازاوقات
فراغتورس���یدنبهنشاطوشادیخداپسندانهبااستفاده
کهبرای کزتفریحیاس���ت ازفضاه���ایس���بز،پارکه���اومرا

شادیوایجادتنوعدرزندگیبهرۀالزمراازآنهاببرد.
طبقنظراسالمبایدبهشادیونشاطافرادجامعهتوجه
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ویژهایداشت،لذابرایاینمنظورراهکارهاییارائهنموده
است،ازجمله:

1.ُحس���نخل���قوارتباطتوأمبانش���اط)ح���اللومجاز(
ب���ادیگ���ران؛خداون���دپیامب���ر6خ���ودراچنی���نمعرف���ی

؛ »ت���ودارایاخالق
ِظيٍم(1

َ
���ٍق ع

ُ
ل

ُ
لَى  خ

َ
ع

َ
 ل

َ
���ك

َّ
نمودهاس���ت:)ِإن

برجستهایوعظیمیهستی«ازاینرو،ویراالگویتمام
انسانهاقراردادهاست.

2.توجهبهدرختکاریوایجادفضایسبزومحافظت
ازمحیطزیستکهرهاوردآنهواییسالموبانشاطاست؛

درحدیثیپیامبراکرم6میفرمایند:

 
اّ

و َطیًر ِال
َ
 ا

ٌ
ۀ و داباَّ

َ
 ِمنُه إنساٌن ا

ُ
ُکل  َبأ

ً
َما ِمن ُمس���ِلٍم َیغِرُس َغرسا

 ِایل َیوِم الِقیاَمۀ2؛اگرمسلمانیدرختیبکارد
ٌ

ُه َصَدَقۀ
َ
ُیکَتُب ل

وانس���ان،حیوانیاپرندهایازمی���وۀآنبخوردتاروزقیامت
برایشصدقهنوشتهمیشود.

3.برقراریارتباطباجلوههاینشاطبخشطبیعت:

َظُر ِإیَل  َبَصَر الناَّ
ْ
ِلينَ  ال َث���ٌة َی�جْ

َ
امامکاظم7میفرمایند:»َثل

َس���ِن؛3س���ه َ َوْجِه الْ
ْ
َظُر ِإیَل ال اِري َو الناَّ َ ج

ْ
اِء ال َ َظُر ِإیَل الْ ْضَرِة َو الناَّ نُ الْ

1.قلم/4.
2.مستدرکالوسائل،ج13،ص26.

3.وسائلالشیعة،ج20،ص60.
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چیزچش���مراجالمیدهد]وانسانراشادمیکند[:نگاهبه
سبزه،نظربهآبروانودیدنچهرۀزیبا]یحالل[.«

کزتفریحیاس���ت موضوعاینمجموعهبوس���تانهاومرا
گرش���هرداریهاودس���تاندرکارانبهصورتیصحیحو کها
جدیوباش���رایطیمناس���بچنینفضاهاییرابرایمردم
فراه���مآورن���دوحدوح���دودارزش���یاس���المرادرآنرعایت
نماین���دوخانوادههانیزبهنح���وصحیحازچنینفضاهایی
اس���تفادهکنند،هدفاسالمازنش���اطولذتواقعیتأمین
میش���ود.امیداس���تایناثردراینراستامفیدباشدومورد

رضایتخداوبندگانصالحاوقرارگیرد.
سیدمحمدموسوی
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فصل اول

آشنایی با تعریف پارک و 

گی های آن ویژ
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پارک )بوستان(

درفرهنگهایمختل���فازپارکتعاریفمتفاوتیارائه
ش���دهاس���ت؛امادریکجمعبندیوتعری���فبهترمیتوان
گفت:»پارکقطعهزمینیاس���تدرداخلیانزدیکشهرکه
بهطورمعمولباامکاناتینظیرفضایسبز،زمینهایبازی،
گردش���گاههاوفضاهایورزش���یوبرخیمناس���باتدیگر،

برایاستفادۀعمومتجهیزمیشود.«

چرا به فضای سبز و پارک نیازمندیم؟
عوام���لمتعددیس���ببش���دهاس���تمدیرانودس���ت
اندرکارانامورجامعهبهنگهداریوایجادباغوفضایسبز
بپردازندواحداثپارکرادردستورکارخودقراردهندکهبه

دومورداشارهمیکنیم:



الف( پر کردن اوقات فراغت
فراغتهمانفرصتیاستکهشخصبهمیلخودبرای
اس���تراحت،تفریح،گسترشاطالعاتوآموزششخصیو
کارب���ردتوانخویشدرخاّلقی���ت،درزمانیفارغازتعهدات

شغلی،خانوادگیواجتماعیدرنظرمیگیرد.
کارشناس���ان،دردنیاطییکس���ال80روزبه گفت���ۀ به
گرفتهش���دهاس���ت؛اماوجود عن���واناوق���اتفراغتدرنظر
90روزفراغ���تدرای���رانحاکیازتفاوتالگویملیکش���ور

ماست.
بخش���یازگذرانزم���انفراغتدرمنزلش���کلمیگیرد
وب���افعالیتهایینظیر:تماش���ایتلویزیون،مطالعه،دیدو
بازدید،صحبتبادوس���تانوماننداینهاسپریمیگردد.
بخشدیگرینیزدرفضاهایبیرونشهریمیگذرد،مانند
یاواس���تفادهازسواحل،ییالقو...؛ کوهپیمایی،ش���نادردر
ام���ابخشمهمیاززمانفراغتدرفضاییخارجازمنزلو
 درداخلش���هرس���پریمیش���ودکهگذراناوقاتفراغتدر

شهربهمدیریتویژهاینیازمنداست.
کش���ورم���اس���ازمانهایمتع���ددیازجمل���هوزارت در
آموزشوپرورش،فرهنگوارش���اداسالمی،سازمانتربیت
بدن���ی،صداوس���یماوش���هرداریهادراینزمین���هوظایفی
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دارند؛اماآنچهجزءوظایفش���هرداریهاقلمدادمیش���ود،
ایج���ادومدیری���تفضاه���ایفرهنگیوتفریح���یدرداخل
 گذراناوقاتفراغتدر شهرهاس���ت؛زیرارایجترینفضای

شهرها،بوستانوپارکهاهستند.
پارکهافضایس���بزعمومیوچندکاربردیهستندکه
اس���تفادهازآنهابرایعمومشهروندانآزاداستوهیچگونه
محدودیت���یازنظرقانون���یبرایبهرهبرداریمتع���ارفازآنها
وجودندارد،مگردرمواردیکهنقضقانون)شرعیاکشور(و

یاتعدیبهحقوقدیگرانباشد.
کهانس���اندرس���ایۀ براس���اسعل���ومتجرب���ی،آرامش���ی
درختاناحساسمیکندتاحدیبهجذبپرتوهایمادون
قرمزخورشیدومقدارینیزبهجذبپرتوهایماورایبنفش

توسطدرختمربوطمیشود.
ازدیگ���رعملکرده���ایاجتماع���ی-روان���یفضایس���بز
ک���رد.درختانیمانند: میتوانبهتولید»فیتونس���ید«اش���اره
کالیپتوسوزبانگنجشک گردو،کاج،بلوط،فندق،بید،ا
ازخودمادهایبهایننامدرفضارهامیکنندکهرویانسان
اثرفرحبخش���یدارند،بهگون���هایکهمیتواندتعادلبیندو
نیمکرۀمغزرابهخوبیبرقرارس���ازدوحالتطبیعیوآرامش

رابهانسانارزانیکند.
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کاهشهیاهویمحیطتوس���ط همچنینتقلیلصداو
گیاهان،میتوانددرب���هوجودآوردنمحیطیآراموبهدوراز
اس���ترسمؤثرباش���د؛بهاینترتیبکهارتع���اشامواجصوتی
بهوس���یلۀبرگهاوش���اخههایدرختانجذبمیشود.به
همی���ندلیلدرخت���اندرج���ذبصداهایناخوش���ایندبا
داش���تنویژگیهایب���االتأثیرمیگذارند.عوامل���ینظیرنور،
دیوارۀجداازهموانعطافپذیرینیزدرجذبصدامؤثرند.
انبوهدرختان،چرمیبودنبرگها،خمشپذیریشاخهها
و...صداهایناهنجارمحیطراجذبمیکنند.همچنین
کنت���رلصداهایناهنج���اروتراکمو ش���کلدرختکاریدر

عرضدرختکاریدرتقلیلصدامؤثراست.1

ب( نیاز به هوای سالم شهرها
 دراینجابرایروش���نش���دننیازجدیبهفضایس���بزو
پارک،مطالبیپیراموناینموضوعیادآورینمودهوس���پس

بهتفصیلمیآوریمکهازقرارزیراست:
شهرنش���ینیاگرچهباعثرف���اهوراحتیانسانهاس���ت؛
گرفتاریهاییرانیزبهدنبالداش���تهاست،بهطوری لیکن
کههرچهجمعیتش���هرهابیشترمیشود،بههمیننسبت
مشکالتشهرینیزبیشترمیگردد.افزایشجمعیتبهنوبۀ

1.کتابسبز،فضایسبزشهری،ج9،ص34.
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کارگاههایکوچک خودمس���ائلیهمچونترافیک،افزایش
وب���زرگ،افزایشحجمزباله،ناب���ودیجنگلهاودرختانو

فضایسبزرانیزبهدنبالدارد.
پیامدمش���کالتشهرنشینیوافزایشجمعیت،ایجاد
ان���واعآلودگیه���ایش���هریمث���لآلودگ���یه���وا،آبوصدا،

همچنینتخریبمحیطزیستمیباشد.
ازجملهوظایفش���هرداریهااقدامجهتحلمس���ائل
زیس���ت-محیط���یوتبدیلهرچ���هبهترمحیطش���هریبه
کناناس���ت.درس���ال1359  محل���یقابلزیس���تبرایس���ا
گس���ترشفضاهایس���بزدرشهرهابه الیحۀقانونیحفظو

شرحزیربهتصویبرسید:
»ب���همنظ���ورگس���ترشفض���ایس���بزوجلوگی���ریازقطع
ی���ۀدرخت���ان،قطعهرن���وعدرختدرمعاب���ر،میادین، بیرو
بزرگراهه���اوپارکه���ا،باغه���اومحلهای���یکهبهص���ورتباغ
شناختهمیشوندودرمحدودۀقانونیوحریمشهری،بدون

اجازۀشهرداریهاممنوعاعالممیشود.«
منظ���ورازفض���ایس���بزش���هریدرواقعنوعیازس���طوح
گیاهیانسانساخت کاربریزمینش���هریباپوش���شهای
اس���تکههمواج���دبازدهیاجتماعیهس���تندوهمواجد
بازدهیاکولوژیکی.فضایسبزشهریازدیدگاهشهرسازی،
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ک���هازان���واع دربرگیرن���دۀبخش���یازس���یمایش���هراس���ت
پوششهایگیاهیتشکیلشدهوبهعنوانیکعاملزنده
وحیاتیدرکنارکالبدبیجانشهر،تعیینکنندۀساخت
مرفولوژیک1ش���هراس���ت.فضایسبزش���هریبهسهدستۀ:

عمومی،نیمهعمومیوخیابانیتقسیممیشود.

پیشینۀ باغ در ایران2
براس���اساس���نادومدارکباقیمانده،تاریخچۀباغهای
قدیمیایرانبهحدودسهقرنقبلازمیالدمسیحمیرسد.
هنرطراحیومعماریباغهادردورانگوناگونتاریخ،بهطور
کاملتحتتأثیرمس���ائلمحیطی،اقتصادیوسیاسیقرار
داشتهاستوگاهیبهاوجواعتالیخودرسیده،گاهینیز

کاماًلموردبیمهریوبیتوجهیقرارگرفتهاست.
ازآثارتاریخیوتألیفاتمتعددمحققینچنینبرمیآید
کهمجموعهایازچندینباغرا»باغنظر«مینامیدهاند؛ولی
قدیمیترینآثاریکهامروزهبرجایمانده،آثاریاستکهاز
دورۀتیموریانبوده،کهمربوطبهدورانبعدازاسالمدرایران
میباش���د.ازخصوصیاتاینباغهاوسعتزیاد،احداث
س���اختمانهابهط���ورکناریوایجادتزیینات���یبردیوارهای

1.مرفولوژیک:اشکالمختلفطبیعیدرسطحزمین.
2.تلخیصازکتابطراحیباغوپارک،صص17 - 36.
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محصورشدۀاطرافباغمیباشد.
دردورانصفوی���هنی���زای���نروشادامهیافتهوبهس���بک
صفویمعروفش���دهاست.بهعنوانمثال:باغفینکاشان
ک���هدارایآبنماهایزیبای���یمیباش���د)آبآندارایجیوه
ب���ودهودرخش���ندگیوزیباییخاص���یدارد.(ازآث���اردوران

صفویهاست.
دردورانصف���ویطراح���یباغهایش���اهعباسمعروف
است.ازجملهدرفرحآبادکاخیبهنام»جهاننما«ساخته
شدکهطرحتزییناتیبیرونیآنبادیگرطرحهافرقدارد.در
اینطرحس���عیش���دهاستآالچیقیپوش���یدهازگلهمراه
ب���ابرکهه���ایدریاچ���همانندوش���بهجزیرهایب���اارتباطپلی
متحرکس���اختهش���ود.نمونۀدیگرآثارآندوراندربهش���هر،

کاخصاحبالزمانوباغچشمهباقیاست.
ازآنجاییکهتاریخوهنرمتوقفنمیماندوسیرتکاملی
خ���ودرادرارتباطبافرهنگهادرمییابد،دردورانقاجاریه
بهعلتارتباطبیش���ترم���ردمایرانبااروپا،س���بکهاییکه
آمیختگ���یازش���رقوغربداش���ت،پیریزیش���د.دراین
دوراندرتهرانباغهایمتعددیازجملهباغهای:گلستان،

اللهزار،شاهآبادوچندباغدیگراحداثگردید.
ازمعروفتری���نآنهاباغ»دوش���انتپه«اس���تکهدرزمان

29   شآ ر ه گر و و ک ارپف ژ ت اب لرا شآ



ناصرالدینش���اه،پسازبازدی���داوازاروپااحداثوطرحآن
تلفیقیازطرحهایقرینهسازیونامتقارنایرانیمیباشد.

دراینآمیختگیطرحهایاروپاییوایرانی،خیابانهای
بری���دهوزاویهدار،تعدادیآالچیق،فضایس���بزوپوش���یده
ازدرخت���انبهصورتبیش���ه،نگهداریحیواناتوحش���ی،
ایجادحوضیااس���تخرهایب���زرگدرنزدیکس���اختمانو
کاماًلمشهودبودهاست.همچنین خیابانکشیاطرافآن
کنارۀ پیادهروه���ایای���نب���اغباریکوس���نگفرشش���دهو
دیوارهابادرختچههایزینتیازقبیلگلس���رخیادرختان
میوهتزیینش���دهبود.دربعضیازقسمتهایباغدرختان

متنوعمیوهبهصورتدرهمکاشتهشدهبود.
درای���ندورانباغه���اوپارکه���ایمهمدیگ���ریدرنقاط
کش���وراحداثش���د.مانن���دباغنظامی���هدرضلع مختلف
جنوبیمیدانبهارستانوباغنگارستاندرضلعشمالیآن
کهازمشهورترینباغهایایران درتهران،ودرتبریزباغگلی
میباشد،ودرشیرازباغارمکهدرشمالشرقیشیرازوکنار
رودخانۀخش���کیاحداثگردیدهاس���ت.شهرتباغارمبه
خاطرس���روهایبلندقامتوموزونآناستکهنظیرشدر

ایرانکمتریافتمیشود.
دردورانپهلوینیزباغهاوپارکهاییمرمتیااحداث
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کهبیشترآنهادردهه1350بودهاست.اینپارکهابه گردید
ص���ورتپارکهایعمومییاکودکوی���ااحداثبلوارهادر

سطحشهرهاومیادیناست.
کهدرمناطق امروزهدرش���هرتهران136پارکوجوددارد
مختلفش���هرزیرنظرشهردرایقراردارد.ازجملۀآنهاپارک
کهمس���احتپارکملتحدود اللهوپارکملتمیباش���د

43هکتاراست.
ک���رجدوپارک گفت���هنمان���دکهدرکن���اراتوبانتهران- نا
گیاهشناسیویکپارکتفریحیبهنام جنگلی،یکپارک
ارمودرس���ایرجادهه���ایاطرافته���ران،پارکهایجنگلی
ک���هبهمنزلۀریههایش���هر دیگرینیزاحداثش���دهاس���ت

تهرانمیباشند.

تأثیر فضای سبز در زندگی شهری

 رش���دصنعتوافزایشجمعیتش���هرها،بهساختو
سازهایس���ودگرایانهمنجرش���ده؛امابهمسائلبهداشتیو
تأمینحداقلنوروهوا،خصوصًادرمناطقمتراکمش���هری
کاربریهای توجهینش���دهاس���ت.ازس���ویدیگ���ر،ایج���اد
جدیدشهریبرایپاسخگوییبهنیازهایروزافزونوامکان
کاهشس���همفضاهایس���بزو جمعی���ت،بهتدریجباعث
گردی���ده،درنتیجهباع���ثآلودگیمحیط باغهایش���هری
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زیستشدهاست.
ب���اافزای���شروندانهدامطبیع���ت،توجهانس���انبهمنابع
طبیعینیزفزونییافته؛امابه���رهوریازآنجایگزیناحترام
گردیدهاس���ت.تعریفطبیعتتاآنجاگسترده بهطبیعت
ش���دهکهحجمفضایس���اختهش���دهدرمقایس���هبافضای
که آزاددرایندورهافزایشچش���مگیریداشتهاست.آنچه
دراینبارهمیتواندمطرحش���ود،همانمفهومفضایس���بز؛
یعن���یرعایتتراکمه���ایس���اختمانیدرقطعاتمختلف

زمینهایشهریاست.
تش���ویقمردمب���هدرختکاری-هرچن���ددرمحوطههای
کن���ارخیابانها، کوچ���کفضایخانهها-کاش���تننهالدر
کوچک،از اس���تفادهازفضاهایآزادبرایتوسعۀپارکهای
جملهاقداماتمؤثردرتوس���عۀفضایسبزاست.مهمترین
اث���رفضایس���بزدرش���هرها،کارکردهایزیس���ت-محیطی
ک���هش���هرهارابهعن���وانمحی���طزیس���تجامعۀ آنهاس���ت
کردهاس���توباآثارسوءگسترشصنعت انس���انیمعنادار
کاربردنادرس���تتکنول���وژیمقابلهنموده،س���ببافزایش و

شهرنشینیهاشدهاست.
مؤلفهه���ایآث���ارتوس���عۀش���هریمیتواندنظامزیس���تی
گ���ونمختلکند.فضایس���بز گونا ش���هرهارابهش���یوههای

حیی کز تفر فقه و زندگی )35(  احکام پارک ها و مرا    32



مناس���بدرش���هرهایکیازعواملمؤث���ردرکاهشایناثرها
هستند؛بهویژهدرارتباطباگردوغباروآلودگیهوا،فضای
سبزشبهجنگلی،ریههایتنفسیشهرهابهشمارمیرود.از
مهمترینتأثیراتفضایسبزدرشهرهاتعدیلدما،افزایش

رطوبتنسبیولطافتهواوجذبگردوغباراست.
دیگرتأثیراتفضایس���بزدرش���هرهانقشینسبیدارند
کل���یوجودوتأثیرآنهادرش���هرهااجتن���ابناپذیر وب���هطور
 اس���ت،بهطوریکهبدونآنهاممکننیس���تشهرهاپایدار
 باق���یبمانن���د.بنابراین،اگرفضایس���بزبهعن���وانجزییاز
بافتش���هرهاونیزبخشیازخدماتشهریضرورتیافته
باشد،نمیتواندجداازنیازهایجامعۀشهریباشد.ازاین
روفض���ایس���بزبایدازنظرکّمیوکیفیمتناس���بباحجم
فیزیکیش���هر،س���اختمانها،خیابانها،جادهه���اونیازهای
گ���ذراناوق���اتفراغتو جامع���هباش���دوازلح���اظروان���ی،
نیازهایبهداش���تیباتوجهبهشرایطاکولوژیکیشهروروند
گس���ترشآنهاس���اختهش���ود،تابتواندبهعنوانفضایس���بز

فعال،بازدهیزیست-محیطیمستمریداشتهباشد.
ب���هطورکلیازدیدگاهزیس���ت-محیطی،فضایس���بز

شهریبایدارائهدهندۀبازدهیهایاکولوژیکزیرباشد:
1.بهبودشرایطزیستی،شیمیاییدرشهر؛
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2.کاهشآلودگیهوا؛
3.تأثیرمثبتبرچرخۀآبدرمحیطزیس���تشهریو

افزایشکیفیتآبهایزیرزمینی؛
4.افزایشنفوذپذیریخاکوکاهشسطحایستاییآن؛

5.کاهشآلودگیصوتی.
ازآنچهگفتهشد،بهنقشواهمیتفضایسبزدرشهر
میتوانپیبرد.بهعنواننمونه،فضاهایس���بزداخلش���هر
میتوانن���ددرجهح���رارته���واراکاهشدهند.ای���نپدیده،
حت���یب���رایفضاه���ایکوچ���کقاب���لاندازهگی���ریاس���ت.
بنابراین،اینفضاهاخودنشانگروجودجریانهوادرسطح
زمینهستندکهباخنکشدنمحیطتوسطبرگدرختان،
میانجریاننزولیوصعودیهوایمناطقمس���کونینوعی
گرتعدادفضاهایس���بز تعادلبهوجودمیآورند.همچنینا
زیادباش���د،ازسرعتتش���کیلکالهکآلودگیبررویشهر
کاس���تهخواهدش���د.اینامریکیازکاربردهایمهمفضای

سبزشهریاست.1
اهمی���تپارکهادرمحیطش���هریرامیتوانبهصورت

زیرخالصهکرد:
1.پارکهابس���یاریازنیازهایویژۀانس���انیراکهپدیدۀ

1.تلخیصازکتابسبز،فضایسبزشهری،ج9،صص24 - 31.
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شهرنش���ینیبهمیزانوس���یعیمحدودنمودهاست،جبران
میکنند؛

2.پارکهاآبوهوایشهرهارابهبودمیبخشند؛
3.پارکه���اب���هعن���وانعنصراساس���یوش���کلدهندۀ

سیمایشهرهابهشمارمیآیند؛
محی���ط بهداش���ت و س���المت ش���اخص پارکه���ا 4.

محسوبمیشوند؛
5.پارکه���اهم���راهباس���ایرمراکزخدماتش���هری،نظیر
گ���ون،درمجموع گونا زمینه���ایورزش���یوتفریحگاههای

بافتشهرکانونهایحیاتیآنرابهوجودمیآورند.

گی های آنها اقسام پارک ها و ویژ
کاربرد گون���یدارندوبناب���ه گونا فضاهایس���بزاش���کال
آنهابهانواعمختلفی،ازجملهفضاهایس���بزبرونش���هری
ودرونش���هریدس���تهبندیمیش���وند.اکنونب���هچندنوع
فضایسبزوپارکدرونشهریوبرونشهریوتعریفآنها

اشارهمیکنیم:

1. پارک های ملی
ایننوعپارکهابسیارگستردهوبزرگهستندوبهطوری
طبیعیودس���تنخوردهنگهداریش���ده،درمحدودۀخود
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دارایرودخان���ه،آبش���ار،کوه،حیواناتوحش���ی،محلهای
تاریخیمهمواحیانًاخطوطساحلیوغیرهمیباشند.

چنی���نپارکهاییضمنتطبی���قبابرنامهه���ایآمایش
س���رزمین،بای���دب���هص���ورتمس���اویومتع���ادلدرس���طح
س���رزمینهایکشورپخششوندتاعموممردمازآنهابهطور
کرده،لذتببرن���د.پارکه���ایملیباید مس���اویاس���تفاده

قابلیتدسترسیتعدادیازشهرهاراداشتهباشند.
رس���التاصل���یادارهوایجادپ���ارکمل���ی،ادارۀمنظم،
حفاظتمؤثرمنابعطبیعی،اس���تفادۀعلمی،آموزشمردم
وتف���ّرجاس���ت.درواقعبهموازاتگس���ترشوپیش���رفتدر
تمامخدماتش���هریوازدیادجمعیت،احداثپارکهای
مل���یخودپدیدۀالزموضروریدرتکمیلخدماتش���هری
وبهس���ازیمحیطزیستمیباش���د.پارکهایملیاسمی
که عامبرایانواعپارکهایش���هریوخارجش���هریاس���ت
ظاهرًادرتحققبخشیدن،حفظوحراستاکوسیستمهاو

زیباییهایطبیعیمؤثرمیباشند.
آیی���ننامۀاجرای���یقان���ونحفاظتوبهس���ازیمحیط
زیس���ت)مصوب1354/12/3(تعاریفزی���ررادربارۀپارک

ملیارائهمیدهد:
مادۀ 2: پارکملیبهمحدودهایازمنابعطبیعیکش���ور؛
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اعمازجنگلومرتعوبیش���ههایطبیعیواراضیجنگلی
ک���هنمایانگ���ر ودش���توآبوکوهس���تاناط���القمیش���ود
نمونهه���ایبرجس���تهایازمظاه���رطبیع���یایرانباش���دوبه
منظورحفظهمیشگیوضعزندگیوطبیعیآنوهمچنین
ایجادمحیطمناسببرایتکثیروپرورشجانورانوحشیو
 رش���درستنیهادرشرایطکاماًلطبیعیتحتحفاظتقرار

میگیرد.
م���ادۀ 3: آییننامۀاجراییقان���ونمزبور،آثارطبیعیملی
گیاهییاحیوانی عبارتاس���تازپدیدههاینمونهون���ادر
کیفی���اتویژۀطبیعیزمینیا بااش���کالیامناظرکمنظیرو
 کهی���ادگارتاریخیمیباش���دوبهمنظور کهنس���ال درختان

داشتنمحدودۀمتناسبیتحتحفاظتقرارمیگیرد.«
و ویژگیه���ا مل���ی، پارکه���ای ب���رای نظ���ران صاح���ب

امتیازهایزیررابرمیشمارند:
1.پناهگاهانسانبرایداشتنطبیعتیدلپسند؛

2.مکان���یب���رایحفاظ���تازس���رمایههایاکولوژیک���ی1 
انسان؛

3.مرک���زیب���رایپژوهشهایعلمیدرمحیطزیس���ت

1.اکولوژیکی)بومشناس���ییابررسیرفتارهاوکنشهایجاندارانومحیط
زیستنسبتبههم(.
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دستنخوردهویاکمتردستخورده؛
4.بهعنوانالگوییجهتمقایس���ۀتطبیقیبامناطقی

کهموردتخریبواقعشدهاند؛
5.کانونیجهتآموزشوتربیت؛

6.ب���هعنوانآزمایش���گاههایطبیعیبرایبررس���یهای
اکولوژیکی؛

 گاه���یمردماز 7.بهمنزلۀدانش���گاهیب���رایباالبردنآ
محیطزیست؛

8.مفّریهرچندکوتاهمدتبرایگریزاززندگیش���هری
وتفّرجدرآن.

2. پارک های جنگلی
پارکهایجنگلیبهدودستهتقسیممیشوند:

ال���ف(مصنوع���ی:پارکهاییبهص���ورتمصنوعیوبا
 کهبههمینمنظور کارشناساندرزمینی هدفویژهتوسط

درنظرگرفتهمیشود؛
ب(طبیعی:درپارکهایطبیعیتالشبرآناس���تکه
ش���کلحقیقیوطبیعیآنحفظشود.دراینپارکهاتنها
تغییراتجزییدرطبیعتدادهمیشودتادراختیارعموم

قرارگیرند.
تأس���یسپارکه���ایجنگل���یدارایضواب���طخاص���ی
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کهباپارکهایملیمتفاوتبوده،برایاحداثآنها اس���ت
گرف���ت.ازمهمتریناهداف بایدنکاتبس���یاریرادرنظ���ر
جنگلداریمیتواندرایجادتفّرجگاه،تولیدچوبوبهبود

شرایطاکولوژیکیمحیطرانامبرد.
ک���هپارکه���ایجنگل���یب���همنظ���ورتف���ّرج درصورت���ی
احداثش���دهباشند،ضروریاس���تکهدرآنهاامکاناتو
ش���رایط)کمپینگ(اردوگاه)وپیکنیکهای(تفرجگاههای
خانوادگیازقبیل:آبآش���امیدنیوسرویسهایبهداشتی

فراهمشدهباشد.

3. پارک های گیاه شناسی
گیاهشناس���ی ب���هط���ورع���رفومعم���ولدرپارکه���ای
مجموعهایازانواعگیاهان،درختانودرختچههایموجود
درسراس���ردنیاجمعآوریمیش���وندکهبان���اموویژگیهای
گیاهیمختصواصلیحفظوحراس���تش���وند.اینگونه
گیاهشناسی کارشناسان پارکهابیش���تربرایدانشجویانو

مفهومخاصیازنظرآموزشیدارند.
ک���هاح���داثای���نن���وعپارکه���ادارای طبیع���یاس���ت
ضواب���طواصولصحیحدرخت���کاریورعایتنکاتالزم
جنگلداریمیباشد.دراینگونهپارکهامعمواًلفضاهای
مشخصیبراینشستنومطالعهبهصورتسالنیاآالچیق
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 درنظ���رمیگیرند.همچنی���نخیابانهایاصل���یوفرعیو
گیاهانبه راهروهایتفکیکیبیندس���تههایمختل���فاز
منظورطبقهبندیگیاهانایجادمیکنند.اینپارکهاکمتر
بهمنظورتفّرجاحداثمیش���وندوبیشتربهجهتعلمیو

تحقیقیساختهشدهاند.

4. پارک های شهری؛ در مقیاس واحد همسایگی
پارکش���هریدرمقیاسواحدهمسایگیعبارتاست
ازپارکیکهدریکواحدهمس���ایگیقرارگرفتهومس���احتی
کمت���رازنیمهکتارداش���تهباش���د.طبقاس���تانداردها،برای
کودک9سالهازدورتریننقطۀواحدهمسایگیتاپارکباید
پی���ادهرفت���نمقدورباش���دودرطیمس���یرازخیابانهایپر

رفتوآمدوبزرگراههاعبورنکند.

5. پارک های شهری؛ در مقیاس محله
بهپارکیکهدرمحلهایقرارداردومس���احتآنحدود
دوبرابرمس���احتپارکدرمقیاسهمس���ایگی)یکهکتار(
اس���ت،گفتهمیش���ود.همچنینارتباطپی���ادهبرایکودک
9س���الهازدورتریننقطۀمحلهتاپارکبایدبهحدوددوبرابر

معیارواحدهمسایگیبرسد.
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6. پارک های شهری؛ در مقیاس ناحیه
بهپارکیگفتهمیشودکهدرنواحیمسکونیقرارداشته
باشدومساحتآندوتاچهاربرابرمساحتپارکدرمقیاس
محله)4هکتار(باش���دودسترس���یپیادهطبقمشخصات
کنانازدورتریننقطهتاپارکازنیمس���اعتتجاوز برایس���ا

نکند.

7. پارک های شهری؛ در مقیاس منطقه
بهپارکیگفتهمیشودکهدرمناطقمسکونیقرارداشته،
مساحتآنحداقلدوبرابراندازۀحداکثردرمقیاسناحیه
)8هکت���ار(درنظرگرفتهش���ود.همچنینطبقاس���تاندارد،
کنندهمیتواندازدورترینمنطقهباوسیلۀنقلیهدر مراجعه
مدتزمانیازیکچهارمس���اعتیابیشتر،خودرابهپارک

یادشدهبرساند.1

تأسیسات الزم برای پارکها
پارکهایعمومیبهطورطبیعیبایدبرایتمامطبقات
مردمیکهبهآنجارفتوآمدمیکنند،تجهیزوآمادهگردند.
گردشومحلاستراحت بهعبارتدیگر،اینپارکهابرای
عموممردماحداثشدهباشند.دستاندرکارانپارکهای

1.همان،صص41 - 47.
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کهتماموس���ایلسرگرمیورفاهی کنند عمومیبایدس���عی
)تقریبًابرایهمهگونهسلیقه،فکروسنی(مهیاکردهباشند.
تأسیس���اتض���روریدرپارکه���ایعمومیبهش���رحزیر

است.

1. تشکیالت اداری

درپارکهایعمومیبایدبرایمسائلاداریورسیدگی
کهاین کارمندان،دفاترواتاقهاییتعبیهشود بهعملیات

تشکیالتبرحسبوسعتپارکمتغیرهستند.
اتاقکه���ای تخصی���ص پارکه���ا ی���ات ازضرور یک���ی
نگهبانیجلویدرهایورودیوخروجیاستکهمجهزبه

کلیۀوسایلارتباطیوحفاظتیباشند.
همچنیندرهرپارکیایجادبخشاورژانسوکمکهای
اولیهالزموضروریاستوبرحسبوسعتوکثرتبازدید

کنندگان،تجهیزاتایناماکنکموبیشتغییرمییابد.

2. تشکیالت ساختمانی

 از عموم���ی پارکه���ای در س���اختمانی تش���کیالت
قسمتهایمختلفیتشکیلشدهاندکهعبارتنداز:

الف( خیابانها
 کل���یدرپارکه���اخیابانهای���یب���هاش���کالو ب���هط���ور

حیی کز تفر فقه و زندگی )35(  احکام پارک ها و مرا    42



اندازهه���ایمختلفوباوس���ایلس���اختمانیمتف���اوت،بر
که حس���بنوعطراحیوش���رایطمحیطیاحداثمیشود

شاملخیابانهایاصلی،فرعیوپیادهروهامیباشد.
درپارکه���ایب���زرگخیابانه���ایاصل���یرامیت���وانبه
صورتبلوارایجادنمودوپیادهروهارابرحس���بوسعتبه
طوریکطرفهیادوطرفهوبهعرض3تا6متراحداثکرد.
درضم���نبرایعاب���رانپیادهخیابانه���ایمخصوصی
اح���داثمیگ���رددکهطولوعرضآنبس���تگیب���هبزرگیو
کهعرضخیابانها کوچکیپارکونوعآندارد.درمواردی
زیادباشد،مناسباستدرکنارآنهاحاشیهایازگلکاری
وچم���نکاریب���هط���وری���کطرفهی���ادوطرف���هایجادش���ود.
گرپیادهروهادارایپلههس���تند،مسیرهاییویژۀ همچنینا
کنارآنهاتعبیهش���ودتااف���رادیکهنمیتواننداز معلولیندر
پلههااستفادهکنند،بتوانندبهراحتیدراینمسیرهایویژه

ترّددنمایند.

وجی ودی و خر ب( در های ور
پارکهابرحس���بوس���عتوموقعیتمح���لمیتوانند
دره���ایورودیوخروج���یمتع���ددوبهاندازهوش���کلهای
گونیداش���تهباش���ند.برایجلبنظرعابرینمناس���ب گونا
استنزدیکدرهافضاییراباطرحهایچشمگیریمانند
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آبنماهایمجلل،همراهباتزییناتگلکاریایجادشود.

ج( پارکینگ
ب���همنظوررفاهبازدیدکنندگانیکهوس���ایطنقلیهدارند،
 فضای���یرانزدی���کس���اختمانهایاقس���متهایمعینیاز

پارکجهتپارکآنهادرنظرمیگیرند.

د( موزه ها
ازآنجاییکهدرپارکهاوجودانواعسرگرمیهابرحسب
س���لیقههایمختلفالزموضروریاس���ت،ل���ذاباتوجهبه
وس���عتپارکمیتوانقس���متیرابرایموزههایحیوانات،
گرفتواحداث نباتات،مجس���مههاوماننداینهادرنظر

نمود.

هـ( گلخانه  ها و گرمخانه ها
درپارکه���اب���رایحف���ظنبات���اتزمس���تانیوپیشرس
ک���ردنیاازدیادگیاهان،درگوش���ههاییازپارک-کهعبورو
مرورمکمتراست-گلخانههاوگرمخانههاییبااصولفنی

ساختهمیشود.

کواریوم و( آ
برخیپارکهابهمنظورایجادس���رگرمیوجذببیش���تر
عالقمن���دانبهان���واعجان���ورانآب���زی،اس���تخرهایبزرگیبا
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یای���یمانندانواع اعم���اقمختلفب���رایانواعحیوان���اتدر
ماهیه���ا،دلفینه���او...تعبی���همیکنن���د.گاه���یکن���اراین
گونهاس���تخرها،س���النهایسرپوش���یدهبامحفظههاییبه
اندازههایخاصیس���اختهودرآنهاانواعماهیهایزیبای

مناطقدنیارانگهدرایمینمایند.
دربرخ���یازپارکه���انی���زب���رحس���بموقعی���تمنطقه،
کواریومهای���یبهصورتموزههایبزرگوآموزش���یازانواع آ
یای���یبرایعالقمن���دانودانش���جویاناحداث جان���وراندر

میگردد.

3. تشکیالت تزییناتی

ب���همنظورایج���ادتنوعوش���ادابیدرحیاتپ���ارک،الزم
 اس���تازکلی���ۀامکاناتموج���وددرطبیعتاله���امگرفتهو
طبیعتیزن���ده،زیبا،هماهنگوپویاپدی���دآورد.ازاینرو،

احداثمواردزیرتوصیهمیگردد.

الف( آبنماها
انواعآبنماهاشامل:حوضچههایاحوضهایکمعمق
ک���هغالب���ًادارایفّوارههایمتعددهمراهب���اچراغهایرنگی
کهمعمواًلعمقآنهابین40تا60س���انتیمتربوده،با اس���ت
مصالحساختمانیگوناگونوبرحسبشکلوفرمخاصی
طراح���یمیش���وند.درپارهایم���واردازمجس���مۀحیوانات،
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 پرن���دگانوانس���انبهعنوانس���مبلیارس���اندنمنظوریدر
تزیینآبنماهااستفادهمیشود.

ب( برکه
اح���داثبرکهدرجذابیتپارکوزیباییآنبس���یارمؤثر
کهبهش���کلهایمنظمی���اغیرمنظم،ب���ااعماق اس���ت.بر
کن���ارس���طوح مختل���ف،درنزدیک���یمنطق���ۀجنگل���یو
گلکاریهایوس���یعساختهمیشود.گیاهانیکهدرداخل
یانزدیکبرکهکاش���تهمیش���وندبایس���تیکام���اًلباخطوطو

گلهایتزییناتیمنطقههماهنگیداشتهباشند.

ج( دریاچه  های مصنوعی
 ک���هآبفراوان���یدر درپارکه���ایب���زرگومحلهای���ی
دسترساس���ت،معمواًلدریاچههاییباشکلهاینامنظم
کهخطوطحاش���یۀآنبهنظرطبیعیجل���وهنماید،احداث
میکنندوبرایسهولتدرامرترددوامکاناستفادۀبیشتراز
آنها،دراطرافشانخیابانهاییاحداثمیشود.درصورتی
ک���هدریاچهس���طحوس���یعیازپارکرااش���غالکردهباش���د،
مناس���باس���تکهدروس���طآنیکیاچندجزیرهبهشکل
گیاهانمختلف نامنظموحالتیطبیعیاحداثشودوبا

تزیینگردد.
ب���رایحف���ظحج���مآبومحیطزیس���تموج���وداتو
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گیاهانموجوددردریاچه،الزماس���تازچندنقطهتوس���ط
مجرای���یآبوارددریاچ���هش���دهوازیکیاچن���دمجراآب
خارجگردد،بهنحویکهآبدایمدرآنجریانداشتهباشد

تانگندد.
 کهدریاچهه���ایبزرگیدارن���د،بهمنظور درپارکهای���ی
امکانتفریحواس���تفادۀبیش���تر،ازانواعقایقهایموتوریو

پاییاستفادهمیکنند.

د( جنگل کاری
 درپارکه���اایج���ادمحوطهایب���هنامجنگلیابیش���هزار
برایگردشدرفصولمختلفس���الضروریاست.ایجاد
جنگلنهفقطازنظرزیبایی؛بلکهبهنحویدرآبوهوای
ش���هرنیزمؤثراس���ت.درقس���متهاییازجنگلفضاهایی
راب���ازمیگذارن���دتابت���وانازنیمکتهایچوبییاس���نگی
 برایاس���تراحتیانشس���تناس���تفادهکرد.معم���واًلدرکنار
 ای���نجنگلهامکانهاییجهتایج���ادآالچیق،بهمنظور
 اس���تفادهدرنظرمیگیرند.آالچیقهایاس���رپناههابیشتردر

مواقعبارانییاآفتابیشدیدمورداستفادهواقعمیشوند.

هـ( گل کاری و چمن کاری
درپارکه���اس���طوحیک���هب���رایگلکاریدرنظ���رگرفته
میش���ود،ازنظ���رف���رمومش���خصاتنس���بتب���هن���وعپارک
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متغی���رومتنوعان���د.معم���واًلدراطرافخیابانهایوس���یع
ک���هبهعبورعاب���رپیادهاختص���اصدارند، ی���اخیابانهایی
گلکاریب���هص���ورتلک���هایوچم���نکاریمح���دودانجام

میگیرد.

4. تشکیالت رفاهی و تفریحی

درپارکهامس���ائلرفاه���یوتفریحیازاهمیتخاصی
برخوردارند،ازجمله:

الف( رستورانها
برایرفاهبیش���تربازدیدکنندگان،درپارکهارستورانها
ک���هبتوانندنیازه���ایعموم���یراتأمینکنند، وکافههای���ی
س���النهای ص���ورت ب���ه رس���تورانها میش���ود. اح���داث
سرپوشیدهیامحوطههاییسرباز،همراهباگلکاریوچمن

ایجادمیگردد.

ویس بهداشتی ب( سر
برایرفاهبیش���تروتأمینبهداش���تونظافتدرپارکها،
مناسباستدرنقاطمختلفمحوطههاییبراینظافت
ک���ندرمحلهای���ینزدیک وشستش���وتعبیهش���ود.ایناما
جن���گل،خیابانه���ایفرعی،ب���اغکودکان،ب���اغوحشو...

احداثمیشوند.
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ج( سالن های سینما و تئاتر
 درپارکهایبزرگ،سالنهایسرپوشیدهیاروباز معمواًل
ب���همنظورنمایشفیلمی���اتئاتردرفصولمختلفس���البنا
کوچکنیزمحوطههاییرادرهوای میکنند.درپارکهای

آزادبراینمایشفیلمومانندآندرنظرمیگیرند.

د( باغ وحش
درپارکهایبزرگبرایس���رگرمیبیشتربازدیدکنندگان
کوچکیبا دورازمح���لتجم���عواس���تراحت،ب���اغوح���ش

حیواناتموردعالقۀخردساالنایجادمیکنند.

هـ( نیمکت
یک���یازوس���ایلضروریوم���وردنیازپارکه���ا،نیمکتیا
جایگاههای���یب���رایاس���تراحتبازدیدکنندگاناس���تکه
توصی���همیش���ودآنه���ارادرخیابانه���ایاصل���یوفرع���یبا
کنار حاش���یههایچمنکاریوگلکاری،بارعایتفاصله

استخرها،برکهها،آبنماهاو...قراردهند.

و( زمین های ورزشی
درپارکه���ایعمومیایجادزمینهایورزش���یضروری
اس���ت.انواعوتعدادزمینهایورزش���یدرپارکهابهبزرگی
کوچک درپارکهای کوچکیپارکبستگیدارد.معمواًل و
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قطعات���یرانزدیکبهجنگلیابیش���هبهزمینهایورزش���ی
مانند:تنیس،بسکتبال،والیبالو...اختصاصمیدهند.

ز( زمین بازی کودکان
کودکان درپارکهایعمومی،بهمنظورسرگرمیوبازی
قسمتیکهبزرگساالنبتوانندازدورکودکانرازیرنظرداشته
گونهزمینهابایستیازمحل باشند،احداثمیکنند.این
ترددوسایلنقلیۀداخلپارککاماًلدورباشندوزمینهایی
ک���هدرتابس���تانم���ورداس���تفادهق���رارمیگیرند،بایدتوس���ط
درختانجنگلییادیوارهایس���بزوبلندمحصورواحاطه
کنارآنهابوفهوس���رویسبهداشتیوجودداشته ش���وندودر

باشد.1
کن���ونم���وردتوج���هدس���ت دربعض���یازکتابه���اک���ها
ان���درکاراناس���توب���هعن���وانمجموع���هکتابه���ایس���بز
راهنمایش���هرداراندرموضوعاتشهری،ازجملهفضای

سبزواحداثپارکمیباشد،چنینآمدهاست:
موارداس���تفادهاززمیندرطرحجامعتهرانبهش���رحزیر

ارائهشدهاست:
 ک���هبهص���ورتکاربری،فضایس���بزدر درمحلهای���ی
نقش���ۀکاربریاراضیمشخصشده،اس���تفادهازاراضیبه

1.تلخیصازطراحیباغوپارک،ص324 - 335.
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عنوانپارک،فضایسبزعمومی،بههمراهخدماتوابستۀ
مربوط،کاربریورزش���یواستقرارکارکردهایخدماتینظیر
فرهنگی،مذهبی،تأسیساتوتجهیزاتشهری،پذیرایی

وتفریحی،مشروطبهرعایتمواردزیرمجازمیباشد:
بن���د 1: رعایتحداکثر10درصدس���طح،بهعنوانسطح

مجازاحداث؛
کاربری بند 2: رعایتحداکثر20درصدس���طح،جهت

ورزشیدرفضایباز.
کاربریفضایسبزنیزدر ضوابطاحداثساختماندر

طرحجامعتهرانبهصورتزیرپیشبینیشدهاست:
ماده 14: فقطاحداثکارکردهایفهرستزیردرکاربری

پارکهاوفضایسبزمجازمیباشد:
بند 1: مکانهایفرهنگیواجتماعی،مسجد،کتابخانه
 کتابفروش���ی،م���وزه،نمایش���گاه،رس���تورانوچایخانهو و
مش���ابهاینها،گلخان���ه،س���اختماناداریونگهبانیپارک،
سرویسهایبهداش���تی،ساختمانتأسیساتوتجهیزات
فنی،فضاهایتفریحیکودکان،فضاهایورزش���یوتئاترو

سینمایکودکانوآتلیههایهنری.
دررابطهبانیازهاییکپارکدرتهرانچنینآمدهاست:
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1. مبلمان پارک
نیمک���ت،زبال���هدان،تابلوه���ایراهنمای���ی،تابلوه���ای
دروازهه���ای روش���نایی، مخص���وص پایهه���ای اعالن���ات،
ورودی-خروج���ی،حص���ار،م���کانپی���کنی���ک،فضاهای

خصوصیوخلوت،سایبانو....
2. ابنیۀ پارک

مسجد،کتابخانه،نمایشگاه،گالریوسالنآمفیتئاتر،
آبنما،کیوسکهایفروشمجالتو....

3. تأسیسات رفاهی
توالت،دستشویی،کافهتریا،رستوران،خدماتدرمانی

وکمکهایاولیه،آبخوریو....
4. تجهیزات

موتورخانه)آبوبرق(،انبارنگهداریوسایل،گلخانه،
نهالستان،محلتهیۀکود،استراحتگاهمستخدمانپارک.

5. وسایل بازی
ایننوعوسایلتنوعزیادیداشتهومتناسبباطبقات
کودکانونوجوانانتغییرمیکنندوباتوجهبهفرهنگ سنی

وسننهرجامعهای،نوعآنهامتفاوتاست.
6. زمین بازی

زمینبازیمانند:والیبال،بسکتبال،تنیس،بدمینتون،

حیی کز تفر فقه و زندگی )35(  احکام پارک ها و مرا    52



تنیسرویمیزو....
7. نشانه  های تجسمی

 و ب���زرگان مش���اهیر، اس���اطیر، تندی���س و مجس���مهها
کتیب���ه،نقشهای ش���خصیتهایم���وردعالق���ۀجوام���ع،

برجسته،یادبوداحداثپارک،سردرهایویژهو...1

1.همان،ص86 - 87.
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فصل دوم

مناسبات اسالمی و پارکها
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توجه به طبیعت و نعمت های الهی
 کریمآیاتیپیراموننش���انههایخداشناس���یو درق���رآن
توج���هبهآفریدگارجهانآم���دهواینموضوعرادرزمینههای
گوناگونیادآورینمودهاس���ت.درپارک)بوس���تان(،فضای
ک���زتفریح���یامکانات���یفراه���مآم���دهکه س���بزوبرخ���یازمرا
جلوههای���یازطبیعتوآفریدهه���ایالهیرادرمعرضدید
ناظرانقرارمیدهدکهعبرتآموزوهدایتبخشاستوبا

آیاتقرآنهماهنگیدارد.
ازب���ابنمونهدرس���ورهروممیخوانی���م:»خداوندهمان
کس���یاس���تکهبادهارامیفرس���تدتاابرهای���یرابهحرکت
درآورند،س���پسآنه���ارادرپهنۀآس���مانآنگونهکهبخواهد
میگستراندومتراکممیسازد.دراینهنگامدانههایباران
ک���هازمیانآنخارجمیش���ود.هنگامیکهاین رامیبین���ی



)ب���ارانحیاتبخ���ش(رابههرکسازبندگان���شکهبخواهد،
میرس���اند،ناگهانخوشحالمیشوندوقطعًاپیشازآنکه

برآناننازلشود،مأیوسبودند.«
 »ب���هآث���اررحمتاله���یبنگرکهچگون���هزمی���نرابعداز
مردن���شزن���دهمیکند.چنینکس���ی)کهزمینم���ردهرازنده
کرد(زندهکنندۀمردگان)درقیامت(اس���تواوبرهمهچیز

تواناست!«1
حضوردراماکنعمومیمانندپارکهاآدمیرابادرختان
ک���هاینخودهم سرس���بزوگیاهانباطراوتآش���نامیکند،
درسخداشناس���یاس���توهمدرسمعادشناسی.بهقول

سعدی:
ب���رگدرخت���انس���بزدرنظرهوش���یار

هرورقشدفتریاستمعرفتکردگار
منظرههاوجلوههایطبیعتانسانرابهتفاوتفصول
گاهمیسازدکهچگونهزمینخشکوبیآبوعلف سالآ
ودرخت���انبیبرگوبارباآمدنبارانرحمتالهیبهزمینی
زن���دهوس���بزتبدیلگش���تهوازاینهمهطراواتوش���ادابی
برخوردارش���دهاستوهوایمطبوعولطیفچگونهزندگی
نشاطبخشیرابرایانسانودیگرموجوداتبهارمغانآورده

1.روم/48 - 50.
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است!
اینتغییروتحولدرطبیعتنش���انگرق���درتوتوانایی
خدایبزرگبرهمهچیزووزندهکردنمردگاندررس���تاخیز

است.1
کهباغ افزونب���راین،حضوردرپارکهاوبوس���تانهایی
وحشدارندونگریس���تنبهحیوان���اتمختلفوتنوعآنها،
انس���انرابهحکم���توقدرتالهیرهنمونمیس���ازدتادر
برابرپروردگارسرتسلیمفرودآورده،لذتوتفریحراباعبرت

همراهسازد.

لذت حالل و نیکو

امامعلی7فرمود:دلهاهمانندبدنهاخستهوافسرده
میگردند،پس)برایطراوتوسرزندگیآنها(نکتههایزیبا

ودانشتازهفراهمآورید!2
گوی���احضرتبهایننکتهاش���ارهنمودهاس���تکهچون
جسمازخوردنغذاییکنواختویکرنگدرمدتطوالنی
خس���تهوملولمیشود،دلوروحانساننیزازفکرواندیشۀ
یکنواخ���تبهصورتطوالنی،خس���تهگش���تهونیازبهتنوع

1.تفسیرنمونه،ج16،ص494.
هاَطراِئَفالِحکَمِة«؛نهج

َ
بداَنَفابَتُغوال

َ ّ
ال

ُ
َکَماَتَمّل 

ُ
وَبَتَمّل

ُ
َه���ِذِهالُقل 2.»ِاّنَ

البالغه،صبحیصالح،ص504،حکمت193.
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داردوبایدزمینۀشادیونشاطالزمرافراهمآورد.
ک���ه ام���امعل���ی7میفرمای���د:ب���رمؤمنی���نالزماس���ت
 شبانهروزخودرابهسهبخشتنظیمکنند:بخشیبرایرازو
نیازباخدا،قسمتیبرایتأمینهزینۀزندگیوکسبحالل

وبخشینیزبرایبهرهگیریازلذتهایحالل.1
امامصادق7نی���زمیفرماید:درحکم���تآلداود7 
آمدهاس���ت:برایمسلمانعاقلس���زاواراستکهجزبهسه
کارمش���غولنگردد:ترمیمورس���یدگیبهزندگی،تهیۀتوشه

برایآخرتوکسبلذتدرچیزیکهحرامنیست.2
ام���امکاظم7میفرماید:بکوش���یدش���بانهروزخودرابه
چهاربخشتقس���یمکنید:بخش���یب���رایرازونی���ازباخدا،
قسمتیبرایتأمینهزینۀزندگی،بخشیبرایهمنشینیبا
کهباصفایباطنعیوبشما برادرانوافرادمورداعتمادی
رابازگومینمایندوقسمتینیزبرایلذتجوییحاللکهبا

آنتوانشمابرایسهبخشدیگرافزایشیابد.3

 َمَعاَش���ُهَو َس���اَعٌةَیُرّمُ ُهَو ُثَس���اَعاٍتَفَس���اَعٌةُیَناِج���يِفیَهاَرّبَ
َ

ُمْؤِم���ِنَثال
ْ
1.»ِلل

َیْجُمل«همان،ص545، َو
ُ

ِتَهاِفیَماَیِحّل
َّ

ذ
َ
َبْیَنل يَبْیَنَنْفِسِهَو ِ

ّ
َس���اَعٌةُیَخل

حکمت396.
ٍث

َ
ِفيَثال

َّ
ُیَرىَظاِعنًاِإال

َ
ْنال

َ
َعاِقِلأ

ْ
ُمْسِلِمال

ْ
ِفيِحْکَمِةآِلَداُوَدَیْنَبِغيِلل 2.»ِإّنَ

م«الکافی،ج5،ص ٍةِف���يَغْیِرَذاِتُمَحّرَ
َّ

ذ
َ
ل ْو

َ
ٍدِلَمَعاٍدأ َتَزّوُ ْو

َ
���ٍةِلَمَعاٍشأ َمَرّمَ

87،ح1.
َس���اَعًة ْرَبَعَس���اَعاٍتَس���اَعًةِلُمَناَجاِةاهلِلَو

َ
ْنَیُکوَنَزَماُنُکْمأ

َ
3.»اْجَتِهُدواِفيأ
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وم اهتمام به تفریحات سالم و ورزش لز
کنندۀسالمتی تفریحاتسالموورزشازعواملتأمین
روحوجسمانس���اناست.دررهنمودهایاهلبیت:نیز
ب���هآناهمی���تویژهایدادهش���دهاس���توب���رایآنمواردو
نمونههای���یآوردهاند.ازجملهآثاربهرهمن���دیازتفریحات
سالموحالل،تقویتویاریانساندرانجامدیگراموردینی

وزندگیاست.
رس���ولخ���دا6میفرماید:ب���هس���رگرمیوبازی)های
مفید(بپردازید؛زیرادوس���تندارمدردینتانس���ختگیریو

خشونتدیدهشود.1

نیا(2 
ُّ

 الد
َ

 ِمن
َ

ِصیَبک
َ
نس ن

َ
امیرمؤمنان7دربارۀآیۀ)َو لا ت

میفرمایند:
س���المتی،توانای���ی،فراغت،جوانی،نش���اطوبینیازی
]ث���روت[خ���ودرافراموشنکنوب���ابهرهگیری]س���الم[ازآنها

آخرتراطلبنما!3

ُفوَنُکْمُعُیوَبُکْم ِذیَنُیَعّرِ
َّ
َقاِتال الّثِ ْخَواِنَو ِ

ْ
َس���اَعًةِلُمَعاَشَرِةال َمَعاِشَو

ْ
ْمِرال

َ
ِل

 ٍمَو اِتُکْمِفيَغْیِرُمَحّرَ
َّ

ذ
َ
���وَنِفیَهاِلل

ُ
َس���اَعًةَتْخل َباِطِنَو

ْ
ُکْمِفيال

َ
ُیْخِلُصوَنل َو

ِثَساَعات.«تحفالعقول،ص409.
َ

ال
َ
یالّث

َ
اَعِةَتْقِدُروَنَعل ِبَهِذِهالّسَ

ک���َرُهأنُیَرىفيِدینُکمِغلَظ���ة.«نهجالفصاحة،ص 1.»ُالُه���واوالَعُب���وافإّنيأ
259،ح531.
2.قصص/77.

ْنیا( 
ُ

الَتْنَسَنِصیَبَكِمَنالّد ی:)َو
َ
ِبيَطاِلٍب7ِفيَقْوِلِهَتَعال

َ
ْبِنأ 3.»َعْنَعِلّيِ
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 درم���واردیازتفریحاتس���المیاورزشه���ایدفاعیدر
کالمنوران���یاهلبی���ت:س���خنبهمی���انآمدهاس���ت.از
جملهرس���ولخ���دا6میفرماید:محبوبترینس���رگرمی
کاری[وتیراندازی نزدخداوندمتعال،اس���بدوانی]س���وار

است.1

خاطر ه ای از امام خمینی1
یکیازفرزندانامام1میگوید:روزمّرگیوعدمشادی،
همچنیناف���راطوتفریطدردرسخوان���دنو...باعثرکود
درروحی���هوزندگیودرنتیجهعدمپیش���رفتوعدمس���یر
گ���ردشصحیحدرنظموانضباطش���خصیواجتماعی و
میش���ود،لذاتفریحبایددرزندگیبهش���کلمتعادلیوجود
داشتهباشدتاروحیۀالزمبرایکسبمهارتهایزندگیو

نیزتلطیفُخلقوخویاجتماعیفراهمآید.
قائ���ل ی���ادی ز اهمی���ت ب���رایدرسخوان���دن  ام���ام1
میش���دند؛امابههمانمیزانبهتفریحونش���اطنیزاهمیت
میدادن���د.ب���هیاددارمکههمیش���همیفرمودند:درس���اعت
تفری���حدرسنخوانی���دودرس���اعتدرسخوان���دنتفری���ح

ْن
َ
ِغَناَكأ َنَش���اَطَكَو َش���َباَبَكَو َفَراَغَكَو َتَكَو ُقّوَ َتَكَو َتْنَسِصّحَ

َ
:ال

َ
َقال

ِخَرَة.«جعفریات،ص176.
ْ

َبِبِهال
ُ
َتْطل

مُي.«نهجالفصاحة،ص169، یإجراُءالَخیِلوالّرَ
َ
یاهللَتعال

َ
هوِإل

َّ
الل 1.»أَحّبُ

حکمت83.
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ک���دامدرجایخود.ایش���انمیگفتن���د:اززمان نکنی���د!هر
ک���ههیچوقتایندوس���اعت)تفریحو کودک���یبهیاددارم

درس(راباهمعوضنکردهام.1
درحدیثیآمدهاس���ت:امامص���ادق7درمیدانهای
مس���ابقۀتیراندازیواس���بدوانیحاضرمیش���دند.2رس���ول
خ���دا6میفرم���ود:بهترینس���رگرمیش���خصب���اایمان،

شناستوبهترینسرگرمیزن،ریسندگی.3
ودرج���ایدیگ���رفرمود:تیراندازیوش���نارابهپس���رانتان

بیاموزید!4

عوامل شادابی و شکوفایی
ب���ویخ���وش، از امیرمؤمن���ان7میفرمای���د:اس���تفاده
شستشوواستحمام،نگاهبهسبزهوسوارکاریمایۀشادابی

وشکوفاییاست.5
ام���امص���ادق7نی���زمیفرماید:ش���ادابیوش���کوفایی
 )جس���موروح(دردهچیزاس���ت:پیادهروی،سوارکاری،فرو

1.سایتجماران.
َهاَن.«الکافی،ج5،ص50. الّرِ مَیَو ُهکاَنَیحُضُرالّرَ

َ
ّن
َ
2.»َعنأِبیَعبِداهلِل7أ

هِوالَمرأةالِمغَزل.«نهجالفصاحة،ص
َ
���باَحةوَخیُرل هِوالُمؤِمِنالّسَ

َ
3.»َخیُرل

473،ح1527.
َباَحَة.«نوادرراوندی،ص49. الّسِ ْمَيَو ْبَناَءُکُمالّرَ

َ
ُمواأ ِ

ّ
4.»َعل

ُکوُبُنْشَرٌة« الّرُ ُخْضَرِةُنْش���َرٌةَو
ْ
یال

َ
َظُرِإل الّنَ ُغْسُلُنْش���َرٌةَو

ْ
ال ُبُنْش���َرٌةَو َطّیُ 5.»الّتَ

مکارماالخالق،ص42.
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رفتندرآب)ش���نا(،نگاهبهسبزه،خوردن،آشامیدن،نگاه
ب���هزن]همس���ر[زیبا،آمیزش،مس���واک،شس���تنس���رباگل

ختمیوگفتگوبامردان]دوستان[.1

اهمیت و آثار درختکاری

درآییناسالمبهدرختکاریوافشاندنبذروتالشهای
زراعیاهمیتویژهایدادهشدهاست،بهگونهایکهگاهی
کاش���تندرختونه���ال،درردی���فبهتری���نومقدسترین
کاره���ایخی���رق���رارمیگی���رد.ازای���نرو،شایس���تهاس���ت
مسلماناننسبتبهکاشتوداشتدرختکوتاهینکرده
ودرراهگسترشفرهنگآنکوششنمایند؛زیرادرختاندر

کیزگیهوانقشویژهایدارند. سالمسازیوپا
اهمی���تدرختکاریچناناس���تکهرس���ولخدا6 
گردرآس���تانۀبرپاییقیامتبودیدونهالی دربارۀآنفرمود:ا
کاش���تنآنرا دردس���تیکیازش���مابود،چنانچهفرصت

داشت،بایدآنرابکارد.2
درحدیثیدیگرنیزچنینآمدهاس���ت:شخصیبهامام

ی
َ
َظِرِإل الّنَ َماِءَو

ْ
ااِلْرِتَماِسِفيال ُکوِبَو الّرُ َمْشِيَو

ْ
ْشَیاَءال

َ
ْش���َرُةِفيَعَشَرِةأ 1.»الّنُ

 َواِكَو الّسِ ِجَماِعَو
ْ
ال َحْسَناِءَو

ْ
ِةال

َ
َمْرأ

ْ
یال

َ
َظِرِإل الّنَ ْرِبَو

ُ
الّش ْکِلَو

َ ْ
ال ُخْضَرِةَو

ْ
ال

ُمَحاَدَثِةالّرَِجاِل.«بحاراالنوار،ج73،ص322،ح2.
اَعُة َتُقوَمالّسَ

َ
ْنال

َ
ُةَفِإِناْسَتَطاَعأ

َ
َفِسیل

ْ
َحِدُکُمال

َ
ِفيَیِدأ ���اَعُةَو 2.»ِإْنَقاَمِتالّسَ

َیْغِرْسَها.«مستدرکالوسائل،ج13،ص460.
ْ
یَیْغِرَسَهاَفل َحّتَ
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ص���ادق7عرضکرد:فدایتش���وم!ش���نیدهامکهگروهی
میگوین���د:کش���اورزیوزراع���تکراه���تدارد.آنحضرت
فرمود:کش���اورزیودرختکاریکنید،بهخداسوگند!مردم

کیزهترازآنانجامندادهاند.1 کاریحاللتروپا
رس���ولخدا6میفرماید:اگرمسلمانیدرختیبکارد
وانس���ان،حیوانیاپرندهایازمیوۀآنبخورد،تاروزقیامت

برایشصدقهنوشتهمیشود.2
کهمؤمن امامصادق7نیزمیفرماید:ششچیزاست
پ���سازمرگشازآنبهرهمندمیش���ود...یک���یازآنهانهالی

استکهآنراکاشتهاست.3

ایجاد فضای سبز
 تأثی���رفض���ایس���بزومرات���عدربهداش���تروانانس���انو
 کیدروایاتاست.پیشاز سالمتمحیطزیس���ت،موردتأ
کهارزش نقلروایات،الزماس���تبهایننکتهعنایتش���ود
فضایس���بزوایجادآنبهبهرهبرداریش���خصیاختصاص

وَن
ُ
ْسَمُعَقْومًاَیُقول

َ
ُتِفَداَكأ

ْ
ُهُجِعل

َ
ل

َ
ُهَرُجٌلَفَقال

َ
ل
َ
:َسأ

َ
ِبيَعْبِداهلِلعَقال

َ
1.»َعْنأ


ً

اُسَعَمال اهلِلَماَعِمَلالّنَ َو
َ

اْغِرُس���واَف���ال ُه:اْزَرُعواَو
َ
ل

َ
َراَع���َةَمْکُروَهٌةَفَقال الّزِ

ِإّنَ
ْطَیَبِمْنُه...«الکافی،ج5،ص260،ح3.

َ
أ

َ
ال َو

َ
َحّل

َ
أ

ُه
َ
ْنُیْکَتَبل

َ
أ

َّ
َطْیٌرِإال ْو

َ
ٌةأ َداّبَ ْو

َ
ُکُلِمْنُهِإْنَس���اٌنأ

ْ
2.»َماِمْنُمْس���ِلٍمَیْغِرُسَغْرسًاَیأ

ِقَیاَمِة.«مستدرکالوسائل،ج13،ص26.
ْ
یَیْوِمال

َ
َصَدَقٌةِإل

َغْرٌسَیْغِرُسُه…«خصال ُمْؤِمُنَبْعَدَمْوِتِه… َو
ْ
3.»ِس���ُتِخَصاٍلَیْنَتِفُعِبَهاال

صدوق،ج1،ص323،ح9.
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ندارد؛بلکهکاشتنبرایبهرهبرداریحیواناتوپرندگاننیز
ارزشداردوحتیآنجاکهکشاورزیاباغدارامیدیبهحیات
وبقایخودنداردوازبهرهمندیش���خصیناامیداست،به

ایجادفضایسبزترغیبشدهاست.
گلس���تانوفضایسبزو ایجادوحفظپارک،بوس���تان،
روانساختنجویآبصافوزالل،مطلوباسالماست،
پ���سنهدرایجادآنکوتاهیرواس���تون���هدرحفاظتازآن
قصورسزاواراستونهدرنگهداریمنابعزیست-محیطی
ومرات���عومزارعگلوگیاه،سس���تیبهجاوبخش���ودنی.اگر
فض���ایس���بزب���ازراعتیاافش���اندندانهیاکاش���تنش���اخۀ

ثمربخشهمراهباشد،خیرمضاعفمحسوبمیشود.
درایجادفضایسبز،گلوگیاهنمودویژهایدارند.امیر
گیاهفرمود: مؤمن���ان7دربارۀاهتمامپیامبر6ب���هگلو
روزیرس���ولخدا6بادودس���تمبارکش���انب���همنگل
کرد؛چونآنرابوییدم،فرمود:اینگل،پس محمدیهدیه

ازبرگوگلدرختمورد،بهترینگلبهشتیاست.1
چ���ونبویخ���وشمحب���وبخداس���توحبی���بخدا
دوس���تدارآنمیباشد،پیامبر6نسبتبهبویخوشگل

ُد ّماَادَنیُتهِالیَانفی.قال:ِاّنهَسّیِ
َ
اهلل6ِبالَورِدِبکِلتاَیَدیِهَفل

ُ
1.َحبانیَرُسول

ِۀَبعَدالِس.عیوناخبارالرضا7،ج2،ص40. یحاِنالَجّنَ َر
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اظهارعالقهمیکردومیفرمود:یکیازچیزهاییکهازدنیای
شمامحبوبمناست،بویخوشمیباشد.همچنینبرای
گین ترغیببهبویخوشوتش���ویقبهایج���ادفضایعطرآ
فرمود:اگرخدابهبهش���تیاناذنتجارتمیداد،بهتجارت
پارچ���هوعطرمیپرداختند1.کنایهازاهمیتمحیطس���الم
کهدرس���ایۀرعایتاصولزیس���ت- وه���وایپ���اکومعطر

محیطیفراهممیشود.

آثار نگاه به سبزه
ک���ردنب���ه]درخت، ام���امص���ادق7میفرمای���د:نگاه

جنگلو[سبزه،چهرهرانورانیودرخشانمیکند.2
رس���ولخ���دا6درضم���نس���خنیمیفرمای���د:نگاه
کردنبهس���بزه،دیدهراروشنیمیبخشد.3ودرسخندیگر

میفرماید:نگاهکردنبهسبزه،نشاطآوراست.4
امیرمؤمن���ان7نی���زمیفرماید:نگاهکردنبهس���بزهمایۀ

شادابی،نشاطوحیاتاست.5

کنز َج���ُزواِفیالَب���ِزوالِعطر.
َ
ّت

َ
ِۀال ه���ِلالَجّنَ ���وَاِذَناهلُلَتعال���یفیالِتج���اَرِةاِلَ

َ
1.ل

العمال،ج4،ص31.
ئَنالَوجَه....الَنظُرِالیالُخضَرة.الخصال،ص237. 2.َارَبُعُیِضِ

3.َث���الٌثَیجلوَنالَبَص���ر:الَنَظُرِال���َیالُخضرة....الجام���عالصغیر،ج1،ص
.537

...صحیفهاالمامالرضا7،ص72. 4.الَنَظُرِالیالُخضَرِۀُیِسّرُ
5.الَنَظُرِالیالُخضَرِۀُنشَرٌة....عیوناخبارالرضا7،ج2،ص40.
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فصل سوم

وظایف مدیران پارک ها 

و فضای سبز
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شهرداری ها و متصدیان اصلی پارکها

جایگاه قانونی شهرداریها

ب���راس���اساص���ل50قان���وناساس���ی،حفاظ���تمحیط
زیس���تکهنسلامروزونس���لهایبعدیبایددرآنحیات
اجتماع���یروب���هرش���دیداش���تهباش���ند،وظیف���ۀعمومی
کهشهرنش���ینی،طی تلق���یمیگردد.ای���ندرحالیاس���ت
دههه���ایاخیردارایپویش���یفراگیربودهوچونش���هرهابه
کانونمجتمعهایزیستیاستقرارجمعیتتعبیرشدهاند،

اهمیتموضوعآشکارمیگردد.
اگرچهشهرنش���ینیباعثرفاهوراحتیانس���انهاش���ده
اس���ت؛ول���یگرفتاریهاییرانیزبهدنبالداش���تهکههرچه
جمعیتش���هرهاافزونمیشود،بههماننسبتمشکالت
شهرینیزبیشترمیگردد.مشکالتیکهدرنهایتبهداشت



وس���المتج���انوروانم���ردمرابهطورمس���تقیمدرمعرض
خط���رقرارمیده���د؛زیراافزایشجمعیتازس���وییموجب
بروزمس���ائلیهمچونافزایشترافیکوکارگاههایکوچک
وبزرگوافزایشحجمزبالهمیش���ودوازسویدیگر،انهدام
جنگلها،درختانوفضایسبزرابهمنظورایجادواحدهای

مسکونیبهدنبالدارد.
مسائلدس���تۀاول،باعثایجادانواعآلودگیهوا،آبو
صدامیشودومسائلدستۀدوم،بهتخریبمحیطزیست
میانجامد.بهاینسببدس���تزدنبهاقداماتیبرایحل
مسائلزیست-محیطیوتبدیلهرچهبهترمحیطشهری
کنانآن،ازجملهوظایف بهمحیطیقابلزیس���تبرایسا
مه���مشهرداریهاس���ت.البت���هش���هرداریهادرانج���امای���ن

اقداماتبهمجوزقانونینیازدارند.
ای���ن در 1324ش( س���ال )مص���وب ش���هرداری قان���ون
زمینهمجوزالزمرابهش���هرداریهامیده���د؛ولیاینقانون
تنه���امجوزش���هرداریهادرای���نموردنیس���ت؛بلکهقوانین
کهمجم���وعآنه���اوظایفو ومق���رراتدیگ���رینیزهس���تند
صالحیتشهرداریهارادربرخوردبامسائلمحیطزیست
شهریتبیینمیکند.اینقوانینعبارتنداز:قانوننوسازیو
عمرانشهری)مصوبسال1347ش(،آییننامۀجلوگیری

حیی کز تفر فقه و زندگی )35(  احکام پارک ها و مرا    72



ازآلودگیآب)مصوبسال1363ش(،الیحۀقانونیحفظ
وگسترشفضایسبزدرشهرها)مصوبسال1359ش(.

کهبه دربرخیازبندهایمادۀ55قانونش���هرداریها-
وظایفش���هرداریهااختصاصدارد-ایج���ادونگهداری
فضاهایس���بزعمومیازجملهوظایفش���هرداریدانس���ته

شدهاست.
کن���ونه���ریکازش���هرداریهابهط���ورقانون���یوعرفی، ا
بهعنوانسرپرس���تاصلیفضاهایس���بزش���هریشناخته
میش���وندوبهفراخورآن،س���ازمانوتش���کیالتمتناس���بی
ایجادکردهاند.براینمونه،درشهرهایبزرگکشورازجمله
تهران،مش���هدواصفه���ان،برایاینمنظورش���هرداریهابه
اس���تنادمادۀ84قانونشهرداریها،تشکیالتیتحتعنوان

»سازمانپارکهاوفضایسبز«بهوجودآوردهاند.
در س���ازمانهایی چنی���ن جای���گاه و نق���ش واق���ع، در
شهرداریهایبزرگ،بااستنادبهمادۀ3اساسنامۀمصوب
سازمانپارکهاوفضایسبزشهرمشهدرامیتوانبهعنوان

موضعواهدافسازمانچنینخالصهکرد:
کلیۀامورپارکها،فضایس���بز، ایجادونگهداریوادارۀ
میدانهاووس���ایلتفریحیوانج���امهرگونهپژوهشعلمی
وکش���اورزیدربارۀمسائلفضایس���بزوطرحوبرنامهریزی
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 درجهتگس���ترشاینامروارائۀخطمش���یهایاساسیو
بنی���ادی.افزونبراین،ش���هرداریهاموظفاندبهمصوبات
ش���ورایعالیشهرس���ازیومعماریدرزمینههایذیربط

توجهکنند.
بهطورکلی،طبقتبصرۀ4الیحۀقانونیحفظوگسترش
کاشت، فضایس���بزدرش���هرها)مصوبس���ال1359ش(
حف���ظوآبی���اریدرخت���انگذرگاهه���ا،میدانه���ا،بزرگراههاو
پارکهایعمومیازاهّموظایفش���هرداریهامیباش���دکه
ای���نوظایف-طبققانون-منحصربهداخلمحدودههای
قانونیمص���وبشهرهاس���توحفظفضاهایس���بزخارج
ازمحدودهه���ایمذکور،بهعهدۀس���ایردس���تگاهها،بهویژه

سازمانحفاظتمحیطزیستاست.1

فراهم آوردن امکانات مربوط به پارکها

ساخت و ساز با حفظ ارزش های دینی
شهرداریبانظارتصحیحبرشهرسازی،نقشمهمی
درایجادچهرۀاس���المیش���هردارد.بدینجه���ت،برخیاز
صاحبنظرانگفتهاند:درزمینۀشهرسازیاسالمیبایدبه

دونکتۀسودمندتوجهنمود:

1.تلخیصازکتابسبز،فضایسبزشهری،ج9،ص13- 19.
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1.اه���دافس���اختبناه���ا:درجامعۀاس���المیبناهای
گ���ونبااه���دافمختلف���یس���اختهمیش���وند؛بناهای گونا
کزفرهنگی،مذهبی، شخصیواماکنعمومیکهشاملمرا
بهداشتی،خدماتیودولتیمدیریتیاست.فایدۀبناهای
عمومیومنافععمومیمربوطبهآنها،بهاینترتیباست:

ترویجدانشوفرهنگ،حفظوترویجشعائردینی،حفظ
وگس���ترشبهداشت،ارائۀخدماتبهمردم،ادارۀجامعهو
حفظاهدافنظاماس���المیکهبای���ددرچهرۀعمومیبناها
واماکنش���هرنمایانباش���دوبرایدستیابیبهایناهداف،
بایدمبانیوقواعدیرادرنظرگرفت.برایمثال،درتأسیس
که بناهایش���خصیبهبهانۀتسلطهرکسبراموالخود-
مح���ورآزادیهایفردیدرزندگیاس���ت-نمیتوانحقوق
همس���ایگانوعاب���رانرانادیدهگرفتوبهآن���انضرریوارد
نمود؛چونرعایتآنحقوقبرآزادیهایش���خصیانسان

مقدماست.
همچنینبرایس���اختناماکندینیبای���د»لزومتعظیم
ش���عائردین���ی«ونیزقاع���دۀ»حرمتتوهینبهدی���ن«وزمان
وم���کانمرب���وطبهدینتوجهش���ود.ونیزب���رایبهرهگیریاز
ک���نعمومی،بایدحری���مهریکاززنوم���ردونیزحقوق اما
تمامیسنینرعایتش���ود.بنابراین،تأسیسبناهاوتأمین
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امکان���اتبهداش���تیورفاهیآنانبایدبهگونهایباش���دکه
حریممحرمونامحرمحفظش���ودواص���لعدماختالطزن
وم���ردمراعاتگردد،حتیدرتأس���یسونص���بباالبرهادر
برجهاوساختمانهایبلند،بهگونهایتدبیرشودکهحکم
اتاقدربستهوخلوترابرایزنومردنامحرمراپیدانکند.
2.ش���کلبناها:ازدیدگاهاسالمشکلیکسانوخاصی
برایساختوسازدرزمانهاومکانهامعیننشدهاست؛
بلکهمناسباستبراساسشرایطزمانیومکانیوتأمین
اهدافموردنظراسالم،بناهاتأسیسشوند.ازاینرو،پیامبر
اس���الم6فرمودهاس���ت:ش���هرهایتانرابهلحاظمکانو
 نمایزیبابهگونهایبس���ازیدکهچشمنوازبودهوچشمانداز

داشتهباشد.1
نظربهاینکهازیکس���وبایدنسبتبهحفظبیتالمال
حساسیتالزموجودداشتهباشدوازسویدیگرمصرفآن
درجایخودضرورتدارد،درقوانینوآییننامههایمربوط
بهفضاهایسبزوپارکهانیزتذکراتالزمدرنظرگرفتهشده

ومقرراتیراابالغنمودهاندکهبرخیازآنهاچنیناست:

اصول مدیریت حفظ و بهسازی فضا های سبز

کارمدیری���تفضاه���ایس���بزش���هری، ام���روزهس���ازو

1.برگرفتهازمفاتیحالحیات،ص533 - 534.
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 ام���ریبس���یارظریف،مه���موحیاتیاس���ت.الزم���ۀحفظو
 توس���عۀمطلوبفضاهایس���بزش���هری،داش���تنبرنامههاو
خطمش���یهایصحیحاس���ت.فرایندحف���ظونگهداری
درختاندرشهربایدمستمرباشدکهاینکارمشارکتهمۀ
ش���هروندانرامیطلبد،خصوصااینمهمدرطولزمس���تان
نیزنبایدترکشود؛زیرافصلزمستانبرایچمنها،درختان
گونیبهوج���ودمیآورد.اغلب ودرختچههامش���کالتگونا
مردمتصورمیکنندکهگیاهاندرفصلزمستانبهرسیدگی
نیازندارند،درصورتیکهپیش���گیریومبارزهباآسیبهای

زمستانیکاریدقیقوبسدشواراست.
لزوماستمرارحفاظتمحیطوپارکهاواهمیتآنسبب
کیدش���ود،ایجادفضایسبزدرشهرهارانباید میگرددکهتأ
درچارچوبمس���ئولیتهایش���هرداریوی���امدیریتهای
کرد؛بلکهمشارکتمردمواقداماتانفرادی شهریمحدود
وجمع���یآنهانیزضروریوالزماس���ت؛آث���اریکهدرنتیجۀ
مشارکتمردمدرزمینۀایجادفضایسبزبهوجودمیآید،به
مراتبمیتواندگس���تردهترازاقداماترسمیودولتیباشد.

برخیازایناقداماتبهشرحذیلاست:

1. ارتقای نقش مردم
کاربرانفضاهایس���بزعمومیآنش���هر م���ردمهرش���هر،
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هس���تند.اساس���ًاه���دفازایج���ادفضاهایس���بزعمومی،
ارتقایشرایطسالمتجسمیوروحیمردماست.مدیران
ش���هریبایدب���همنظورحف���ظدس���تاوردهاازدوطریقنقش

مردمراارتقادهند:
کاربرانفضایس���بزبر الف(ارائۀآموزشغیررس���میبه
حسبشرایطخاصهریکازگروههایجنسیوسنی،در

خصوصاهمیتفضایسبزوتوّقعاتمسئولینازمردم؛
ب(تقویتاحس���اسمس���ئولیتدرمردم،بامش���ارکت
گروههایمختلفدرحفظونگهداریفضایس���بز، دادن

نظیر:بازنشستگان،زنانخانهدار،دانشآموزانو....

2. ارتقای بهره وری اکولوژیکی فضای سبز شهری
مدی���رانودس���تاندرکارانفضایس���بزش���هریبایدبه
گون���هایبرنامهری���زیکنندکهب���احداقلاس���تفادهازنیروی
انسانیوهزینه)داده(،حداکثراستفادهرادرایجادبازدهی
 اکولوژیکی)ستاده(بهوجودآورند.برایاینمنظور،برخیاز

ایناقداماتپیشنهادمیشود:
الف(مدیرانودستاندرکارانشهریبهاتخاذتدابیری
بهمنظ���ورحفظوتوس���عۀفضاهایس���بزخصوصیونیمه
خصوص���یاقدامکنندوازتخریبآنهاباجدیتجلوگیری
نم���وده،مردمونهادهایاداریش���هررادرحفظونگهداری
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فضاه���ایس���بزخصوصیش���انراهنمای���یوی���ارینمایند؛
چراکهایندستهازفضاهایسبزهزینههایعمومیرادارد،
ودرعینحالتوزیعآندرسطحشهر-معمواًل-یکنواخت

وبازدهیاکولوژیکیآنمطلوباست.
 ب(مدیرانوسیاس���تگذارانفضایسبزشهریبایداز
گونههایگیاهیکمب���ازده،بهویژهگلهای کارب���ردبیرویۀ
کنند؛چراکهدرختانباطولعمر فصلیوچمنخودداری
نس���بتًاپایداربابازده���یاکولوژیکیباالت���ر،هزینۀنگهداری

کمتریبرجامعهتحمیلمیکنند.
گفتنیاستکهعمریکدرختبهنوعآنبستگیدارد،
پسآشناییبانوعوچگونگیرشدطولیوعرضیدرختان،
انتخابنوعمناس���بدرختراسببمیش���ود.درواقع،با
تبدیل»س���طوحسبز«به»فضایسبز«ازطریقکاربردبیشتر
درختانمیتوانبهارتقایبهرهوریاکولوژیکیدستیافت.
افزونبراینها،توجهبهچندموضوعدیگردرافزایشارتقای

بهرهوریاکولوژیکیفضاهایسبزحایزاهمیتاست:
1.انتخابگونههایمناسبوسازگارباشرایطاقلیمی

وجغرافیایی؛
2.انبوهس���ازیدرخت���انوحت���یالمقدورپرهی���زازتک
درختس���ازیمحوطهها؛چراکهمهمترینبخشپارکهاو
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محیطهایس���بز،بخشدرختانآنمیباشدوبیشتریناثر
بخشیپارکهادرآبوهوایشهر،مربوطبهدرختاناست.
هرقدروس���عتدرختزار)فضایس���بز(بیشترشودووسعت
کاهشیابد،اثراتمفیداکولوژیکی چمنزار)سطحس���بز(

پارکهاافزایشمییابد؛
3.اختصاصمس���احتکافیبرایهریکازپروژههای
کاهشآلودگیهوا توسعۀفضایسبز؛چراکهاثردرختاندر
فقطزمانیمؤثراس���تکهازوس���عتکافیبرخوردارباشند.
گواریدرمنطقهنگذارند،باید برایاینکهکارخانجاتآثارنا
بهوسیلۀفضایسبزمحصورشوند.برآوردهانشانمیدهد
 کههرعرض500مترفضایس���بزقادراست70درصدازگاز

so2و...راکاهشدهد.
درواقعپارکهایوسیع،درآبوهواوسایرشرایطویژۀ
ش���هرها،ازپارکه���ایکوچکباوس���عتکمترثمربخش���ی
کهیکپ���ارکمیتواند بیش���تریدارند.حداق���لوس���عتیرا
اثراتملموسخودرادرآبوهواییکمنطقهبگذاردیک

الییکودودهمهکتارمیباشد.
کوچکی ک���هفضاهایس���بز صاح���بنظ���رانمعتقدند
کهدرمحلههایپرتراکموخالیازمناطقس���بزواقعش���ده
باش���ند،فضاهایآلودهمحسوبمیش���وند.اینفضاهانه
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تنه���ادربهبودوضعی���تهوایآنجاب���دونتأثیرند؛بلکهبا
مکی���دنغب���ار،ازمحیطاط���رافخودآلودهترمیش���وند.در
واق���ع،ای���نفضاهادرمقاب���لجریاننزولیب���هصورتقیفی
درمیآیند،پساگرجایاینفضاهایسبزکوچکراچمن
ودرختچهه���ایکوچکبگیرند،باج���ذبتودههایهوای

مجاوروضعوخیمترخواهدشد.

معیار های مدیریت پارکها

1. ایمنی
 ن���کاتایمن���یتجهی���زاتوخدم���اتعرضهش���دهدر
 پارکه���ابایدب���هطورکاملرعایتش���ود.تأسیس���اتبرقو
امکاناتص���البرقباتیرچراغهایروش���ناییدراثرآبیاری،
ورودغی���رمج���ازموتورس���واران،ام���کانخط���راتاحتمالی
وس���ایلتفریح���یهمچ���ونان���واعچ���رخوفلکه���ایبرقی،
تابه���اوسرس���رههایکودکان،وجوداختالفس���طحهای
خطرناکدرمس���یرهایپیادۀپارک،کیفیتبهداشتیمواد
غذای���یبوفهه���ایپ���ارکو...هم���وارهبایدازس���ویمدیران
فضاهایس���بزعمومیبادقتووسواسبسیارموردنظارت

وکنترلقرارگیرد.
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2. امنیت
بااتخاذتدابیرمختلفطراحییامدیریتی،بایدازایجاد

فضاهایغیرقابلدفاعدرپارکهاجلوگیریکرد.
سیس���تمروشناییدرشبواتخاذسیستمهاینظارتی
وانتظام���ی،بهامنی���تمحیطپارکهاکم���کخواهدکرد.
مکانیاب���یصحی���حفضایس���بزعموم���یازچهارس���و،به
گون���هایبرایرهگذرانامکانچش���ماندازبهپ���ارکرافراهم

مینماید.

3. تجهیزات
درپارکهاالزماس���تتأسیس���اتوتجهی���زاتضروری
ازجمل���ه:آبخ���وری،دستش���وییو...باکیفیتمناس���بو
رعایتاصولبهداشتیوامنیتیایجادودراختیارکاربران

فضایسبزقرارگیرد.

4. تسهیالت
عرضۀخدم���اتمتن���وعاجتماعیوفرهنگ���یازقبیل:
کتابخوانی،نمایشوفیل���م،آموزشهای وس���ایلورزش���ی،
هن���ریو...درج���ذبم���ردموارتق���ایبه���رهوریاجتماعی

فضاهایسبزعمومی،نقشارزندهایدارد.
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5. دسترسی آسان
ی���عمکان���یفض���ایس���بزبای���دبهگون���هایباش���دکه توز
دستیابیبهآنآسانباشد.برخیزماندسترسیرا10دقیقه
)مع���ادل400ت���ا500مترازنواحیمس���کونی(میدانند،البته

اینرانمیتوانبهعنوانیکاستانداردپذیرفت.

6. سازگاری و هماهنگی
کانونهایتفریحیبایدمتناسببامحیطوهماهنگ
کهدرآنمس���تقرمیش���وند، ب���امحله،ناحی���هومنطق���های
کلی،برنامهری���زیخدماتتفریحی طراحیش���وند.بهطور
بای���دبراس���اسنیازها،عالی���ق،امکاناتونظ���امارزشهاو

گرایشهایمشترکمردمصورتگیرد.

تالش برای خدمت بهتر و بیشتر
درآییناسالمنسبتبهانجامکارهاینیکوپسندیده
وخدمتبهمردمدرزمینۀامورمختلفزندگیتوصیههای

فراوانیشدهاست.

صدقه و خدمت رسانی

دراسالمصدقه،تنهاانفاقمالیوکمکمادیراشامل
نمیشود؛بلکهمواردزیادیرادربرمیگیردکهبهچندنمونه

اشارهمیکنیم:
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پیامبر6پیرامونآموزشونشرعلمفرمود:مردمچیزی
هماننددانشیکهمیگسترند،صدقهنمیدهند.1

ک���ردنبامردم،صدقه ودرحدی���ثدیگریفرمود:مدارا
است.2

کارخوبیصدقهاس���توآنچ���هآدمیباآن وفرم���ود:هر
آبرویخودرانگهمیدارد،برایاوصدقهنوشتهمیشود.3

ودرس���خندیگریفرم���ود:بهتریننوعصدقهآبرس���انی
استوبهترینچیزیکهمیتوانصدقهداد،آباست.4

بااستفادهازاینحدیثبعضیازصاحبنظرانگفتهاند:
 آبیاریمزارعوس���یرابکردنگیاهان،حیواناتوانسان،از
برجس���تهترینمصادیقصدقهاس���تونیزمطلقآبدادن
)براینوشیدن،پرورشگیاه،شستشوویابّناییومانندآن،
همگ���ی(بهعنوان»صدقۀالماء«و»س���قیالماء«ازبهترین

مصادیقصدقهشمردهشدهاست.5
گوناگونش کارکردهایصدقهوپ���اداشآندرجلوههای

ٍمُیْنَشُر.«بحاراالنوار،ج2،ص25.  
ْ
اُسِبَصَدَقٍةِمْثَلِعل َقالّنَ

َ
1.»َماَتَصّد

اِسَصَدَقٌة.«روضةالواعظین،ج2،ص380. 2.»ُمَداَراُةالّنَ
ُهِبِهَصَدَقة.«دعوات

َ
ُکِتَبل َمْرُءِعْرَضُه

ْ
َم���اَوَقیِبِهال 3.»ُکُلَمْع���ُروٍفَصَدَقٌةَو

راوندی،ص107.
َماِء.«بحاراالنوار،

ْ
َدَق���ِةَصَدَقُةال ْفَضُلالّصَ

َ
أ َماِءَو

ْ
َدَقِةَس���ْقُيال ْفَضُلالّصَ

َ
4.»أ

ج71،ص369.
5.مفاتیحالحیات،ص545.
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قابلتوجهاس���تودرروایاتم���واردزیادییادآوریومطرح
شدهکهدراینجابهیکروایتپیرامونپاداشآبرسانیاشاره

میکنیم:
ام���امص���ادق7میفرماید:مؤم���نازچندچی���زپساز
کهبرایشآمرزشطلبد، مرگشبهرهمیبرد:فرزندنیکوکاری
قرآنیکهبرجایگذارد)چاپومنتشرکند(ومورداستفاده
قرارگیرد،چاهآبیحفرکند،نهالیبکارد،آبیجاریس���ازد
کند )کهمردمازآنبهرهببرن���د(،وروشنیکوییپایهگذاری

کهپسازاوازآنپیرویکنند.1
ازای���نروب���رهمگان،ب���هویژهمتولی���انومتصدیانامور
کزتفریحیشایس���ته مرب���وطبهفضاهایس���بز،پارکهاومرا
کهب���ادلگرمیبهم���ردمخدم���تنمودهوب���اآمادگی اس���ت
روح���یوامیدبهپ���اداشالهی،درخدمتبهمردمس���عیو

تالشفراواننمایندوکسیرادراینمقولهاستثنانسازند.

وم توجه بیشتر به مراکز فرهنگی و عبادی لز

 دراس���المب���هموض���وعتأس���یسمکانه���ایفرهنگ���یو
عبادیعنایتخاصیشدهاست.درسورۀقلمونخستین

ُمْصَحٌف ُهَو
َ
ٌدَصاِلٌحَیْس���َتْغِفُرل

َ
ُمْؤِمُنِمْنَبْعِدَمْوِتِهَول

ْ
َیْنَتِفُعِبَهاال

ٌ
1.»ِخَص���ال

ٌةَحَس���َنٌة ُس���ّنَ یِهَو َصَدَقُةَماٍءُیْجِر َغْرٌسَیْغِرُس���ُهَو َقِلیٌبَیْحِفُرُهَو ِمْنُهَو
ُ
ُیْقَرأ

ِبَهاَبْعَدُه.«امالیصدوق،ص169.
ُ

ُیْؤَخذ
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 آیات���یکهبرپیامبراکرم6فرودآمده،پیراموندانشوابزار
 کهزیربن���ایتمدنو آنس���خنرفتهاس���ت،همانچی���زی

فرهنگاسالمیاست.
کهپیامبر6  گام���ی درجریانهجرتنیز،نخس���تین
برداشت،دردهکدۀقبامسجدیتأسیسکردوپسازورود
بهمدینهنیزدرنخس���تینگام،آمادهس���ازیمسجدالّنبّیبه
عنوانپایگاهعبادتونیایشباخداونیزمرکزرس���یدگیبه

کارخودقرارداد. امورمردمرادررأس
ازای���نرو،درآی���اتوروای���اتمس���لمانانراب���هایج���اد
کزعب���ادیوتعمیرآن، پایگاهه���ایفرهنگ���یوس���اختنمرا
تشویقوترغیبنمودهوآداببهرهگیریازمسجدوبرکات

کردهاند. وآثارسازندۀدنیویواخرویآنرایادآوری
رسولخدا6درحدیثیبهحضوردرمسجدسفارش
نم���ودهومیفرمای���د:ش���یطانگرگانس���اناس���توهمانند
گلهرامیب���رد.بنابراین، گوس���فنِدجداودورش���دهاز گرگ،
ازپراکندگ���یوتفرق���هبپرهیزیدوبرش���مابادبهپیوس���تنبه

جماعتمسلمانانوتودۀمردموحضوردرمسجد!1
آنحضرتدرحدیثدیگریتأسیسمسجدراازموارد

الناِحَیة، َقاِصَیَةَو
ْ
الشاَةال

ُ
ُخذ

ْ
َغَنِمَیأ

ْ
َکِذْئبال ْنَساِن؛ ِ

ْ
���ْیَطاَنِذْئُبال

َ
الّش 1.»ِإّنَ

الَمسِجد.«مسنداحمد ةَو َعاّمَ
ْ
ال َجَماَعِةَو

ْ
ْیُکْمِبال

َ
َعل َعاَب،َو الّشِ ُکْمَو ا َفِإّیَ

بنحنبل،ج5،ص233.
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روش���نباقی���اتصالح���اتدانس���تهوفرمودهاس���ت:هفت
چیزاس���تکهپسازمرگثوابشبرایبندهنوش���تهمیشود:
کهجاری کند،نه���ری کهحف���ر کهب���کارد،چاهی درخت���ی
س���ازد،مسجدیکهبنانماید،قرآنیکهبنویسد،دانشیکه

منتشرکندوفرزندصالحیکهبرایشآمرزشطلبد.1
ام���اپیرام���ونرعایتبهداش���توحریممس���جدروایات

گونیداریمکهبهچندمورداشارهمیکنیم: گونا
امامصادق7فرمود:کس���یکهاخالطسروسینۀخود
رادرمس���جدنیندازد،بردردینگذرد،مگرآنکهخداآندرد

راازاوبرمیدارد.2
پیامب���ر6فرمود:کس���یکهمس���جدیراج���اروکندو
بروبد،خدادربرابراینکار،پاداشآزادکردنبندهایرابرایش
مینویسدوکسیکهخاشاکیاندک-بهاندازهایکهچشم
راآزاردهد-ازمسجدبیرونبرد،خدایبزرگبرایشرحمت

دنیاوآخرترامینویسد.3

 َحَفَرِبْئرًاَو َو
ً

َعْبِدَثَواُبَهاَبْعَدَوَفاِتِهَرُجُلَغَرَسَنْخال
ْ
ْش���َیاَءُیْکَتُبِلل

َ
1.»َس���ْبَعُةأ

دًاَصاِلحًا
َ
َفَول

َّ
َخل مًاَو

ْ
َثِعل َوّرَ َکَتَبُمْصَحفًاَو َبَنیَمْسِجدًاَو ْجَرىَنَهرًاَو

َ
أ

ُهَبْعَدَوَفاِتِه.«معدنالجواهروریاضةالخواطر،ص59.
َ
َیْسَتْغِفُرل

ْتُه.«منال
َ
ْبَرأ

َ
أ

َّ
ِب���َداٍءِإال ���ْمَتُمّرَ

َ
َهاِفيَجْوِفِهل َرّدَ َمْس���ِجِدُث���ّمَ

ْ
َمِفيال 2.»َم���ْنَتَنّخَ

یحضرهالفقیه،ج1،ص233.
َکَتَب ْخَرَجِمْنُهَماَیْقِذيَعْینًا

َ
َمْنأ ُهِعْتَقَرَقَبٍةَو

َ
َکَتَباهلُلل 3.»َمْنَقَمَمْسِجدًا

ْیِنِمْنَرْحَمِته.«امالیصدوق،ص180.
َ
ِکْفل ُه

َ
ل

َ
َجّل َو اهلُلَعّزَ
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گفتهش���د،مل���تودس���تاندرکاراندولت���یرافرا آنچه
میخواندکهبانظارتویژهومناسبتریازآنچهدرپارکها
وفضاهایس���بزمیگذرد،نسبتبهبهداش���تونظافتو
کنندوبانظافتبهتر،نمازخانهها پرهیزازآلودگیآناقدام
راباجاذبۀبیشتریدراختیاراستفادهکنندگانقراردهند.

حفظ بهداشت محیط زیست پارکها

بهداشتمحیطزندگی،نهتنهابرسالمتجسموجان
آدمیتأثیرمیگذارد؛بلکهدرافزایشرزقوروزیانس���اننیز
کار اثربخشاس���ت.ام���اممجتب���ی7میفرماید:پرهی���زاز
زش���تزنا،نظافتوجاروکردنمحیطزندگیوشستشوی

ظرفها،زمینهایبرایبینیازیاست.1
کیزهاستوپاکی پیامبراکرم6فرمود:»خداپاکوپا
کیزه کیزگیرادوستدارد...،پسآستانزندگیخودراپا وپا
 کنید.«2ازاینحدیثش���ریفنکاتیاس���تنباطمیشود،از

جمله:
1.ازمنظررسولگرامی6اصولمحیطزیستصبغۀ
کیزگ���یدربدن،منزل، ملکوت���یداردورعای���تطهارتوپا

َغَناِء.«بحاراالنوار،ج73،
ْ
َبٌةِلل

َ
َناِءَمْجل ِ

ْ
َغْسُلال ِفَناِءَو

ْ
َکْنُسال  َناَو 1.»َتْرُكالّزِ

ص318.
فوا ....َفَنّظِ

َ
الِنظاَف���ۀ الّطی���َب،َنظیٌفُیِح���ّبُ ���ٌبُیِح���ّبُ 2.ِاّناهللَتعال���یَطّیِ

َافِنَیَتُکم.الجامعالصغیر،ج1،ص267.
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کزفرهنگیوعبادیو... کار،محیطهایعلمیومرا محل
برایآناس���تکهانس���انخلیفۀخداس���توبایدس���نتو
کیزگی)ازآن سیرتاوراسرلوحۀخودقراردهدوبهپاکیوپا

روکهمحبوبخداست(،عالقمندباشد.
کیزگ���ی،روحرالطی���فمیکند؛زیرا 2.ب���ویخ���وشوپا
ج���انآدم���یبرب���دناوحاکماس���توتأثیروتأث���رمتقابلآن
دوبرکس���یپوشیدهنیس���تودرپرتوخوشبوییوطهارت
کیزگ���یتن،روحملکوتیتقویتش���ده،توانپروازبهتری وپا

مییابد.
3.فرم���انمزب���ورازمنظ���رحدی���ثشناس���ی،همگانی،
کهتمام گونهای همیش���گی،همهجانبهوفراگیراس���ت،به
انس���انها،اعماززنومرد،ناتوانوتوانا،پیروجوان،درتمام
دورانزندگیوازهرجهت،بایدبدن،منزلومحلکارخود
کی���زهوازآلودگیحفظکنن���دوچنانچهآلوده رانظی���فوپا

شود،بهنظافتآنمبادرتنمایند.
ای���ناصول،حق���وقووظای���فمتقابلتمامش���هروندان
نسبتبهیکدیگرونیزدولتوملتدربرابرهمدیگراست.
ک���هازکویوبرزنپاکومعط���رمیگذرد،نه 4.نس���یمی
تنهاش���اّمۀش���هروندانراب���هبویخوشآش���نامیکند؛بلکه
پی���کدوس���تیوصفاووفاخواه���دبود؛زی���راچنینفضای
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 ک���هزیباییو پ���اکوخوش���بویی،محبوبخداییاس���ت
خوشبوییرادوستدارد.

ک���وهُاحد اینک���هوج���ودمبارکرس���ولخ���دا6دربارۀ
فرم���ود:ُاحدکوهیاس���تکهمارادوس���تداردوم���انیزاورا
کوهاحداختصاصنداردو دوستمیداریم،اینسخنبه
بدینمعناستکهتمامکوههاوطبیعتدوستماهستند
کوهاحدبرایمثالیادشده ومانیزدوستآنهاییموتنهااز
اس���ت.درپرتوچنی���نمعرفتی،حفظمحیطزیس���تمعنا
ی���اراآلودهمیکندونهصحرا مییابدوچنینانس���انی،نهدر

کوهراازبینمیبرد.1 و

وم توجه به انتقادات و پیشنهادات سازنده لز

توس���عهوارتق���ایفرهنگس���المتیوتندرس���تیوتوجه
روزاف���زونجامعهبهتالشجس���مانیموجبش���دهتاتوجه
دس���تگاههایاجرای���یمتول���یخدم���اتعمومی،ب���هویژه
ک���نعمومِیمورداس���تفادۀآحاد ش���هرداریهاب���هتجهیزاما
م���ردم،نظی���رپارکهاوفضاهایس���بزش���هری،بهوس���ایلو

امکاناتورزشیجلبگردد.
اینرویکردازیکس���وموجباتجلبنظرمردموایجاد
انگیزۀهرچهبیش���تربرایمردمدرس���نینمختلفراجهت

1.مفاتیحالحیات،صص689 - 691.
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انج���امفعالیته���ایورزش���یفراهمآوردهاس���توازس���وی
گش���تهدولتهاهزینههایس���نگینیراصرف دیگرسبب

فرهنگسازیوتوسعۀورزشهمگانیکنند.
یک���یازفعالیتهای���یک���هدرای���نزمینهدرس���الهای
گرفتهاس���ت،نصبلوازمورزشی کش���ورمانانجام اخیردر
درپارکهاوترغیبافرادبهاس���تفادهازآنهاست.نخستین
دس���تگاههایبدنسازیدرس���ال1998مدرچینساخته
ودرس���ال1384شواردایرانش���دودرپ���ارکملتنصب

گردید.
نکتهایناستکهایندستگاههاووسایلورزشیتاچه
حدمفیدوس���ودمندمیباش���ندکهدراینزمینهنس���بتبه
برخیازآنهاوسودمندیاخطرناکبودنشاننظرهایمتفاوتی
ابرازشدهاست؟البتهاینمطلبیکنظرکارشناسیوفنی
اس���تکهبایددس���تگاههایاجراییآنراج���دیگرفتهوبا

بررسیالزم،تصمیممناسبرااتخاذنمایند.
نکتۀدیگراینکهمانمیتوانیمهرچهرادرکشورهایدیگر
کزتفریحیوورزشیخودبه مفیدوسودمنددانستندودرمرا
کارگرفتند،مانیزازآنهااستفادهکنیم؛زیرامابایدارزشهای
فرهنگ���یودینیخودرادرنظرداش���تهباش���یموجامعهرااز
کارشناس���انواقعی کهموردتأیید وس���ایلیبهرهمندنماییم

91   ژبر ک تخ ایآ ارپالر ژ بمرا طپو



دینینیزباشد.
دراینجامناس���باس���تبدانیمکهتفریحاتس���المدر
اسالمچیس���توورزشهایناپس���ندازدیدگاهاسالمکدام

است؟
کهدراسالمبرخیازورزشها،مانند: گفتیم پیشازاین
اس���بدوانی،تیراندازیوش���نام���وردتوجهوس���فارشواقع
کهبرخ���یازورزشه���انیزمورد ش���دهاند.اکنونبای���دگفت
مذمتونکوهشروایاتهستند.ازجمله:»اصبغبننباته«
میگوید:ازحضرتعلی7شنیدمکهفرمود:ششگروهرا
نبایدسالمداد...کسانیکهنبایدبهآنانسالمداد،عبارتند
از:یهود،نصارا،بازیکنندگانبانردوشطرنج،شرابخواران،
نوازندگانتاروتنبور،لذتبرندگانازدشنامدادنبهمادران

وشاعران)آنهاکهباطلمیسرایند(....1
ام���امباق���ر7میفرماید:انواعبازیهایقم���ار)کهدرآن
بردوباختصورتمیگیرد(مانندشطرنجونردجزءَمیِسر
گردونیزقماربه کهبازیکودکانبا بهش���مارمیآیندتاآنجا
ش���مارمیآید.درقرآنَمیِس���رمانندش���راب،کاریشیطانی

شمردهشدهاست.2

1.خصال،ج1،ص331.
2.»یدخلفیالمیس���راللعببالش���طرنجوالنردوغیرذلکمنأنواعالقمار،
حت���یانلعبالصبیانبالجوزمنالقمار.«تفس���یرنورالثقلین،ج1،ص
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کهش���هرداریهاودس���تاندرکاران بنابرای���ن،ج���ادارد
کزتفریح���یبهورزشهاییکه پارکهاوفضاهایس���بزومرا
گرفته،بیشتررویآورندو درآییناس���المموردس���فارشقرار
بافرهنگس���ازیوتبلیغاتمناسب،مردم،بهویژهجوانان
رانس���بتبهپرداختنبهآنهاتش���ویقنمایندوازورزشهای

ناپسندبازدارندوحداقلبرایآنتسهیالتفراهمنکنند.
 همچنینشایس���تهنیس���تکهدرطبیعتسرسبزکهاز
نعماتخداونداست،انسانباانجاممعصیتهاییمانند
بازیهایحرام)ازجملهپاس���وربازییاشطرنجباقیدبردو

باختو...(کفراننعمتکند.

حکم•نقاشی•و•مجسمه•سازی ••

نظ���ربهاینکهدربرخ���یپارکهاوفضاهایس���بز،برخی
گوناگونهستند، ازمکانهاداراینقاش���ییامجسمههای
 مناسباستاحکامفقهیایندورابدانیموموردتوجهقرار

دهیم.
ام���ام خمین���ی )مس���ئلۀ 2069(: خریدوفروشمجس���مهو
ک���هرویآنهامجس���مهدارد، صاب���ونی���اچیزهاییدیگ���ری

اشکالندارد.
آیت اهلل نوری همدانی: ساختنمجسمهحراماست؛ولی

669.آیهموردنظر:مائده/90.
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خریدوفروشآناشکالندارد.
آیت اهلل گلپایگانی: س���اختنمجس���مهحراماس���ت؛ولی
خریدوفروشآنبعیدنیستکهجایزباشد،اگرچهاحتیاط

درترکاست.
آیت اهلل خویی: ساختنمجسمۀجاندار؛بلکهنقاشیآن
نیزحراماس���ت؛ولیخریدوف���روشآنمانعیندارد،اگرچه

احوطترکاست.
آیت اهلل تبریزی: س���اختنمجس���مۀجانداربنابرمش���هور
حراماستونقاشیآنجایزاستوخریدوفروشآنمانعی

ندارد،اگرچهاحوطترکاست.
آیت اهلل سیستانی: ساختنمجسمۀجانداربنابراحتیاط
حراماست؛ولیخریدوفروشآنمانعیندارد،وامانقاشی

جاندارجایزاست.
آیت اهلل ش���بیری زنجانی: ساختنمجس���مۀجاندارحرام
اس���توهمچنی���ننقاش���یجان���داربن���اب���راحتی���اطحرام
اس���ت؛ولیخریدوفروشآنمانعیندارد،هرچنداحتیاط

مستحبدرترکآناست.
آی���ت اهلل بهجت: س���اختنمجس���مۀموج���وداتجاندار
ح���راماس���ت؛امانگه���داریآنب���رایمقاصدغیرح���رامبنا
براظهرجایزاس���ت،ونی���زمعاملهبههمی���نمقصودمانعی
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ندارد،اگرچهاحتیاطمس���تحبدرترکآناست.ونقاشی
 موجوداتجانداربنابراظهرحرامنیست،اگرچهاحتیاطدر

ناقصیاجداکشیدنآناست.
آیت اهلل صافی: ساختنمجس���مهحراماستواحتیاط

واجبترکخریدوفروشآناست.
آیت اهلل مکارم: ساختنوخریدوفروشمجسمهاشکال
دارد؛ولیخریدوفروشصابونومانندآنکهرویآنهاشکل

مجسمهیانقشهایبرجستهاست،اشکالیندارد.1
مقام معظم رهبری: س���اختمجس���مهونقاش���یوترسیم
موجوداتبیروحاشکالنداردوهمچنیننقاشیوترسیم
گربدونبرجس���تگی چه���رۀموج���وداتذیروح]جاندار[،ا
باشدویامجسمۀآنهاکهبهصورتغیرکاملباشد،اشکال
ندارد؛ولیس���اختمجس���مۀانس���انی���اس���ایرحیواناتبه
کام���لاش���کالدارد؛اماخریدوف���روشونگهدرای صورت
نقاش���یومجس���مهجایزاس���توارائۀآنهادرنمایشگاههم

اشکالندارد.2

وسایل بازی مطمئن در پارکها
که براس���اسمقرراتمربوطبهپارکهاوفضاهایس���بز

1.توضیحالمسائلمراجع،ج2،ص209.
2.همان،ص976،س1221.
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پی���شازای���نمطرحش���د،یک���یازکارهاییکهبای���دانجام
ش���ود،نص���بوس���ایلورزش���یوتفریح���یدرپارکهاس���ت.
رعایتاس���تانداردبودنوس���ایلبازیوامکان���اتمربوطبه
کاه���شعواملخط���رزاجزءوظایفدس���تاندرکاران آنهاو
 کمتوجهینس���بتبهآنهامیتواندخطرس���از پارکهاس���تو

بوده،مشکالتیرابرایاستفادهکنندگانبهبارآورد.

اختصاص پارک های بانوان

 کارهاییکهش���هرداریهادر درس���الهایاخیریکیاز
گونب���رایرف���اهخانوادههاوپیش���گیریاز گونا اس���تانهای
کاهشآنانجامدادهاند،احداثدو آسیبهایاخالقیو
نوعپارکبهعنوانپارکبانوانوپارکخانوادهبودهاس���تتا
 بانوانوخانوادههابتوانندباآس���ایشواطمینانبیشتریدر
آنجاحضوریافتهوازامکاناتموجوددرآنهابهرهمندشوند.
ازنظرآسیبشناس���ی،ش���ایدمهمترینآسیبآندسته
ازپارکهاوفضاهایس���بزکهبرایعموماحداثش���دهاند،
کهتوس���طبرخ���یافراد هم���انمس���ائلغی���راخالقیاس���ت
رخمیده���د.ازای���نروجادارددس���تان���درکارانپارکهاو
فضاهایس���بز،پارکهایخانوادهوپارکهایویژۀبانوانرا
احداثکنندوبابرنامهریزیبهترزمینۀتفریحس���المتربرای

مردم،بهویژهقشرمذهبیرافراهمآورند.
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زمینه سازی و تبلیغ فرهنگ کتابخوانی

اس���المآیی���ندان���شوبین���شاس���تونخس���تینآیات
آس���مانینازلش���دهب���رپیامبراس���الم6درس���ورۀ»علق«
 گاه���یبودهاس���ت.بنابراین،بای���دیکیاز پیرام���ونعلموآ
تالشهایمدیرانفضاهایسبزوپارکهادرراستایترویج
کتابهایمناس���بوس���ودمندوعرضهک���ردنآنهاوتبلیغ
کتاب کتابخوانیباش���د،ت���اخانوادههاب���هموضوع پیرامون

اهمیتبیشتریبدهند.
درپارکهاوفضاهایسبزعمومینیزجاداردشهرداریها،
همانطورکهدرآییننامۀاجراییآمدهاست،باهماهنگی
کش���ور،اینخألرا متولیانودس���تاندرکارانامورفرهنگی
پ���رکرده،درپارکهامحلهاییبرایفروشومطالعۀکتاب

احداثنمایند.
ونیزمیت���واندرنق���اطمختلفپارکه���امحلهاییرا
ک���هدرآنجاکتابهایمناس���بوکمحجم درنظ���رگرفت
گوناگونجامعهوجودداشتهباشدوبانصب برایقشرهای

تابلوهایینظرمردمرابهآنسوجلبکرد.

گسترش کشت درختان با ثمر

یکیازمس���ائلیکهممکناستبهذهنبعضیازافراد
خطورکند،اینس���ؤالاستکه:چرادرپارکهاوفضاهای

97   ژبر ک تخ ایآ ارپالر ژ بمرا طپو



کش���تنمیشود؟بایدش���هرداریها س���بزدرختانمیوهدار
پیرام���وناینموضوعوراههایآناقدامنمایندوبهتناس���ب
اس���تانهاومناط���قمختل���فاقلیم���یتصمیمشایس���تهو
گس���ترشدرختانمی���وهبگیرند. کش���تو بایس���تهایبرای
ک���هدرای���نمکانهابای���دازدرختان���یبهره طبیعیاس���ت
بردکهکمترنیازبهسمپاش���یدارندوباکارشناس���یدرست
برایاماکنعمومیوفضایس���بزمتناسبشناختهشوند.
گاهیشنیدهمیشود،برایاینامردربعضی که همانگونه

ازپارکهادرختزیتونکشتنمودهاند.

استفاده از تابلوها

 ک���هاس���تعمارگراندر یک���یازابزاره���ایمه���موام���وری
راس���تایاه���دافنامق���دسوش���یطانیخوی���شازآنبه���ره
میگیرند،موضوعتبلیغاتاس���ت.درای���نزمینهباصرف
هزین���ههنگفتیازرس���انههایجمعی،م���ردمراتحتتأثیر

تبلیغاتخویشقرارمیدهندوبهانحرافمیکشند.
ازای���نرو،کس���انیک���هدرراس���تایاهدافاله���یگامبر
میدارند،بایدبهتناسبهدفمقدسیکهدنبالمیکنند،
ازاب���زارتبلیغ���اتاس���تفادۀمناس���بنم���وده،دراینراس���تا
گامهایجدیبردارند؛چراکهرسالترسوالنالهینیزتبلیغ
بودهاس���ت،وازاینمس���یرمردمرابهحقوحقیقتدعوت
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نمودهاند.
گفتهش���د،مناس���باس���تدس���ت ب���اتوج���هب���هآنچه
اندرکاراندرفضاهایس���بزوپارکها،نسبتبهرشدفرهنگ
دین���یوپاس���داریازارزشه���اوجلوگیریازگس���ترشضد
ارزشهااقدامنمایند،ونقشتبلیغاترادرنظربگیرندواز
جملهبانصبتابلوهایمناس���ب،بامحتوایدینی،مانند
رهنمودهایمعصومین:وبزرگاندینی،جهتگسترش

وتبلیغمفاهیمارزشیقدمبردارند.
 ازب���ابنمون���هپیرام���ونبهداش���تونظافتمیت���واناز
جم���التزی���ردرنق���اطمختلفپارکه���اوفضاهایس���بز

استفادهکرد:
طبیعترادوس���تداشتهباش���یم،چنانکهپیامبر6 

کوهُاحدرادوستداشت.
کیزهاس���توپاکیو پیامب���ر6فرم���ود:خداپ���اکوپا

کیزگیرادوستدارد.1 پا
ام���امص���ادق7فرمود:محی���طزندگیخ���ودرانظافت

کنید.2
کهدرنقاطمختلفپارکوجود کنارشیرهایآب یادر

1.جامعالصغیر،ج1،ص267.
کافی،ج6،ص531. 2.
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دارد،اینحدیثهامناسباستنصبشود:
امامصادق7میفرماید:شستش���ویظرفهاوتمیزو

جاروکردنمحیطزندگی،مایۀافزایشرزقوروزیاست.1
کههرکسانجام کاراست رس���ولاکرم6فرمود:سه

دهد،ازرحمتخدادورخواهدشد:
کهمکانعمومی]مانندخیابانها،سایهبانها، کس���ی 1.

پارکهاوجایگاهمسافران[راآلودهکند؛
2.کسیکهازآبنوبهایبازدارد]وحقونوبتدیگران

رارعایتننماید[؛
3.کسیکهراهراببنددومانععبوررهگذرانشود.2

کنی���دکهخدا کیزه وفرم���ود:هرچ���همیتوانیدخ���ودراپا
کیزگ���یبنانه���ادهاس���توهرگزواردبهش���ت اس���المراب���رپا

کیزه.3 نمیشود،جزپا

َبٌةِللّرِْزق.«خصال،ج1،ص54.
َ
ِفَناِءَمْجل

ْ
َکْسُحال  َناِءَو ِ

ْ
1.»َغْسُلال

 ُمْنَتاَبَو
ْ
َماَءال

ْ
َماِنُعال

ْ
ال اِلَو ّزَ الّنُ ُطِفيِظّلِ ُمَتَغّوِ

ْ
ُهَنال

َ
ُعوٌنَمْنَفَعل

ْ
ٌثَمل

َ
2.»َثال

وَك.«کافی،ج2،ص292.
ُ
َمْسل

ْ
ِریَقال الّطَ اّدُ الّسَ

ن
َ
َظاَفةول یالّنِ

َ
یَبنیالس���الَمَعل

َ
اهلَلَتعال َمااس���َتَطعُتمَفإّنَ ُف���واِبُکّلِ

َ
3.»َتَنّظ

َنِظیف.«نهجالفصاحة،ح1182.
ُ

ُکّل 
ّ

ةإال َیدُخَلالَجّنَ
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فصل چهارم

وظایف مردم در برابر پارک ها 

و فضا های سبز
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توجه به اموال عمومی و بیت المال
ک���هازراهزکات،خم���س،مالیات درآمده���ایعموم���ی
ومانندآنهابهدس���تمیآید،ازثروتهایعمومیاس���ت،
ل���ذابهرهگی���ریازایناموالتاب���عمقرراتویژهایاس���تکه
حکومتاسالمیودس���تاندرکاراناجراییبایدآنرااجرا
کنندوهیچکسبدوناستحقاقحقبهرهبرداریشخصی
ازآنراندارد.ازاینرو،درآییناس���المقوانینشدیدیبرای
پیشگیریازسوءاستفادهازاموالعمومیوضعشدهاست
ومراقب���تازآنراب���ردوشهمگان،بهویژهمس���ئوالننهاده

است.
امیرمؤمنان7درعهدنامۀمعروفبهمالکاشترچنین
فرمودهاس���ت:»بپرهیزازاینکهآنچهرامردمدرآنسهیماند،
بهخودیاکس���انیخاصاختصاصدهی]ودیگرانراازآن



محرومسازی[.«1
پرهیزازتصرفش���خصیدراموالعمومیوبیتالمال
بهقدریمهماس���تکهحتیبهپیامبراننیزس���فارششده
ک���هازآنبپرهیزند.امیرمؤمنانعل���ی7فرمود:خدا اس���ت
کرد:توبندۀخوبیهس���تی؛ولی بهحض���رتداود7وحی
 کارنمیکنی]واز ازبیتالمالبهرهمیبریوبادستخود
گریست دس���ترنجخودنمیخوری[،پسداود7چهلروز
تااینکهخداوندبهآهندس���توردادبرایاونرمش���ود.آهنرا
برایشنرمساختوداود7هرروزیکزرهجنگیمیبافت
گونهس���یصدوشصت وآنراهزاردرهممیفروخت،بدین
زرهجنگیبافتوبهسیصدوشصتهزاردرهمفروختو

خودراازبیتالمالبینیازساخت.2
کهدراماکنعمومیمانندپارک بنابراین،خانوادههایی
 کزتفریحیحضورمییابندوس���اعاتیازشبانهروزرادر ومرا
 آنجابهس���رمیبرند،بایدنس���بتبهاموالعمومیموجوددر
پارکهامراقبتبیشترینموده،ازتخریبیاازبینبردنآنها
جلوگیریبهعملآورند،وسرپرس���تانوبزرگترهاازفرزندان

وهمراهانخردسالخودبیشترمراقبتنمایند.

 اَكَو یِمص���ر...:ِإّیَ
َ
هَعل

ّ
ّماَوال

َ
َکَتَبهِلألش���َترالَنَخع���ّيل ِکتاٍبله7 ِم���ن 1.»َو

ْسَوة...«نهجالبالغة،نامه53.
ُ
اُسِفیِهأ ِبَماالّنَ ااِلْسِتْئَثاَر

کافی،ج5،ص74،ح5. 2.
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جبران•خسارت•به•اموال•شخصی•یا•عمومی ••

کهاموالشخصیمردمونیزبیتالمال تردیدینیست
دارایحرمتاستوکسیحقنداردبدوناجازۀصاحبان
گرآنهاراازبین یادس���تاندرکاراندرآنهاتصرفنمای���د،وا
ببردیاخسارتیبرآنهاواردنماید،ضامناستوبایدجبران
کهنس���بتبهنگهداری کس���انی کن���د.دراینزمینهاولیاو
مجنونیاس���فیهیاصغیرمسئولیتدارند،بایددقتالزمرا

بهعملآورند.
»ک���ودکانودیوان���گاننی���زدرص���ورتاتالفم���الغیر،
گرمالیداش���تهباش���ند،ازمالآنهابرمیدارند؛ ضامناندوا
وگرنهضمانبرذّمۀآنهاثابتاستتازمانیکهمالیکسب
گرمالکمالخودرادراختیارکودکودیوانهقرار کنند؛اماا

دهد،اتالفآنهاضمانندارد.
کهانس���انپیدامیکند(و دربحثودیعهولقطه)مالی
غیرآن،ازکلماتبرخیازفقهااستفادهمیشودکهضمان
ک���ودکودیوانهتلفمیکنن���د،درصورتیبرعهدۀ آنچ���هرا
کهولّیشاندرمحافظتومراقبتازآنانیا خودآناناست
ازآنچهکهدردستآنانقرارمیگیرد،کوتاهینکردهباشد،

درغیراینصورت،ضمانبرعهدۀولّیاست.«1

1.مجلهفقهاهلبیت:،ج53،ص231. 
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گرول���ّیدرحفظ ���ی1دراینب���ارهمیگوید:ا
ّ
عالم���هحل

لقطهکوتاهیکند،بدینصورتکهلقطهراازدستکودک
نگیردتادردس���تاوتلفش���ودیاآنراتلفکند،ضمانبر

عهدۀولّیاست.1
که گفتهاس���ت:...مالی کاش���فالغطاء1نی���ز مرحوم
طف���لودیوان���همیگیرند،درص���ورتاطالعول���ّی،مثلاین
گرآنمالتلف اس���تکهخودول���ّیآنمالراگرفتهباش���د؛ا

شود،ولّیضامنآناست.2
ک���ودکودیوان���ه گ���ر ویدربح���ثزکاتمیگوی���د:...ا
گرفت���ه،ازبین کهزکاتب���هآنتعلق مق���داریازمالش���انرا
کردهباش���د، کوتاهی کهولّیدرحفظآن ببرن���د،درصورتی
ضمانبرعهدۀویاستودرصورتعدمکوتاهی،ضمان
ب���رعهدۀخودآن���اناس���ت.بنابراین،ول���ّیبایدازم���الآنان

عوضزکاتیراکهتلفشده،بپردازد.3
درمادۀ7قانونمس���ئولیتمدنینیزچنینآمدهاست:
کس���یکهنگهداریی���امواظبتمجنونیاصغی���رقانونًایابر
حس���بقراردادبهعهدۀاومیباش���د،درص���ورتتقصیردر
ی���انواردهازناحیۀ نگه���دارییامواظبت،مس���ئولجبرانز

1.تذکرةالفقهاء،ج2،ص255.
2.کشفالغطاء،ج4،ص604.

3.همان،ص147.
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مجنونیاصغیرمیباشدودرصورتیکهاستطاعتجبران
تمامیاقس���متیاززیانواردهرانداشتهباشد،ازمالمجنون

یاصغیرزیانجبرانخواهدشد.
ازنظرحکمفقهیوش���رعینیزبیش���ترمراج���عگفتهاند:
ب���اتوجهب���هاینک���همتولیمالمجنونوس���فیهولّیش���رعی
آنهاس���ت،ولّیآنانضام���نخواهدبود؛اّم���ابرخیازمراجع

میگویند:خودسفیهومجنونضامنهستند.
بهعنواننمونهبهچندپرسشوپاسختوجهکنید:

سؤال: برخیازافراددراتوبوسهایعمومییاتلفنهای
همگان���یخس���اراتیراواردآوردهوصندلیه���اراپارهکردهیا
شیشههارامیشکنند،آیاضامنهستند؟بهچهکسیباید

بپردازند؟
حض���رت آی���ت اهلل خامنه ای: ضم���انثابتاس���توباید

خساراترابهاداراتمربوطهبپردازد.
حض���رت آی���ت اهلل فاض���ل: بل���ی،ضام���نهس���تندوباید

خساراترابهشرکتمزبوربپردازند.
گلپایگانی: بلی،ضامناندوباید حضرت آیت اهلل صافی 

بهمؤسسهایکهبهآنتعلقدارد،بپردازند.
حض���رت آی���ت اهلل تبری���زی: عم���لمزب���ورجایزنیس���تو
چنانچهبهحسبمقرراتاوراملزمبهدادنمالیبنمایند،
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بایدآنرابپردازد.
حض���رت آیت اهلل بهج���ت: بلی،ضامناندوبهحس���اب

خاصآنمؤسسهواریزنمایند.
حض���رت آیت اهلل مکارم ش���یرازی: آری،ضامنهس���تندو

بایدبهاداراتوسازمانهایمربوطهبپردازند.
حضرت آیت اهلل سیس���تانی: ضامناندوبایدبهشرکتیا

ادارۀمربوطهبپردازند.1
ک���ودکانچنینآمده امانس���بتبهخس���اراتاطف���الو

است:
س���وال: پس���ربّچهایهش���تس���الهباپرتابس���نگیک
چش���مپس���ربّچهایهفتس���الهرامجروحکردهاست،بعد
ازمراجعاتنزداطّبایمتخّصصچش���منظرّیهقطعیداده
کهآنچشمبهطورکلیضایعش���دهوبیناییخودرا ش���ده
ازدس���تدادهاس���ت.دیۀاینچش���مبهعهدۀکیس���ت؟و
گرفرضًابهعهدۀپس���ربّچۀهشتسالۀضارببودهباشد، ا

چگونهوباچهشرایطیبایدتأمینبشود؟
پاسخ: دیهبرعاقله)خانوادۀ(طفلضارباست.2

گرکودکیکهازدنیارفته،درزمانحیاتآسیبی سوال: ا

1.مسائلجدیدازدیدگاهعلماومراجع،ج4،ص165.
2.استفتائاتامامخمینیS،ج3،ص469.
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بهکس���یواردکردهاس���ت،آیاخانوادۀاوبایدازآنش���خص
حاللیتبطلبند؟

ک���ودکباید گ���رآس���یبمال���یزده،ازام���واِلآن پاس���خ: ا
خسارترابپردازند.1

سوال: اطفالیکهپیشازبلوغوتکلیفشرعیحیوانات
وی���ااثاثیۀم���ردمراتلفمیکنند،ضمانآنه���ابهعهدۀچه

کسیمیباشد؟
پاسخ: ولّیآنهاضامنادااست،هرچندازمالخودطفل

گرتاپسازبلوغادانشد،خوداوضامناست.2 باشدوا
سوال: دوپسربّچهمشغولسنگپرانیبهسویهمبودند.
کهناگهان فردس���ّومیهمدرنزدیکیآنهامشغولبازیبوده
س���نگیبهچشمایشانبرخوردکردهو80درصدبیناییاش
راازدس���تمیدهد.ویازهردوپسرشکایتودرخواست
دی���هنمودهاس���ت.درطیرس���یدگیدقیقًامش���ّخصنش���د
ک���دامیکازآندوپرتابش���ده،وخود کهس���نگازناحیۀ
مصدومنیزنمیداندکهکدامیکبهطرفویسنگپرتاب
کردهاند؛ولیقطعًاس���نگرایک���یازآندوبّچهپرتابکرده

است.دادگاهدرمورددیهبهچهترتیبعملنماید؟

1.استفتائاتآیتاهللبهجتS،ج4،ص138.
2.همان،ص323.
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پاس���خ: درفرضس���ؤال،ارش)خس���ارت(بینآندونفر
تنصیفمیشود.1

بهداشت محیط با عزم همگانی

ب���اتوج���هب���هروایاتی���ادش���ده،گویااس���المی���کفرمان
همگانی،همیشگی،همهجانبهوفراگیرصادرنمودهاست
کههمۀانس���انهادرتمامدورانزندگیبایدنسبتبهبدن،
کیزه منزل،محلکاروزندگیخودحساسبوده،نظیفوپا

باشندوازآلودگیدوربمانند.
اینموضوعیکیازحقوقووظایفمتقابلش���هروندان
نس���بتب���هیکدیگ���رونیزملتودول���تدربرابرهماس���ت.
که ی)دستشوییکردن(زیردرختی

ّ
رسولخدا6ازتخل

مردمازباریاسایۀآناستفادهمیکنند،یاسرراهودرمعرض
دیددیگراناست،نهیمیفرمود.2

امامصادق7نیزفرمود:مردیبهامامسجاد7عرض
ک���رد:افرادغریبوناش���ناسبرایدستش���وییکج���ابروند؟
کن���اررودها، حض���رتفرم���ود:ازای���نمکانهاپرهیزش���ود:
محله���ایعبورومرور،زیردرختانمیوهوجاهاییکهمورد

1.استفتائاتجدیدآیتاهللمکارم،ج3،ص450.
ِریِق.«وس���ائل یَقاِرَعِةالّطَ

َ
َعل ْو

َ
َحٌدَتْحَتَش���َجَرٍةُمْثِم���َرٍةأ

َ
أ

َ
ْنَیُب���ول

َ
2.»َنَه���یأ

الشیعة،ج1،ص328.
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لعنتاس���ت.گفت:چهجاییموردلعنتاس���ت؟فرمود:
جلویدِرخانهها.1

کنانیدارد،پسبابول امیرمؤمنان7میفرماید:آبسا
وغائط]مدفوع[آنهارانیازارید.2

همچنینمیفرماید:خانههایتانراازتارهایعنکبوت
کیزهنگهدارید؛چراکهرهاکردنآنمایۀفقراست.3 پا

ازای���نروشایس���تهاس���تمس���لمانانمحیطزیس���تو
کیزه اماکنعمومیخودازقبیلپارکهاوفضاهایسبزراپا
کنندواینموضوع کردنآنهاجلوگیری نگهداشته،ازآلوده

رایکیازوظایفخودبدانند.

خودداری از تخریب محیط زیست

درآییناسالمنسبتبهدرختکاریوایجادفضایسبز
کیدفراوانیش���دهاست،وازس���ویدیگرباید س���فارشوتأ
گفتکهدرختانوگیاهانموجوددراماکنعمومیباهزینۀ
کهفضایمطبوعودلنش���ینیرابهوجود بیتالمالاس���ت

 ْنَهاِر
َ ْ
ِقيُشُطوَطال :َیّتَ

َ
ُغَرَباُء؟َقال

ْ
ال

ُ
أ

َ
ْیَنَیَتَوّض

َ
ُحَسْیِنعأ

ْ
ْبِنال َرُجٌلِلَعِلّيِ

َ
1.»َقال

ْیَن
َ
أ ُه:َو

َ
ْعِنَفِقیَلل

َّ
َمَواِضَعالل ُمْثِم���َرِةَو

ْ
ال ْش���َجاِر

َ ْ
َتْحَتال َةَو

َ
اِفذ ُرَقالّنَ الّطُ َو

کافی،ج3،ص15،ح2. وِر.«
ُ

ْبَواُبالّد
َ
:أ

َ
ْعِن؟َقال

َّ
َمَواِضُعالل

َغاِئٍط.«)مس���تدرکالوس���ائل،ج1،
َ

ال ُتْؤُذوُهْمِبَبْوٍلَو
َ

اٌنَفال
َ
ُهُس���ّک

َ
َماُءل

ْ
2.»ال

ص271.
َفْقر.«

ْ
َبْیِتُی���وِرُثال

ْ
َتْرَکُهِف���يال َعْنَکُبوِتَف���ِإّنَ

ْ
ُف���واُبُیوَتُک���ْمِمْنَغ���ْزِلال 3.»َنّظِ

دعواتراوندی،ص116،ح266.
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آوردهودیگرانازآناستفادهمیکنند.
کش���تنه���الوایجاد کهنس���بتبه گونه اس���المهمان
فضایس���بزورس���یدگیب���هآنهاتش���ویقوترغی���بنمودهو
فضیلتوپاداشآنرایادآوریکردهاست،نسبتبهازبین
ب���ردنوتخریبآنهانیزس���رزنشوتهدیدنمودهونس���بتبه

عواقبشومآنهشداردادهاست،ازجمله:
ک���س]بیجهت[ رس���ولخ���دا6فرمودهاس���ت:ه���ر
درختسدریراقطعکند،خداسرشرادرآتشفرومیبرد.1
همچنی���نام���امص���ادق7فرم���ودهاس���ت:درخت���ان
میوهدهن���دهراقط���عنکنید؛چراکه]اگرچنی���نکاریانجام

دهید[خداعذابسختیرابرشمافرومیریزد.2
ونیزامیرمؤمنان7میفرماید:ازعواملیکهعمرانسان
راافزایشمیدهد:آزارنرساندنبهدیگران،احترامبهپیران،
پیوندباخویش���ان،پرهیزازقطعدرختانسبز)جزبههنگام

ضرورت(،نیکووضوگرفتنوحفظتندرستیاست.3
ازاینرو،برهمگانالزماس���تکهبههنگامبهرهبرداری

اِر.«بحاراالنوار،ج63،ص113. َسُهِفيالّنَ
ْ
َباهلُلَرأ 1.»َمْنَقَطَعِسْدَرًةَصّوَ

اَبَصّبًا.«وسائلالشیعة،ج19،
َ

َعذ
ْ
ْیُکُمال

َ
اهلُلَعل َفَیُصّبَ َماَر ُعواالّثِ ُتَقّطِ

َ
2.»ال

ص39.
َعْن ْنُیْحَتَرَز

َ
أ ِحِمَو ُةالّرَ

َ
ِصل ُیوِخَو

ُ
َتْوِقیُرالّش َذىَو

َ ْ
ُعُمِرَتْرُكال

ْ
اَیِزیُدِفيال 3.»ِمّمَ

ِة.« ّحَ ِحْفُظالّصِ ُوُضوِءَو
ْ
ِإْس���َباُغال ُروَرِةَو

َ
ِعْنَدالّض

َّ
ْطَبِةِإال الّرَ ْش���َجاِر

َ ْ
َقْطِعال

بحاراالنوار،ج73،ص319.
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ازدرخت���انوگلهاوگیاهانمراقب���تالزمرابهعملآورند،
کودکانخودراازآسیب بهویژهسرپرس���تانوبزرگترهاباید
رساندنبهآنهابازدارند،وبهآناناجازهندهندکهباغچهها
گله���اراتخری���بنمایندونهالهارابش���کنندوپوس���ت و
کهباعثخشکشدنآنهاشود،یااینکه درختانرابکنند
کنند رویدرختانیادگاریبنویس���ندیازیرآنهاآتشروشن
وهمینط���ورنگذارندآنانبهصندلیه���اونردههایپارکها

آسیببرسانندویاآبهاپارکراکثیفوآلودهنمایند.

رعایت حقوق افراد حاضر در پارک

 اف���راددرجامعۀاس���المیبراس���اسلیاقته���ایدینیو
کریمازیکس���ومیفرماید: ایمانیازارزشبرخوردارند.قرآن

 ���ون إخوة(1؛»مؤمن���انبایکدیگربرادرن���د.«واز
ُ

ؤِمن
ُ

���ا الم
َ

م
َّ
)ِإن

ْم(2؛
ُ

اک
َ

ق
ْ
ت

َ

ِه أ
َّ
 الل

َ
د

ْ
ْم ِعن

ُ
ک

َ
َرم

ْ
ک

َ

 أ
َّ

س���ویدیگرمیفرماید:)ِإن
»درحقیق���ت،ارجمندترینش���مان���زدخ���دا،پرهیزگارترین
شماس���ت.«؛یعنیرعایتتقوا،احت���رامبهدیگرانورعایت

حقوقهرمسلمانیبردیگرمسلمانانالزماست.
ام���امص���ادق7هن���گامش���مردنحق���وقاف���رادمؤمن
کمترینح���قآنانچنی���نمیفرماید: بریکدیگ���ر،پیرام���ون

1.حجرات/10.
2.همان/13. 
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کمترینحقبرادرتبرتوایناستکههرآنچهبرایخودت
میپس���ندی،برایاونیزبپس���ندیوآنچهبرایخودناخوش

داری،برایاونیزناخوشبداری.1
ک���هقلبترا رس���ولخ���دا6فرمود:اس���المآناس���ت
]بهحق[واگذاریومس���لمانانازدس���توزبان���تدرامان

باشند.2
همچنی���نآنحضرتفرمود:مس���لمانبرادرمس���لمان
است،پسدرکنارهمازآبودرختبهرهمیبرندودربرابر

فتنهانگیزیاوریکدیگرند.3
کهمردم امامصادق7نیزفرمود:مسلمانکسیاست
ازدستوزباناوآسودهباشند،ومؤمنکسیاستکهمردم

اوراامینمالوجانخودبدانند.4
گرانسانبه بنابراین،درفضاهایعمومیمانندپارکهاا
دیگراناهانتکندیاموجباتاذیتوآزارآنانرافراهمآورد،

ُهَماَتْکَرُهِلَنْفِسك.«
َ
َتْکَرَهل ِلَنْفِسَكَو ُهَماُتِحّبُ

َ
ل ْنُتِحّبَ

َ
ْیَسُرَحٍقِمْنَهاأ

َ
1.»...أ

کافی،ج2،ص169.
مالمس���ِلُموَنِم���نَقلِبکوَی���ِدک.«کنز

َ
2.»الس���الُمأنتس���لَمَقلُب���کویس���ل

العمال،ج1،ص26.
یالَفّتاِن.«

َ
3.»الُمس���ِلُمأخوالُمس���ِلمَیَس���ُعهَماالَماُءوالَش���َجُروَیَتعاَوناِنَعل

میزانالحکمة،ج5،ص366،ح8956.
ی

َ
اُسَعل ُمْؤِمُنَمِناْئَتَمَنُهالّنَ

ْ
ال ِلَساِنِه،َو اُسِمْنَیِدِهَو ُمْسِلُمَمْنَسِلَمالّنَ

ْ
4.»ال

ْنُفِسِهْم.«معانیاالخبار،ص239،ح1.
َ
أ ْمَواِلِهْمَو

َ
أ
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کارزشتیانجامدادهواسالماوراازاینکاربازداشتهاست.
دراینجابهنمونههایدیگریاشارهمیکنیم:

رسولخدا6میفرماید:خداوندعزیزوجلیلفرموده
اس���ت:هرکهبهیکیازدوستانمنتحقیروتوهینروادارد،

برایجنگبامنآمادهشدهاست.1
ونی���زمیفرماید:هرکسمؤمنیرابی���ازارد،مراآزردهوهر
کسمرابیازارد،خداراآزردهاستوکسیکهخدارابیازارد،
درکتبآسمانیتورات،انجیل،زبوروقرآنموردلعنتقرار

گرفتهاست.2
کناردیگرانقرارمیگیریمبایدازس���رو بنابراینوقتیدر
کردنصدایوس���ایلصوتی]چه صدایآزاردهندهوبلند
موس���یقیحرامیابخشمداحیح���اللوخوب[خودداری

نماییمواجازهندهیمبچههاآرامشدیگرانرابهمبزنند.

رعایت آداب اجتماعی و حسن همجواری

 یک���یازمحورهایمهمدرزندگ���ی،تعاملباهمنوعانو
شهرونداناست.دربارۀمعاشرتبادیگران،موضوع»ُحسن

ُخلق«ازجایگاهویژهایبرخورداراست.

ْرَص���َدِلُمَحاَرَبِتي.«کافی،ج2،
َ
َهاَنِليَوِلّیًاَفَقْدأ

َ
:َم���ْنأ

َ
َجّل َو اهلُلَعّزَ

َ
1.»َق���ال

ص351.
َمْنآَذىاهلَل َو

َ
َجّل َو َم���ْنآَذاِنيَفَقْدآَذىاهلَلَعّزَ 2.»َم���ْنآَذىُمْؤِمنًاَفَقْدآَذاِنيَو

ُفْرَقاِن.«مشکاةاالنوار،ص78.
ْ
ال َو ُبوِر الّزَ ْنِجیِلَو ِ

ْ
ال ْوَراِةَو ُعوٌنِفيالّتَ

ْ
َفُهَوَمل
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رس���ولخدا7فرم���ود:درترازویعملآدم���یبههنگام
رستاخیز،چیزیبرترازحسنخلقنهادهنمیشود.1

درروای���اتمادربارۀمحدودۀحس���نخل���قچنینآمده
اس���ت:هنگامیکهازامامصادق7پرسیدند:حّدخوش
خوییچیست؟فرمود:نرمخووخوشگفتارباشیوبرادرت

راباخوشروییدیدارکنی.2

توجه به ارزش های دینی و فرهنگی

 نظربهاینکهانس���انموجوددوبعدیاس���توازجسمو
جانترکیبش���ده،آیینحیاتبخشاسالمبهتناسبابعاد
مختلفوجودیانسانرهنمودهایالزمراارائهکردهاست.
بخشیازرهنمودهایاس���المیپیرامونرسیدگیبهمسائل
جس���میومادیزندگیبش���راس���توبخش���یدیگ���ردربارۀ

مسائلمعنویوروحیانسان.
کهیکفردیاخان���وادهدرپارکیافضایس���بزبه زمان���ی
لذتحاللمیپرازدوس���اعاتیازفراغتخودرابهسرگرمی
دراینزمینهاختصاصمیدهد،س���زاوارومناس���باست
کهبهپاسداریازارزشهایدینینیزتوجهداشتهباشدواز

کافی،ج ِق.«
ُ
ُخل

ْ
ْفَضُلِمْنُحْس���ِنال

َ
ِقَیاَمِةأ

ْ
1.»َماُیوَضُعِفيِمیَزاِناْمِرٍئَیْوَمال

2،ص99.
َمَك

َ
ُتِطیُبَکال ُتِلیُنَجاِنَبَكَو

َ
ِقَقال

ُ
ُخل

ْ
ُحْسِنال

ُ
اِدُق7َماَحّد 2.»ُسِئَلالّصَ

َخاَكِبِبْشٍرَحَسٍن.«منالیحضرهالفقیه،ج4،ص412.
َ
َقیأ

ْ
َتل َو
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وظایفخویشدراینزمینهغافلنگرددوموضوعحجاب
وعف���افورعایتمرزهایاس���المیدررابطهب���اآن-کهدر
بخشآسیبشناسیبوستانوپارکبهاشارهخواهیمنمود

-دربرخیازاماکنعمومیکمرنگنشود.
توج���هبهوظایفعبادیونیای���شباخدابههنگامنماز
کهیکیازنش���انههایافرادباایماناس���ت-بایدجدیتر -
باشد.ازاینرو،درمساجدیانمازخانههایپارکهاکهبرای
حضوربهموقعمس���لمانانبراینمازاحداثش���دهاس���ت،
شایستهاس���تهنگامفرارس���یدنوقتنمازهمگاندرآن
حض���وریافتهوبهعبادتبپردازن���د.درروایاتاولیایدین،
آبادانیمس���اجد)ونمازخانهها(ازنشانههایجوانمردیبه

شمارآمدهاست.
امیرمؤمنانعلی7میفرمای���د:مرّوتوجوانمردیدر
ش���شچیزاست:سهچیزآنهادروطناس���ت:تالوتقرآن،
آبادسازیمساجدودوستگزینیدرراهخدا،وسهچیزدر
سفراست:بخششاززادوتوشه،خوشاخالقیباهمسفران

ونیکومعاشرتکردن.1
گرامیبدارد، کهمس���جدرا کس���ی همچنینمیفرماید:

َوُة
َ

َحَضِرِتال
ْ
ِتيِف���يال

َّ
َحَضِرَفال

ْ
ٌثِفيال

َ
َث���ال ���َفِرَو ٌثِفيالّسَ

َ
َثال ُةِس���ّتٌ ُمُرّوَ

ْ
1.»ال


ُ

ل
ْ

���َفِرَبذ ِتيِفيالّسَ
َّ
اال ّمَ

َ
أ ْخَواِنِفياهلِلَو ِ

ْ
َخاُذال اّتِ َمَس���اِجِدَو

ْ
ِعَماَرُةال ُقْرآِنَو

ْ
ال

َمْعُروِف.«ارشادالقلوب،ص77.
ْ
ُمَعاَشَرُةِبال

ْ
ال ِقَو

ُ
ُخل

ْ
ُحْسُنال اِدَو الّزَ
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خدارادررستاخیزباشادمانیوبشارتدیدارمی کندوخدا
نامۀاعمالشرابهدستراستاومیدهد.1

هنگامیکهامامصادق7سفارشاتلقمانبهفرزندش
رایادآوریمیکند،میفرماید:لقمانبهپسرشگفت:پسرم!
 ک���ن!یکیاز ک���ردی]نکاتیرارعایت گروهیس���فر هرگاهبا
آنس���فارشهاچنیناس���ت[:هرگاهوقتنمازفرارسید،آن
رابههیچرویتأخیرنینداز!نمازترابخوانوآس���ودهش���و؛
گربتوانی[نمازرا گردنانسان،]وا چراکهنمازِدینیاستبر

بهجماعتبخوان،هرچندبرباالینیزهباشد.2

ْعَطاُهِکَتاَبُهِبَیِمیِنِه.«
َ
أ َقاُهَضاِحکًاُمْسَتْبِشرًاَو

ْ
ِقَياهلَلَیْوَمَیل

َ
َرَمْسِجدًال

َ
1.»َمْنَوّق

بحاراالنوار،ج7،ص304.
َها

َ
اْسَتِرْحِمْنَهاَفِإّن َهاَو ِ

ّ
َصل ْرَهاِلَشْيٍءَو ُتَؤّخِ

َ
ِةَفال

َ
ال 2.»َیاُبَنَيِإَذاَجاَءَوْقُتالّصَ

ِسُزّج.«مکارماالخالق،ص252.
ْ
یَرأ

َ
ْوَعل

َ
ل ِفيَجَماَعٍةَو َصّلِ َدْیٌنَو
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فصل پنجم

کز  آسیب شناسی پارک و مرا

تفـــریحی
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کم رنگ شدن بعضی از ارزشها
انسانبنابهضرورتوبهطورطبیعیبرایرفعخستگی
وتنوعدرزندگیبهتفریحنیازداردوبایداوقاتفراغتخود
راباکارهایمس���ّرتبخشوش���ادیآفرینبگذراندوخودرا
کند.ازاین برایچندس���اعتیازقیدوبندهایزندگیآزاد
رو،آییناس���المبالذتجوییوکس���بنش���اطوش���ادمانی
کزتفریحی موافقاس���تومیتوانازپارکوفضایسبزومرا
درای���نزمینهبهرهمندش���د؛اماازایننکت���هنبایدغافلبود
کهکس���بلذتوشادیآنگاهارزش���منداستکهبهدوراز
اف���راطوتفریطبودهوعاملیبرایرش���دوموفقیتآدمیدر
کهبهآناش���تغالدارد،باشدوبایدانسانی،اسالمی، کاری

خداپسندانهوهمراهبارعایتحدودباشد.



معیار تفریح و شادی

 درفرهن���گاس���المی،موض���وعپرداخت���نب���هتفری���حو
گرفته خوشگذرانیعنایتش���دهوبهنوعیموردتأییدقرار
است؛امااینموضوعشرایطیداردکهبهبعضیازآنهااشاره

میکنیم:

الف( پرهیز از گناه
 ایناصلمهمهمیشهبایدموردتوجهماباشدکههرجاو
هرنوعشادیوتفریحیکهازراهگناهوهمراهبانافرمانیخدا
صورتپذیرد،کاریمنفیوضدارزش���یاس���توهیچگاه

موردتأییداسالمواولیایدیننبودهونخواهدبود.
کارشناس���انوفقیهاندین)مراجع گربهنظرجمعیاز ا
عظامتقلید(دستزدن،هلهلهکردن،خندیدنوشادمانی
درمجالسعروس���یوغی���رآنبرایبانوانجایزاس���ت،این
بدانمعنانیستکهدرهرمجلسیبهعنوانخوشگذرانیو
تفری���حچنینکاریبرایجلبرضایتاینوآن،آنهمدر

حضورمرداننامحرمجایزورواباشد!
امامصادق7فرمود:برایجلبخشنودیکسی،خدا
رابهخشمنیاوریدوبادوریازخدابهمردمنزدیکنشوید.1 

اِسِبَتَباُعٍدِمَناهلِل.« یالّنَ
َ
ُبواِإل َتَتَقّرَ

َ
ال ِقِهَو

ْ
َحٍدِمْنَخل

َ
ُتْسِخُطوااهللَِبِرَضاأ

َ
1.»ال

وسائلالشیعة،ج16،ص154.
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ازاینرو،آنحضرتحضوردرچنینمجلس���یرانکوهش
نم���ودهوفرمودهاس���ت:س���زاوارنیس���تمؤمندرمجلس���ی
ک���هدرآننافرمانیخ���دامیش���ودواونمیتواندآن بنش���یند

مجلسراتغییردهد.1
بهپرسشیدراینزمینهدقتکنید:

س���ؤال: رق���صمحلیمردبرایمردوزنب���رایزنویامرد
بینزنانوزنبینمردان،چهحکمیدارد؟

گربهگونهایباش���دکهشهوتراتحریککندو پاس���خ: ا
یامستلزمفعلحرامیاترتبمفسدهایباشدویازندربین

مردانبیگانهبرقصد،حراماست.2

ب( پرهیز از لغو و لهو
کهبرایبندگیوتکامل انسانبرترینآفریدۀخداس���ت
آفریدهش���دهتاب���همقامقربالهینایلآی���د.بنابراین،نباید
عم���رگرانمای���هرادرکاره���ایبیه���ودهولغوس���پریکندوبا
هوس���بازی،خودراازمسیررشدوتکاملبازداردوبههنگام

تفریحنیزبایدازکارهایلهو)حرام(بپرهیزد.
کتمییزموسیقیحاللازحرامچیست؟وآیا سؤال: مال

یَتْغِییِرِه.«
َ
َعل َیْقِدُر

َ
ال ْنَیْجِلَسَمْجِلسًاُیْعَصیاهلُلِفیِهَو

َ
ُمْؤِمِنأ

ْ
َیْنَبِغيِلل

َ
1.»ال

همان،ص260.
2.توضیحالمس���ائلمراجع،ج2؛استفتائاتمقاممعظمرهبری،ص969،

س1168.
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موسیقیکالسیکحاللاست؟
کهبهنظرعرفموس���یقیلهویو پاس���خ: هرموس���یقیی
مطربومناس���ببامجالسعیشونوشباش���د،موسیقی
ک���هموس���یقی ح���راممحس���وبمیش���ودوفرق���ینمیکن���د
کالس���یکباش���دیاغیرکالس���یک.تش���خیصموض���وعنیز
گرموس���یقییاینگونه موکولبهنظرعرفیمکلفاس���توا

نباشد،بهخودیخوداشکالندارد.1
س���ؤال: منظورازموس���یقیمطربولهویچیس���توراه

تشخیصآنکداماست؟
پاسخ: موسیقیمطربآناستکهبهسببویژگیهایی
 کهدارد،انس���انراازیادخدایمتعالوفضایلاخالقیدور
نم���وده،بهس���متبیبندوباریوگناهس���وقدهدومرجع

تشخیصموضوع،ُعرفاست.2

حکم•ترویج•موسیقی ••

درزمین���ۀترویجموس���یقیبهپرس���شوپاس���خزیرتوجه
کنید:

س���ؤال: زمزمههای���یبهگوشمیرس���دمبنیب���راینکهدر
مدارسکالسموس���یقیبهعنوانیکدرسقراردادهشود،

1.همان،ص962،س1127.
2.همان،ص963،س1129.
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آی���امتولی���انفرهنگیازنظرش���رعیمجازب���هچنیناقدامی
هستند؟

امام خمینی: موس���یقیب���اتریاکفرقین���دارد...ازجمله
چیزهاییکهبازمغزجوانهایماراتخدیرمیکند،موسیقی
گرمغزانسانچندوقتی کها است.موسیقیسببمیشود
گ���وشکند،تبدیلبهیکمغزغی���رفعالوغیر بهموس���یقی

جدیشودوانسانراازجدیتبیرونمیکند.
کهالبتههرکسبرحسبطبع موسیقیازاموریاست
خوش���شمیآید؛لیکنانسانراازجدیتبیرونمیبردوبه
یکموجودهزلوبیهودهمیکش���اند.جوانیکهاکثراوقاتش
راپ���ایموس���یقیصرفکند،ازمس���ائلزندگیوازمس���ائل

جدیبهکلیغافلمیشود.
حضرت آی���ت اهلل خامنه ای:آموزشموس���یقیونوازندگی
 ب���هنونه���االنموج���بانحرافآنانوترتبمفاس���داس���تو
جایزنیست.مس���ئولینفرهنگیمجازنیستندسلیقههای
ش���خصیخودرابهاسمنش���رفرهنگومعارفدرآموزشو

پرورشنوجوانانبهکارگیرند.
حضرت آیت اهلل صافی: واضحاستکهجایزنیست.

حضرت آیت اهلل مکارم: اینکارجایزنیست.
حضرت آیت اهلل بهجت: حراماست.
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حض���رت آی���ت اهلل تبریزی: ی���اددادنوی���ادگرفتنوگوش
دادنبهموسیقیلهویحراماست.1

امامخمینی1ونیزمقاممعظمرهبریدربارۀآهنگهای
کهانسان صداوسیمابهاینمضمونفرمودهاند:هرموردی
آنآهنگرامطربومناس���ببامجالسلهوولعببداند،

نبایدگوشکند،واگرمشکوکباشد،مانعیندارد.2

بدحجابی و دوری از عفاف

اکنونکهدربرخیازآناماکناختالطزنومردمشاهده
میگردد،بایدبهایننکتهپرداختکههرزنومردمسلمانی
بای���دبداندکهدراس���المموضوعمحرمونامح���رممطرحوبا
اهمیتاس���توآزادیبدونقیدوش���رطمعنان���دارد؛مثاًل
دخت���رعمو،دخترعمه،دختردایی،دخترخالهوخواهرزن
گربا کردنبهآنان،ا گفتنباآنانونگاه نامحرماندوس���خن

ریبه)تحریکشهوت(باشد،گناهبودهوجایزنیست.
ازای���نرو،رعایتحیاوعفافبرهرفردیالزماس���تو
 یکیازجلوههایزیبایعفاف،مس���ئلۀپوش���شاسالمیو
حجاباس���ت.پوش���شاسالمیس���ببمیگرددزمانیکه
یکبانویمس���لمانازخانهبیرونم���یرودوجانبعفتو

1.مسائلجدیدازدیدگاهعلماومراجعتقلید،ج3،ص87.
2.همان،ج1،صص62 - 65.
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پاکدامنیرارعایتمیکند،ازتصمیمشیطانیافرادبیبند
وباروفاسددرامانبودهونتوانندبهاوتعرضکنند.

حک���محجابازدیدگاهاس���المروش���ناس���توآیاتو
کرده روایاتباصراح���تآنرابیاننمودهوبهرعایتآنامر
استواینموضوعسببشدهتمامفقیهان)شیعهوسنی(

فتوابهوجوبآندهند.
استادشهیدمطهری1دراینزمینهمیگوید:»حقیقت
کهدرمس���ئلۀپوش���ش-وب���هاصطالحعصر امرایناس���ت
کهآیازنخوباست اخیرحجاب-س���خندرایننیست
پوش���یدهدراجتماعظاهرش���ودی���اعریان؟روحس���خناین
ک���هآیازنوتمتع���اتم���رداززنبایدرایگانباش���د؟ اس���ت
آی���امردبایدحقداش���تهباش���دکهازهرزن���ی،درهرمحفلی

حداکثرتمتعاترابهاستثنایزناببردیانه؟
کهبهروحمسائلمینگرد،جوابمیدهد:خیر، اسالم
م���ردانفق���طدرمحی���طخانوادگ���یودرکادرقان���ونازدواج
وهم���راهبایکسلس���لهتعهداتس���نگینمیتواننداززنان
کنند؛ام���ادرمحیط کامجویی بهعنوانهمس���رانقانون���ی
 اجتم���اعاس���تفادهاززن���انبیگانهممنوعاس���توزناننیزاز
اینکهمردانرادرخارجازکانونخانوادگیکامیابس���ازند،

بههرصورتوبههرشکلممنوعمیباشند.
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کهزن درستاس���تکهصورتظاهرمسئلهایناست
چهبکند؟پوش���یدهبیرونبیایدیاعریان؟یعنیآنکسکه
مس���ئلهبهناماوعنوانمیشود،زناستواحیانًامسئلهبا
لحندلسوزانهایطرحمیشودکهآیابهتراستزنآزادباشد
یامحکومواسیردرحجاب؟اماروحمسئلهوباطنمطلب
چیزدیگریاستوآناینکهآیامردبایددربهرهکشیجنسی
اززن،جزازجهتزنا،آزادیمطلقداشتهباشدیانه؟یعنی
آنکسکهدراینمس���ئلهذینفعاست،مرداست،نهزن،
والاقلمرداززندراینمس���ئلهذینفعتراست.بهقولویل
دورانت:»دامنهایکوتاهبرایهمۀجهانیان،بجزخیاطان،

نعمتیاست.«
کامیابیه���اب���همحیط پ���سروحمس���ئله،محدودی���ت
 خانوادگ���یوهمس���رانمش���روع،ی���اآزادب���ودنکامیابیه���او
کشیدهش���دنآنهابهمحیطاجتماعاس���ت.اسالمطرفدار
کامیابیهای فرضیۀاولاس���ت.ازنظراس���الم،محدودیت
جنس���یبهمحی���طخانوادگیوهمس���رانمش���روع،ازجنبۀ
روانیبهبهداش���تروانیاجتم���اعکمکمیکند،وازجنبۀ
خانوادگ���یس���ببتحکیمرواب���طاف���رادخان���وادهوبرقراری
کاملبینزوجینمیگردد،وازجنبۀاجتماعی صمیمیت
کاروفعالی���تاجتماع موجبحف���ظواس���تیفاینی���روی
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میگ���ردد،وازنظ���روضعزندربرابرمرد،س���ببمیگرددکه
ارزشزندربرابرمردباالرود.

فلسفۀپوششاسالمیبهنظرماچندچیزاست:بعضی
ازآنه���اجنبۀروان���یداردوبعضیجنبۀخانهوخانوادگی،و
بعضیدیگرجنبۀاجتماعی،وبعضیمربوطاس���تبهباال

بردناحترامزنوجلوگیریازابتذالاو.
حج���ابدراس���المازیکمس���ئلۀکلیترواساس���یتری
کهاس���الممیخواه���دانواع ریش���همیگی���ردوآنایناس���ت
التذاذهایجنس���ی،چهبصریولمسیوچهنوعدیگر،به
کادرازدواجقانونیاختصاصیابدو محیطخانوادگیودر
اجتماعمنحصرًابرایکاروفعالیتباشد.برخالفسیستم
کاروفعالی���ترابالذتجوییهای که غربیعص���رحاضر
جنس���یبههممیآمیزد،اس���الممیخواهدایندومحیطرا

کاماًلازیکدیگرتفکیککند.«1 
تمای���لآدمیبهآراس���تگیوخودآرای���یموضوعیفطری
وطبیع���یاس���توبردیگ���رانآث���ارروانیمیگ���ذاردوباعث
آرامشخودانس���انمیشود.ازدیدگاهاسالمنیزخودآراییو
آراس���تگیازراهنظافت،زایلنم���ودنموهایزایدبدن،عطر
زدن،سرمهکشیدن،شانهکردنموها،حنابستن،انگشتربه

1.مجموعهآثار،ج19،ص432.
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دستنمودنوماننداینهاموردسفارشواقعشدهاست.
البتهحدودومواردآراس���تگیازسویبانوانبایدرعایت
ین���تازنامحرمانبرایزنانالزماس���ت، گرددوپوش���اندنز
کید هرچن���دآرایشوزینتآن���انبرایهمسرانش���انموردتأ

واقعشدهاست.

پرهیز از عیاشی گری

 ک���هب���رایهم���گان،بهوی���ژهجوانانهش���دار درروایت���ی
گرامیاس���الم6  ک���هرس���ول اس���ت،چنی���نآمدهاس���ت
فرمود:ایپس���رمسعود!بهزودیپسازمنمردمانیخواهند
ک���هغذاهایخ���وبورنگارن���گمیخورن���دوبرمرکب آمد
ک���هخ���ودرامیآراین���د،همانند س���وارمیش���وند،درحال���ی
زن���یکهبرایش���وهرشآرای���شنمودهاس���توهمچونزنان
جلوهگریمیکنندوروشیهمانندشاهانستمکاردرپیش
کهشراب میگیرند.آنانمنافقاناینامتدرآخرالزماناند
مینوش���ندودرپیبازیبادوش���یزگانندوبرمرکبش���هوت
س���وارمیشوند،نمازهایجماعتراترکمیگویند،ازنماز
ی���ادهروی ش���امگاهانب���ازمیمانن���دودرخ���وردنافراطوز
میکنند.]مگرنمیدانندکهدراینزمینهونس���بتبهاقوام
گذشته[خدایعزیزوجلیلمیفرماید:»پسازآنانمردمی
ناشایس���تهبهجایایشانآمدندکهنمازراضایعنمودندواز
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هواوهوسهایخودپیرویکردندوبهزودیسزایگمراهی
خودراخواهنددید.«؟

که گیاهیهس���تند ایپس���رمس���عود!اینافرادهمچون
ش���کوفۀزیبای���یدارد؛ام���اطعمآنتلخاس���ت.س���خناین
دس���تهمردمحکمتآمیزاس���ت]وخ���وبوباجاذبهحرف

میزنند[؛امارفتارشاندردبیدرماناست...
کاخهامیافرازند،ومساجدرازرق خانههامیس���ازندو
وب���رقوآرای���شمیدهند،جزدنیاهّموغم���یندارند...ای
 پس���رمسعود!زنانایش���انمحرابشاناس���ت،ودرهمودینار
)مالوثروت(شرفوآبرویایشان،وشکم)وشکمبارگی(
گرفتاریامت هدفاصلیشان.آنانبدترینبدانهستند.

ازایشانوزیرسرآناناست.1

حفظ حریم خانواده ها

دربسیاریازپارکهافضاهایمناسببرایبهرهبرداری
صحی���حخانوادهه���اوج���ودن���داردوزمانیکهی���کخانوادۀ
کمترجایی مذهبیب���راییافتنمکانمناس���بمیگ���ردد،
رامیتوان���دشناس���اییکندکهدرمعرضدی���دافرادنامحرم
نباشدوباآسایشخاطربتوانددرآنجاحضورداشتهباشد.
ممکناستبعضیچنینتصورکنندکهاینجاپارکاست

1.مکارماالخالق،ص448.

131   شط ف آ رطس ارپف ژ تایاو وگو سس



 کنارهمحضور وهمههمچونخواهروبرادربایکدیگرودر
دارن���د؛امااینموضوعبرایارتباطه���ایضروریمعنادارد؛
کهزنومردیچشمش���انبهیکدیگرافتادو یعنیهنگامی
پرسشیداشتند،بایدنگاهشانبدونشهوت؛بلکههمانند
خواه���روبرادرباش���دوباحفظحریمورعایتپوش���شالزم
کنند،نهاینکهحدومرزهاشکس���تهش���ودوهرنوع گفتگ���و
ارتباطوگفتگویانگاهیرابهنامخواهروبرادریروابدانند.

گرارتباطهابههربهانهایتوأمباگناهباشد،جایزنیست. ا
ک���همح���رمو س���وال: ش���رکتدرعروس���یهاومجالس���ی

نامحرممختلطهستند،چهحکمیدارد؟
حض���رت آی���ت اهلل بهجت: ب���افرضاش���تمالبرح���رامیا
مفس���ده،بایداجتنابش���ودواخت���الطزنوم���ردهمجایز

نیست.
حضرت آیت اهلل صافی گلپایگانی: حراماست.

گربهنحویاستکهموجب حضرت آیت اهلل سیستانی: ا
مفسدهویاارتکابگناهاست،جایزنیست.

حض���رت آیت اهلل فاضل: جایزنیس���توبای���دآنهارامنع
کرد.

حض���رت آی���ت اهلل تبری���زی: چنانچ���هاخت���الطم���ردوزن
نامح���رمهم���راهارت���کابمحّرم���یباش���دیاس���ببتحریک
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شهوتبرحرامگردد،جایزنیستوبایدوالدینفرزندانشان
رامنعکنندتادراینگونهاختالطهاشرکتنکنند.

حض���رت آی���ت اهلل م���کارم ش���یرازی: درف���رضمس���ئلهکه
گن���اهدرآمدهومجلسس���الم مجل���سبهص���ورتمجلس

اسالمینیست،شرکتدرآنحراماست.1
گناه بنابراین،بایدبرایپیش���گیریازفراهمآمدنزمینۀ
اندیش���یدوفضاهایس���بزوبوس���تانهارابهگونهایسامان
ک���ههمخانوادههابتوانندبهخوب���یازآنبهرهببرند،هم داد
محیطآنجاچش���ماندازخوبیداشتهباش���د،وهمحریمها
حفظش���ودوشکستهنگردد.برایدس���تیابیبهاینهدف
مقدس،تشریکمس���اعیدستاندرکاراناماکنعمومیو

کسانیکهدرآنجاحضورمییابند،ضرورتدارد.

پرهیز از دخانیات و قلیان

یکیازآس���یبهاییکهدامنگیربش���رشدهوکشورهای
گوناگونجهانونیزکشورمابهآنمبتالاست،موضوعمواد
مخدرومصرفدخانیاتاست.دربارۀضرروزیانسیگار
ک���دامجای وقلی���انچن���دجه���تقابلتوجهاس���تکههر

بحثوگفتگودارد:
1.بهمخاطرهافتادنسالمتیوتندرستیخودودیگران؛

1.مسائلجدیدازدیدگاهعلماومراجعتقلید،ج1،ص143.
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2.ضررهایاجتماعی؛
3.ضررهایاقتصادی؛

4.ضررهایاخالقیوتربیتی.
کردهوبعضی اخیرًامصرفدخانیاتبیش���تررواجپیدا
دانستهیاندانستهنسبتبهشیوعآن،بهویژهدربینجوانان
دامنمیزنند.موضوعاس���تعمالدخانیاتمانندسیگارو
کنندهاس���ت.درزمینۀ قلی���انوآمارمبتالیانب���هآننگران
کز قلیانمتأس���فانهقهوهخانهها،عالوهبرسطحشهر،درمرا
تفریح���یوعمومیوبعضیازپارکهانیزدایرش���دهاس���ت
گونهایکهحتی کهزمینۀگس���ترشآنرافراهمم���یآورد،به
نوجوان���انب���دوندغدغۀخاطراقدامبهکش���یدنس���یگارو

قلیانمیکنند.
ک���هدرگذش���تهوجود یک���یازذهنیته���اینادرس���تی
کشیدنقلیانچندانزیانبخشنیست که داشتاینبود
ومانندس���یگارنمیباشد؛امارسانههایجمعی،خصوصًا
کهبراس���اس کیددارند درس���الهایاخیربراینمس���ئلهتأ
تحقیقاتپزشکی،کشیدنقلیاننیزبرایبدنانسانزیان

کرد. فراوانیداردوبایدازآنبهشدتاجتناب

نظر•مراجع•پیرامون•سیگار•و•قلیان ••

س���وال: ام���روزهبرایاس���تعمالس���یگارمض���راتزیادی
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ثابتشدهوعالوهبراینمضرات،کشیدنآندربینعموم
 موجبآزارواذیتمردممیش���ود،بفرماییدکشیدنسیگار

چهحکمیدارد؟
آی���ت اهلل خامن���ه ای: اس���تعمالس���یگارحراماس���ت،در

صورتداشتنضررمعتنابه.
آیت اهلل مکارم شیرازی: کشیدنسیگاروانواعدخانیات،
گ���ربهتصدیقاهلاطالعضررمهمیداش���تهباش���د،حرام ا

است.
آیت اهلل فاضل لنکرانی: چنانچهموجباعتیادشود،جایز

نیستومعتادبهآندرصورتعدمضررآنراترککند.
آیت اهلل صافی: برایهرکسضررمعتٌدبهداش���تهباشد،

جایزنیست.
آیت اهلل تبریزی: کارخوبینیس���ت،بهترآناستکهترک

شود.
کهمیداندسیگاربرایاوضرر آیت اهلل سیستانی: کس���ی
 مهمیمانندبیماریهایمهلکدارد،جایزنیستسیگار
بکشدوسیگارکشیدندرجمع،اگرکسیحاضرباشدکه
برایاوضررمهمیدارد،مانندبیمارانریوی،جایزنیست.1
 سؤال: استعمالدخانیاتدراماکنعمومیموجبآزار

1.همان،ص147 - 148.
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واذیتدیگرانونیزضرربدنیبرایآنهامیشود.آیااقدامبه
اینکارجایزاست؟

آیت اهلل خامنه ای: اگرموجباذیتاس���تیاضررمیزند
وطرفراضینیست،جایزنیست.

آیت اهلل فاضل لنکرانی: خیر.

آیت اهلل مکارم: اشکالدارد.
آیت اهلل صافی: اگرضررمعتٌدبهداشتهباشدویاموجب

اذیتدیگرانباشد،جایزنیست.1

مزاحمت برای خانواده ها

درپارکه���ازمین���ۀنش���اطوش���ادیوگذران���دناوق���ات
فراغ���تفراهمش���دهاس���توخانوادهه���اباهدفیادش���ده
برایبرطرفش���دنخستگیوکسبروحیۀبانشاطدراین
مکانهاحضورپیدامیکنند؛امامتأسفانهبرخیخانوادهها
ب���هدلی���لرعای���تنک���ردنپ���ارهایازارزشه���ایمکتبیو
دین���ی،راهرابرایسوءاس���تفادۀافرادناب���ابفراهممیآورند
وآندس���تهازافرادفرصتطلب،بهوی���ژهجوانانهرزهنیزاز
چنینفضاییبهرهبرده،بهحرکتهایزش���توش���یطانی
میپردازندومزاحمایننوعخانوادههامیشوند،واینیکی

ازآسیبهایجدیموجوددرپارکهاست.

1.همان،ج2،ص137.
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گفتنیاس���تکههمیش���هدرمیانافرادجامعهکس���انی
ب���ودهوهس���تندک���هازتعه���دالزمبرخ���وردارنیس���تندوبرای
رس���یدنبههواوهوسخویشدستبهکارهایناشایست
کرده،برای میزنندوازمکانوزمانمناس���بسوءاستفاده

دیگرانمزاحمتایجادمیکنند.
دربخشمربوطبهوظایفبهرهبرداری،پیراموننکوهش
اذی���توآزاردیگرانبرخیروایاتراآوردیمکهآزاریکمؤمن
رامانندآزاررسولخدا6وآزارخدایبزرگدانستهوازآن
بهش���دتنهیکردهوهشداردادهبود،ازاینرو،درگاماول
کهبانصبتابلوهاییفرهنگسازیشود مناس���باس���ت
تاش���ایدافرادناباببهخودآیندکهاذی���توآزاردیگرانچه
کهبهاینتذکراتتوجهنکردند، عواقب���یدارد،ودرصورتی
بای���دب���رایجلوگیریازآنانفکریکردوازراهحلمناس���بی

بهرهبرد.
بهامیدآنکهروزیباازبینرفتنآسیبهاوعواملیکه
مانعاس���تفادۀمناسبوکاملازمحیطهایپارکوفضای
س���بزمیش���وند،آحادم���ردمبتوانن���ددراینگون���همحیطها
خستگیناشیاززندگیماشینیوآلودگیهوارابهنشاطی

کاملونیروییبرایزندگیخودمبدلکنند.انشاءاهلل.
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احکاموآدابدانشآموزیودانشجویی

محمدحسینفالحزاده

مهدیرفیعی

اسماعیلمحمدی

فاطمهاستشاره

محمدحسینفالحزاده

مریمواعظ

جوادافتخاری

علیاکبرسرشار

حسینیهعظیمی

غالمرضاقلیزواره

شمساهللصفرلکی

اعظمسپهرییگانه

عزتاحمدی

سعیدعباسزاده

محمدزراعتی

سیدصیفاهللنحوی

محمدعلیبخشی

طاهرهجباری

مسعودصفییاری

مسعودصفییاری
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