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نالملل دانشگاه خوارزمی ،تهران ایران
دانشجوی دکترای فقه و حقوق جزا ،پردیس بی 
تاریخ دریافت مقاله95 31/11/ 25 :

تاریخ پذیرش مقاله9316/20/ 06 :

چکیده

با شروع روند صنعتی شدن و غلبه انسان بر قوای طبیعت جایگاه غالب و مغلوب در معادله طبیعت و انسان عوض شد به نحوی که

از این دوران به بعد شاهدیم که طبیعت و محیطزیست طبیعی غربت و قوای اسرارآمیز و غیر قابل مقاب و هل تس للل یمناپذذذیر خ زا ار دو
دست داد و به ابزاری در خدمت انسان و نیازهای او تبدیل شد .انسان حتی به این حد بسنده نکرد بلکه از قرن بیستم به بعد توسعه و
موفقیت برنامههای توس هب طونم ار هع     بهرههب ادر ررری و تخریب

محیطططزیستتت کرددد؛ ام زا و مک مک ا ههد       0 96 1م ظفح یدالی

شهای اجتماعی غرب قرار گرفتتت؛ بن نیاربا
محیطزیست به خودی خود و نه بهعنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی مورد توجه جنب 
محیطزیست در عصر حاضر اهمیت فراوانی در زندگی انسانها پیدا کرده است و نیز مبانی علمی و اخالقی حفاظت از محیطزیست
نیز بعضًاًا از سوی فعالین این عرصه مورد استناد قرار میگیرند .با توجه به جایگاه شریعت اسالم در کشورمان و نقش پررنگ قواعد
فقهی در رفتارهای فردی و اجتماعی مسلمانان در این پژوهش موضع شریعت در برابر تحوالت حادث در محیطزیست با است هب دان   
منابع فقهی و حقوقی نظیر کتاب و سنت و عقل مورد واکاوی قرار میگیرد .در واقع در این مقاله تالش میشود با طرح موضوعات
تهای فقهی ناشی از آسیب و تخریب محیطططزیستتت و ت یثأ ررر آن ب رگشدرگ ر یی یی
ی
متنوعی در قالب مسائل و قواعد فقهی کلیه مسئولی 
تبیین و تحلیل شود .با توجه به این مهم هدف از نگارش این مقاله پرداختن به مسئله مهم محیطزیست و تخریب آن و اهمیتتت این
موضوع در آیات و روایات و تأثیر آن بر گردشگری است و به این منظور از نمودارها و جداول نیز ب و لیلحت یار
استفاده شده است.

طزیست ،گردشگری ،اسالم.
واژگان کلیدی :فقه ،محی 

-1محمد مهدی یحیی پور (نویسنده مسئول) yahyapour@ymail.com
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مقدمه
بحث در مورد رابطه انسان و طبیعت بحثی قدیمی است .آیا انسان برای این آفریده شده است ک هبلغ تعیبط رب ه     
یاندیشیدند که
کند ،آقا و صاحب آن شود یا اینکه به دلیل جنگ علیه طبیعت ،دیوانه است .مدتهای مدیدی چنین م 
طبیعت با نیروی فوقالعاده تصفیه کننده و تنظیم کنندهاش ،تعرضات انسان را هضم خواه و درک د

شک ففف ففففیات علمی

زیانهای احتمالی پیشرفت را خنثی خواهد نمود .جمعیت ،جنگلزدایی و مصرف ان ب رطخ اب یژر ر ندز مه

مظن     

یگوی یسآ :د ابا رد وت ن
موزون و شگفتانگیز مکانیزم جهان ،سرعت میگیرند .یک سرود محلی فرانسوی چن نی م یی یی
یچرخد .با توجه به وجود آمدننن ای یین وض تیع
خوابی ،آسیابت خیلی تند م 

حفاظت

  

طزیستتت ب هنوگره ه   
از محیط ط

یشودد .حفاظ زا ت
یگی م هتفگ ،در ییی ییی
عملیاتی که برای نگهداری محیطزیست یا جلوگیری از تخریب آن ص م ترو یی یی
محیطزیست ،عبارت است از تالشی که به منظور حفظ سالمتی محیط و انسانها ،در سطوح شخص  ینامزاس ،ی یا    
تگاهههی اوقا هدیدان ت   
طزیست ت
دولتی ،از محیط طبیعی محافظت میکند .با توجه به رشد جمعیت و تکنولوژی ،محیط ط
ی تخریب
تهای ی
تهایی علی یلاعف ه تت تت
تها باید محدودی 
گرفته میشود .این موضوع باید به رسمیت شناخته شود و دول 
محیطزیست ایجاد کنند .از سال  ۱۹۶۰میالدی ،جنبشهای فعال زیستمحیطی ایجاد شدهاند ک یفلتخم لئاسم زا ه    
طزیس رادن دوجو ت د و 
تهای انسانی ب یحم یور ر طط طط
در این زمینه اطالع دارند .هیچ توافقی در مورد میزان اثر فعالی 
یدهند ،م لث
اقدامات حفاظتی گاهی مورد انتقاد قرار میگیرند .مؤسسات علمی اکنون دورههای آموزشی را پیشنهاد م 
شها زا تظافح ی   
طزیستتت و مهندس یحم ی طط طططزیس ر و هچخیرات هک ت و ششش ششش
مطالعات زیستمحیطی ،مدیریت محیط ط
محیطزیست را آموزش میدهند .حفاظت از محیطزیست نیازمند توجه به فعالیتهای مختلف انسا ین

استتت .تولید

زباله ،آلودگی هوا و از بین رفتن تنوع زیستی(ناشی از معرفی گونههای مهاجم و گونههای در حال انقراض) بعضی از
موارد مرتبط با حفاظت از محیطزیست هستند .حفاظت از محیطزیست تحت تأثیر سه فاکتور در هم آمیخت :تسا ه

  

قوانین زیستمحیطی ،اخالق و آموزش و پرورش .هر کدام از این سه فاکتور ،هم در سطح تصمیمات بی نننالملل و ی
طزیس هب ت   
یگذارند .برای اینکه حفاظت از محیط ط
طزیست تأثیر م 
هم در سطح ارزشهای رفتاری و شخصی ،بر محی 
واقعیت تبدیل شود ،مهم است که جوامع ،در این زمینهها پیشرفت کرده و تصمیمات زیستمحیطی را اتخاذ کنند.
بـرای روشنتر شدن بحث مقاله حاضر یادآوری این نکته اهمیت دارد که مجموع دقا ه ا مم مممها د رشـب هنالوئسـم ی ر   
برابر محیطزیست در دو بخش مثبت و منفی قابل تحلی ییل است ::اق اد مممهاای م تسد لماش یفنـ    

کش ششیدن از کلیه

یشود.
رفتارهایی است که به برهم خوردن تعادل و تناسب محیطزیست و تخریب و نـابـودی عـنـاصـر آن منجـر م 
اقدامهای مثبت عبارتاند از کلیه کارهای شایستهای که بـه احـیای محیطزیست و حفظ سالمت و ایجاد تعادل ه رـ
ت
طزیست ت
چـه بـیشتر زندگی در آن بینجامد .این دو دسته اقدامها ،مـجموعه بـایدها و نبای اهد را در رابط اب ه    محیط ط
یدهند .نکته دیگر تبیین رابطه میان فـقه و محیطزیست است و یافتن پاسخی ب شسرپ نـیا یارـ    
تشکیل م 

کـههه از

یتوان داشت .تعریفی که از قدیماالیام برای فقه ب نی
مـجموعه مقررات فقهی در رابطه با محیطزیست چـه تـوقعی م 
ت این :هک تسا     «الفق علا وه ه لم    
فقیهان مشهور و معروف بوده و هم اکنون نـیز همان تـعریف ورد زبانها سا  تت تت
باالحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه؛ فقه عبارت است از آگا ماکحا زا یه    شرعععی فرع ععی ( احکاممم عمل للی
اسالم) از روی دلیلهای هرکدام ،جدا جدا .البته ،بدیهی است که منظور مع ّرّرف تعریف علم فقه است ،نه خـود ف هقـ ؛؛

طزیست تحلیل53 ...
بررسی فقهی و حقوقی تخریب محی 

یکردد ( .)Gorji, 1999, p. 8مبا زین یهقف ین    
یعنی آنچه در کتب فقهی مدّوّون و مسطور است و ا ّالّال «العلم» را قید نم 
عبارت است از ادله احکام در تعریف فقه و شامل کتاب (قرآن مجید) ،س ّنّنت (فعل ،ق ریرقت و لو    پی ییامبر ص ّلّلّلّلی الّلّله
ل (که
علیه و اله و جانشینان او) ،اجماع (اتفاق نظر فـقها کـه کاشف از رأی معصوم علیه ال ّسّسالم تلقی میش )دو عقل ل
مقصود عقل عملی است) .ذکر این قید بـرای اخـراج عـلومی است که از این راه حاصل نیامده است؛ اع زا م آن که
از راههای غیر معتبر باشد ،مثل قیاس (از نظر شـیعه) و یـا از راه معتبری مانند وحی و الهام ( .)Ibid., 1999, p. 9به
عبارت مختصرتر موضع شریعت در قبال پدیده محیطزیست و مانند آن را از بـرخورد فـعلی خود آن باید به دست
آورد بـدون آن کـه بـاری اضافی بر دوش شـریعت بـنهیم یا به اجبار درص دـ د رـب  آآ آآآئیم ش ار تعیر از آنچههه خ دو
متص ّدّدی آن گشته است معاف کنیم .نه دیدگاه اقّلّلی و نه اکثری ،هـیچ ک ککـدام با  عبانم و تعیرش عضاوم  ا نآ لیص   

  

سـازگار نـیست .آنچه مـقتضای تـ بّدّد ر و تـع ّقّقل در منابع است این کـه از آن جا که مجموعه دستورهای آس رب ینام   
یرود دی نـ در برابر پدیده محیطزیست که ارتـباط تـنگاتنگی بـا
محور وجود آدمی گرد آمده است هرگز انتظار نـم 
حـیات انـسان دارد موضع سکوت و بـی تـفاوتی ات ّخّخاذ نماید.
ت را ب شخـب هـ   
طزیست ت
فرضیه مقاله حاضر این است که اگر مجموعه اقدامهای بش هزوح رد یر    محیط ط
الزامات و روشها تقسیم کنیم در دو بخش ن خـ ست نـقش آموزههای دی نـ

ارزشهاا و

ره هک تسا هتسجرب دـح نآ رد گگگگگ گ گگگگگگگز

تردید در آن راه نمییابد .کلیه دستورهای تکلیفی و الزامات فقهی و برخی مس وئ لللیتهاای م لیبق زا یرفیک و یند    
یشود د .روشها
ضمان ،دیه و تعزیرات و یا تعیین اولویتها در شـرایط تزاحم و مانند آن در این ب  لیلحت شخ مم م مممم 
طزیست اس .ت
شامل چگونگی اقدامهای سازنده برای صالح محی 

در این  دیابن شخب ا تعیرش زا ینادنچ راظتن       

داشت ،چه اینکه ای نـ امـور به حیات مادی بشر مربوطاند که موضع کلی شریعت وانهادن آن ب و ناسنا ه

رها رو دد

خرد و تجربه اوست .به تعـبیری دیگر ،شریعت کبرای کّلّلی «أنتم أعلـم بأمور دنیاکممم را م روــ دد تـأیی ییـد ق هداد رارـ
اسـت ).)Ibn Abi jomhor,1982:p.92
طزیست
مبانی فقهی حفظ محی 
همان طوری که گفتیم مبانی استنباط حکم فقهی در اسالم عبارتاند از :قرآن ،سنت ،اجماع و عق دا رد هک ل ا ب هم ه    
یپردازیم:
طزیست در هر یک از این منابع م 
بررسی مسئله حفظ محی 
طزیست
 دال ظافح یلقع لی ت زا  محی یپردازیم همان تق ّدّدم رتبی مباحث عقلی بر مـباحث نـقلی مـحض است و اینکه
عّلّلت اینکه ابتدا به ذکر دلیل عقل م 
یشود مباحث شرعی مطرح در مورد حکم عقل حیثیت ارشاددی و تأکی دیپ ید ا و دنک 
عقلی بودن احـکام سـبب م 
یکنیم .مقصودد از حکم
بهعنوان حکم تأسیسی و مولوی به آن نظر نشود .از ای نـ رو ،بـحث خـود را با دلیل آغاز م 
عـقل در مـوضوع محیطزیست بخشی از مدرکات عقل عملی است که در کتب اص و تیانع دروم رخأتم یلو ا عق      
شده و بر قاعده کالمی حـسن و قـبح عـقلی که نزد عدلیه به رسمیت شناخته شده و نیز قاعده م الـ زمه میا مکح ن   
یتر دلیل عقل بر مبحثی انسا هناسانش ن   
عقل و حکم شرع استوار گشته است ( .)mozafr, 2001: p.121بـیان تفصیل 
ت و نیززز ب ناد
ییابد .بـدون تـردید ،انـسان در میان مجموعه آفرینش دارای جایگاه برتر و خلقت استثنایی است ت
ابتنا م 
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جهت که عناوین الزامات مربوط به محیطزیست ،قطعی ،همیشگی و اسـتثنا نـا تسین ریذپ ؛؛ ؛؛؛ چههه آن ک رش رد ه ا طی   
یشود .آیا ق زا یت ببی ییل (ماا َقَق َطَطع مُتُتمم نننِمِم لینه
طزیست مـغلوب مـ 
تزاحم بـا مـصلحت بـرتر ،مـصلحت س الـ مت محی 
ل و تحریق
ِهلل  )hesr,1945: p.5(..و اقدام پیامبر (ص) بـه قـطع درخ اتـ ننن نخل ل
أو َتَترک ُمُمُتُتوها قا ِئِئمهعلی أ ُ ُصُصو ِلِلها َفَفبإذن ا ِ.هلل
آنها در جریان بنی نضیر)  (seuti,1945: p.94و بـعضی از دستورهای دینی در باب شرایط جهاد مشروع که با مسأله
یشودد .ب رگا تسا مولعم یتسرد ه
صیانت از محیطزیست تعارض دارد در همین راستا تبیین م مم 

ا ایح حالصا و

     

ت ،چ نآ ه
ییافت ت
محیطزیست علت تا ّمّمه برای حسن و تخریب و هدم آن عّلّلت ت ّاّامه قبح بود هرگز استثنا در آن راه نم 
صپذیر نیست.
که احکام عقلی محض تخصی 
طزیست
 قرآن کریم و حفاظت از محی َ -1وَو إذا َّلَوَوَتَت َّلی َسَسعی ِفِفی االر

ُّح ُّبُّب ال َفَفسا َدَد (:)Bagarh:205
یها َوَو یه َکَکِلِل الح َـَـر َثَث اَوَو لن َّـَّـس َلَل َوَو ا ُهللُهلل ی ُّح
ِضِض لیف َدَدِسِس ف 

روایت شده که این آیه در شأن منافقی به نام اخنس بن شریق ثقفی نازل شده است .وی در مدینه نزد پیامبر به اسالم
تظاهر کرد و چون بیرون آمد بـه کـشتزار گروهی از مسلمانان ُگُگذر نمود ،آنجا را آت و دز ش چارپاایی را پ .درک ی   
( .)Esfahani,1997 201در تفسیر این آیه کریمه آمده است که قوام نوع انساننن ب ت و هیذغت هلوقم ود ه و لثـم دیل      
وابـسته است .او سپس به اتـ ّکّکای تـغذیه آدمی به حیوان و گیاه و اهمیت حفاظت گیاه از طریق حرث و تربیت نبات
یشود .طـبق این بیا هب ن   
یکند و بر این باور است که افساد در زمین از طریق اه الـ ک حـرث و نسل انجام م 
اشاره م 
یانجامددد ،مص زراب قاد   
طزیست از آن جا که مآًالًال به هالک نسل آدم ممی م مم 
درستی باید پذیرفت که تخریب منابع محی 
فساد در زمین است .از سویی ،آیه کریمه در مقام اسـتنکار فـساد در زمین است و طبق ذی  هیآ ل ه یداسف هنوگ ر      
ی)ال ُتُتف ُدُدِسِس واا ف ففی
محبوب الهی نیست و اراده تشریعی خداوند به ضد آن تعّلّلق گرفته است .این معنا ب یمض ه م هن ه ییی ییی
َالَالَاَار

یدهد و نتیجههه آن حرم مادقا هنوگره ت    
ِضِض َبَبعـ َدَد إص الـ حـها)( )araf,1945:p.85کبـرای قـیـاس را تـشکیل م 

طزیست است.
تخریب کننده و ویرانگر در محی 
یآید کـه ایشان از بین بردن جانداران را مصداق فساد یافتههه و مش هیآ مکح لوم    
از تعابیر برخی فقیهان چنین بر م 
دانـستهانـد .بـه طور مثال عبداهلل بن قدامه) (Ibn ghodameh,1223:p.164با اشاره به روای ییاتی کههه از کش نت

روبنز   

یدهد .ابن ح یـن مز زز ززز پ زا س
یکند ،این قبیل کارها را فساد یافته و در ذیل آیه جای م 
عسل و دیگر جنبندگان نهی م 
یتوان کسی را به حفظ مال خود اجبار کرد و چنانچه کسی ب خـ واهد نخل خویش را
نـقل ای نـ فتوای ابوحنیفه که نم 
یگرای یید کههه
یکند و خـود ب نادـ م مم 
یتوان او را به آبیاری آن وادار ساخت از این فتوا اظـهار شگفتی م 
رها گذارد نم 
چنانچه ترک آبیاری به از میان رفتن محصول و درخت بینجامد باید ش صخ

را به آبی ییاری مجب هیآ هب یو .درک رو     

یشمارد.
یکند و این امور را مصداق فساد در زمین و اهالک حرث و نـسل م 
کریمه استشهاد م 
عمارت به معنی قرار دادن زمین در حالتی است که بتوان از فوائد متر ّتّتب بر آن انتفاع جست .درباره استعمار از جمله
گفتهاند :معناه أمرکم م نـ عـمارتها بما تحتاجون إلیه من المسا ِنِنِکِک والزراعات و غر ِسِس االش اج ِرِر ( (.)Jsas,1984:p.62
برخی از فقیهان نیز از داللت آیه بر وجوب عمران و آبادانی زمین با کشت و زرع و کاشت درخ دحا و ت ا هینبا ث    
س نخ گفتهاند چرا که استعمار طـلب عـمران بوده و طلب مطلق از خداوند دال بر وجوب است بنابراین باید گف :ت
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آیه کریمه به داللت منطوقی بر لزوم اقدام به عمران و آبادانی محیطزیست انسانی و با مالزمه عقلی ب دض زا یهن ر    
آن یـعنی عـدم عمران داللت دارد و چون از عدم عمران نهی شده باشد به اولویت قطعی تخریب و ویرانی زمین هم
متعّلّلق نهی شرعی خواهد بود.
  

به گفته حر عاملی ظـاهر این آیه عام بوده است و تمامی اشکال فساد و هر آنچه نظام زندگی بش ار نیمز هرک رد ر
گها و 
تهدید میکند شامل میشود ،خـواه ای نـ مفاسد و خرابیها مستند به سوء اختیار آدمـیان بـا نج لیبق زا دش گگگ گگگ
یهای
کسا رامیب راشتنا و یل ییی ییی
یورشها و ناامنیها و خواه مستند بدان نباشد از قبیل حوادث طبیع شخ ،هلزلز ،ی ککک ککک
مـسری و مـانند آن .آیه کریمه ناظر به عواقب ناخوشایند دنیوی است کـه بشر باید در نتیجه مفاسد آشکار در زم نی
آن را متح ّمّمل شود.

یهای سطح کرهه زم ممین
یگمان ،کلیه اقداماتی که به تخریب و نابودی منابع محیطزیست بـینجامد و هـمچنین ویران 
ب
از قبیل فرسایشها ،سی بال های م خـ ّرّرب و از ای نـ دست که از سوء تدبیر آدمیان و عدم اقدام مسئوالنه آنـا رـب ن ای   
یشوند ،بهگونهای که پیش از عقوبت
یگیرد مـصداق فـساد ظـاهر در آیه کریمه محسوب م 
پیـشگیری سر چشـمه م 
ت انسا  هب و ن ه مـ    
طزیست ت
اخروی بـاید کـیفر دنـیوی آن را چشید .این عقوبت دنیوی نظارهگر شدن ویرانی محیط ط
یآورد .هرگاه در روایات ،مواردی همچون دور
خـوردن تـعادل و توازن آن است که بالیای انبوهی را بر سر انسان م 
انـداختن هـسته خرما و بر زمین ریختن زیادی آب ،اسراف شمردهشده است ( )Horaamli,1692:p.161بهکارگگگیری
یرویه محیطزیست و اموری از قبیل قط تـخرد ع ا و ن
ب

ع مهممم آب و گیا زا ه
کـش ا ویـح ر ا رده و تان دادن      منابع ع

بارزترین مـصادیق اسـراف و تبذیر محسوب میشود .اسراف در مقوله انفاق و اصالح حرررام اس هب دسر هـچ تـ    
افساد و تخریب .برای مثال این آیات یادآور آن میشود که در مقطعی که بحران طبیعی به س ور رصم نیمزرس یو

  

آورده بود ،حضرت یوسف تدبیر امر ارزاق مردم را برای خود خواست و این خواسته را به این معّلّلل ک ود زا هک در   
ویژگی حفیظ و علیم بـودن برخوردار است) .(Ibn Hanbal,1862:p.125دو ویژگی مه ّمّمی که برای تص ّدّدّدّد ی مناصب
ح ّسّساسی همچون اداره امر ارزاق عـمومی هـمواره بهعنوان دو شرط الزم و بلکه کافی مورد نظر عقالی عا تسا مل ... ..
ت را در بر
طزیست ت
یرسد عبارت خزائن االرض عـمومیت و شمول دارد و کلیه ذخایر از جمل عبانم ه    محیط ط
به نظر م 
طزیست و سرمایههای طبیعی تنها بای دهع رب د ه    
یگیرد .پیـام آیـه کـریمه آن است که امر تدبیر و اداره شئون محی 
م
اشخاصی باشد کـه دو ویـژگی حفیظ بودن و مسئولیت شناسی و کاردانی و تخ ّصّصص را دارا باشنددد .م رد تاکرتشـ
فقه عبارتاند از اشیایی که همه مردم در شرایط برابر از آن استفاده میکنند و سبقت به آنهاا موج لوا قح ب و تی    
یشود (.)Muhammad Jamaluddin al-Makki al-Amili, 1991:p.56
م
 -2سّنّنت
پس از قرآن کریم ،س ّنّنت گرانسنگ هم به مـقوله محیطزیست و مراقب  تیانع نآ زا ت

وو وووی ییژهای داش نیا .تسا هت   

یکن هب ،د   
مطلب با د ّقّقت در مضامین روایات انبوهی که کیفیت تـعامل با جانوران ،گیاهان ،اشجار و غی م نایب ار هر ییی ییی
یشود.
درستی معلوم م 
روح کـّلّلی این روایات ایجاد حـ ّسّس مـسئولیت در برابر پدیدههای طبیعی و موج رما نیا .تسا نوماریپ تادو

     در

یگوید :اتق هدالب و هدابع یف هللاو      فا کّنّن ممم
نخستین خطبه امام علی (ع) در بدو خالفتش تجّلّلی یافته است ،آنجا که م 
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ینویسنددد :از س زا لاؤ
مسئولون ح ّتّتی عن البـقاع والبهائممم)  .( Nahj balaghe, 2013:p.82در ش  ترابع نیا حر ممم م ممممم 
زمینها آنکه چرا این زمین را ویران و دیگری را آباد کردید و چرا خداوند را در آن نپرستیدید و سؤال از چهارپایان
یگردد مـسئولیت انسان در
آنکه چرا آنها را گرسنه رها کردید و به درد آوردید و رعایت حقشان ننمودید؟ معلوم م 
قبال پدیدهها و اشیای پیرامون بسیار ج ّدّدی و همه جانبه است.
یشود:
ًال چند دسته روایت در موضوعاتی چند به همراه سخنان نکته سنجانه فقیهان ذکر م 
ذی ًال

جنگ مظهر رفتار خشن انسان در بـرخورد بـا همنوع و اشیاء و محیط پیرامون است که نتیجه مس و یناریو نآ میقت
از دست رفتن تعادل جمعیت انسانی و منابع طبیعی است و آن گاه که جهاد مشروع عن فیاظو رامش رد ،دبای ناو     
یکند
شهای ایشان به ُاُامرای سرایا بر این داللت می ی
یگیرد .سیره پیامبر اکرم در جنگها و سفار 
قطـعی انسـان قـرار م 
که مقتضیات روانی جنگ و جهاد نباید سبب شود از جنگجویان رفتار غیرمتعارف سر زنـد و بـی مـحابا به تخریب
حداکثری دست زنند و با اشیای پیـرامون خـود برخورد غیر مسئوالنه کنند .از جمله روایت مسعده بن صدقه از اماممم
صادق (ع) قابل تو ّجّجه است که فرمود :إ ّنّن ال ّنّنبی إذا کـان بـعث أمـیر ًاًا له علی س رمأ هیر ُهُه ا یوقتب 
خا ّصّصه نفسه ثـ ّمّم فی أصحابه عا ّمّمه ث ّمّم یقول :أغز بسم اهلل و فی سبیل اهلل قا ابرفک نم اولت ٍهللٍهلل و 

ِهللِهلل ع  ّزّزّزّزّزّزّزّزّزّز و ج ّلّل یف    
ال تغّلّل مت و او ّثّث ول ا و  ال

ًال فـی شـاهق و ال تحرقوا النخل و التغرقوه بالماء و التقطعوا شجره مثمره و ال تحرقوا زرع ًاًا ال 
تقتلوا ولید ًاًا و ال مـتبت ًال
تدرون لعـل ّکّکم تـحتاجون الیه و ال تعقروا من البهایم م ّمّما یؤکل لحمه ٍاٍاّلّلا ال ام  ب ِّدِّد م  ن کأ

ٍلٍل ...ه ((((( ((((((Makarem Shirazi,-

 .)1990:p.320فـقیهان ای نـ قـبیل وصایا را در زمره آداب جنگ و جهاد آوردهاند.
بی تردید ،در شرایط استثنایی و بحرانی ،اهداف و مقاصد اص هـب گنـج یلـ     قدررری اهمی ییت م ممییابددد ک یخرب ه   
یگناهه را
اقدامهای غیر متعارف را هم توجیه پذیر میکند .بهطور م ثـ ال وقتی فقیهان در باب تت ّرّر لتق س    مس  نامل بب ببب 
تجویز میکنند،تخریب محیطزیست و ات فال

یدانند .از این مرکا ربمایپ ،ور    
مـنابع آن بـه طریق اولی توجیه پذیر م 

(ص) خود در جریان بنی نضیر بـه قـطع درخـتان نخل امر نمود و در این راستاا فقیهاننن از کراه و راجشا عطق ت
یرسد در غیر
افکندن آتش و تسلیط آب در غیر مـوارد ضـرورت س نخ گفتهاند) .)Najafi,1849:p.260ولی به نظر م 
شگفته بر کراهت نباشد ،بلکه حمل آنها بر حرمت اولی
ضرورت وجـهی بـرای حـمل نواهـی پیامبـر در روایت پی 
است.
حقوق حیوانات
ب خـ ش مهمی از احکام شریعت به موضوع حقوق حیوانات و تبیین وظایف انسا لابق رد ن    آنهاا اخ .دراد صاصتـ
اهـمیت حـ ّقّق حیوان در فقه اسالمی تا آنجا است که شماری از فقیهان آن را در زمرهه ح تسناد هللا ق هه هههانددد .آنچ زا ه
مـباحث فـقهی در کـتاب لقطه پیرامون وظایف انسان در قبال لقطه حیوان و لزوم صیانت از حیات و ت نیمأ

وا هقفن   

یشود.
آمـده اسـت در همین چهارچوب تحلیل م 
در موضوع حق حیات جانوران بحثهای ظریف فقهی نیز وجود دارد .بـه طور مثال ش یارب لام فرص یناث دیه      
یگوید :اگر انسان سگ گرسنههه و گوس دنف
یداند و سپس م 
نجات حیات چارپا را گر چه ملک دیگری باشد واجب م 
گرسنهای داشته و طعام به قدر کفایت نـداشته بـاشد اطعام گوسفند بر او واجب است ( .)Nuri,1981:p.114صاحب
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یتوان ذب یلو دومن ح    
جواهر بر او خرده گیرد و احتمال اولویت داشتن سگ را مطرح میکند؛ چرا که گوسفند را م 
   

درباره سگ چنین نیست ( .)Najafi,1849:p.260همه موارد بر شمرده شده بیانگر عنای هب مالسا تعیرش هژیو ت
یدهد.
طزیست را تـشکیل م 
حفظ حیات جانوری است که امروزه یکی از منابع م ّهّهم محی 

یهاای
 بهداشت محیطزیست حـیوان :در روایـت عبداهلل بن سنان از امام صا  :تسا هدمآ )ع( قد ت  نیمأ نننن نننننیازمنددد یداند (.)Muhammad Jamaluddin al-Makki al-Amili,1991:p.56
درمانی و دارویی حیوان را در حکم نفقه آن م 
  

صاحب جواهر پس از ای نـ س نخـ مح ّقّقق حّلّلی که از جمله مکروهها ادرار کردن در النه جانداران و حش ،تسا تار
یشود که گفته اس راک نیا :ت    
مینویسد :در این حکم به مخالفی برنخوردم مگر آن که از ظاهر هدایه صدوق نقل م 
بـاالتر از کـراهت ناروا اسـت .وی سپس به نقل از شماری از فقیهان عّلّلت این  ار مکح ا  ناکم ا تیذ     
جانوران به انسان میداند ( .)Najafi,1849:p.260بـه نظر میرسد بت ع ناو ّلّل ار مکح ت

رسا دن ننن آن

رک هدولآ زا یریگولج دن      

طزیست جانوران یـا نـکوهیدگی بـی حرمتی به آنها دانست.
محی 
 حق تولید مثل :در برخی روایات ،صاحبان چارپایـان از عقیمسازی آنها نهی شدهاند از ق لیبـ  روای ییـت برق زا ییگمان ای نـ
امام صادق «عن أبیه ا ّنّنه کره اخصاء ال ّدّدواب و التحریش بینهم»( )Barghi,1861:p.62ب 

اهروتـسد لیبـق    

باهدف بقای نوع چارپایان صادر شده است.
 نهی از آزار حیوان و مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از آن :در روایـتی از پیامبر اکرممم (ص) آم هک تسا هد     زن ننیزن ننی

دوزخی شد چون گربهای را حبس کـرد و مانع دسترسی او به خـوردنی و نـوشیدنی شد تا آ  نننک و درمب نآ ه

فاجعه نیز مشمول مغفرت الهی قرار گرفت چون بر سگ گرسنهای تر ّحّحم آورده و او را به دشواری سیراب کرد (Ibn
)Hazm, 1063:p.241

یجهت به حیوان و ضرب و جرح و قطع اعضا دراو نآ ی
روایات انبوهی هم در زمینه نهی از هرگونه آزار رساندن ب 
شده است .در این باره فقیهان دیه جنایت بر حیوان را ثابت دانستهاند ( )Khomeini, 1408:p.75از ای یین رو در م داو
تهای تعزیری در ای نـ بارهه سخ ننن ب تسا هدمآ نایم ه     
 679و  680قانون مجازات اسالمی از مجازا 

(Mansour,

2003:p.345).

 حفاظت از حیات گیاهان :حفاظت از حیات گیاهان و اهتمام به احیای طبیعت از دیگر مسائل مورد عنایت شریعتاست .روایات زیادی در باب نهی از قطع درختان وارد شده است .از جمله روای )ع( قداـص ماـما زا هدعسم ت

زا

  

پیـامبر اکرم (ص) که به این امر تاکید دارد ).)Khoie, 1997:p.201
طزیست
مهمترین قواعد فقهی مربوط به مسئله حفاظت از محی 
در اینجا از مجموعه قوانینی کّلّلی س نخ به میان میآید که بر تحّوّوالت محیطزیست قابل انـطباق اسـت .از آن جـا که
بسیاری از این تحّوّوالت از امور حادثی است که در عصر تشریع و دورهها دـب کیدزـن ی ا  ن ا  یرـث از
است ،بهطور طبیعی انتظار نمیرود احکام تکلیفی و وضعی مرتبط بدانها بـه طـور خا

   آنهاا نب هدو

ّصّص از مدارک کتاب و س تّنّن ت
ت

به دست آید .در این میان قواعد و اصول کلی شریعت از اهـمیت ویژهای برخوردار میشود ،قواعدی که راز پویایی
قپذیری فقه اسالمی بر حوادث نـو پیـدای جـامعه در آنها نمایان گشته است.
و انطبا 
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طزیست از نظر این قاعده
 -1قاعده اختالل نظام و حفاظت از محی 
این قاعده از جمله قواعدی است که در علم اصول فقه مورد استفاده قرار گرفته است و محققان بزرگ این دان رد ش
د( ;Ansari, 2006: 196
موارد متعددی ،از جمل  هک اج نآ ه اح تتت تتتتی ییاط واج  ب ننیس  زا ،ت اای یین قاع هرهب هد    ب در ههاند د

چگونه حکم شرعی و نیز قاعده اصولی ک م ماظن لالتخا ه ععع ععععیشتتی و
 .)Khorasani, 1414: 358بر پآیهاین قاعده ،هی 
زندگی بشر را در پی داشته باشد در اسالم جعل نشده است .مقصود آنان از نظام زندگی ،نظام معیشتی انسا ؛تسا ن

  

آنچه نظام معیشتی زندگی بشر را سامان دهد به نوبه خود دارای نظامهای کوچکتررری اس رارق نآ نورد رد هک ت    
ک انسا روص رد ن تت تتتی
یشک ک
دارد ،مانند نظام سیاسی ،نظام اقتصادی ،نظام اجتماعی و فرهنگی و مواردی از این قبیل .ب 
یتواند به زندگی خود ادامه دهد که نظام طبیعت و چرخه طبیعی بهدرستی عمل کند و هرگا خب ه شش شششی از آن مختل
م
شود و چرخه طبیعی و نظام زیستی حاکم بر طبیعت دچار مشکالتی شود یا حرکت آن بهکندی گراید ،دیگ ناسنا ر   
حی ییات او حکمممفرما
یشک اختالل و چا ع شل ظظظیم ممی ب  ماظن ر حح حح
نخواهد توانست نظام زندگی خود را حفظ کند و ب 
یشود.
طزیست بیشتر روشن شود ،به دو مقدمه زیر اشاره م 
نکه کاربرد این قاعده در حوزه محی 
خواهد شد .برای ای 
طزیست
 -1نظام احسن طبیعت و اهمیت حفظ محی 
نترین ،زیباترین و استوارترین شکل ممکن برخوردار است ،بهگونهای که بهتر از آن ممکن نیست و ای یین
جهان از متق 
ینامند .معنای نظام احسن آن است که این جهان به
همان نکتهای است که در فلسفه مسلمانان آن را «نظام احسن» م 
یتوان
یها و تنوعها و کمیت و کیفیت بهگونهای آفریدهشده که نم 
لحاظ نقشه ،مواد ،زیبایی ،استواری و شکل و ویژگ 
نسان نظام این جهان بهترین نظامی است که ممکن ب دو
بهتر از آن را فرض کرد( .)Tabatabai, 1883: 308- 309بدی 
یک ار ننن و نامتناهههی
خلقت از آن برخوردار باشد .از سازنده و مهندس و معما  ر اای یین جها  تردق و ملع زا هک ن بببب ب بببببب 
یرود .قرآن بهههگونهههای ظری ییف ب  ه اای یین
برخوردار است و اعمال او به طور کامل حکیمانه است ،جز این انتظاری نم 
یکند« :اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است هر آینه گویند آنهاا را آن
مطلب چنین اشاره م 
بی همتای توانای دانا آفریده است»( )Alankaboot / 61خداوندی که زمین را همانند گهوارهای (که با آرامش بتوانی یید
در آن زندگی کنید) آفریده و در آن راهها قرارداد ،باشد که هدایت شوید» .)Taha / 53( .این آیات ب  ه اای یین واقعی ییت
یکند که آفریننده زمین و آسمان دارای قدرتی بی همتا است و علم و دان دخ وا ش ااااایی اس  تسخن .ت
اشاره م 

اا ااای یین

یدهد که خداوند زمین را براای ش وط ام رر ررری
یگوید اما بعد به انسان هشدار م 
نکته را درباره همه آسمانها و زمین م 
خلق کرد که مانند گهوارهای که به دستپر مهر مادر به حرکت در میآید و کودک در آن احساس آرامش کرده و به
یهایی دب  ان   
خواب راحت فرو میرود ،خداوند نیز این زمین چرخان و در حال حرک فآ نانچ ار ت رر ررری ییده و ویژگی ی
یتواند به زندگی خ همادا دو   
بخشیده است که انسان با کمال آرامش و امیدواری به آینده خود و بی هیچ دغدغهای م 
دهد و راه هدایت خود را به سوی کمال و بالندگی از آن برگیرد .در آیه دیگررری خداون شا نمض د ا ب هر ه وک ه هههه ههههههها
ت» .)Naml / 88( .در آیهههای دیگ دنوادخ ر   
یفرماید :ساخته خدا است که هر چیزی را استوار و متقن سا سا هتخ تت تت
م
تبارک و تعالی ،افزون بر اشاره به اتقان و استواری خلقت ،به دلیل آن هم اشاره کرده است :این است(خدایی ک زا )ه
آشکار و نهان آگاه و توانای بی همتا و مهربان است؛ خدایی که هر چیزی را به بهترین وجه آفریده است ( sajdeh/ 7

یهمانند و مهربان معرفی شده است و این خداوند مهربان ،آگاه از
 )and 6در این آیه خداوند دارای قدرت و علمی ب 
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آشکار و نهان و قادر بی همتاست که میتواند اشیا را به بهترین صورت خلق کند .مناسب اس  رد ت اای یین جا نخس 
کوتاه یکی از فیلسوفان معاصر مسلمان را گزارش کنیم .وی پس از بررسی نکته یاد شده ،نوشته است :نظاممم خلقت
چگونه سستی و
بهترین و استوارترین نظام است؛ زیرا در واقع جلوهای و مرحله کم رنگی از علم خداوند است که هی 
کاستی در آن راه ندارد(.)Tabatabai, 1883: 309
طزیست
 -2حرام بودن اختالل نظام و نقش آن در محافظت از محی 
طزیست زیان رساند و آن را ویران سازد ،بی شک این نظا نسحا م
اگر اعمال آدمی ،چه فردی و چه جمعی ،به محی 
یکند انسان را گمراه سا راداو ار وا و دز
ینظیر مختل شده است و این یک عمل شیطانی است .شیطان سوگند یاد م 
ب
کند تا طبیعت و خلقت الهی را تغییر دهد :تغییر خلقت الهی و فطرت انسان از اهداف شیطان و اعمال دائمی اوست
یتوان نام این قاعده را قاعده وج بو
()Nisa / 119؛ لعنت خدا بر او باد )Nisa / 118( .م 

 لداعت ظفح در ط ببب ببببیعت

یتوان آن را همانطور که ما آوردیم بخشی از قاعده
نامید و دالیل آن را عقل و نقل ،اعم از قرآن و سنت دانست و م 
اختالل نظام دانست .در هر دو صورت چون مسئلهای جدید است ،فقها بدان نپرداختهاند .تفاوت این دو در آن است
که در قاعده لزوم حفظ تعادل در طبیعت ،تخری ییب طبیع ت و ت غغغیی ییر آن  -آنگون نآلا هک ه

 رد بب بببیوتکنولوژژژی انجام

یگیرد  -و هرچند به مرحله اختالل و تخریب عظیم نرسد ،حرام است؛ اما در صورت اول ،حرمت تنها رف رد  ضض ضضضی
م
است که تخریب طبیعت به مرحله اختالل نظام برسد که یکی از مصادیق آن در زمان ما وقتی است ک وه ه ااااای ش ره
یشود که حی ییات م مدر
یشود یا در بعضی مناطق آبها چنان آلوده م 
یشود که از حد مجاز خارج م 
به قدری آلوده م 
یافتد .ازآنجاکه درباره قاعده اختالل نظا ب لوصا و هقف رد اهقف ،م ههههه ههههههتفص صصیل مطالببی آوردهانددد و دربا هر
به خطر م 
محیطزیست نیز نیازمند یک تطبیق هستیم ،در مورد قاعده حفظ تعادل نظام طبیعت باید قاعدهای بسازیم که ص هتبلاد
اگر ادله شرعی فراهم باشد ،به لحاظ فقهی نهتنها اشکالی ندارد بلکه بسیار پسندیده است.
طزیست در این قاعده
 قاعده الضرر و اهمیت حفظ محی یکند
این قاعده مهم فقهی در دلیل عقل و سیره عق الـ ریـشه دارد و م ــ دارک کـتاب و س ّنّنت به وفور بر آن داللت م 
طزیست چند نکته در خور توجه استتت :نخس نآ ت
( .)Bjnordi, 1980:p.320درباره نسبت این قاعده با مـقوله محی 
که گر چه درباره مفهوم ضرر میان لغویان دیدگاههای مـتفـاوتی بروز کـرده است ،ولی بهطورکلی پذیرفتنی است که
ت جملگ گگی ب ود نـیا هـ   
یرود و آسیبهای حاصل در محیطزیست ت
ضرر در مورد نـقصان در نـفس و مـال به کار م 
یشود.
مقولـه مـربوط م 
دوم اینکه ای نـ قاعده به ضررهای شخصی اختصاص ندارد و شامل اضرار عمومی هم میشود و حـتی اهمیت ضرر
عمومی به مراتب بیش از ضرر فردی است .اضرار وارد بر محیطزیست معموًالًال از سنخ ضـررهای عـمومی است که
یدهند .سـوم ای نـ که در باب مفا اب ررضال هدعاق د     ت هـب هجوـ   
حیات نوع بشر را در معرض آسیب ج ّدّدی قرار م 
دیدگاههای پنجگانهای که مطرحشده ) (Ansari,1989:p.70آنچه مسلم است این است که ضرر در اسالم مش تیعور
ندارد .ای نـ عـدم مشروعیت هم شامل مرحله قانونگ اذ ررری و هـممم فراینددد اج رـ اای قـا نون

یشودد( Abodaood,
م مم 

یای که
یای که به ضرر انجامد یا هر گونه رفتار فردی و اجتماع 
 .)1201:p.121به عبارت دیگر ،هـرگونه قانونگذار 
بـدان مـنتهی شود به سبب این قاعده مـنتفی شمرده میشود .بـنابراین در مـوضوع مورد بحث اوًالًال قانونگذار جامعه
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حـق نـدارد قانونی وضع کند که به تخریب و انهدام محیطزیست بینجامد .ثانی ًاًا هر گـونه رفـتاری از سوی مردم که
به اضـرار محیطزیست بینجامد غیر مـشروع و مـشمول نهی تکلیفی است .ضـمن آن کـه بهویژه ب ید ساسا ر دگاه    
امام خمینی ره که الضرر را نهی حکومتی انگاشتهاند ،وظـیفه دولت اسالمی برای مقابله با رفتارهاایی از ای نـ
شهاایی از م  ذوفن بحاص زکارـ و
که از سـوی آحـاد جـامعه یا بخ 

ت انجاممم بگی تیمتح در   
ق رد ت ت

لیبـق   

د (Ibn
ییابد د
م مم 

).Hibbaan,1993:p.42
چهارم اینکه یکی از نکات موردبحث پیـرامون قـاعده الضرر شمول این قاعده بر عـدمیات اسـت .بـه ای نـ

انعـم   

یتوان با تم ّسّسک به این قاعده آن ض رـ ر .درـک یفتنـم ار     
که هر گـاه از فـقدان یک امر وجودی ضرر پدید آید آیا م 
برخی از فقیهان بر این باور هستند .در ای نـ صـورت بـاید گـفت :نه تنها خسارتهای ناشی از اقدامهای تخریبی با
قاعده الضرر برداشته میشود ،بلکه چنانچه ترک اقدامهای اصالحی و سازنده هم به اضرار در محیطزیست بـینجامد
ییابنددد ک رد ه
طزیست خود را مکّلّل  ف مم ممم 
این قاعده با آن مقابله خواهد کرد؛ بنابراین ،دولت اسالمی و متص ّدّدیان محی 
تو
طزیست ت
مرحله قانونگذاری و وضع مقررات و بهکارگیری تدابیر اجرایی ،همه توان خ رب ار دو ا حالصا ی     محیط ط
حمایت از آن صرف کنند).(Ibn baboyh,1983:p.84
قاعده «الضرر» در زمره آن دسته از قواعد فقهی است که موردعنایت ویژه فقیهان بوده و تا د نونک ههها و هلاسر 

رثا    

درباره آن نگاشته شده است( .)Al-Moussawi Khomeini, 1414یکی از فقیهان بزرگ درباره آن نوشته اس :ت

«ای یین

قاعده میان فقیهان و مجتهدان ب راثآ و تسا فورعم گرز      مهم ممی در اس قف ماکحا طابنت هه ه ههههی دارد» (Husseini al-

ینویسد« :فقه اسالم پنج محور اصللی دارد و قاع هد
 .)Sistani, 1414: 9سیوطی نیز درباره آن به نقل از برخی فقها م 
الضرر یکی از آنها است» ( .)Suyut, 2: 122روایاتی که در بردارنده این قاعده هان رف د اوا ب ؛تسا ن

هههه هههههان زاد ه های که

یتوان به یقین دست یافت که پیامبر خدا (صلوات اهلل علیه و آله) جمله مذکور را بیان فرمودهاند .بر طبق این قاعده
م
هرگونه حکم شرعی که زیان آفرین باشد تشریع نش  تسا هد

(( ((( For example: Koleini 1401, Vol. 5: 292; Tusi

 .)2011, vol. 9: 146-147; Ahmad ibn Hanbal, Bita, J 5: 326-327درباره معنای این قاعده اخت فال

نظ تسا ر   

که ما همان معنای مشهور میان فقیهان را گزارش کردیم ( .)Ansari, 2006: 534شارع مق یه مالسا رد سد چچچچچچچگونه
قانونی را که منشأ وارد کردن ضرر به دیگران یا به خود باشد وضع نکرده است .بهعنوان نمونه ،انسا لاوما کلام ن    
مشروع خود است و میتواند در آنها به صورت دلخواه تصرف کند ،لیکن اگر تصرف او به گونهای باشد ک رب ه ااااای
نگونه تصرفی دست یازد .ش لوزن نأ   
یتواند به ای 
یشود و بر طبق آن نم 
شخصی زیانآور باشد ،مشمول این قاعده م 
یسازد .بر طبق این احادیث متنوع و متعدد ،رسول خدا (ص ع هللا تاول للی ییه و
این قاعده بهخوبی این نکته را روشن م 
یدانست و در حدیث معروف سمره ،زیان به یک
یکرد ممنوع م 
آله) هر اقدام و عملی را که به مسلمانی ضرر وارد م 
ش صخ

فها به گ  هور زززی ییادی
سبب شد پیامبر به سمره اجازه ندهد در درخت خود تصرف کند .حال اگر برخی تصر 

ًال قطع جنگلها که سبب پدی یید آم ند
یکند؛ مث ًال
یشک این قاعده تصرفات مذکور را مهار م 
از مردم زیان رسان باشد ،ب 
یشود و یا آلوده کردن خاکها و در نتیجه فرسایش آنها و یا اح ثاد
سیلهای ویران گر و زیانبار م 

ی ییک کارخانه

بزرگ که دود و گازهای متصاعد از آن میتواند برای همه مردم شهر زیان آفرین باشد یا اس سو زا هدافت ااااایل نقلی ییهای
یکند ،یا رها کردن فاض بال
که هوا را آلوده م 

کارخانه به رودخانهها و یا آلوده ک د ندر ررریاچههههاا و مسائللی از ای یین
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یشود بر پایه این قاعده مهم فقهی جایز نیست .بدیهی اس ره ت   
طزیست م 
دست که موجب وارد کردن ضرر به محی 
مقدار این زیان رسانی بزرگتر و در تخریب محیطزیست مؤثرتر باشد ،به طور روشنتر مشمول این قاع دهاوخ هد   
کها أت  ،سس سسسیس کارخانههههاایی که
لهای بزرگ جهان و از بین بردن و آلوده ک اخ ندر کک کک
بود .در زمان ما تخریب جنگ 
یشود یا گازهایی که ب  ه الالالی ییه ازن لطمه
تصاعد گازهای گلخانهای را در پی دارد و موجب افزایش دمای کره زمین م 
یزند و نیز آلوده کردن آبها از بزرگترین ضررها و ضرارهایی اس نآ شتآ هک ت
م

گ ررر رررریبا  ن گگگی ییر همه انسانننهاا

میشود .اگر پیامبر خدا (صلوات اهلل علیه و آله) در روزگار ما زنده بود ،بر پایه این حدیث و این قاعده روش  ،ن اای یین
یکرد.
اقدامات افسار گسیخته را قاطعانه مهار م 
 -3قاعده ات فال

طزیست
و محافظت از محی 

ت شدهه اس رب و ت   
ی َلَلَلَلَعَع ی ُکُکم) (Bagarh,190برداشت ت
این قاعده از آیه َمَمَفَفن اع َتَتدی َلَلَعَعی ُکُکم َفَفاع َتَتدوا َلَلَعَعیه بمثل َمَما َاَاع َتَتدی ی
اساس آن هر کس به تخریب و ات فال

اموال دیگران اعم از اموال خصوصی و عموممی اق اد ممم نمای ناربج لوئسم د    

خسارت است (.(Mohagag damad, 2002:p.421
طزیست
وضعیت مالکیت منابع محی 
ت
طزیست ت
از آن جا که موضوع قاعده ات فال  ،مـال غیر است شایسته است قدری پیرامون مالیت و مالکیت منا عب محیط ط
یهای مردم مطلوب باشد و در امر معاش آنها دخیل گ در د
س نخ به میان آید .فقیهان هر آنچه را برای تأمین نیازمند 
طزیست حتی خا و ک هواای موج ج رد دو   ّوّو
مـال نامیدهاند ( .)Najafi,1849:p.260این تعریف بر کلیه عناصر محی 
زمین صدق میکند .درباره مالکیت این منابع باید گفت :به جز آنچه که به اسباب قانونی در ت دارفا یصخـش کلمـ    
ت،
است ،اغلب این منابع در زمره ثروتها و اموال عمومی قرار دارد .ب یضارا نوچمه یدراوم لاثم روط ه        م او ت ت
سواحل دریاها و رودخانهها ،رؤس جبال و گیاهان و درختان روییده در آن ،درون درهها و جنگلها و نیزارها وزج    
انفال شمرده شدهاند
قاعده ات فال

یبرنددد .برخ خخی از
مال دیگران از مهمترین قواعدی است که فقهای اسالم در باب ض  هرهب نآ زا نام مم م مممم 

فقهای بزرگ برای اثبات این قاعده به یکی از آیات قرآن استناد کردهاند .دو تن از فقهای بزرگ ،یعنی ابن دا ررری ییس و
دی عل للیکم» ( Baqara /
محمد بن حسن طوسی (شیخ طوسی) ،به آیه «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما تعا  دد دد

 ،)194استدالل کردهاند ( .)Tousi, Vol. 3: 6گروهی از آنان به دستهای از روای ییات اس دانت

د( Hurr Ameli
جستهههاند د

چی ییزی
 .)2012, Vol. 19: 181این گونه روایات فراوان است؛ بهعنوان و نمونه از امام صادق (علیه السالم) از حک  م چ چ
که در مسیر عبور و مرور مسلمانان قرار داده شده و سبب فرار چهار پایان شده و در نتیجه صاحب چهارپا ب ز ه مم مممین
خورده و صدمه دیده است سؤال کردند ،حضرت فرمود« :هر چیزی که به راه مس ن رد و( نانامل تتیج  )نارباع ه زز زززی ییان
برساند ،ضمان آور است» ( .)Hurr Ameli, 2012, Vol. 19: 181بر طبق این روایت هر کس به راه مسلمانان ک رد ه
زمره امکانات عمومی قرار دارد زیانی برساند و به گونهای در آن مشکلی ایجاد کند و این زیان و مشکل سبب دوش    
  

به عابران لطمهای وارد شود ،به لحاظ حقوقی زیان زننده ضامن است و بای یید هم رب هدش دراو تراسخ ه عا ر رب ا   
بپردازد .از مجموع این روایات فقها قاعدهای برداشت کردهاند و از آن این گونه تعبیر کردهاند« :کسی که مال دیگ نار
را تلف کند ضامن خواهد و باید خسارت وارد شده به آنها را بپردازد» .این تعبیر در هیچ روایتی وارد نش ،تسا هد
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یتوان آن را برداشت کرد .در کتاب «القواعد الفقیه» به ده گروه از این روای ییات در ای یین
اما از مضمون روایات متعدد م 
باره استدالل شده است ( .)Nasser Makarem Shirazi, 1411, vol. 2: 190, 202برخی دیگر از فقیهان مسلمان دلیل
این قاعده را حکم عقال دانستهاند .آنان معتقدند حکم عقال و روش آنان این است که هرگا ک ه سس سسسی ما  ل ددیگ ار نار
تلف کند ،ضامن آن خواهد بود و اسالم در واقع همان روش عقال را امضا کرده و خود حکم جدی ییدی در ای یین با هر
ابداع نکرده است .امام خمینی (رضوان اهلل تعالی علیه) که در زمره این گروه است بر این عقیده است ک دنز رد ه گگ گگگی
خردمندان این نکته مسلم است که هرکس هر ضرر و زیانی به دیگران وارد کند ،بهگونهای که ما ،دنک فلت ار وا ل    
ضامن پرداخت خسارت خواهد بود (.)Al-Moussawi Khomeini, 1397, vol. 1: 465
برخی دیگر از فقها مستند این قاعده را از سوی اجماع و اتفاقنظر فقیهان و از سوی دیگر بدیهی بودن آن دانستهاند
یتوان گفت قاعدهه م لئاسم زا روکذ   
و بر این باورند که همه فرقههای اسالمی درباره این قاعده اتفاقنظر دارند و م 
ضروری و بسیار روشن اس  تسا مال

(( ((( ;Al-Moussawi Khomeini 1397, vol. 1: 465: Bjnvry 1413, vol. 2: 17

یگمان این قاعده صحیح است و در فقه اسالمی شهرت به سزاایی دارد.
 .)Hosseini Maraghi, 1418, vol. 2: 347ب 
یتوان بسیاری از قوانین مربوط به منابع طبیعی را بهگونهای بسیار مؤثر و کارآمد اصالح کرد.
با این قاعده م 
طزیست
 قاعده تسبیب و حفظ محی این قاعده مبتنی بر مـدارک روایـی چندی همچون «کل شی ٍءٍء یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه» ب هدو
و اجماع فقیهان بر اعتبار آن قـائم شـده است ( (Mohagag damad, 2002:p.421تـفاوت این قاعده با قاعده ات فال
در آن است که الّوّو ی شامل تلف بالمباشره و دّوّومی شامل تلف بـالوسطه مـیشود .بـر اساس این قاعده هر اقدامی که
به طور غیر مباشر موجب تخریب ،آلودگی و از حـ ّیّیز انـتفاع خارج ش رصانع ند    محیطططزیستتت گ در دد ض ام ننن آور
خواهد بود .نکته درخور توجه آن کـه ای نـ قاعده نقشهای تسبیبی ناشی از ترک فعل را هم در بر میگیرد ب روط ه   
ی زیس و سطیحم ت
م ثـ ال ،اگـر عدم اقدام به موقع اشخاص یا نهادهای مسئول سبب خسارتهای ی

نتـفر نیـب زا    

طزیست شود مسئولیت جبران خسارت به حکم این قاعده بر عهده سبب خـواهد بود.
ذخایر محی 
طزیست
 قاعده ضمانید و حفظ محی این قاعده بر گرفته از بنای عقال ،سیره متشرعه و حدیث علی الید مـا أخـذت حـ ّتّتی تؤ ّدّدی است .برخی مفاد حدیث
را جعل حکم تکلیفی دانـستهانـد که بدین وسیله شارع وج بو

ر و لام ظفح ّدّد نآ  رد

تروص     

استتیال را گوشزدد

میکند .ولی طبق نظر مشهور شارع بـه مـوجب این حدیث ضمانت مالی را که مورد استتیال ق هدهع رب هتفرگ رار     
ت بای رد د
طزیست ت
مـستولی قـرار داده است .بر اساس این قاعده بدیهی اسـت کـه در صـورت استیال بر منا عب محیط ط
ت
راسـتای حـفظ آن کوشید و در صورت ایراد نقص ،آرش و در صورت تلف و انهدام آن ،ضمان بر عهده فردد ثابت ت
طزیستتت ب گشدرگ ر رر ررری ت ریثأ
ب محیط ط
یدهد که چگون یرخت ه بب بب
خـواهد بود که این اصول و قواعد فقهی نیز نشان م 
یآورد (.)Ibn Majh,1898:p.72
گذاشته و موجبات نابودی آن را فراهم م 
طزیست
 مصلحت و احکام حکومتی و حفاظت از محی بسیاری از مسائلی که مربوط به حفاظت از محیطزیست و بالندگی آن است در فق السا ه مم مممی ب نوگ ه هه هههای ب وما ه ال   
تهای کالن هر کشور و جامعه که در قلمرو تصمممیمهاا و تدببیرهای رهبررری جامع زاب ،تسا ه    
عمومی یا به سیاس 

طزیست تحلیل63 ...
بررسی فقهی و حقوقی تخریب محی 

یگردد .رهبری جامعه بر پایه فقه اسالمی در این گونه موارد باید بر طبق مصلحت عمل کند؛ بدین سان ک نمض ه
م
مشورت با کارشناسان و متخصصان ،مصلحت مردم و نسل آین  رظن رد ار هد گگ گگگی ییرد و ب پ ر اای ییه آن تصمممیم بگی ییرد و
هرگونه تجاوز از این قلمرو بر او جایز نیست ( .)Hosseini, 2001مقصود از مصلحت ،منافع و سودهایی است که به
یگردد ( .)Hosseini, 2001گرچه با خش عفانم  صصص صصصصی برخ خخی در تضا و ؛دشاب د زا دوصقم ا کح ام     
عموم مردم باز م 
حکومتی یا سلطانی ،قوانین ،فرم آنها و دستورالعملهایی است که از سوی دستگاه رهبری حکومت اسالممی صا رد
یگردد ( .)Hosseini, 2001این مسئله در فقه اسالمی ریشهدار است و بر طبق آن رهبری جامعه باید منافع ماددی و
م
معنوی جامعه را با دقت تمام در نظر گیرد و با مالحظه آن دربا و روشک هرادا هر

یشک ک
ک
صت هعماج مممم مممممیم بگی ییرد .ب بب 

تهاایی است
طزیست و نیز جامعنگری و آیندهبینی در این باره در ردیف مهمترین مصلح 
حفاظت از طبیعت و محی 
یباید همواره نصب العین رهبران جامعه اسالمی باشد ،بلکه اهمیت آن به اندازهای اس ب هک ت سس س سسسسیاری از
که نه تنها م 
یتوان فدای آنها کرد.
مصالح دیگر را م 
طزیست
 قاعده عدالت و حفاظت از محی یداند« :ما فرس ار نامناگدات
قرآن کریم یکی از مهمترین اهداف بعثت پیامبران را استوارسازی عدالت در پهنه جامعه م 
  

به دالیل روشن فرستادیم و با آنان کتاب و ترازوی (شناخت حق از باطل) فرود آوردیم تا مردما ار تلادع دوخ ن
ت»( .)Araf / 29ب نامرف نم ه    
برپا کنند» )Hadid / 25( .ای پیامبر بگو خداوند مرا به اجرای عدالت فرمان داده است ت
دادهاند تا میان شما عدالت برقرار کنم ( )Shura / 15مؤمنان عدالت را بسیار بپادارید» ( )Nisa / 135و مباد دشمنی با
کتر است »(.)Maidah / 8
گروهی سبب شود عدالت را اجرا نکنید؛ با عدالت رفتار کنید که به تقوا نزدی 

یده رب .د رسس سسسی ای یین
آیات متعددی از قرآن و نیز روایات مختلف مردم را با تأکید بسیار به اجرای ع م نامرف تلاد ییی ییی
روایات گسترده نشان میدهد که در اسالم عدالت از مهمترین ض هروحم و طباو ااااای تصمممیمگی ییری اس ب هک ت اا ااای یید
بهعنوان مبنا و معیار احکام فقهی و قوانین موضوعه باشد .درباره معنی عدالت از روزگاران کهن اخت فال

نظر است و

افالطون و ارسطو و فیلسوفان دیگر از آن تعریفهایی ارائه دادهاند .در روزگار ما نیز متفکران در تعریف و چگونگی
اجرای آن ،دیدگاههای گوناگونی دارند .دانشمندان مسلمان هم از این حالت استثنا نیستند؛ آنها نظر یکساننی دربا هر
یبرند ،بدین معنی که هر چیزی که ظلم محس بو
یشک آنان عدالت را در برابر ظلم بکار م 
عدالت ندارند اما ب 

دوش   

عدالت نیست .در قرآن ،به همانسان که بر استوار سازززی و اجراای ع أت تلاد ککی یید ش و ملظ هنوگره زا ،تسا هد   
یشک ویران گررری
ستمگری نیز نهی شده است و درصدها آیه از قرآن مردم و مؤمنان بهشدت از ظلم نهی شدهاند .ب 
طبیعت از روشنترین مصداقهای ستمگری و دژخیمی است .چه ظلمی باالتر از آن که آب و هوایی که حیات مردم
درگرو وجود و پاکیزگی آن است ،آلوده شود ،جنگلهایی که به منزله ششهای کره زمین هس نوگ هب دنت ههه ههههای با رو
نکردنی و سرسامآور نابود شوند و آب که منبع زندگی است بدینسان در معرض آلودگی قرار گیرد .یک ککی از معاننی
حی ییات و زندگگگی و اس وه زا هدافت ا و  زا ملاس بآ او للل ل لللللین و
عدالت آن است که حق هرکس به او داده ش  قح .دو حح حح
یترین حقوق هر انسان است و باید رهبری جامعه اسالمی و نیز همه مردم در جه رف ت ا ز ندروآ مه مم مممین نآ ه
ضرور 
یکنددد از هرگون ح هب زواجت ه رررر ررررریم
بکوشند و هرگونه مانعی را در این باره از بین ببرند؛ به عبارت دیگر ایجاب مم ممم 
طزیست جلوگیری شود.
طبیعت و محی 
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طزیست
 قاعده حق الناس و حفاظت از محی در فرهنگ سنتی اسالمی دو گونه حق شهرت دارد :حق اهلل و حق الناس .مقصود از حق اهلل انجام واجبها کرت و    
گناهانی است که در یک محور اصلی یعنی ارتباط با خدا مشترکاند .بهعنوان نمونه نماز و روزه از واجبات ب و گرز
یشوند و هرگاه آدمی این وظایف را به گونه شایسته و درخور انجام ندهد س  راواز ککیف لا ر هه هههی
از حق اهلل محسوب م 
است ،چون مرتکب گناه شده است .در مقابل این ح  سانلا قح ،ق اس  هرتسگ .ت ا اااا اااااای یین حق لئاسم قو    اقتصاددی،
یگیرد .در اسالم حق الناس مهمتر از حق اهلل اس ور رد .ت اایت تتی از اما ع م لل لللی
اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی را در بر م 
یخوانیم« :خداوند متعال حقوق بن وقح رب ار شناگد ق قم دوخ  د س م ا تخ
(علیه السالم) دراین باره چنین م 

سپ    

   

یآید» )Amidi, 1881, vol. 3: 370( .نی ییز
هرکس حقوق مردم را ادا کند زمینه ادا کردن حقوق خدا نیز در او فراهم م 
در روایتی چنین آمده است« :با فضیلتترین راه عبادت خداوند اداء حق م نمؤ

ت» ()Amidi, 1881, vol. 6: 39
سا تت تت

یگوید ..در
روایاتی از این دست بسیار است .در مقابل ،برخی روایات از کیفر دردناک تضییع حقوق م م نخس مدر ییی ییی
حدیث دیگری آمده است« :آن ظلمی که بازخواست میشود ظلم بنده به بنده دیگری است که قصا الت و ص فف فففی آن
در آخرت دشوار است و قصاص در آن جا با زخم کاردها و زدن تازیانه نیست و به گونهای است که زخم کاردها و
یکنددد ک رب ه ااااای
قها در برابر آن کوچک و حقیر است» )Seyyed Razi, speech175( .عقل انسان حک  م مم ممم 
درد شال 
انجام این فریضه الهی در آغاز ،حقوق مردم را بشناسد چه اینکه بدون شناخت حق الناس ممکن است از س لهج ر   
یورزد؛ بهعنوان نمونه در روایت تتی از
آن حقوق پای مال شود .در این باره روایاتی نیز بر شناخت حقوق مردم تأکید م 
امام حسن عسکری (علیه السالم) چنین نقل شده است :واالترین مقام را نزد خداوند کسانی دارند که حقوق ب ناردار
خود را (مردم را) بهتر بشناسد و بهتر ادا کنند( )House, Vol. 75: 117بنابراین بر طبق این روایت و روای ییاتی از ای یین
نترین ان ،مدرم قوقح عاو    
یشک از روش 
دست باید حقوق مردم را شناخت و در پی انجام وظیفه در این باره بود .ب 
مسائلی از قبیل آب و هوای سالم و محیط زندگی آنهاا اس  زا ؛ت اای یین رو آل بآ ،اوه ندرک هدو و

ددد ددددیگ رصانع ر   

محیطزیست انسان انواع بارزی از تضییع و زیرپا گذاشتن حقوق مردم است و گناهی است که انسا بن ن اای یید خ خخود را
بدان بیاالید .به عبارت دیگر این س نخ پیامبر و امام علی (علیهما السالم) که «مسلمان کس سسی اس ملسم هک ت ا  نان از   
زبان و دست او آزار نبیننددد» (.)kharazi Qomi: 251; Ibn Abil Hadid, vol. 9: 298; Seyyed Razi, Sermon 166
یش خت و دو ررری ییب
در آزارهای فردی و کوچک خالصه نمیشود ،بلکه زیانهای بزرگ و فراگیر را بیشتررر شا م لم یی یی
یآید.
طزیست و طبیعت از روشنترین نمونههای آن به شمار م 
محی 
طزیست و تأثیر آن بر گردشگری
آلوده کـردن منابع محی 
 نهی از آلوده کردن آب :روایات زیادی دال بر کراهت و زشتی آلوده کردن آب است .از آن جـمله روایـا هک یت   در آنها از ادرار کردن در آب نهی شـده اسـت ،از قبیل میتوان «چهار دسـته روایـت که در این باره رس :تسا هدی
روایاتی کـه بـه طور مـطلق بـر نـهی از این کار داللت دارد ،روایاتی کـه نهی از ادرار در آب راکد نموده اس هک ت   
فراوان است ،روایاتی که مشتمل بر نهی از ادرار در آب جاری است و روایـاتی کـه این  راک ر ب یراج بآ رد ا ی    
س در برخ رب ار تایاور ی    
یگوید« :بـعضی نف أب ی سس سس
اشکال دانـسته اسـت» .او در مـقام جـمع بـین این روایات مـ 
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کراهت خفیفتر این کار در آب جاری حمل کردهاند و برخی هـم نـفی بـأس را با کراهت قابل جمع دانستهههانددد»
(.)Hosseini Sistani, 1414:p.199
شکی نـیست روح ای نـ حـکم پرهـیز از آلوده کـردن آب بـه هر طریق ممکن است ،اکثر فقیهان امامیه حک طئاغ م   
یشود ،این رد هکـ آب بوللل
را هم به بول ملحق دانستهاند و این ناشی از فحوای تعلیلی است که از روایات استفاده م 
یشود عنای رد تعیرش هژیو ت
نکنید زیـرا در آن س ــ اکنـانی بـه سر میبرند ( .)Tarmizi,1982:p.69معلوم م 

نیا    

باب به حفظ حیات آبزیان و موجودات زنده درون آب است .با این وجود نظر بسیاری از افراد بر این است که یکی
طزیست است
از موانع گردشگری آلوده کردن منابع محی 
 نهی از آلوده کـردن زمـین :در روایاتی چند از کراهت آلوده کردن زمینسواحل رودخانهها ،طرق ،زیر درختان میوهدار و استراحتگاههای مردم س نخ ب  ،تسا هدمآ نایم ه ا ظ ز ا ره       سخ ننن
فـقهیان امـامی بهویژه متأخران حکم به کراهت همه موارد استفاده میشود .البته مفید در مقنعه در این مواض ریبعت ع   
به عدم جـواز کرده است و صدوق در فقیه از تغوط در سایه درختان و زیر درختان میوهدار تـعبیر ب ببـه ع وج مدـ از   
کرده است).(Bayhaqi, 1068:p.91
 نهی از آلوده کردن هوا :گرچه مسئله آلودگـی هوا از مسائل حادث در زندگی بش هک تسا زورما رهب

    دلی ییل

فزونی جمعیت و پیـشرفت صـنایع و تـراکم کارخانهها و وسایل حملونقل ،اس تخوس یژرنا زا نوزفازور هدافت     
حهاای
یهای منطقهههای و جها ب و ین هه هههکارگگگیری سالح ح
فسیلی و نیز شرایط تحمیل شده بـر بشریت در جریان درگیر 
میکروبی و شیمیایی و هستهای به تهدیدی جدی بـرای حـیات بشر تبدیل شده است ،ولی در بعضی از عبارتهاای
یتوان موضع شریعت در آن با ب ار هر هه هههط هب صاخ رو    
فقهی و احادیث نشانههایی در دست است که به کمک آن م 
دست آورد .به طور مثال محقق حّلّلی در شـرایع االسالم از حرمت القای سم در بالد مشرکین در اثنای جهاد اسالممی
س نخ به میان میآورد .جواهر همین نظر را از نهایه ،غنیه ،س ریار  ،،مختص شرا ،هرصبت ،عفانلا ر اد  ،،،،، ،،،،دروس و جا عم
المقاصد نقل میکند که اغلب آنها مـق ّیّید دانستهاند به اینکه نسبت به این عمل اضطرار حاصل نباشددد و ف و حت ظفررر
  

یتوان گفت :در نهی از انتشار سم در بالد مشرکان ظا .تسا ره
هم بدان موقوف نباشد .(Bukhari, 1980:p.199) .م 
چرا که این کار به قتل کـودکان و زنـان و پیـران و مسلمانان سـاکن و اشخاص دیگ تسیـن حابم ناشلتق هک یر      
یهای هوا در جهان معاص ،تفایرد ار ر
یتوان تکلیف انواع آالیندگ 
یانجامد .از این دیدگاه فقهی متر ّقّقی به خوبی م 
م

  

اعم از آنچه کـه در شـرایط صـلح با ازدیاد عمل سوختن و احتراق در صنعت یا نشت گازهای سـمی در فضاا روی
گها قو هب  وع    
حهاای غی ج نایرج رد فراعتم ر ن گگگگ گگگگ
میدهد آنچه و یا در اثر ساخت و انباشت و به کارگیری سالح ح
یکنید؛ که تصویر اول تصویر
یپیوندد (Bahrani, 1766:p.65) .که برای نمونه پایتخت ایران شهر تهران را مشاهده م 
م
پوششی شهر تهران و تصویر دوم آلودگی برخی از این مناطق مش صخ

است؛ که این امر نه تنها باعث لطمه و صدمه

یکند(.)Tourism Atlas of Iran
یشود بلکه به ساکنان آن منطقه و گردشگری خسارت وارد م 
طزیست م 
به محی 
نتیجهگیری
طزیست در ایران وضعیت مناسبی ندارد.
یدهد که محی 
آمارها نشان م 
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مسئله محیطزیست به دلیل ارتباط تنگاتنگ با حیات انسانی و نظم آفرینش به خوبی م رارـق تعیرـش تیانع درو     
یبریم که در فقه اسالمی ظرفیتهای بسیاری براای قا ون نننگ اذ ررری و اجراای
دارد .با نگاهی گذرا به منابع فقهی پی م 
یری ییزی ق او ننین اجتماعععی ب ساسا ر   
یتوان با بهرهبرداری از این ظرفیتها به پ 
قوانین محیطزیست وجود دارد که م 
احکام اسالمی یاری رساند .همچنین ،باید مکلفان با عنایت به احکام شررریعت اسالممی خ  ضرعم رد ار دو

تت تتتکلی ییف

حفاظت از محیطزیست و اجتناب از تخریب آن ببینند .افزون بر این بر اساس فقه اسالمی اگر فعالیت ب لود شخ تت تتتی
و خصوصی در دریا ،هوا ،خاک و زمین موجب ایجاد عارضه و آسیب زیست محیطس گ در د آ  ،سس سسسیبرساننن ضا نم
است و باید از عهده جبران خسارتهای رسیده برآید و اگر این فعالیت به دولت و یا سازمانهاای دولت تتی ب د ه لللی ییل
کوتاهی در نظارت و یا به دلیل سوء مدیریت و یا ضعف برنامهریزی قابل انتقال باش قف رظن زا ،د هه ه ههههی مس وئ لللیت به
صورت تضامنی و یا به صورت جداگانه قابل طرح و پیگیری است و اساس ًاًا ضمانت درباره پدیدآورنده ایجاد عارضه
یشودد و ش عر ًاًا .تسا نماض      از آن جا هک    
است و هر کسی در این زمینه کوتاهی کرده باشد ،خالفکار محسوب م 
طزیست در وهله نخست عقلی است ،اغـلب احـکام و بی ییانهاای ش یداشرا هبنج یعر    
احکام مربوط به حفظ محی 
طزیست و منابع آن مربوط است که
دارد .بسیاری از عمومات قرآن کریم و انبوهی از ادّلّله روایی خاص به مسئله محی 
ت
طزیست ت
از میان آنها مسئولیتهای تکلیفی انسان به درستی معلوم میشود .تـعدادی از قـواعد فـقهی بر مقوله محیط ط
منطبق است و نتیجه آنها اثبات ضمان در نتیجه هر عمل تخریبی و تـرک اقـدام اصالحی در محیطزیست است .به
شهاای ج ید
نظر میرسد بررسی تخریب محیطزیست یکی از مهمترین معضالتی است که انسان معاصر را با چالش ش
روبهرو کرده است .این مسئله از آن جهت دارای اهمیت است که عالئم تهدید کنن لسن و هدش راکشآ ،تایح هد     
یهای گسترده زیستمحیطی ،با تهدید مواجه سا یوس زا .تسا هتخ     دیگ ناسنا ،ر   
حاضر و آینده را به دلیل آلودگ 
بدون داشتن محیطزیستی امن و سالم ،قادر نخواهد بود به زندگی طبیعی خود ادامه دهد .به هم نی

و ظفح ،تهج

حمایت از محیطزیست و سالم نگه داشتن آن ،بهعنوان یکی از مهمترین نیازهای اساسی ب دروم ،تایح همادا یار     
توجه و عنایت همگان قرار گرفته است .از این رو الزم مسئولین و متصدیان این موضوع بر خود واجب بدانند تا به
بهای کمتری در صنعت گردشگری وارد آید.
این موضوع توجه و دقت بیشتری داشته تا آسی 
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