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چگونگی حمایت از محیط زیست در فقه اسالمی
دکتر مصطفی تقی زاده انصاری

*

چکیده
حفاظت از محیط زیست یکی از موضوعات امروزی بشریت میباشد .لذا برای مقابله با آثار مخرب رفتارهاای بشار
در محیط زیست جامعه بین المللی به اقدامات مختلفی پرداخته است .این اقدامات هم در سطح داخلی از طریا وضا
قوانین مناسب و هم در سطح بین المللی در چارچوب معاهدات بین المللی مالحظه میشود .با توجاه باه اینکاه اساال
دینی است که محدود به یک زمان و یا مکان خاص نمیباشد و برای تما موضوعات در هر زمان و مکانی راهکااری را
ارائه میدهد  ،چگونکی برخورد اسال با مسایل زیست محیطی و راهکارهای حقاوقی مختلفای کاه باا توسال باه آن اا
قانونگذاران میتوانند به تدوین قوانین مناسب بپردازند در این مقاله ماورد بررسای قارار ترفتاه اناد .در حقاو اساال
احکامی وجود دارند که میتوان با توسل به آن ا به حل موضوعات مختلف در زمان اای و در تماامی جواما پرداخات.
شارع اسالمی با استناد به این احکا میتواند به حل موضوعات زیست محیطی بپردازد .در ایان مقالاه باه بررسای ایان
احکا می پردازیم.
واژههای کلیدی :راهکار حقوقی ،اسال  ،حفاظت از محیط زیست ،جامعه بشاری ،معاهادات ،قواعاد حقاوقی ،احکاا
اسالمی

* استادیار دانشگاه آزاد واحد ت ران شمال
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مقدمه
امروزه مسایل زیست محیطی تبدیل به یکی از م مترین دغدغه های بشری تردیده اسات .علات الالی ایدااد ایان
مسایل نیز توجه بشر به رفاه مادی و پیشرفت اقتصادی خود میباشد .البته توجه به مساایل اقتصاادی موضاوع جدیادی
نبوده بلکه بشر از ابتدای پیدایش در کره ی خاکی تا به امروز با اندیشه دستیابی هر چه بیشتر به رفاه و آساایش زنادتی
کرده و راه رسیدن به این هدف را نیز در توسعه اقتصادی یافته است.الزمه ی هر نوع توسعه اقتصادی در ب ره بارداری
از مناب طبیعی ن فته است .بنابراین به هر میزان که از طبیعت ب ره برداری شود باه هماان میازان نیاز توساعه اقتصاادی
بدست می آید .این برداشت موجب ب ره برداری بیش از حد از طبیعت و مناب طبیعی تردید .غافل از اینکه نتیده ب ره
برداری بی رویه و بیش از حد از طبیعت و مناب طبیعی باعث وارد شدن آسیب هائی به محیط زیست میشود که نتیده
دیگر آن بر هم خوردن تعادل اکولوژیکی در طبیعت است .ب ره برداری بیش از حد از جنگل ا و مناب معدنی هام چاون
نفت برای تامین انرژی موجب تر شدن کره زمین و نازک شدن الیه اوزون(سپری کاه ماان از نفاوم اماوار خطرنااک
خورشیدی به زمین میشود) شده است .از طرف دیگر استفاده از سوخت ای فسیلی موجاب افازایش آلودتی اا تردیاده
است .با توجه به وضعیت بوجود آمده امروزه بشر به این نتیده رسیده که ب ره برداری بی رویه از مناب طبیعی به منظور
توسعه اقتصادی نه تن ا برای بشر رفاه به دنبال ندارد بلکه در دراز مدت میتواند موجودیت او را با خطر مواجاه نمایاد.
با توجه به این آتاهی افکار جدیدی بوجود آمد مبنی بر اینکه هر نوع توسعه اقتصادی باید باا در نظار داشاتن مصاالح
زیست محیطی به عمل آید که الطالحا به آن توسعه پایدار تویند یعنی توسعه ای که موجب از بین رفتن مناب زیست
محیطی نشود .بدین ترتیب امروزه توجه به محیط زیست بسیار افزایش یافته و برای حفاظت آن حقاو محایط زیسات
نقش م می ایفا مینماید .نقشی که هر روز پر رنگ تر و کامل تر میتردد.
حقو محیط زیست عبارت است از مدموعه قواعد و مقررات حاکم بر روابط انسان باا محایط پیراماونی خاود .باا
توجه به اینکه محیط پیرامونی انسان شامل محیط طبیعی و محیط انسانی میشود بر این اساس حقو محیط زیسات باه
دو بخش تقسیم و تعریف میتردد :حقو محیط زیست طبیعی و حقو محیط زیست انسانی .منظور از حقاو محایط
زیست طبیعی حقو حاکم بر روابط انسان با طبیعت است که شامل جنگل و مرات و نیز دریاها و رودخانه هاا و منااب
شیالتی و جانوری غیرآبزی میباشد .منظور از حقو محیط زیست انسانی محیطی است که بشر در آن زندتی مینماید
مانند محیط ش ر و روستا و محیط کار.
به طور کلی هدف حقو محیط زیست حفاظت از طبیعت و مناب طبیعی آن اعم از عنالر جاندار و بی جاان آن و
جلوتیری ازهر تونه رفتاری است که موجب آسیب رساندن به این عنالر میتردد .آسیب به محیط زیست در قالب دو
تروه از حقو

مورد بررسی قرار می تیرند .حقو آلودتی ها در رابطه با عنالر بی جان و حقو تخریب در رابطه با

عنالر جاندار.
حال این سوال مطرح میشود که با توجه به اینکه معضالت زیست محیطای از جملاه ی موضاوعات عصار جدیاد
محسوب میشود و حقو محیط زیست به طور اخص پس از جنگ ج انی دو بوجود آمده آیا مایتاوان در حقاو
اسالمی راه حل معضالت عصر جدید را یافت ؟
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برای پاسخ به این سوال نیاز به بررسی مبانی حقو در اسال داریم .بر اساس مناب حقاو در اساال کاه کتااب و
سنت دو منب م م آن محسوب می شوند شالوده حقو اسالمی بر دو مبنا و قواعد استوار است احکا ثابت و خااص و
احکا عا و کلی.

بند  -1احکام خاص و ثابت
منظور از احکا خاص و ثابت احکامی می باشندکه لریحا و دقیقا موضوعشان در مناب حقوقی اسالمی مطرح شده
اند .م مترین مناب حقوقی در اسال کتاب یا بعبارت دقی تر قرآن کریم است و بعد از آن دیگر مناب قرار دارند:
هم چنان که آمد محیط زیست ،مدموعه ای از عنالر جاندار و بی جان در طبیعت و هم چنین محیطی که انسان در
آن زندتی مینماید را شامل میشود.
سه عنصر آب ،هوا و خاک به عنوان عنالر بی جان و عنالری هم چون تیاهان و جانوران به عنوان عنالر جانادار
و محیطی که انسان در آن زندتی مینماید مدموعه محیط زیست انسان را تشکیل میدهد .آسیبی که به محایط زیسات
وارد میشود یا به لورت آلوده نمودن آن میباشد و یا تخریب آن.

الف -حقوق آلودگی ها در اسالم
سه عنصر اللی در طبیعت که حیات به واسطه آن ا بوجود می آید و تداو می یابد عبارتند از آب ،هاوا و خااک .از
اما لاد (ع) نقل است که فرمود "ال تطیب السکنی اال بثالث ال واء الطیب والماء الغزیر و االرض الخواره" زندتی باه
سه چیز توارا میشود هوای پاکیزه ،آب توارای فراوان و زمین حاللخیز( .اسال و محیط زیست-آیه اله جوادی آملای
–قم مرکز نشر اسراء  6831ص  )38با توجه به این حدیث به بررسی اهمیت این عنالر در اسال می پردازیم .با توجاه
به اینکه آسیب وارده به این عنالر عمدتا از طری آلوده نمودن آن ا لورت میتیارد باه ایان ج ات در قالاب حقاو
آلودتیها به مطالعه آن ا می پردازیم که البته در ضمن بحث به بررسی آلودتی لوتی در اسال نیز خواهیم پرداخت.
 -1اهمیت آب و مقابله با آلودگی آن در اسالم
 -1-1اهمیت آب

نزدیک به دو سو کره زمین را آب فرا ترفته و زندتی کلیه جانداران وابسته به آن است .در آیات متعددی در قارآن
و هم چنین در احادیث به اهمیت آب به عنوان یک عنصر حیات بخش اشاره شده است.
خداوند در سوره انبیاء آیه  83می فرماید" وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُال شَایٍءح حَای " یعنای و از آب هار چیازی را زناده
تردانیدیم .در اهمیت آب همین بس که بگوئیم اولین عنصر حیاتی خل شده توسط خداوند آب بوده است زیرا خداوند
در سوره هود آیه  8می فرماید  ":وَهُوَ الذِی خَلَ َ السَمَاوَاتِ وَالْأَرٍضَ فِی سِتةِ أَیَا وَکَانَ عَرْشُهُ عَلَا الْمَااءِ "...و اوسات
خدائی که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید در حالی که عرش خداوند روی آب بود" .بنابراین قبل از آسمان ها
و زمین خداوند آب را خل نموده بوده است ..هم چنا که آمد آب منشاء حیات است .در این رابطاه خداوناد در ساوره
نور آیه  54می فرماید " وَاللاهُ خَلَ َ کُل دَابَة مِن مَاءح "...خداوند هر جنبنده ای را از آب آفرید" و در ساوره فرقاان آیاه
 45خداوند تاکید بر این دارد که وجود بشر نیز از آب است " وَهُوَ الذِی خَلَ َ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا "...اوست کسی که از آب
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بشر را آفرید .چرا که حدم بزرتی از جسم بشر و هم چنین سایر موجودات را آب تشکیل می هد .در رابطاه باا منشااء
آب در سوره نحل آیه  14چنین آمده" وَاللاهُ أَنزَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءً فَأَحٍیَا بِهِ الْأَرٍضَ بَعٍادَ مَوٍتِ َاا "...خادا از آسامان بااران
فرستاد تا زمین را پس از مرگ زنده کند .بنابراین منشاء آب در آسمان ا بوده و هدف از نازل نماودن آن در زماین زناده
نمودن زمین و به طور کلی حیات بوده است .و در سوره زمر آیه  16آمده" أَلَمٍ تَرَ أَن اللاهَ أَنزَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءً فَسَالَکَهُ
یَنَابِی َ فِی الْأَرٍضِ ثُمَ یُخْرِرُ بِهِ زَرٍعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ "....آیا نمی بینی که خدا از آسمان باران نازل تردانیاد و در روی زماین
ن رها ،جوی ا روان ساخت وآنگاه نباتات توناتون از آن برویاند .بنابراین زندتی و طراوت و زیبائی در زمین باه ج ات
موهبت آب است بموجب سوره نمل آیه  ..." 13وَأَنزَلَ لَکُم مِنَ السَمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَادَائِ َ مَاتَ بَ ٍدَاة "....از آسامان
برای شما باران می فرستدکه با آن بوستان های سر سبز و خرمی پدید می آورید .عالوه بر زیبائی و دل انگیزی کاه باه
لطف آب در زمین پدیدار شده آب موجب زندتی بشر و سایر موجودات و ادامه حیات است چرا که به وسیله آن بشار
میتواند به کشت و زرع پرداخته و از محصوالت کشاورزی و باغداری استفاده نماید .در این رابطه در ساوره انعاا آیاه
 99چنین آمده است" وَهُوَ الذِی أَنزَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجٍنَا بِهِ نَبَاتَ کُلِ شَیٍءح فَأَخْرَجٍنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِرُ مِنْهُ حَباا مُتَرَاکِبًا
وَمِنَ النخْلِ مِن طَلْعِ َا قِنْوَانٌ دَانِیَةٌ وَجَناتح مِنْ أَعٍنَاب وَالزیٍتُونَ وَالرُمَانَ مُشْتَبِ ًا وَغَیٍرَ مُتَشَابِهح "...و هم اوست خادائی کاه از
آسمان برای شما باران فرستاد تا هر نبات بدان برویانیم ،سبزه ها را از زمین بیارون آوریام و داناه هاائی بار روی هام
پیچیده شده پدید آریم و از درخت خرما خوشه های پیوسته به هم بر انگیزیم و باغ ای زیتون و آنگور و انار خل کنیم
و در سوره نحل آیه های  63و  66می فرماید" هُوَ الذِی أَنزَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءً ۖ لکُم مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْاهُ شَادَرٌ فِیاهِ تُسِایمُونَ
﴿ ﴾63یُنبِتُ لَکُم بِهِ الزرٍعَ وَالزیٍتُونَ وَالنخِیلَ وَالْأَعٍنَابَ وَمِن کُلِ الثمَرَاتِ "...اوست خدائی که آب را از آسمان فار فرساتاد
که از آن بیاشامید و درختان پرورش دهید ...و هم زراعت ای شما را از آن آب باران برویاند و ..و در ساوره سادده آیاه
 18آمده " :أَوَلَمٍ یَرَوٍا أَنا نَسُو ُ الْمَاءَ إِلَ الْأَرٍضِ الْدُرُزِ فَنُخْرِرُ بِهِ زَرٍعًا تَأْکُلُ مِنْهُ أَنْعَامُ ُمٍ وَأَنفُسُ ُمٍ "...آیا ندیدیاد کاه ماا
آب را در زمین خشک بی آب و تیاه جاری ساختیم تا حاللی را پدید آوردیم تا از آن مرد و دا هایشان مصرف کنند.
و یا در سوره فرقان آیه های  53و  59می فرماید وَأَنزَلْنَا مِنَ السَمَاءِ مَاءً طَ ُورًا ﴿ ﴾53لِنُحٍیِیَ بِهِ بَلْدَةً مَیٍتًا وَنُسٍقِیَهُ مِمَاا
خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِیَ کَثِیرًا " از آسمان آب پاک و پاکیزه برایشان نازل کردیم تا با آن زمین خشک و مرده را زنده سازیم و
هر آنچه آفریدیم ،چ ارپایان و آدمیان بسیاری را سیراب تردانیم.
و در آیه  615سوره بقره آمده " و در آبی که خداوند از آسمان فرو فرستد تا بدان زمین را پس از مرتش زنده سازد و در
آن از هر جنبنده ای بپراکند و در تردش بادها و ابری که میان آسمان و زمین مسخر است ،همانا آیت ائی است برای قومی کاه
به خرد یابند"
عالوه بر آن انباشته شدن آب ا موجب بوجود آمدن دریاها میشود که خود دریاها از ج ات مختلف برای بشار مفیاد
است از قبیل مناب جاندار و بی جان واق در آن ا و یا برای کشتی رانی و ارتباطات میان انساان ا .در ایان خصاوص در
سوره نحل آیه  65چنین آمده" وَهُوَ الذِی سَخرَ الْبَحٍرَ لِتَأْکُلُوا مِنْهُ لَحٍمًا طَرِیاا"...و او خدائی است کاه دریاا را بارای شاما
مسخر تردانید تا از توشت و ماهیان حالل آن تغذیه کنید .هم چنین در سوره مائده آیه  91چنین آمده" أُحِل لَکُمٍ لَیٍدُ
الْبَحٍرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لکُمٍ وَلِلسَیَارَةِ "...لید دریا و طعا آن برای شما حالل است تا شما و مسافران از آن ب ره مند شوید.
در سوره نحل آیه  " 65وَهُوَ الذِی سَخرَ الْبَحٍرَ لِتَأْکُلُوا مِنْهُ لَحٍمًا طَرِیاا وَتَسٍتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْیَةً تَلْبَسُونَ َا "...خدائی کاه دریاا
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را برای شما مسخر تردانید تا از توشت لطیف و تازه آبزیان تغذیه کنید و از زیورهاای آن(در ،مرجاان ،خاز ،سانداب)
استخرار کرده و خود را زینت دهید.
در رابطه با استفاده از دریا برای حمل و نقل در سوره نحل آیه  65چنین آمده" وَتَرَى الْفُلْکَ مَوَاخِرَ فِیهِ وَلِتَبٍتَغُوا مِان
فَضْلِهِ "...خدائی که دریا را برای شما مسخر تردانید و کشتی ها را می بینید که سینه دریا را می شکافند تا شما از فضال
خدا ب ره تیرید .در سوره بقره آیه  615وَالْفُلْکِ التِی تَدٍرِی فِی الْبَحٍرِ بِمَا یَنفَ ُ الناسَ "...کشتی ای کاه بارای ب اره وری
مرد در دریا روان است.
در احادیث نیز به اهمیت آب اشاره شده در این خصوص میتوانیم به حدیت آمده از اما لااد (ع) اشااره نماائیم
که فرمودند " اساسی ترین نیاز زندتی مادی انسان آب است و نان .نیاز انسان به آب بیش از نیازش به ناان اسات زیارا
انسان بر ترسنگی بیش از تشنگی لبر دارد .انسان آب را برای خوردن ،وضو ،غسل ،شست و شوی لباس هاا ،سایراب
کردن حیوانات و آبیاری باغ و مزارع استفاده میکند" باز از اما لاد (ع) نقل است که فرمودند آب مزه زنادتی اسات
زیرا خداوند می فرماید:همه چیز را به وسیله آب زنده نگه داشته ایم ".هم چناین ابوحیاان اندلسای در کتااب "البحار
المحیط" مکر نموده که آب اولین مخلو ال ی بوده است(اسال و محیط زیست – دکتار عیسای والئای –نشار اندیشاه
موالنا-قم  6833ص )84-85-
بدین ترتیب آب به عنوان عنصری م م در طبیعت مورد توجه اسال میباشد زیرا در حقیقت حیاات انساان و تماا
موجودات به آن بستگی دارد و موجب سرسبزی و پدید آمدن منظر زیبا و خر است.
در همین رابطه از پیامبر اکر (ص) نقل شده است که "مرد در سه چیز شریکند:آب ،چراتااه و آتاش(ناوری میارزا
حسن ،مستدرک الوسائل ر  68ص  .)665بنابراین آب متعل به همه است و کسی نمیتواند آن را به مالکیات خاود در
آورد و از آن هر نوع خواست استفاده و ب ره برداری کند .بنابراین بدلیل اینکه آب از حقو عامه است نباید آن را آلوده
نمود چرا که این کار تداوز به حقو دیگران محسوب میشود.
 -2-1عدم آلودگی آب

بنابرآنچه که تذشت در اسال آب به عنوان عنصری حیاتی از جایگاهی خاص برخوردار است و نباید آلوده شود .طب مااده
 9قانون حفاظت و ب سازی محیط زیست آلودتی آب عبارت است از آمیختن مواد خارجی به آب به میزانی که برای موجودات
و تیاهان زیان آور باشد .در رابطه با پاکیزه نگاه داشتن آب و عد الودتی آن از پیامبر اکر (ص) نقل است که می فرماید"نه چیز
موجب فراموشی خواهد بود که یکی از آن ا بول در آب راکد است که حضرت آن را ن ی فرموده است و در جای دیگر ادرار در
شط و در آب جاری و آب دهان انداختن در آب آشامیدنی مرد را ن ی نموده اند(" .عیسی والئی ص )31
از اما علی(ع) نیز نقل شده است که فرمود "رسول خدا از نشستن برای قضای حاجت در کنار چاه شیرین و جاوی
آب شیرین و زیر درخت میوه دار ن ی فرموده اند" هم چنین آن حضرت نیز بول در آب را ن ی نماوده اسات "(عیسای
والئی ص  )31هم چنین در حدیثی دیگر از اما لاد (ع) آمده که به یکی از یارانش فرمود "و ال تفسد علی القو مااء
هم" یعنی آب مرد را آلوده مکن(.اخال زیست محیطی در اسال -سید فضل اله حساینی-محسان عمیا نشار اساتاد
مط ری  6834ص )88
در همین رابطه در کتاب مخیره خوارزمشاهی از سید اسماعیل جرجانی آمده "دسته ای از بیماری ا مانند جذا  ،آبله،
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هاری ،وبا ،برص و ...مسری بوده و انتقال آن ا از راه هوا ،آب الوده و غیره لورت میتیرد"(عیسی والئی ص )31
 -2اهمیت هوا و مقابله با آلودگی آن در اسالم
 -1-2اهمیت هوا

در رابطه با اهمیت هوا در اسال خداوند در سوره انبیا آیه  81می فرماید" وَجَعَلْنَا السَمَاءَ سَقْفًا مَحٍفُوظًا "...و آسامان
را سقفی محفوظ و طاقی محکم آفریدیم .در تفسیر کلمه سماء تفته شده که منظور جو زماین مایباشاد یعنای فضاای
هوائی متراکمی که دور تا دورکره زمین را احاطه نموده و مان از نابودی آن در برابر تشعشعات خورشیدی مایشاود .و
اجازه میدهد تا هوای میان کره زمین تا جو در سیر طبیعی خود جریان داشته که خاود موجاب اداماه حیاات در زماین
میشود .بموجب بند سو ماده یک آئیننامه جلوتیری از آلودتی هوا ،هاوای آزاد عباارت اسات از جاو طبیعای.از اماا
لاد (ع) نقل شده که فرمودند "زنده بودن همه ابدان به هوا وابسته است و این هوا است که ساز و کار داخلی بادن را
با استنشا آن تنظیم مینماید و از نظر روحی نیز بر شادابی و نشاط و یا افسردتی و کسالت انسان تاثیر مساتقیم دارد".
هم چنین می فرماید که باد همان هواست زمانی که هوا به حرکت در می آید به آن باد می تویند و زمانی که از حرکات
باز می ایستد هوا نامیده میشود و پایداری طبیعت به باد بستگی دارد ،باد سفیر رحمت ال ی است .در سوره ر آیاه 51
وَمِنْ آیَاتِهِ أَن یُرْسِلَ الرِیَاحَ مُبَشِرَاتح وَلِیُذِیقَکُم مِن رَحٍمَتِهِ "...از جمله آیات قداست ال ی آنست که بادهای بشارت آوری
می فرستد که شما را به چیزی از رحمت بی انت ای خود ب ره مند کند .با جریان باد ابرهای آسمان از نقطه ای باه نقطاه
دیگر پراکنده شوند و با تراکم آن ا باران های پیاپی فرود می آید و با جذب آن ا در زماین نیازهاای مختلاف موجاودات
تامین می شوند .در سوره رو آیه  " 53اللاهُ الذِی یُرْسِلُ الرِیَاحَ فَتُثِیرُ سَحَابًا فَیَبٍسُطُهُ فِی السَمَاءِ کَیٍفَ یَشَاءُ وَیَدٍعَلُهُ کِسَافًا
فَتَرَى الْوَدٍ َ یَخْرُرُ مِنْ خِلَالِهِ ۖ فَإِمَا أَلَابَ بِهِ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِمَا هُمٍ یَسٍتَبٍشِرُونَ " خدا آن کسی است که بادهاا را مای
فرستد تا ابرها را در فضا بر انگیزد پس به هر تونه که مشیتش تعل تیرد و در اطراف آسمان متصل و منبسط کند وبااز
متفر ترداند آنگاه باران را بنگری که قطره قطره از درونش بیرون ریزد تا به کشاتزار و لاحرای قاومی از بنادتان کاه
بخواهد فرو بارد و آن قو مسرور و شادمان تردند.
اما لاد (ع) می فرماید :وزش باد از هواست ،باد از اجسا (اقیانوس ها ،دریاها و )...می تذرد ابرها را از جاائی باه
جای دیگری می برد تا همگان ب ره مند شوند .ابرها متراکم میتردند در نتیده باران فرود می آید .باد درختاان را باارور
مینماید ،کشتی ها را به حرکت در می آورد ،غذاها را نر و آن ا را خنک می ترداند ،آتش ها را شعله ور و اشیاء تار و
چسبنده را خشک میکند .حالل آن باد هر آنچه را در زمین است زنده میکند .اتر باد نباود تیاهاان خشاک و پدمارده
میشدند ،حیوانات می مردند و همه چیز فاسد میشد .از آن حضرت نقل اسات کاه فرماود "چنانچاه ساه روز بااد در
طبیعت نوزد هر آنچه بر روی زمین است فاسد میتردد و می تندد .این بدان ج ت است که باد همانند روح بدن اسات
و همان طور که هر تاه روح از بدن خارر شود بدن می پوسد و دچار تعفن میشود باد نیز اتار از طبیعات ترفتاه شاود
طبیعت به فساد کشیده میشود ".هم چنین آن حضرت فرموده اند "ای مفضل تو را از رموز باد آتاه ساز تاا بادانی در آن
چه حکمت و مصلحت و فوایدی ن فته است .آیا نمی بینی اتر باد از حرکت بایستد چگونه بالها پدید می آیناد؟ بالهاائی
که جان انسان ها را نشانه میرود و بیماری ها شیوع می یابد میوه ها فاسد و سبزی ها متعفن مایتردناد و در پای آن وباا
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بروز میکند و آفت در غالت و کشاورزی می افتد .همه این ا تویای این مطلب است کاه وزش بااد از روی تادبر خادای
حکیم برای الالح امور آفریدتان است(" .عیسی والئی ص )33-34
 -2-2عدم آلوده نمودن هوا

هم چنان که آمد هوا عنصری حیاتی در زندتی موجودات میباشد .برای آتاهی به ارزش آن کافی است توجه شاود
که اتر انسان میتواند چند روز بدون آب و یا چند هفته بدون غذا زندتی کند ،بیش از سه دقیقه نمیتواند بدون اکسیدن
دوا آورد(کنفرانس بین المللی محیط زیست در ریو -ص )638
بموجب بند  1ماده یک آئین نامه جلوتیری از آلودتی هوا مصوب  6845/5/19آلودتی هوا عبارت اسات از وجاود
یک یا چند آلوده کننده در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را به طوری که مضار باه حاال انساان و یاا ساایر
موجودات زنده یا تیاهان یا آثار و ابنیه باشد ،تغییر دهد".
اما علی(ع) از حضرت رسول(ص) نقل فرموده که پیامبر(ص) ن ی نموده که مسلمین با استفاده از سمو دشامن را
از پا در آورند" ن ی رسول اهلل( ص) ان یلقی السم فی بالد المشرکین" .بنابراین ”مسلمین ح ندارند با مسامو نماودن
آب و یا آلوده نمودن هوا ش رهای دشمن را مورد حمله قرار دهند( .عیسی والئی ص)93
در همین رابطه از حضرت علی (ع) نقل است که فرمودند"هرچیز که باعث آزار مرد تردد باید از بین برود" بنابراین باید
از اقدا به آلوده نمودن هوا که موجب به خطر افتادن حیات انسان و سایر موجودات میشاود ممانعات نماود .هام چناین از
ایشان نقل شده است که نباید از پشت با در هوا ادرار و در آب جاری بول نمود .طب بند یک ماده یک آئین نامه جلوتیری
از آلودتی هوا مصوب 6845/5/19آلوده کننده عبارت است از هرنوع ماده تازی ،بخار ،مای و جامد و یا مدموعه و ترکیبای
از آن ا که در هوای آزاد پخش و باعث آلودتی هوا شده و یا به آلودتی آن بیفزاید یا تولید بوهاای ناامطبوع...نمایاد .در ایان
رابطه از حضرت علی(ع) نقل است که فرمود کسی که دهانش بوی بد میدهد و باعث آزار مرد میشود نباید به مسدد وارد
شود(.اخال زیست محیطی در اسال -سید فضل اله حسینی-محسن عمی نشر استاد مط ری  6834ص )84
 -3اهمیت خاک و مقابله با آلودگی آن
 -1-3اهمیت خاک

یکی دیگر از عنالر حیاتی خاک است .خاک منشاء حیات آدمی و کلیه موجودات است بر اساس آیات ال ای خااک
مادر انسان است .در این رابطه در سوره ک ف آیه  88چنین آمده" أَکَفَرْتَ بِالذِی خَلَقَکَ مِن تُرَاب "...آیا به خادائی کاه
تو را از خاک آفریده کفر می ورزی؟ در سوره حج آیه  4می فرماید" یَا أَیُ َا الناسُ إِن کُنتُمٍ فِای رَیٍاب مِانَ الْبَعٍاثِ فَإِناا
خَلَقْنَاکُم مِن تُرَاب "...ای مرد اتر تردید در مبعوث شدن (در قیامت) دارید بدین دلیل توجه کنیاد کاه مان شاما را از
خاک آفرید و نیز در سوره آل عمران آیه  49آمده" إِن مَثَلَ عِیسَ ٰ عِندَ اللاهِ کَمَثَلِ آدَ َ ۖ خَلَقَهُ مِن تُرَاب "...همانا خلقات
عیسی پیش خدا همانند خلقت آد است که خداوند او را از خاک آفرید.
پیامبر اکر (ص) می فرماید"تمسحوا باالرض فان ا امکم و هی بکم بره" بر زمین مسح کنید زیرا زمین مادر شماست
و به شما نیکوکار(" .عیسی والئی ص )98-91
انسان از خاک روزی خود را بدست می آورد .در این رابطه در سوره ملک آیه  64چنین آمده " هُوَ الذِی جَعَلَ لَکُامُ
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الْأَرٍضَ مَلُولًا فَامٍشُوا فِی مَنَاکِبِ َا وَکُلُوا مِن رِزٍقِهِ ه "...او آن خدائی است که زمین را برای شما نر و هموار تردانیاد پاس
شما در پستی و بلندی های آن حرکت کنید و روزی او را بخورید.
بنابراین زمین محل سکنی انسان و جائی است که در آن آسایش می یابد .در سوره طه آیه  48آمده" الذِی جَعَلَ لَکُمُ
الْأَرٍضَ مَ ٍدًا ا "...همان خدائی که زمین را آسایشگاه شما قرار داد و در سوره غافر آیه  " 15اللاهُ الذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرٍضَ
قَرَارًا " خدائی که زمین را محل قرار و آسایش شما قرار داد( .عیسی والئی ص )95
یکی از خواص خاک ویده تی پاک کنندتی آن و از بین بردن ناپاکی هاست .باه هماین ج ات اجسااد را در خااک دفان
مینمایند و یا زباله ها را در خاک مدفون مینمایند .در سوره مائده آیه  1چنین آمده " یَا أَیُ َا الذِینَ آمَنُوا إِمَا قُمٍاتُمٍ إِلَا الصَالَاةِ
فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمٍ وَأَیٍدِیَکُمٍ "...ای مومنان هر تاه آهنگ نماز کردید لورت و دستان خود را بشوئید (وضو بگیرید) و اتار آب
پیدا نکردید آهنگ خاک پاکی کنید .پس لورت و دستان خود را با آن مسح کنید .پیامبر(ص) فرمود"جعل لی االرض مساددا
و ط ورا اینما کنت اتیم من تربت ا و اللی علی ا" خداموند زمین را برای من سحده تاه و هم به عنوان ابزار ط ارت قارار داده،
هر کدا باشیم میتوانیم بر خاک تیمم کنیم و بر آن نماز بخوانیم .در جای دیگر می فرمایند"ان االرض بکام باره تیماو من اا و
تصلون علی ا فی الحیاه و هی لکم کفارت فی المات و ملک من نعمه له الحمد فاضل ما یسدد علیه االرض النقیه" زمین به شما
م ربان و نیکوکار است از آن تیمم می کنید ،در زمان حیات بر آن نماز می خوانید و پاس از مارگ شاما را در خاود ترفتاه و
ضمیمه خود میکند و این از نعمت های خداست و حمد ستایش برای اوست .پس ب ترین چیزی که بار آن سادده مایشاود
زمین پاک است(" .عیسی والئی ص )93
 -2-3احیای خاک و مقابله با آلوده نمودن آن

در اسال تولیه به آباد نمودن زمین و احیای زمین ای موات شده است ..در این رابطه در سوره هود آیاه  16چناین
آمده است " هُوَ أَنشَأَکُم مِنَ الْأَرٍضِ وَاسٍتَعٍمَرَکُمٍ فِی َا "...او خدائی است که شما را از خاک آفریده و شما را برای آبادی
آن بر تماشت " .از پیامبر اکر (ص) نقل شده "العباد عباداهلل و البالد بالد اهلل فمن احیی من مواد االرض شیئا ف او لاه"
انسان ها همگی بنده خدایند و زمین ها هم زمین پروردتار .شخصی که زمین غیر آبادی را آباد کند به هماان مقادار کاه
آباد کرده مالک خواهد شد.
اما لاد (ع) می فرماید :هرکسی زمین بایر و خرابی را با جاری کردن ن رها و اقدامات خود آباد کند آن فرد باا لادقه
دادن مالک آن میشود و اتر آن زمین سابقا مالک داشته اما مالک آن را رها کرده به تونه ای که خاراب شاده و پاس از آبااد
کردن مراجعه نموده و ادعای مالکیت نماید حرف او پذیرفته نیست بلکه آباد کننده مالک آن است.
پیامبر(ص) فرمود"هرکه زمین را احیای کند به تونه ای که تشنه ای از آن آب بنوشاد خداوناد در قباال آن پاداشای
برای وی منظور می فرماید(" .عیسی والئی ص)633-99
اما علی (ع)در فرمان خود به مالک اشتر فرمود"و لیکن نظرک فی عمااره االرض ابلام مان نظارک فای اساتدالب
الخرر الن ملک الیدرک اال بالعماره" اهتما تو به آباد نمودن زمین بیش از همت تو به جم آوری درآمد(برای دولات)
باشد زیرا درآمد زمانی به دست می آید که زمین ها آباد باشد( .عیسی والئی ص.)636
در اسال به احیا زمین موات بسیار تولیه شده ،در این خصوص از پیامبر(ص) نقل شده است که فرمود کسی کاه زماین
مرده ای را احیا کند مالک آن خواهد شد و اما باقر(ع) فرمود که هر قومی که زمینی را آبااد کناد آن زماین ملاک آن اسات.

9

(عیسی والئی ص )631

3-3عدم تخریب و آلودگی خاک
حقو محیط زیست به ایداد رابطه دو طرفه میان انساان و محایط زیسات مای پاردازد .هماانتوناه کاه انساان در
چ ارچوب این حقو ح دارد از مواهب طبیعی و از طبیعت استفاده نماید طبیعت نیز ح دارد به حیات خاود اداماه
دهد و نباید ب ره بر داری انسان از آن بنحوی باشد که موجب تخریب و از بین رفتن طبیعت تردد .چارا کاه بموجاب
سوره بقره آیه  " 19هُوَ الذِی خَلَ َ لَکُم مَا فِی الْأَرٍضِ جَمِیعًا "...او خدائی است که همه موجودات زماین را بارای شاما
خل کرد" بنابراین مالک تما آنچه که در عالم هستی و در طبیعت قرار دارد خداوند میباشد و انساان فقاط امانات دار
بوده و لذا نباید با اقدامات خود موجب از بین رفتن طبیعت تردد.
با توجه به آنچه که تذشت انسان باید در حفظ خاک کوشا باشد .بعبارت دیگر انسان در برابر خاک و زمین مسائول
میباشد .اما علی(ع) در این زمینه می فرماید"فانکم مسئولون حتی عن البقاع و الب ائم" شما در مورد زمین و چ ارپایان
نیز مسئول هستید"(ن ج البالغه ص  151اخال زیست محیطی در اسال فضل اله حسینی-محسن عمی ص  )88نتیده
این مسئولیت این است که انسان باید از هر اقدامی که موجب آلودتی خاک ویا تخریب آن میشود اجتناب نماید.
بموجب ماده  9قانون حفاظت و ب سازی محیط زیست منظور از آ لودتی خاک عبارت است از آمیختن مواد خارجی
به خاک یا زمین به میزانی که برای موجودات و تیاهان زیان آور باشد.
در سوره اعراف آیه  "41وَلَا تُفْسِدُوا فِی الْأَرٍضِ بَعٍدَ إِلٍلَاحِ َا وَادٍعُاوهُ خَوٍفًاا وَطَمَعًاا ۚ إِن رَحٍمَاتَ اللااهِ قَرِیابٌ مِانَ
الْمُحٍسِنِینَ " هر تز در زمین فساد نکنید و خدا را هم از روی ترس و هم امید بخوانید که البته رحمت او باه نیکوکااران
نزدیک است .منظور این است خداوند زمین را برای بشر ایداد نمود تا در آن زندتی نموده به تکامال برساد و بناابراین
نباید به تخریب آن بپردازد بنابراین از بین بردن مواهب طبیعی از طری الوده نمودن و یا تخریاب آن بموجاب ایان آیاه
ن ی شده است.
از پیامبر(ص) نقل شده است که فرمود"ثالث ملعون من فعل ن المتغوط فی ظل النزال و المان الماء المنتاب و سااد
الطری المسلوک" سه نفر ملعون است :کسی که محل استراحت مرد را آلوده به نداست کند ،کسی که مان آب ناوبتی
مرد شود و کسی که راه تردد مرد را ببندد(....اخال زیست محیطی در اسال -سید فضل الاه حساینی-محسان عمیا
نشر استاد مط ری  6834ص )638

 -4آلودگی صوتی در اسالم
آلودتی لوتی از جمله آلودتی های عصر جدید و زندتی ش ری معالر میباشد کاه موجاب آثاار روانای و جسامانی
خطرناکی در فرد میتردد .به نظر کارشناسان سر و لدای بیش از  83دسی بل برای بشر زیان آور است .بموجاب مااده 18
قانون نحوه جلوتیری از آلودتی هوا مصوب  85/1/68ایداد هر تونه آلودتی لاوتی بایش از حاد مدااز ممناوع اسات و
بموجب ماده  81همین قانون کسانی که چنین آلودتی به وجود آورند باید به مدازات ای پیش بینی شده برسند(حقو محایط
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زیست در ایران – دکتر مصطفی تقی زاده انصاری انتشارات سمت چاپ دو  6838ص  )33-36در ساوره لقماان آیاه 69
خداوند از زبان لقمان به فرزندش می فرماید" ...وَاغْضُضٍ مِن لَوٍتِکَ ۚ إِن أَنکَرَ الْأَلٍوَاتِ لَصَوٍتُ الْحَمِیرِ" و سخن آرا بگو نه
با فریاد بلند که زشت ترین لدا ،لدای االغ است.
اما علی(ع) می فرمایند"خفض الصوت و غض البصر و المشی القصد من اماره االیمان و حسن التدین" فرو آوردن
آوا ،فرو فکندن چشم و میانه روی در راه رفتن از نشانه های ایمان و نیک دینی است .پیامبر اسال (ص) لدای بلناد را
که موجب ترس و اضطراب دیگران شود ظلم و ستم نا ن اده و فرموده "الترعواالمسلم فان رئعه المسالم ظلام عظایم"
مسلمانان را با آواهای ناب ندار نترسانید که ترساندن مسلمان ستمی است بزرگ(" .عیسی والئی ص )91
در قرآن آمده که در مواردی آلودتی لدا حتی میتواند موجب مرگ و هالکت تاردد .در ایان خصاوص در ساوره
هود آیه  18خداوند می فرماید" و اخذ الذین ظلموا الصیحه فالبحوا فی دیار هم جااثمین" کساانی کاه ساتم نماوده
بودند دچار آن بانگ (مرتبار) شدند و در خانه هایشان از پا در آمدند(..اخال زیست محیطی در اسال -سید فضال الاه
حسینی-محسن عمی نشر استاد مط ری  6834ص )81

ب – حقوق تخریب محیط زیست در اسالم
تخریب محیط زیست عمدتا شامل از بین بردن و آسیب رساندن به عنالر جانادار طبیعات هام چاون حیواناات و
تیاهان میباشد .در ایندا ضمن بحث پیرامون جایگاه و اهمیت این عنالر در اسال به مطالعه چگونگی مقابله با تخریب
آن ا می پردازیم.
 -1حفاظت از حیوانات
حیوانات مانند انسان ا از مخلوقات خداوند می باشند و مانند انسان بخشی از هساتی محساوب مای شاوند و دارای
حقوقی می باشند .در این رابطه خداوند در سوره انعا سوره  " 83وَمَا مِن دَابَة فِی الْأَرٍضِ وَلَا طَائِر یَطِیرُ بِدَنَاحَیٍهِ إِلا أُمَمٌ
أَمٍثَالُکُم ۚ مَا فَرطْنَا فِی الْکِتَابِ مِن شَیٍءح ۚ ثُمَ إِلَ ٰ رَبِ ِمٍ یُحٍشَرُونَ" و محققا بدانید که هر جنبنده ای در زمین و هر پرناده ای
که با دو بال در هوا پرواز میکند همگی طایفه ای مانند شما نوع بشر هستند "....انسان مالک مطل حیوانات نیسات تاا
بتواند به اعمال حقو مالکانه خود به هر نحو که بخواهد بر حیوانات بپردازد .مالکیت انسان بار حیواناات باه لاورت
مشروط است .انسان تا حدودی که احکا ال ی اجازه دادهاند میتواند از حیوانات ب ره بارداری نمایاد .در قارآن آیاات
چندی در خصوص فواید حیوانات (سوره نحل آیات  )3-4شعور و درک (سگ در داستان الحاب ک ف) آمده است.
حیوانات اعم از دریائی و غیر دریائی از موجودات خداوند می باشند و لذا انسان در روابط خود با آن ا بایاد در حاد
معقول به استفاده درست از آن ا بپردازد و نباید از آن ا به نحوی استفاده نماید که موجب از بین رفتن نسل آن ا شاود .در
این خصوص از پیامبر اسال (ص) نقل شده که فرمودند :حقو دا ها و حیوانات بر آدمی عبارتند از  :تغذیه آن اا حتای
اتر این حیوانات پیر یا مریض شده باشند به طوری که دیگر هیچ فایده ای نداشته باشند ،این که حیوانات را بیش از حد
توانشان بار نکند ،این که آن ا را در کنار چیزی قرار ندهد که به آن ا جراحتی وارد شود ،خواه این چیز از نوع خودشاان
باشد و خواه از نوع دیگر ،این که حیوان را مدبور به پیمودن از راه ائی ننماید که خارر از توان او باشد ،طویله حیاوان
را باید نظافت کند ،به حیوان دشنا ندهد ،به حیوان آزار نرساند ،حیوانات را به جان هم نیندازد ،شبانه باه الناه حیاوان
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نرود(.اخال زیست محیطی در اسال

ص )98-39حتی در مورد استفاده از حیوانات حالل توشت آدابی در رابطاه باا

مبح این حیوانات مکر شده از قبیل این که آن ا را با شفقت مبح کند ،این که زمانی که می خواهد آن اا را مباح کناد تاا
زمانی که بدنشان سرد نشده است و کامال جان ندادهاند اقدا به پوست کندن و شکستن استخوان های آن ا نکناد ،اینکاه
در جلو چشم آن ا بچه یشان را نکشد بلکه این کار را در جائی جدا تانه اندا دهد،این که حیواناتی را که شکار میکند
دور نیندازد و این که نه آن ا را با وسیلهای شکار کند که باعث شکستگی استخوان آن ا بشود و نه این که کاری کناد کاه
در نتیده آن خوردن توشت آن ا حرا شود"(عیسی والئی لص )641-648
اما لاد (ع) فرمود "از حقو حیوانات بر لاحبشان تامین آب و غذاست .از اما علی(ع) نقل شده که فرمود "هر
کسی که از سفر بر میتردد به مدرد پیاده شدن از مرکب نخست باید به حیوان آب و علف دهد .در این رابطه لااحب
جواهر توید که لزو تامین وسائل زندتی برای هر جانداری مورد اتفا فق است .هم چنین اما علی(ع) نقل فرموده که
پیامبر(ص) در حال وضو ترفتن بود که تربه ای نزدیک شد و حضرت ف مید که حیاوان تشانه اسات ظارف آب را باه
حیوان نزدیک کرد تا حیوان از آب نوشید و سپس حضرت اقدا به وضو ترفتن نمود( .عیسی والئی لص)649
با توجه به مطالبی که تذشت شکار و لید به قصد تفریح در اسال جایز نیست و تفته شده کاه "اتار کسای بارای
تفریح به شکار رود باید نمازش را تما بخواند زیرا سفرش سفر معصیت است" .هم چنین از ایشان نقل شده است کاه
فرمود "هر که تندشکی را به ناح بکشد خداوند روز قیامت از وی بازخواست میکند" و هم چنین نقل شده است که
فرمود"هر حیوان پرنده یا غیر آن به ناح کشته شود روز قیامت با قاتل خویش مخالمه کند"(عیسی والئی لص-614
)615
در اسال هر عملی که موجب آزار و امیت حیوانات باشد من شده است .مانند بار کردن بایش انادازه بار حیاوان،
زدن حیوان .از اما علی(ع) نقل شده است که فرمود پیامبر اکر می فرمودند اتر کسی با عملش موجاب لادمه ای باه
حیوان شود باید دیه آن را بپردازد .در این مورد اما باقر(ع) فرمود"در مورد مردی که چشم اسبی را کور کرده بود اماا
علی(ع) اینگونه قضاوت نمود :یک چ ار قیمت روز کور شدن را باید به عنوان دیه به لااحبش بپاردازد و در حادیثی
دیگر آمده که اما لاد (ع) فرمود  :دیه سگ شکاری چ ل درهم و دیه سگ باغ بیست درهم است .در همین رابطه از
اما علی(ع) نقل است که فرمود به لورت چ ارپایان نزنید و آن ا را لعن ننمایید زیرا خداوند به لعن کنندتان حیواناات
لعن می فرستد( .عیسی والئی لص )618-611
هم چنین حیوانات را نباید به جنگ یکدیگر انداخت در این خصوص اما لاد (ع) از پدرشان اماا بااقر(ع) نقال
نموده که اخته کردن حیوانات و به جنگ انداختن آن ا کراهت دارد .هم چنین مثله کردن حیواناات و ساوزاندن آن اا در
اسال ن ی شده است .هم چنین شکار بچه پرندتان جایز دانسته نشده که به مف و جلوتیری از انقراض نسل حیواناات
است .و هم چنین نباید آرامش آن ا را در شب به هم زد و نباید در شب اقدا به مبح حیوانات نمود همانگونه کاه نبایاد
در حضور حیوانات دیگر اق دا به کشتن حیوان نمود و حتی نباید حیوان موقا مباح آلات قتالاه را ببیناد و نیاز کشاتن
حیوانات آبستن و شیرده نیز ممنوع است و هم چنین حیوانی را که به انسان پناه می آورد نباید کشت(.عیسی والئای ص
)683-619
ممنوعیت لید و شکار بی ج ت از جمله احکا زیست محیطی در اسال است .از پیامبر اسال (ص) نقل اسات کاه
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فرمود "هر کس پرنده ای را بی ج ت بکشد ،پرنده روز قیامت به خدا شکایت میکند و می توید خادایا بناده تاو مارا
بی وده کشت بدون این که از من فایده ای ببرد"(.اخال زیست محیطی در اسال

ص)91-

 -2حفاظت از گیاهان و درختان
در آیات بسیاری در قرآن اشاره به این است که تیاهان و درختان بفرمان ال ی بوجود آمدناد تاا انساان از آن اا اساتفاده
نماید(سوره عبس آیه  ،14و آیه های  83الی  )88هم چنین اشتغال به کشاورزی از مشاغل محباوب خداوناد مایباشاد .در
این رابطه از اما لاد (ع) نقل شده است که فرمود هیچ کاری پیش خداوند محبوب تر از کشاورزی نیست .هم چناین در
جای دیگر فرموده زراعت بزرگ ترین توهر است ( .عیسی والئی ص )684
پیامبر(ص) می فرماید اتر ن الی در دست توست و قیامت هم در آستانه برپائی است و چیزی نمانده که بمیری آن را
بکار و بمیر( اسال و محیط زیست-آیه اله جوادی آملی –قم مرکز نشر اسراء  6831ص  )188بنابراین توجه به عماران
و آبادی به عنوان یک رسالت برای بشر و به عنوان یکی از الول اساسای حقاو محایط زیسات در اساال محساوب
میشود.
هم چنین از پیامبر (ص)نقل است که فرمود "من بنی بنیانا بغیر ظلم و ال اعتداء او غرس غرسا بغیر ظلم و ال اعتداء کان
له اجرا جاریا ما انتف به احد من خل الرحمن" هر کس اقدا به ساخت بنائی و یا کاشتن درختی نماید تا زمانیکه بنادتان
خدا از آن استفاده مینمایند دارای پاداش خواهاد باود( .اخاال زیسات محیطای در اساال ص  )31در حادیثی دیگار از
پیامبر(ص) نقل است که فرمود هر درختی که مسلمان بکارد و یا زراعتی که اندا دهد که موحاب شاود تاا انساان ا و یاا
پرندتان و یا چ ارپایان از آن استفاده نمایند موجب لدقه برای او میشود( .اخال زیست محیطی در اسال ص )36
از اما لاد (ع) نقل است که فرمود "هر کس درخت خرما یا سدر را آب دهد مانند آن است که مومن تشانه ای را
سیراب کرده باشد" و در جای دیگر فرمود "هرتز درختان را قط نکنید که خداوند عذاب شدیدی را برای شاما فارود
می آورد"(اخال زیست محیطی در اسال ص )34-35
اکثر انبیا و امامان کشاورز بودند و سعی در احیای زمین ای موات داشتند .از حضرت رسول(ص) نقل شده است کاه
فرمود  :هفت کار است که اجر آن پس از مرگ انسان و در عالم برزخ به انسان میرسد:
 -6کسی که علمی را به دیگری آموخته -1 ،ن ر آبی جاری ساخته-8 ،چاه آبای حفار نماوده -5 ،درخات خرماائی
غرس کرده-4 ،مسددی را بنا کرده -1 ،قرآنی(کتابی) را به ارث تذاشته-8 ،فرزندی پرورش داده کاه بعاد از مارگ او
برایش با اعمال خود طلب مغفرت میکند.
بنابراین کاشتن درخت یکی از اعمالی است که در اسال به آن تاکید شده است .در همین رابطه پیاامبر(ص) فرماود
کسی که درختی بکارد و آن را به ثمردهی برساند خداوند به اندازه ثمره اش به او اجر و پاداش خواهد داد .و در جاای
دیگر فرمود :هر مسلمانی که درختی بکارد و یا زراعتی کشت نماید پس هر انسان یا پرنده یا چ ارپاائی کاه از آن ب اره
مند شود برای او ثواب لدقه در نظر ترفته میشود .هم چنین از اما لاد (ع) نقل اسات کاه فرماود زراعات کنیاد و
درخت بکارید به خدا قسم هیچ کاری سودمند تر و پاکیزه تر از این نیست که محیط زنادتی خاود را سار سابز و پار
طراوت سازید .هم چنین از ایشان نقل شده که فرمود حتی در حال جنگ با کفار از ساوزاندان درختاان و ناابود کاردن
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کشاورزی آنان احتراز کنید (عیسی والئی ص  )636-631-از پیامبر(ص) نقل شده که فرمود درختاان اطاراف مدیناه و
مکه تحت محافظت قرار دارند و در اجرای این دستور اتر کسای اقادا باه قطا ایان درختاان مای نماود در لاورت
دستگیری ابزاری که به وسیله آن قط درخت نموده بود توقیف و به مالکیت شخصی در می امد که او را افشااء نماوده
بود(ح کشف)( .عیسی والئی ص  )638 -از ایشان هم چنین شده است که فرموده اند "تخریب مرات موجاب لعان
عامل آن از طرف خداوند میباشد" .از اما لاد (ع) نقل است که فرمود خداوند درخت را برای انسان آفریاد و بار او
تکلیف کرد که آن را بکارد و آبیاری کند و بر نگ داری آن تالش کند .در جای دیگر اما علی(ع) فرمود که عاد قطا
درخت موجب طول عمر میشود.
فق ای بزرگ شیعه نیز به موضوعات زیست محیطی توجه داشته اند ماثال محقا حلای در ایان ماورد چناین تفتاه
است"قط کردن درختان و پرتاب آتش و باز کردن آب برروی دشمن در جنگ مکروه است مگر در لورت ضرورت"
بنابراین حتی در زمان جنگ نیز نباید اقدا به قط درختان و جاری نماودن آب بار روی دشامن نماود مگار در حالات
فورس ماژور و به عنوان آخرین اقدا که در اینصورت میتوان چنین نمود .نتیده اینکه اتر در زمان جنگ قط درختاان
و جاری نمودن آب مکروه دانسته شده به طور اولی در زمان للح حکم آن باید شدید تر اعمال تاردد .هام چناین در
جواهر الکال برای اثبات بیان محق حلی روایتی از اما لاد (ع) نقل شاده اسات کاه فرمودناد" رساول خادا(ص)
هنگامی که لشکری را برای ج اد می فرستاد فرمانده لشکر را دعوت میکرد و او را در کنار خود می نشانید و یارانش را
در مقابل خود قرار می داد و سپس می فرمود :به نا خدا و به یاری او و در راه خدا و بر دین رسول خدا(ص) به سوی
ج اد حرکت کنید .پیمان شکنی نکنید و به زندیر نکشید و مثله نکنید و هیچ درختی را قطا نکنیاد مگار اینکاه ناچاار
شوید و اشخاص پیر و فرتوت و بچه ها و زنان را نکشید" .و در روایت دیگری از اما لاد (ع) نقل شاده اسات کاه
فرمودند"درخت نخل را آتش نزنید و آن را غر نکنید و درخت باروری را قط نکنید و زراعتی را نسوزانید زیرا شاما
نمی دانید شاید در آینده بدان محتار شوید و چ ارپایان حالل توشت را نکشید مگر اینکه برای غذایتان ناچاار شاوید"
هم چنین در جای دیگر روایت شده است که اما لاد (ع) فرمودند" درختان را قط نکنید که خداوند بر شاما عاذاب
می فرستد".
البته باید متذکر شد که دلیل لدور چنین احکا سختگیرانه ای در رابطه با قط درختان وضعیت آب و هاوائی شابه
جزیره عربستان که سرزمینی خشک و لحرائی میباشد بوده است که در آن فضای سبز و آب شیرین بسیار اندک است
و کامال روشن است که در چنین محیطی از بین بردن یک درخت و یا تخریب یک قنات آب چه تااثیر نااتواری بارای
ادامه حیات مردمی که پیوسته در حال کوچ و در جستدوی آب و چراتاه بودند چه مشاکالتی را باه وجاود مای آورده
است .اما در مکان ائی که آب و درختان و تیاهان به وفور یافت می شوند استفاده معقول از آن ا تولیه شده اسات چارا
که در لورت قط درختان امکان احیای آن ا بسرعت وجود د ارد .بنابراین میتوان برای توسعه اقتصادی اقدا باه قطا
درختان با شرط جایگزین نمودن آن ا نمود .چنانکه از اما لاد (ع) نقل شده است که فرمودند"قط درخت در بیاباان
مکروه است زیرا این درخت در بیابان کم یافت میشود اما در مدینه قط آن اشکالی نادارد زیارا در اینداا باه فراوانای
یافت میشود" .در همین موضوع از پیامبر اکر (ص) روایت شده است که به حضرت علی (ع) فرمودند "یا علی بیرون
برو و از قول خدا ،نه رسول خدا ،بگو که :خداوند لعنت کرده است کسی را که درخت سدر را قط کند"(محمادی ری
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ش ری محمد ،میزان الحکمه ر  6ص )94
امروزه یکی از موضوعات م م حقو محیط زیست مقابله با بیابان زائی و حمایت از جنبش کویر زدائی است .برای
این منظور احیای جنگل ای تخریب شده و کاشت درختان از جملاه سیاسات ای م ام زیسات محیطای کشاورها ج اان
میباشد و بعبارت دیگر از م مترین اهداف حقو محیط زیست است .و دیدیم که در اسال نیز به آن تاکید فراوان شده
است .در همین رابطه از اما لاد (ع) نقل شده است که فرمودند" از پیامبر (ص) سوال شد که چه ماالی ب تار اسات؟
فرمودند زراعتی که کشاورزی بکارد و آن را الالح کند و در هنگا برداشت ح آن را بپردازد" هام چناین در روایات
دیگری از اما لاد (ع) نقل شده است که فرمودند"کشااورزان کند اای مخلوقاتناد ،چیزهاای پااکیزه ای را خداوناد
آفریده است می کارند و در روز قیامت جایگاهی نیکو در قرب ال ی دارند و آنان را به نا اشخاص مباارک(پار برکات)
می خوانند" (وسائل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه ،ر  ، 68ص )695
در همین خصوص اما باقر (ع) از امیر المومنین (ع) نقل نموده که حضرت فرمودند"کسی که آب و خااکی داشاته
باشد و با وجود آن فقیر باشد(زراعت نکند) خداوند او را از رحمت خود دور ترداند" (میزان الحکمه ،ر  ،5ص )168
و از پیامبر (ص) نقل شده است که فرمودند"هر تیاهی که کاشته میشود ،فرشته ای نگ بان آن میشود تا زمانی کاه
به ثمر برسد .پس هر کس آن را زیر پا له کند فرشته نگ بان او را لعنت میکند" (میزان الحکمه ،هماان ،ص )94
هم چنین فرموده اند " اجر سیراب کردن درخت مانند سیراب کردن مومن مایباشاد"(بحاار االناوار ،ر  ،9ص
 565اسال و محیط زیست  ،آیه اله جوادی آملی –قم مرکز نشر اسراء ،6831 ،ص )133

بند  - 2احکام کلی و عام در رابطه با محیط زیست
با توجه به اینکه ممکن است در زمان ای مختلف موضوعاتی مطرح شوند که در لدر اسال مطرح نمی بودناد و باا
توجه به اینکه بنا به آیه  39سوره نحل که می فرماید " این کتاب را که بر تو نازل کردیم بیانگر همه چیز است" بنابراین
باید احکا سایر موضوعاتی که حکم لریح شان در قرآن نیامده و یا در روایات و احدایث نقال نشاده اناد را در ساایر
احکا اسالمی یافت و آن احکا کلی و عا می باشند .بنابراین علت وجودی این احکاا حال مشاکالتی اسات کاه باا
تذشت زمان به وجود می آیند .الوال هر نظا حقوقی که مدعی کامل بودن میباشد نیاز به چنین احکامیکند .با توجاه
به مبانی مختلف این احکا را میتوان به تروه های متفاوتی تقسیم نمود .این تقسیم میتواناد یاا بار اسااس  -6دامناه
احکا باشد که شامل قواعد عا که قابل اعمال در همه موضوعات میباشد مانند قاعده االهم و فاالهم و یا قاعده رجوع
جاهل به عالم و قواعد خاص که ف قط در برخی موضوعات قابل اجرا مای باشاند مانناد قاعاده تاالیف قلاوب و یاا بار
اساس -1کابرد قواعد تقسیم می شوند به احکا لرفا سیاسی مانند قاعده نفی سبیل و احکا باا کاربردهاای سیاسای و
غیر سیاسی مانند قاعده الضرر و یا بر اساس  -8پیدایش احکا به عمل آید .این قواعد میتوانند یا قواعد امضائی باشند
یعنی قاعده ای که قبل از اسال نیز وجود داشته و اسال نیز آن ا را جایز نموده است مانند قاعده وفای بع د ،و یا قواعد
تاسیسی یعنی احکامی که قبل از سال وجود نداشته و اسال آن ا را ایداد نموده است .برخی از این احکا دارای چناان
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ویزه تی می باشند که میتوانند در موضوعات زیست محیطی کاربرد داشاته و قانونگاذاران را در موضاوع حفاظات از
محیط زیست یاری نمایند .مانند الل الضرر ،مشترکات عمومی و الل مصلحت نظا  .الل اتالف و تسبیب ،الل اعانه
بر اثم ،قاعده عد فساد ،الل حفظ تعادل.
الف -اصل تعادل در حفاظت محیط زیست
مناب طبیعی و زیست محیطی به نحوی از طرف خداوند خل شده اند که تداو حیات هار یاک وابساته باه حیاات
دیگری میباشد .بعبارت دیگر نوعی تعادل در عنالر مختلف زیست محیطی وجود دارد که این ویاده تای بایاد حفاظ
شود و بشر نباید با اقدامات خود موجب برهم خوردن این تعادل تردد .در این رابطه در آیه  59سوره قمر خداوناد مای
فرماید "ماهر چیزی را به اندازه خل کردیم" منظور از این آیه این است که استفاده از مناب طبیعی نباید موجب ایداد
عد تعادل و بر هم خوردن اندازه مذکور در آیه فو شود .بشر میتواند از تمامی مواهب طبیعای ب اره بارداری نمایاد
منت ی این ب ره برداری باید متناسب و لحیح باشد و نه به لورت افراطی که موجب نابودی مناب طبیعی تردد .بعبارت
دیگر حقو محیط زیست در اسال همان الول اساسی حقو محیط زیست امروز را دنبال مینماید ،یعنی اسال هایچ
مخالفتی با استفاده از مواهب و مناب طبیعی و به عبارت دیگر ب ره برداری اقتصادی از این مناب ندارد بشرط اینکه ایان
ب ره برداری معقول و منطقی باشد و موجب از بین رفتن و نابودی مناب طبیعی نگردد چرا که این مناب به عنوان میاراث
طبیعی باید برای نسل ای آینده بشر نیز حفظ تردد .بر خالف اکولوژیست ها که با دیدی افراطی به مسااله معتقدناد کاه
الوال هیچ نوع ب ره برداری از مناب طبیعی نباید لورت تیرد .در همین مف و خداوند در آیه  3سوره رعد می فرمایاد
"همه چیز در نزد خداوند به اندازه است" بعبارت دیگر باید استفاده از مناب طبیعی بنحوی لورت تیرد که این تعاادل
به هم نخورد چرا که وجود تعادل میان عنالر مختلف زیست محیطی است که آبادانی و تداو حیات در روی کره زمین
را فراهم می آورد .تعادل زیست محیطی به خودی خود چنانچه بشر در آن دخالتی ننماید حفظ میشاود .دخالات بشار
میتواند موجب برهم خو.ردن این تعادل و در نتیده نابودی عنالر تشکیل دهنده طبیعت تردد .هر عنصاری از طبیعات
از جایگاه خاص و اهمیت برخوردار است .هیچ چیزی در طبیعت بی دلیل خل نشده و بشر نباید به سلیقه خود موجب
از بین رفتن و نابودی هیچ یک از عنالر طبیعی اعم از جاندار و غیر جاندار شود .در همین رابطه در آیه  69سوره حدر
چنین آمده است " و از هر تیاهی مناسب در زمین رویاندیم" بنابراین خداوند روئیدنی ا را متنوع و مناسب آفریده است
هم چنا که دیگر انواع نیز دارای چنین تنوعی می باشند .این امر به مصلحت انسان و دلیل عظمت پروردتار است .تناوع
موجب آرامش و انبساط روحی و روانی بشر میتردد و او را از کسالت روحی می رهاند .با توجه به ایان موضاوع آیاا
شایسته است که انسان بدست خود به تخریب محیط زیست و از بین بردن این تناوع بپاردازد .رفتارهاائی کاه متاسافانه
امروزه با آن روبرو می باشیم .در آیه  48از سوره طه چنین آمده است" همان خدائی که زمین را آسایشگاه شما قرار داد
و در آن راه ا برای روابط و سفر و حوایج خل کرد و از آسمان آبی فرستاد تا به آن انواع نباتاات مختلاف را از زماین
برویانیدیم " مف و این آیه این است که انسان جزئی از ج ان هستی اسات و البتاه از اجازاء ممتااز و تااثیر تاذار کاه
ارتباطش با ج ان هستی باید در چارچوب احکا اسالمی و قرآن باشد .بنابراین انسان مالک زمین نیست کاه بتواناد باه
احتیار خود هر نوع دخل و تصرفی در آن اندا دهد .دیگر موجودات نیز به س م خود دارای حا در ایان کاره خااکی
بوده و لذا باید کلیه اقدامات انسان به لورتی به عمل آید که به حقو آن ا تدااوز نشاود یعنای موجاب ناابودی آن اا
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نگردد.
در رابطه با حفظ طبیعت و رعایت تعادل در ب ره برداری از آن در اسال تعالیمی وجود دارد که ما را به میاناه روی
و پرهیز از اسراف هدایت مینماید .از اما لاد (ع) نقل است که فرمود"میانه روی چیزی است که خدای بزرگ آن را
دوست دارد و اسراف چیزی است که خدای بزرگ آن را دشمن میکند حتی بدور انداختن هسته خرما که آن نیز بارای
کاری شایسته است و بر زمین ریختن زیادی نوشیدنی که از مصادی اسراف است" "(عیسای والئای، 6833،ص )633
در این رابطه سوره اعراف آیه  86مقرر داشته "وَلَا تُسٍرِفُوا إِنهُ لَا یُحِبُ الْمُسٍرِفِینَ " یعنی تصرف انسان در مال خویش و
به مصرف رساندن آن اتر افزودن بر اندازه اعتدال و میانه روی و لرفه جوئی باشد ممنوع است .وقتی اساال در رابطاه
با اموال خصولی فرد حکم بر عد اسراف و رفتار متعادل مینماید به طور اولی در مورد اموال عمومی حرمت چناین
رفتاری بیشتر مطرح میباشد .یعنی اموالی که جزء انفال و مشترکات عمومی محسوب شده و جزء عنالر طبیعی محایط
زیست است.

ب -اصل الضرر
این الل در حقیقت روح حاکم بر تما قوانین اسالمی است .مبنای این قاعده مبتنی بر عقل است یعنی حتی بادون
حکم شارع از طری خود عقل میتوان به آن دست یافت .مستند آن نیاز آیاات  118،631و  186ساوره بقاره و آیاه 61
سوره نساء و نیز روایات متعددی میباشد که از ائمه اط ار نقل شده است(دکتر سید مصطفی محق داماد" ،قواعد فقه"،
 ، 6833لص  )686-615بموجب این الل در اسال ضرر به هیچ وجه مشروعیت ندارد حتی اتر قاانونی وضا شاود
که موجب ورود ضرر به فرد و یا جامعه شود و یا در مرحله اجرا موجب ضرر تردد از نظر اسال مشروعیت ندارد .البته
در مواردی ممکن است میان الل الضرر و الل تسلیط که یکی دیگر از الول حقوقی اسال میباشد تعاارض بوجاود
آید .در این لورت باید به اجرای الل الضرر پرداخت زیرا این الل در ج ت تامین مناف عمومی اجارا مایشاود در
حالیکه الل تسلیط هدفش حفظ حقو خصولی میباشد .مثال در بحث حفاظت محیط زیست اتر فردی در محادوده
مالکیت خود به اقدامات مخرب زیست محیطی مانند آلوده کردن آب جاری یا قط اشدار و درختان بپردازد باه اساتناد
الل الضرر باید مان او تردید و به استناد همین قاعده در لورت ورود خسارات زیست محیطی او ضامن و مسائول
میباشد (.ابوالحسن محمدی"قواعد فقه" ،نشر دادتستر،سال  ، 6888لص )648-644

ج -قاعده انفال
خداوند در آیه  6سوره انفال می فرماید"در باره انفال از تو می پرسند ،بگو انفال از آن خدا و پیامبر است" .در بااره
مصادی انفال فق ا برداشت ای توناتون دارند که ناشی از مقتضیات هر زمان و مکان و نیاز اجتماعی مارد در هار دوره
ای میباشد(خامنه ای ،محمد-مالکیت عمومی-ص  )13در مف و عا مراد از انفال کلیه اموال عمومی است که متعل به
فرد یا افراد مشخصی نمی باشند ،اموالی که خداوند آن ا را برای بندتان خل کرده است یعنی اموالی کاه سااخته دسات
بشر نبوده و به شخص خالی تعل ندارد از قبیل اراضی موات ،سواحل دریاها ،کوه ا ،بیابان ا ،معادن ،جنگل ا ،مراتا و
بیشه ها ،فضا ،هوا و آب ای زیر زمینی .این اموال به اما و رهبر جامعه مسلمین تعل دارد و او میتواند از آن ا در ج ات
مناف کل جامعه استفاده نماید(.منتظری ،حسین علی ،کتاب الخمس ،ص  )859با توجاه باه اینکاه مصاادی ماذکور در
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حقو محیط زیست مورد بحث قرار می تیرند بنابراین میتوان تفت که موضوعات زیسات محیطای باا مساایل انفاال
کامال منطب میباشد.

د -مشترکات عمومی
 مشترکات عمومی منظور اموالی است که متعل به شخص خالی نبوده و همه افراد میتوانند با رعایت مصالحتعمو از آن استفاده نمایند بعبارت دیگر این اموال نمیتوانند به تملک افراد در آیناد و دولات باه عناوان حاافظ منااف
عمومی بر این موضوع نظارت دارد .این اموال یا در اختیار دولت است یا در اختیار سایر ن ادها و موسساات عماومی از
قبیل ش رداری ا .در استفاده از این اموال همه مرد با حقو برابر دارای ح می باشاند مانناد حا اساتفاده از پارک اا،
جنگل ا ،خورشید ،نور .در مواردی نیز استفاده از این اموال تحت شرایط خالی ممکن میتاردد از جملاه ایان شارایط
شرط عد اضرار به غیر ،عد مزاحمت برای دیگران و عد استفاده بیش از نیاز میباشد .دولت به عنوان حافظ منااف
عمومی نیز مسئولیت نظارت بر رعایت این حقو را برع ده دارد(قرشی ،محمد بن احمد ،آئین ش رداری ،ص )94

ه -اصل مصلحت نظام
در تعریف الل مصلحت چنین بیان شده است":مصلحت عبارت است از تدبیری که دولت اسالمی به منظور رعایت
مناف مادی و معنوی جامعه اسالمی و در راستای اهداف شارع مقدس اتخام می کند (".م رداد محمدی" الل مصلحت
و تصااااویب برخاااای معاهاااادات توسااااط مدماااا تشااااخیص مصاااالحت نظااااا " باااادون تاااااریخ
)http://www.yaserziaee.blogfa.com
دولت دارای دو نوع مسئولیت است از یک طرف مسئولیت وض مقررات الز برای اداره جامعه و از طارف دیگاراجرای احکا و قوانین .اتر حاکم جامعه اسالمی نتواند در چارچوب الول و موازین فق ی موجود حکام موضاوعی را
تعیین نماید ،به الل دخالت دولت و مصلحت نظا متوسل میشود .بموجب این الل در لاورت اخاتالف و تعاارض
میان دو قاعده و قانون باید به اجرای آن قاعده ای پرداخت که ب تر مناف جامعه را تامین نماید ،ماثال اتار باین یکای از
الول زیست محیطی و یکی از قوانین جامعه تعارضی پیش آید حاکم باید به توجه به الل منفعت عمومی به اجرای آن
قاعده ای بپردازد که بیشتر حافظ مناف همگانی میباشد و چون قوانین زیست محیطی بیشتر تامین کنناده منااف جامعاه
می باشند حاکم باید به اجرای آن ا بپردازد .از نظر مبنای فق ی به دلیل عد وجود حکم لریحی در قرآن در ایان رابطاه
میتوانیم به آیه شریفه "و شاورهم فی االمر "...و یا آیه  49استناد نمائیم که می فرماید "خدا را اطاعت کنید و از پیامبر
و لاحبان امرتان فرمان ببرید" .هم چنین در روایات آمده "حضرت علی (ع) هنگا شمارش حقو خود بر مرد  ...می
فرماید :ح من بر شما این است که هرتاه شما را برای کاری خواند اجابت نمایید و فرمانم را اطاعت کنید .پیامبر اکر
(ص) هم در  68سال اول بعثت در مکه بر مبنا ی مصالح اماور مسالمین و حفاظ اساال  ،احکاا حکاومتی لاادر مای
نمودند(".م رداد محمدی" الل مصلحت و تصویب برخی معاهدات توسط مدم تشخیص مصلحت نظا " همان)

و -قاعده عدم فساد
در قرآن آیات متعددی در رابطه با عد فساد نازل شده است و منظور از فساد هرعملی را تویند که موجاب ناابودی
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یا آسیب جدی به آنچه میباشد که در لورت عد وجود فساد به لورت سالم وجاود مای داشات .در حقاو محایط
زیست از آن به عنوان تخریب و آلودتی نا برده میشود .در سوره هود آیه  16خداوند می فرمایاد "هُاوَ أَنشَاأَکُم مِانَ
الْأَرٍضِ وَاسٍتَعٍمَرَکُمٍ فِی َا " یعنی ای انسان او خدائی است که شما را از خاک بیافرید و شاما را بارای آبااد کاردن زماین
مستقرتان کرد .بنابراین رسالت انسان در زمین عمران و آبادانی زمین میباشد و نه ایداد فساد و تخریب آن .آمده است کاه
وقتی خداوند انسان را خل کرد فرشتگان لب به اعتراض توشودند که چرا موجودی را که افساد تار اسات خلا کاردی
"حال آنکه ما با ستایشت ترا تنزیه می کنیم و به تقدست می پردازیم و خداوند فرمود من چیزی مای دانام کاه شاما نمای
دانید("...عیسی والئی ،ص )694
بنابراین وظیفه انسان حفاظت از مناب طبیعی و جلوتیری از تخریب محیط میباشد چرا که یکی از معانی که از فساد
درک میشود تخریب محیط زیست است .در این رابطه خداوند در سوره اعراف ایاه  41مای فرمایاد"وَلَاا تُفْسِادُوا فِای
الْأَرٍضِ بَعٍدَ إِلٍلَاحِ َا وَادٍعُوهُ خَوٍفًا وَطَمَعًا ۚ إِن رَحٍمَتَ اللاهِ قَرِیبٌ مِنَ الْمُحٍسِنِینَ " که خداوند هرتز تب کاران را دوسات
نمیکند و هرتز در زمین پس از آنکه کار آن به امر خدا نظم یافت به تب کاری بر نخیزید و خدا را هم از روی تارس و
هم از روی امید بخوانید که البته رحمت او به نیکوکاران نزدیک است .در زمین بعد از الالح آن فساد مکنید .نکته قابل
توجه که تقویت کننده نظریه مترادف بودن فساد با تخریب محیط زیست این است که آیه مذکور در بین آیاتی آمده کاه
به بیان پدیده های طبیعی می پردازند مانند پیدایش زمین در شش روز ،اسقرار عرش ،تاردش شاب و روز ،خورشاید و
ماه و ستارتان ،باد و ابر ،زنده کردن زمین ،نزول باران .در سوره بقره آیه  135هر رفتاری که موجب آسایب رسایدن باه
کشت و محصوالت و تولید شود از طرف خداوند فساد تلقی شده و ن ی تردیده است .در همین رابطه در سوره ر ایاه
 56خداوند می فرماید "ظَ َرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِ وَالْبَحٍرِ بِمَا کَسَبَتٍ أَیٍدِی الناسِ لِیُذِیقَ ُم بَعٍضَ الذِی عَمِلُاوا لَعَل ُامٍ یَرْجِعُاونَ"
یعنی مرد با اقدامات خود موجب فساد در خشکی و دریا شدند باشد که نتیده اعمال خود را ببینند .بنابراین قاعده عد
فساد یا عد تخریب محیط زیست از جمله قواعد حاکم در حقو محیط زیست اسالمی میباشد .در هماین خصاوص
پیامبر(ص) فرمودند "هر کس از راه مسلمانان چیزی را که باعث آزار رهگذر است بر طرف کند خداوند اجار خوانادن
چ ارلد آیه قرآن را در دیوان عمل او ثبت میکند( "...اسال و محیط زیست،آیه اله جوادی آملی ،قم مرکز نشار اساراء
 6831،ص )34
منظور از راه مسلمان شامل هر مکانی میشود که انسان در آندا میباشد و یا از آن عبور مینمایاد یعنای هام شاامل
محیط دریائی میشود و هم محیط خشکی و یا قلمرو هوائی و فضائی که در آینده میتواند تبادیل باه یکای از منااطقی
شود که بشر به طور مرتب از آن استفاه مینماید و منظور از هر چیزی که باعاث آزار مایشاود مایتواناد شاامل اناواع
آلودتی ها باشد بدین ترتیب خداوند از انسان می خواهد که اوال خود اقدا به آلودتی محیط زیسات ننمایاد و ثانیاا در
لورتی که با موردی از آلودتی محیط زیست روبرو شد اقدا به برطرف نمودن آن نماید و برای اینکه واقعا در این کار
کوشش نماید برای او اجر و پاداش در نظر ترفته که همانا پاداش اخروی میباشد با این عبارت که کسانی که در ج ت
نظافت محیط زیست و حفاظت آن کوشش مینمایند خداوند اجر خواندن چ ارلد آیاه قارآن را در ناماه اعماال آن اا
منظور مینماید.
در حدیثی دیگر از پیامبر اکر (ص) آمده است سه تروه از افراد در اثر اعمالی که اندا می دهند مورد لعنت خداوند
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می باشند-6:کسی که مکان عمومی را آلوده کند-1 ،کسی که خارر از نوبت آب ببرد -8کسی که سد معبر کند( .اساال
و محیط زیست،آیه اله جوادی آملی،قم مرکز نشر اسراء 6831، ،ص )31

ز -قاعده اتالف و تسبیب
قاعده اتالف و تسبیت از جمله قواعد ایداد مسئولیت می باشند که اتر چه از نظر تعریفی اندکی با یکدیگر متفاوت
می باشند ولی از نظر نتیده حکم هر دو قاعده یکی است و آن ایداد مسئولیت عامل خسارت به جبران خسارت قربانی
عمل خود میباشد.مستند این قاعاده آیاه  693ساوره بقاره و روایاات متعادد مایباشاد از جملاه روایتای از حضارت
رسول(ص) است که فرموده اند"حرمه مال المسلم کحرمه ممه" یعنی احترا مال مسلمان مانند احترا خون او است ،هم
چنین نظر اجماع فق ا و نیز مستندات عقلی نیز چنین قاعده ای را حکم مینماید((دکتر سید مصطفی محق داماد "قواعد
فقه" ،6833 ،لص  .)639-661بموجب قاعده اتالف کسی که با عمل خود چه فعل باشد یا ترک فعل مال دیگری و یا
مناف آن را عمدا یا س وا بدون امن لاحب مال تلف نماید مسئول بوده و باید غرامت آن را بپردازد .آسیب رسااندن باه
محیط زیست نیز موجب مسئولیت عامل رفتار میشود و باید پاسخ توی عمل خود در مقابل افاراد عماومی و خصولای
باشد و آن را جبران نماید .در همین رابطه از اما علی(ع) روایت شده است که فرمود "کسی کاه چ ارپاائی را بکشاد یاا
درختی را بی وده قط کند و یا کشتزاری را خراب کند یا خانه ای را ویران سازد یا چاه آب یاا ن اری را از باین ببارد بایاد
قیمت آنچه را که تباه و فاسد کرده به عنوان غرامت بپردازد و اتر عمدی بوده تعزیر و تادیب هم بشود ولای اتار باه خطاا
این کارها را اندا داده باشد فقط بر او غرامت است و حبس و تادیبی در کار نیست و اتر حیوانی را ناقص کند بار او الز
است تفاوت قیمت آن را به لاحبش تادیه نماید"(والئی ،ص  .)138در قاعده تسبیب نیز اتر کسی مستقیما و یا باه طاور
غیر مستقیم سبب ورود خسارت به محیط زیست شود ضامن بوده و باید جبران خساارت نمایاد .از قاعاده اتاالف قاعاده
دیگر بدست می آید و آن قاعده احترا به مال مرد میباشد یعنی عد تعدی و تصرف مال دیگری که نتیده حالال از آن
این است که در فرض تعدی و تداوز متصرف و متداوز مسئول و ضامن خسارات وارده مایباشاد(ساید مصاطفی محقا
داماد "قواعد فقه" بخش مدنی  6833ص  )168محیط زیست از اموال مشترک میباشد و بنابراین تداوز و تعاددی باه آن
تداوز به حقو عامه محسوب شده و دولت به عنوان مدعی العمو جامعه باید در ج ت رف تداوز اقدا نماید.

ح -قاعده مالزمه
در شریعت اسالمی ،به ویده در فقه شیعه عقل به عنوان یکی از مناب حقو محسوب میشود .البته مقصود از عقال"
ادراکات قطعی و روشن عقل است ،نه احتماالت و ظنون؛ چرا که قضیههای عقلی در مقدمات برهان قرار مایتیرناد ،و
برهان مفید علم و یقین است؛ در حالی که قضایای ظنی و احتمالی تن ا در استداللهای خطابی و جدلی کاربرد دارند ،و
مبتنی بر تشبیه و تمثیلاند ،و این همان است که در الطالح فق ا «قیاس» نامیده میشود و در مکتب اهل بیات ا علای م
السال ا مردود شناخته شده است؛ زیرا شریعت را نمیتوان و نباید بر وهام و ظان و احتماال پایاهتاذاری کارد ،ولای
میتوان آن را براساس علم و یقین و عقل و برهان استوار ساخت" پذیرش عقل به عنوان یکی از مناب حقو مبتنای بار
برخی آیات قرآن کریم است؛ مثال در سوره اسراء81 /

".چنین آمده است "وَلَا تَقْفُ مَا لَیٍسَ لَکَ بِاهِ عِلْامٌ "

یعنای

حداوند انسان را از پیروی از آن چه انسان به آن علم ندارد ،ن ی نموده است:و یا در ساوره ندام " 13 /وَإِن الظان لَاا
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یُغْنِی مِنَ الْحَ ِ شَیٍئًا" .در فقه شیعه به عقل تحت عنوان «مستقالت عقلیه و مالزمات عقلیه» توجه شده و مسئله مالزماه
میان حکم شرع و عقل ،ازمسایل م م است .بر اساس آن وجوب یا حرمت رفتاری یعنای حسان یاا قابح هار عملای را
میتوان تشخیص داد از این قاعده با عبارت معروف «کُلما حَکَمَ بِهِ العُقلُ حَکَمَ بِهِ الشرْعُ» تعبیر میشود.یعنی هر تاه کاه
عقل حسن یا قبح فعلی را تشخیص دهد ،در حقیقت حکم شرعی را تشخیص داده است( .علی ربانی تلپایگانی ،اسال
و نیازهای زمان) http://andisheqom.com/index.php ،
در حقو محیط زیست بر اساس الل آلوده کننده-پرداخت کننده عامل خسارت به محیط زیست ضامن بوده و باید
به جبران آن بپردازد .توجیه قاعده مذکور از نظر فق ی در قاعده مالزمه ن فته است .بموجب این قاعده که امروزه باه آن
قاعده عقل سلیم تویند هر تاه درست بودن و یا نادرست بودن عملی از طرف خرد جمعی درک شود قانونگذار نیاز باه
آن حکم خواهد داد .بنابراین با توجه به اولویت مناف عمومی و مصلحت جامعه بر مناف خصولی و مصاالح شخصای
عقل سلیم ایداب مینماید که خسارت وارد کننده به محیط زیست به ج ت اولویات مصاالح عماومی ،باه جباران آن
بپردازد و دارای مسئولیت باشد .شارع اسالمی که همان قانوتذار میباشد باید بر اساس قاعده مالزمه در اینگوناه ماوارد
در ج ت دفاع از مناف عمومی به اتخام تصمیم بپردازد و این تصمیم چیزی جز واجاب دانساتن حفاظات از طبیعات و
مناب طبیعی و حرا دانستن تخریب آن نمیباشد( .والئی ص )138

ط -قاعده اهم و مهم
یکی از قواعد مسلم در الول فقه امامیه ،قاعده اهم و م م است .بموجب این قاعده هرتاه میاان دو حا تعاارض
بوجود آید ،در این لورت باید به اعمال حقی پرداخت که دارای اهمیت بیشتری است .مثالً بار اسااس الال تسالیط
افراد می توانند از مایملک خود هر تونه که می خواهند اساتفاده نمایناد ولای اتار اساتفاده از ایان حا موجاب ورود
خسارات زیست محیطی شود ،دو ح در تعارض با یکدیگر قرار می تیرند یکی ح خصولی(الل تسلیط ) و دیگار
ح عمومی (الل ح حیات جامعه) .در ایندا حاکم می تواناد بار اسااس قاعاده اهام و م ام دساتور ورود باه ملاک
خصولی افراد برای ممانعت از ادامه آلودتی های زیست محیطی تولید شده در آن ملک را لادر نماید.1

ی -قاعده اعانه براثم
 این قاعده به تولیف رفتاری می پردازد که هر تاه بوجود آید عامل آن به عنوان معاونت در جار  ،مدار تلقایشده و باید مدازات شود .از نظر لغوی اعانه بر اثم به مف و کمک به تناه میباشد .در فقه اسالمی جر همان اثم و تناه
است(.

آیت اهلل محمد حسن مرعشی -تقریرات درس دوره دکترای جزا بخش معاونت در جر در فقه اسالمی-ص

بدون تاریخ  ) http://islamicreflection.blogdoon.com/Postحرمات تنااه در اساال باه عناوان یاک الال
 .6تفاوتی میان قاعده عقلی اهم و م م با قاعده «نفی ضرر» و «نفی حرر» و در تشخیص مصادی و موارد است .تشخیص" قواعدی چون نفی ضرر و نفی
حرر برع ده عرف یا افراد خبرهای مانند پزشک و امثال او است ،و تاهی نیز خود مکلف میتواند آن را تشخیص دهد .مثالً این که آیاا تارفتن روزه بارای
سالمتی انسان ضرر دارد یا نه ،و یا حرجی است یا خیر ،با رجوع به پزشک ،یا تشخیص خود مکلف ،و یا افراد دیگر میتوان به دست آورد؛ ولی تشاخیص
اولویت و اهمیت یک حکم دینی نسبت به حکم دینی دیگر کار دقی و دشواری است که غالباً برع ده فقیه و مدت د است .یعنی در اینجا تشخیص حکم و
موضوع هر دو توسط مدت د اندا میتیرد "....علی ربانی تلپایگانی -اسال و نیازهای زمانhttp://andisheqom.com/index.php-

21

محسوب میشود .بنابراین هر تاه رفتار مدرمانه ای در جامعه لورت تیرد شخصی هم که در اندا آن رفتار اتر چه نه
به لورت مستقیم ،دخالت داشته است به عنوان معاونت ،شریک در جر محسوب شده و بایاد مداازات شاود .اسااس
قاعده مذکور از آیه شریفه "یَا أَیُ َا الذِینَ آمَنُوا ...وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَ الْإِثْمِ وَالْعُدٍوَانِ ۚ وَاتقُوا اللااهَ ۖ إِن اللااهَ شَادِیدُ الْعِقَاابِ "
میباشد(مائده ( )4آیه  )1در این آیه خداوند از انسان می خواهد تا به اعمال لالح و نیکو بپردازند و از اعمال ناپساند و
تناه خودداری نمایند .هم چنین افراد نباید در اندا اعمال ناپسند و تناه و یا به تعبیری جر دیگران را کمک نمایند که
در لورت چنین رفتاری خود نیز مرتکب تناه و جر می شوند( .سید مصطفی محق داماد "قواعد فقه" بخش جزائای
 6833لص  )688-681عالوه بر آیه مذکور در روایات متعدد 8و نیز نظرات اجماع فق ا بر حرمت اعانه بر اثم تاکیاد
شده است( .روح اهلل شریعتی "چیستی قواعد فقه سیاسی " مدله علو سیاسی –شماره  16ص )64
از جمله مصادی تناه (اثم) اندا مفاسد اجتماعی است مانند خرید و فروش و توزی مواد مخدر و غیره ...تداوز به
محیط زیست از طری آلوده نمودن و یا تخریب آن نیز یکی از مفاسد اجتماعی میباشد.با توجه به اینکه هام چناا کاه
قبال بیان شد حمایت و حفاظت از محیط زیست در آیات و روایات توناتون تولیه شده اسات ،اتار کسای باه نقاض
مقررات زیست محیطی بپردازد رفتار او از نظر اسالمی کناه و جر محسوب شده و حاکم میتواند بر اساس قاعده اعانه
بر اثم او رامدازات نماید.

نتیجه
در پایان باید تفت که بر اساس احکا اسالمی رابطه نزدیکی میان انسان و طبیعت وجود دارد "وَلَاوٍ أَن أَهٍالَ الْقُارَىٰ
آمَنُوا وَاتقَوٍا لَفَتَحٍنَا عَلَیٍ ِم بَرَکَاتح مِنَ السَمَاءِ وَالْأَرٍضِ" و چنانچه مرد ش ر و دیار همه ایمان آورناد و پرهیزکاار شاوند،
همانا درهای برکات آسمان و زمین را بر روی آن ا می تشائیم (.سوره اعراف آیاه  91اساال و محایط زیسات،آیه الاه
جوادی آملی ،

مرکز نشر اسراء  ، 6831 ،ص )633

در چ ارچوب این رابطه هم چنا که مطالعه شد وظیفه انسان حفاظت از طبیعت و عالوه بر آن آباد کردن و احیای آن
میباشد و نه تخریب محیط زیست .زیرا بر اساس احکا اسالمی خداوند پااک اسات و پااکی را دوسات دارد "ان اهلل
تعالی طیب یحب الطیب ،نظیف یحب النظافه ،کریم یحب الکر  ،جواد یحب الدواد ،فنظفوا افنیتکم" (.ن ج البالغاه ر 5
ص  131اسال و محیط زیست-آیه اله جوادی آملی –قم مرکز نشر اسراء  6831ص )118و آنچه که در طبیعت وجاود
دارد برای این است که انسان از آن ب ره برداری نماید و متعل به زمین است و نه متعل به انسان "إِناا جَعَلْنَاا مَاا عَلَا
الْأَرٍضِ زِینَةً ل َا لِنَبٍلُوَهُمٍ أَیُ ُمٍ أَحٍسَنُ عَمَلًا " ما آنچه در زمین جلوه تراست زینت و آرایش زمین قرار دادیم تاا مارد را
به آن امتحان کنیم (.سوره ک ف آیه  8اسال و محیط زیست-آیه اله جوادی آملای –قام مرکاز نشار اساراء  6831ص
)168
هم چنا که مطالعه شد در قرآن در رابطه با هر یک از عنالر بی جان طبیعت آب ،هوا ،خاک و نیز عنالار جانادار
 .6محمد حسن عاملی ،وسائل الشیعه ،ر ،69ص  9باب  1از ابواب قصاص النفس حدیث  5حدیثی از اما لااد (ع) ،ر  61ص  683بااب  51از اباواب
مایکتسب به ،حدیث  66حدیثی از پیامبر(ص) ،ص  686حدیث  64حدیثی دیگر از پیامبر(ص)مذکور در مقاله "چیستی قواعد فقه سیاسی " شاریعتی روح

اهلل مدله علو سیاسی –شماره  16ص 64
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درختان و جانوران احکامی وجود دارد .در این احکا از طرفی به اهمیت هر یک از این عنالر و نقشی کاه در زنادتی
بشر ایفا مینمایند و اینکه همه آن ا برای بشر خل شده اند تا بشر بتواند با استفاده از آن ا به کمال برسد تاکید شاده و از
طرف دیگر متذکر میشود که تمامی این عنالر مواهب آل ی است و بشر به عنوان امانات دار در اساتفاده از آن اا نبایاد
چنان رفتار نماید که موجب تخریب و نابودی آن ا تردد بلکه باید به عنوان هر امانتداری بنحوی رفتار نماید کاه بعاد از
او این مواهب به دست آیندتان برسد.بعبارت دیگر هم چنا که خداوند ج ان را برای بشر خلا کارده اسات مسائولیت
حفاظت از آن را نیز بر ع ده بشر واتذار نموده است و چون هیچ عمل انسان بای تااثیر بار محایط زیسات نمایباشاد
بنابراین باید از اعمالی که موجب آسیب رساندن به محیط زیست میشود اجتناب نماید .بارای حال معضاالت زیسات
محیطی در اسال و بخصوص در فقه شیعه راهکارهائی وجود دارد که به دولت اسالمی امکان میدهد تا با استناد به آن ا
ضمن حفاظت از محیط زیست به حراست از این میراث که از تذشتگان به ما رسیده برای نسل های آینده بپردازد.
این راهکارها امکان میدهد تا از طرفی به محیط زیست به عنوان مال مشترک احتارا بگاذاریم و نظاا اساالمی بار
اساس الل مصلحت میتواند در مواردی هم که سکوت حکمی در حفظ محیط زیست وجود داشات باشاد باه وضا
قوانینی بپردازد که به ب ترین وجه حافظ مناف زیست محیطی باشد .بموجب الل عد فساد انسان ا دارای مسائولیت در
رابطه با ب ره برداری از طبیعت و مناب طبیعی بوده و لی استفاده از طبیعات و محایط زیسات بایاد هوشامندانه باوده و
آسیبی به آن وارد ننماید .در غیر اینصورت در چ ارچوب قاعده اتالف و تسبیب و نیز قاعده الضرر فارد آسایب رساان
مسئول بوده و باید به جبران خسارات وارده بپردازد .این مسئولیت مبتنی است بر قاعده مالزمه یا خرد جمعی .بر اساس آن
عقل سلیم حکم مینماید که آسیب زننده به محیط زیست به جبران خسارات آن نیز بپردازد .و نیز بر اساس قاعاده اعانات
بر اثم نه تن ا خود عامل جر زیست محیطی بلکه هم چنین هر کسی که در اندا جر زیست محیطی باه نحاوی معاونات
داشته به عنوان معاون جر مسئول بوده و باید پاسخ توی اعمال خود باشد .بدین ترتیب میتوانیم بگوئیم کاه قانونگاذاران
اسالمی میتوانند مستندا به قواعد مذکور به حل معضالت زیست محیطی در جامعه پرداخته و از محایط زیسات حفاظات
نمایند.
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