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چکیده
محیط زیست و شهرسازی دو مقوله هم پیوند و دارای تأثیر و تأثر متقابل بوده که در ایران وضعییت اسعتاندارد و موبعوبد نداشعته و
نیازمند برنامهریزی بومد است .بدشک در کنار سازوکارهای موجود و تجربیات بیضا موبوب داخبد و بینالمببد در زمینه حفاظت
از محیط زیست و میماری و شهرسازی پایدار بایستد از قواعد فقهد و اسالمد برای سامان بخشیدن به ایعن حعوزه و حعرن انعدازی
استفاده کرد؛ اما مهمترین نکته در بحث حفاظت از محیط زیست و میماری و شهرسعازی جبعوریری از یسعیس رسعاندن بعه محعیط
زیست و انسان ها است که در فقه اسالمد نیز این مسئبه در قالس قاعده کالن فقهد الضرر بیان شده است .هعد

العبد ایعن مقالعه

بررسد چگونگد کاربرد قاعده الضرر در حفاظت از محیط زیست و میماری در راسعتای اراهعه معدلد بعرای شهرسعازی اسعالمد و
ایراند است .سؤال البد مقاله این است که ییا از قاعده الضرر و الضعرار معدتعوان بعرای حفاظعت از محعیط زیسعت و شهرسعازی
استاندارد و الولد استفاده کرد؟ فرضیه ای را که در این مقاله برای پاسخ روید به سؤال البد در لدد تحبیل و بررسد ین هسعتیم
این است که تخریس محیط زیست و شهرسازی افساررسیخته و متراکم و نعاق

حعریم انسعانهعا و محعیط زیسعت همگعد میبعول

مدل های توسیه و شهرسازی غربد و غیربومد هستند و راه حل غببه بر ینها نیز در رجیت دوباره به همان معدلهعای توسعیه غربعد
نیست .در فرهنگ اسالمد برای غببه بر این دو مشکل بزرگ مهمترین و اساسدترین قاعده قاععده الضعرر اسعت زیعرا هعم ظرفیعت
اخالق و دین و هم فقه و قانون را در برابر ناقضان محیط زیست و شهرسازی غیر استاندارد و متناق
زیست فیال و کاریمعدتر معدکنعد .رو

با حقوق انسعانهعای و محعیط

معورد اسعتفاده در ایعن مقالعه تولعیفد – تحبیبعد اسعت .ابعزار رعردیوری احالععات نیعز

فیشبرداری و مراجیه به منابع کتابخانهای و نیز استفاده از مقاالت عبمد و پژوهشد است.

واژگان کلیدی :قاعده الضرر ،محیط زیست ،حفاظت ،معماری ،شهرسازی اسالمی و ایرانی.
 .2این مقاله مستخرج از رساله دکترای تخصصی فقه و مبانی حقوق اسالمی با عنوان « قاعده الضرر و موارد استناد آن در فقه امامیه و
مذاهب اربعه » می باشد.
 )-1نویسنده مسئول) mosavi@ri-khomeini.com
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مقدمه
بحران محیط زیست که امروزه به یک مساله جدی و قابل تامل بدل شده ،حاصل دخالت و بهره وری نامعقول انسان
از طبیعت پیرامون خود است .امروزه این خطر وجود دارد که انسان زمین سکونتگاه و کشت پذیر خود را به ناابودی
بکشاند .به طوری که گستردگی و اهمیت این موضوع ،توجه دانشمندان را برای نجات آن برانگیخته است .وضاعیت
محیط زیست ایران نیز بسیار نامناسب است .تنها هوا در معرض خطر نیست بلکه تاالبها ،دریاچهها ،رودها و منااب
زیرزمینی کشور هم در حال از بین رفتن و نابودی هستند و نه تنها حال و روز خوشی ندارند .در کنار کمباود آب و
روند تبدیل شدن خاکهای حاصلخیز به بیابان ،آلودگی هوا را نیز باید افزود .سه عامل مهم در طبیعات وجاود دارد
که میتواند آثار مخربی روی محیط زیست ایجاد کند :آلودگی هوا ،آلودگی آب و آلودگی خاک؛ کاه اخیارا موجاب
گردیده ایران با خطرات زیست محیطی مهم دیگری نیز مواجه گردد .از جمله آلودگیهای محیطی که اثارات پیادا و
پنهان زیادی برجسم و روان شهروندان دارد ،آلودگی هوا است .باه گتتاه ساازمان بهداشات جهاانی  2331مایالدی،
آلودگی هوا یک بحران جدی و اولویت دار محیطی است که توجه دولت مردان را به خود جلب کارده اسات .طبا
گتته سازمان بهداشت جهانی ،سه شهر از پنج شهر نخست در فهرست آلودهترین شهرهای جهان-اهواز ،کرمانشااه و
سنندج -در ایران قرار دارند که میزان آلودگی هوا در این شهرها از چهار تا هتات برابار ساطا قابال قباول ساازمان
بهداشت جهانی برآورد شده است .ایران به سبب کیتیت نامطلوب هوا در سرتاسر کشاور ،از میاان  32کشاور ماورد
بررسی ،در جایگاه  1۸ام قرار گرفته است .آالیندههای هوا ،تنها در تهران منجر به مرگ ساالنه بیش از  1/155نتر بار
اثر بیماریهای قلبی -عروقی و تنتسی میشوند.
بانک دادههای سازمان بهداشت جهانی در مورد آلودگی هاوا در ساال  152۸مرباو باه  9555شاهر در  259کشاور
میشود .در دوره پنج سال  1551-1529میالدی سطا آلودگی هوای منااط شاهری ،باا وجاود پیشارفت در برخای
شهرها 1 ،درصد افزایش یافت .در نتیجه ،خطر ابتال به سکته مغزی ،بیماری قلبی ،سرطان ریه و بیماریهای مازمن و
حاد تنتسی ،برای افراد شهرنشین جدی تر شده است .کیتیت هاوای  31درصاد از شاهرهای دارای بایش از 255555
سکنه در کشورهای با درآمد کم یا متوسط ،با دستورالعمل های کیتیت هوای سازمان بهداشت جهانی مطابقت نادارد.
در مقایسه ،این درصد برای کشورهای با درآمد باال به  1۸درصد کاهش پیدا کرده است .البتاه بایاد باه تتااوت هاای
درون کشورها نیز توجه داشت .به طور مثال ،چین بر اساس کیتیت هوا در پکن در میان آلوده ترین کشورهای جهاان
قرار دارد ،اما مناط کوهستانی و بیابانی کمتر توسعه یافته در این کشور هوای مناسبی دارند(.)EPI, 2016
ارزیابی دادههای بهداشت جهانی برای  23۱کشور نشان دهنده چالشهای پیش روی دولتها در زمینه کاهش مرگ و
میر ناشی از محیط زیست ناسالم است؛ و به ویژه آلودگی هوا بار اقتصادی زیادی بر دولتها تحمیل کرده اسات .باه
باور کارشناسان ،اگر سیاست گذاران ندانند که چه عواملی موجب بیماری و مرگ و میر مردم می شود ،به سختی قاادر
خواهند بود که راه حل مؤثر برای پیشگیری و درمان بیماری ها را پیدا کنند 19 .درصد از کل مرگ و میرها در جهاان
مربو به شرایط محیط زیستی می شود .استتاده  9میلیارد نتر در جهان از سوخت های فسیلی مانناد چاوب و زغاال
سنگ در منازل به افزایش میزان آلودگی هوا منجر شده است .در سال  1521میالدی آلودگی هوای خانهها موجاب ۱
 9 /میلیون مرگ و میر شد .در همان سال ۸ /21 ،میلیون نتر بر اثر زندگی و کار در محیطی ناساالم جاان باختناد .در
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 152۱میالدی بایش از  35درصاد جمعیات جهاان در منااطقی زنادگی مای کردناد کاه کیتیات هاوای پاایینتار از
استانداردهای سازمان بهداشت جهانی داشتند ،به طوری که ایان شارایط محایط زیساتی در  1521مایالدی باه طاور
متوسط به  2۷2مرگ و میر در هر  255555نتر منجر شد .دو درصد از مارگ و میار جهاانی در ساال  1529بار اثار
مصرف آب ناامن بود؛ در حالی که تلتات جانی ناشی از آلودگی هوا معادل  25درصد بود .اگرچه توساعه اقتصاادی
به بهبود برخی شرایط محیط زیستی منجر شده ،اما در برخی موارد با افزایش خطرهایی برای ساالمت انساان هماراه
بوده است .رشد بخشهای صنعتی ،روند افزایش جمعیت و شهرنشینی مرگ و میر ناشی از آلاودگی هاوا را در دهاه
گذشته افزایش داده است .آلودگی هوا به هیچ کشور یا گروه خاصی محدود نمیشود؛ و مسئلهای جهانی است .بیش
از  1/9میلیارد نتر در کشورهایی با کیتیت هوای نامناسب زندگی می کنند .در چین و کره جنوبی بایش از  15درصاد
از مردم در معرض سطوح ناامن ذرات معل ریزند و  ۷1درصاد از سااکنان هناد و نپاال در چناین محایط ناساالمی
زندگی میکنند( .)EPI, 2016ماهیت حتاظت از محیط زیست و نحوه صورتبندی و توزی تکلیف به حتاظت ،میاان
بازیگران دولتی و غیردولتی ،همواره محل بحث و مناقشهی سیاستهای زیسات محیطای باوده اسات .هماواره ایان
پرسش مطرح است که باید چه سیاستی را در زمینهی محیط زیست اتخاذ نمود .در این میان ابهام و اجماال برخای از
عبارات قانون اساسی و عادی در مورد وظیته عمومی حتاظت دیدگاههای مختلتی را در مورد سااختار نظاام حقاوقی
حتاظت و نسبت دولت با مقوله حمایت از محیط زیست مطرح نموده است در ایان زمیناه از لحاا تااریخی شااهد
تحوالت فکری متعددی بودهایم .به اختصار میتوان از سه رویکرد مختلف در رویه و نظریه عمومیسازی حتاظات از
محیط زیست صحبت نمود .رویکرد نخست مبتنی بر نقش اساسای دولات در امار حتاظات از محایط زیسات اسات
(رویکرد دولت محور) بر این اساس ،اجرای بسیاری از سیاستها و قوانین و مقررات مربو به تضمین ایان حا در
ید انحصاری دولت است و از آنجا که امر حتاظت از محیط زیست دارای جنبههای عمومی و حااکمیتی اسات ،نقاش
نهادها و سازمانهای اجرایی نیز در این زمینه قابل توجه است .نحوه اجرای سیاستهاای عماومی در ایان زمیناه کاه
معموالً بهعنوان تکلیف شهروندان و دولت از آنها یاد میگردد ،ارتبا مستقیمی با تلقی دولتها و شهروندان از ایان
تکلیف عمومی دارد .رویکرد دوم حداقلی و مبتنی بر بدبینی به نهاد دولت بر امار حتاظات از محایط زیسات اساتوار
است .در این رویکرد دولتها نه تنها حافظان خوبی نیستند ،بلکه حضور و نقشدهی باه دولاتهاا در ایان زمیناه باه
معنای تخریب و نابودی محیط زیست خواهد بود .در این رویکرد از دولتها خواسته میشود که در امار حتاظات از
محیط زیست مداخلهای ننمایند و آن را به سایر بازیگران واگذار نماید(رویکرد بدون دولت) در حالت معتادل و غیار
لیبرتارین این نظریه دولت را شر الزم میداند و تنها قائل به نقش نظاارتی و حاداقلی بارای دولات اسات .در نهایات
رویکرد سوم که مبتنی بر رویکرد همکاری گرایانه در امر حتاظت از محیط زیست است .در این رویکرد ضمن تعدیل
دو نگاه پیش گتته از مشارکت بازیگران دولتی و غیردولتی صحبت میشود .بر این بنیان وظیتاه عماومی حتاظات باه
همکاری دولت و شهروندان در حتاظت از محیط زیست تعبیر میگردد .رویکرد دولت محور ،تکلیف اساسی حتاظت
از محیط زیست را بر عهده دولت مینهد .در این دیدگاه اساساً حتاظت از محیط زیست امری است معطوف باه اماور
حاکمیتی که نیازمند مداخله دولت و تمشیت آن است .در این رویکرد فرض بر این است که بازار و بخش خصوصای
در حتاظت از محیط زیست و مقابله با پیامدهای منتی زیست محیطی ناشی از فعالیتهای اقتصادی ناتوان بوده و ایان
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دولت است که اساساً مسئولیت اصلی حتاظت از محیط زیست بهعنوان یک کاالی عمومی را بار عهاده دارد .از منظار
تحلیل اقتصادی شکست مکانیسم بازار در عرضه کاالها و خدمات عمومی ،عوارض جاانبی زیساتمحیطای مداخلاه
دولت را در بازار جهت اتّخاذ سیاستهای زیست محیطی و جلوگیری از آلودگی اجتنابناپذیر میسازد؛ و دولاتهاا
معموالً عالقهمند به مقررات گذاری زیست محیطی هستند .مداخله گرایان ،کالسیکها یا کینزیها از منظار اقتصاادی،
دولتهای رفاهی از منظر اجتماعی ،اکو سوسیالیستها و برخی گرایشهای اکو مارکسیستها از منظر سیاسی عمومااً
مدافعان این رویکرد هستند .رویکردهای مبتنی بر فرمان و کنترل(صعودی) شاخصترین ویژگی قواعدی است کاه در
چارچوب چنین نظریاتی شکل میگیرند .معموالً قوانین و مقررات وظایف نظارتی متعاددی را بارای دولات تعریاف
مینمایند .دولتها در جهت تضمین حتاظت محیط زیست در جامعه به نظارتکنندگانی تبدیل شدند که بر اشاخا
حقیقی و حقوقی اعم از افراد ،شرکتها و گروهها کنترل اعمال مینمایند .رویکرد دولتمحور سانتیتارین نظریاه در
زمینه نسبت دولت و محیط زیست است و مبتنی بر اعمال نظارتهای شدید بر اشخا

و باازیگران غیردولتای اسات

فقدان همکاری و مذاکره میان بازیگران حتاظت ،صالحیت-های انحصاری دولت در حتاظت ،فقدان یاا ضاعف اراده
سیاسی ،مدیریت بخشی ،غیر جام  ،غیر منسجم و تبعیضآمیز ،پراکندگی قوانین ،وجود هنجارهای سخت و غیرقابال
انعطاف ،فرآیندهای قضایی طوالنی و پیچیده و ضامانت اجراهاای کمتار بازدارناده از مهامتارین مشخصاات چناین
رویکردی میتواند باشد .در این رویکرد اساساً ساختار دولتی حتاظت نیز به گوناهای شاکل گرفتاه اسات کاه در آن
سازوکارهای همکاری گرایانه رنگ میبازند و رابطه از باال به پایین تعریف میشود .حتاظت از محیط زیست در چنین
ساختاری بیشتر دولت ساخته و تکلیف محور است.
در رویکرد مبتنی بر فرمان و نظارت ،رعایت نظامات مربو به محیط زیسات ساالم بیشاتر متوجاه شاهروند اسات و
نظارت کننده تکلیف مشخصی را در این خصو

احساس نمینماید .عالوه بر این نظارت شوندگان تمایل چندانی به

اجرای استانداردهای بهتر و مطلوبتر از استانداردها را ندارند .در واق تلقای شاهروند از تکلیاف حتاظات از محایط
زیست بیشتر مبتنی بر روابط سازمانی وی با دولت است .نه اینکه واقعاً حتاظت از محیط زیسات باه مثاباه یاک امار
خودجوش برای شهروندان یا سایر بازیگران غیردولتی تلقی گردد .امکان چانهزنی و ایتای نقش سایر بازیگران در امار
حتاظت از محیط زیست نادیده انگاشته میشود .هزینههای سازمانی حتاظت از محیط زیست باالست .جنس نظارتها
معموالً پس حادثه بوده و تدابیر پیشگیرانه جای اندکی را در این رویکرد به خود اختصاا

مایدهناد .ضامن اینکاه

اجرای آن هم معموالً با دشواریهایی همراه است .از زمان طرح این مسئله باه مثاباه یاک امار معطاوف باه دولات و
حاکمیت ،حتاظت از محیط زیست به نوبه خود پیچیدگیهای ساختاری و سازمانی بسیاری را نیاز باه دنباال داشات؛
بنابراین جای تعجب نیست که اگر ما لیست بلند و باالیی از سازمانهای حافظ محیط زیسات در حقاوق ایاران ارائاه
دهیم .سازمانهای متعدد و درهم تنیدهای که بعضاً با مشکالت مواجه بوده و سطا پاسخگویی و انتظارات از آنها نیز
به یک اندازه نیست.
هدف اصلی این مقاله بررسی چگونگی کاربرد قاعده الضرر در حتاظت از محیط زیست و معماری در راستای ارائاه
مدلی برای شهرسازی اسالمی و ایرانی است .سؤال اصلی مقاله این است که آیا از قاعده الضرر و الضارار مایتاوان
برای حتاظت از محیط زیست و شهرسازی استاندارد و اصاولی اساتتاده کارد روش ماورد اساتتاده در ایان مقالاه
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توصیتی – تحلیلی است .ابزار گردآوری اطالعات نیز فیش برداری و مراجعه به منااب کتابخاناهای و نیاز اساتتاده از
مقاالت علمی و پژوهشی است.
رویکرد نظری
مدل مرحلهای چارلز جونز در سیاستگذاری با قرار دادن اعمال تصمیم گیران و مسئوالن حکومتی در مرکاز توجهاات
خود ،نگاه متتاوتی به مسائل عمومی از جمله معضالت زیست محیطی دارد .کاربرد مدل مزبور که برای نخستین باار
چارلز جونز ،استاد آمریکایی علوم سیاسی ،آن را ارائه کرد ،بعدها از سوی دیگر کارشناسان سیاست گاذاری عماومی
توسعه پیدا کرد(وحید .)121 :2915 ،در مدل جونز ،عملکرد دولت و تصمیم گیران در بخشهای اصلی حکومات ،باه
پنج مرحلۀ به هم وابسته به شرح زیر تقسیم میشوند:

نمودار شماره  -1پنج مرحله سیاستگذاریی از نظر جونز
)Source: (Ashtarian, 2007

چارلز جونز براین باور بود که در صورت شناخت چگونه بودن عملکرد دولت است که میتوان درباره چگوناه بایاد
بودن آن به ارائه نظر پرداخت .مدل جونز فرایند سیاستگذاری را شامل مراحل ذیل میداند:
ایجاد دستور کار و تعریف مشکل ،پیشنهاد راه حلها و سیاستها ،تصمیم گیری ،اجرا و ارزیابی .بار ایان مبناا مادل
جونز به تحلیل تنظیم دستور کار سیاستگذاری ،تحلیل تصمیم ،تحلیل اجرا و تحلیل ارزیاابی یاک سیاسات متمرکاز
می باشد .تنظیم دستور کار عبارت است از فرایندی که به وسیله آن موضوعات وارد دستور کار سازمانی میشوند این
مسئله از نظر بسیاری مرحلهای کامال حیاتی در نظار گرفتاه مایشاود( .)Kamali, 2016: 141اگار یاک مسائله وارد
دستور کار سازمانی نشود هیچ عملی در رابطه با انجام آن نخواهد شد .حتی برخی از دانشمندان تحلیال سیاساتهاا
معتقدند نخبگان حاکم به وسیله دور نگه داشتن موضوعاتی که قدرت آنها را به چالش میکشد از دستور کار قادرت
خود را حتظ میکنند .به محض اینکه یک موضوع وارد دستور کار شاد تعریاف آن حیااتی اسات .مشاکل عماومی
عبارت است از یک نیاز انسانی ،محدودیت یا نارضایتی که به وسیله فرد یا دیگران شناساایی شاده و بارای حال آن
تالش میشود .در اهمیت تحلیل تنظیم دستور کار همین بس که چگونگی تعریف یک مشکل تعیین میکند کاه چاه
نوع راه حلی باید برای آن مطرح شود .برای مثال اگر سقط جنین ابتدا به ساکن به عنوان یک مشکل اخالقی تعریاف
شود ،به احتمال قوی سیاستها و برنامهها برای من زنان از سقط جنین به وسیله جرم نشان دادن آن تاالش خواهاد
کرد( .)Malek Mohammadi and Kamali, 2014: 186از سوی دیگر اگر به مثابه حقی قاانونی و شخصای تعریاف
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گردد در نتیجه احتمال دارد تحت شرایطی مجااز دانساته شاود .همانگوناه کاه ویلداوساکی ماینویساد :مشاکالت
ساختههای انسانی هستند و در ارتبا با آنها ادراکات متتاوتی وجود دارد و تنها به یاک گوناه ماورد برداشات واقا
نمیشوند .یک مشکل عمومی بایستی طی این فرایند وارد دستور کار عمومی میشود:

نمودار شماره  -2پروسهی مقدماتی سیاستگذاری عمومی
)Source: (http://policymaking.com

ایجاد ارتبا میان گروهها و تصمیم گیران حکومتی که آنها را به نمایندگی بر میگزینند .ارائه راه حلهاا و انتخااب
یک راه حل؛ پس از شناخت مشکل کارگزاران حکومتی پیرامون آن به بررسی پرداخته و سعی در ارائه پیشانهادهایی
برای حل مشکل میکنند ،آنها در این ارتبا به رایزنی با بازیگران اجتماعی میپردازند و باه دنباال جلاب حمایات
است .پس از ارائه راه حلها ،فرایند مشروعیت دادن به یک راه حل آغاز میگردد .ایان مرحلاه بسایار مهام و حیااتی
است زیرا با تصمیمگیری همراه است .تصمیمگیری عبارت است از طراحی سیاست خاا

کاه سیاساتگذاران مای-

خواهند از طری آن یک مشکل را حل نمایند .کنش متقابل کمیتههای قانونگذاری و اجرایی با گروهای فشار در ایان
مرحله روی می دهد و اینجاست که تواف در مورد چگونگی برخورد با مشکل حاصل میشود .تحلیل اجرا معطاوف
به فرایندهای چند جانبه و چند بعدی است که از طری آنها نهادهای حکومتی سیاستهاا را باه شاکل برناماههاای
عملی بر می گردانند .از آن جا که بوروکراتها اختیارات زیادی در این مرحله دارند ،بسیاری از دانشامندان اساتدالل
کردهاند که اکثر سیاستها در این مرحله است که واقعاً ایجاد میشوند .شواهد زیادی وجود دارد که نشاان مایدهاد
اکثر سیاستهای اولیه به وسیله دموکراتها و مدیران سطا پایین که باا مسائولین در تعامال هساتند صاورت مای-
بندد(.)Vahid, 2000: 218
ارزیابی در بر دارنده تالشهایی است به منظور محاسبه و بررسی اینکه آیاا اجارای سیاساتها در دساتیابی باه اهاداف
سیاستگذاران موف بوده است یا نه به عبارت دیگر محاسبه نسبت هزینه -فایده دساتیابی باه اهاداف اساسای تارین
هدف مرحله ارزیابی است .تحلیل ارزیابی عبارت است از شناخت روشها و تکنیکهای ارزیابی سیاست عماومی و
ایجاد دانش مرتبط با ارزیابی در فرآیند سیاستگذاری .برای مثال تحلیل ارزیابی نشاان مایدهاد انجاام آن در برخای
حوزه ها به وسیله ساختاری معین (قانون و مقررات و نهادهای دولتی) مشخص شده است .یا اینکاه چاه نهاادهاایی
مسئول ارزیابی هستند و آیا ارزیابی از مدل صدر و ذیلی پیروی میکند یاا نماینادگان ماردم مایتوانناد باه ارزیاابی
سیاست دولت بپردازند و نیز روشن میکند جایگاه گروههای جامعه در ارزیابی سیاست عماومی کجاسات ماثال در
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امریکا کنگره مسئول ارزیابی است و در فرانسه کمیته های میان وزارتی باه ریاسات نخسات وزیار مسائول ارزیاابی
میباشند(.)Ashtarian, 2006
امروزه عرصه گستردهای از تکنیکهای تحلیل توسط تحلیلگران سیاستها به منظور تالش برای توضایا اهاداف و
هزینههای سیاستها عمومی بوجود آمده است .در تحلیل پایان یا تغییر سیاستها دانشمندان سیاساتگذاری معتقدناد
ممکن است سیاستها و برنامه ها به دالیل زیادی خاتمه پیدا کنند .بسیاری از سیاستها و برنامهها صارفا باه دالیال
سیاسی پایان می یابند و نه عدم کارایی و یا موفقیت و رسیدن به هدف .در دنیای واق تقریبا تعداد کمی از برنامهها و
سیاستها هستند که به پایان میرسند .مدل مرحله ای سیاستگذاری بر این مبنا استوار است که فرایندی منظم و پشت
سرهم از سیاستگذاری ترسیم میکند در حالی که در حقیقت سیاستگذاری یک فرایند پیچیده و تعاملی است؛ اما ایان
مدل به عنوان ابزاری است که روشن کننده نقا تاریک فرایند سیاستگذاری اسات ناه توضایحی هماه جانباه بارای
فرایند واقعی همه سیاستگذاریها؛ مانند بسیاری از مدلها ،این مدل هم به فاکتورهای مهمی در سیاساتگذاری اشااره
می کند اما برای توضیا جزئیات واقعی تصمیمگیریها در شرایط خا

تالش نمیکند .انتقاد دیگر این است کاه باه

میزان تاکید بر فرایند سیاستسازی به فرایندهای اجرا و تحلیل نمی پردازد( .)Vahid, 2000: 218با ایان حاال مادل
جونز دارای دو ویژگی مثبت است اول اینکه الهام بخش طرحهای تحلیلی و سانتزی در ارتباا باا فرایناد سیاسات
گذاری است و دوم اینکه زمینهساز مطالعات عینی تر و تجربی تر پیرامون عملکارد مسائوالن حکاومتی اسات .ایان
ویژگی باعث ترکیب عمل و تئوری و توسعه تحلیل سیاستها میشود.
قانون مجازات اسالمی و مسائل زیست محیطی
در قانون مجازات اسالمی مواد مختلتی مربو به متخلتان و تخریبکنندگان محیط است .از آن جمله مواد ،۸15 ،۸۷3
 ۸11 ،۸1۸و تبصرههای آن و ماده  ۸13است .این مواد از جهت آنکه از مواد قانون مجازات است ،ماتن آن ماواد ذکار
میشود .ماده  ۸۷3میگوید :هرکس به عمد و بدون ضرورت حیوان حالل گوشت متعل به دیگری یاا حیوانااتی کاه
شکار آن ها توسط دولت ممنوع اعالم شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از نود و یاک روز
تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهاد شاد .عادم تعاادل و
تناسب بین میزان زندان پیش بینی شده در این ماده با جریمه نقدی کامالً روشن است .مااده  ۸15قاانون مزباور گتتاه
است :هرکس برخالف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حتاظت شاده
نماید ،به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکاوم خواهاد
شد(.)Bahrami Ahmadi, 2008: 114
در این ماده نیز همان اشکال مطرح شده در ماده قبل وجود دارد؛ ماده  ۸1۸میگوید:
هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و برخالف قانون مذکور قط یا موجباات
از بین رفتن آنها را فراهم آورده ،عالوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال
و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد و شاید مهمترین و صریاترین این مواد ،مااده
 ۸11قانون مجازات اسالمی است که میگوید:
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هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود ،از قبیل آلوده کاردن آب آشاامیدنی یاا توزیا آب آشاامیدنی
آلوده ،دف غیربهداشتی فضوالت انسانی و دامی و مواد زائاد ،ریخاتن ماواد مساموم کنناده در رودخاناههاا ،زبالاه در
خیابانها و کشتار غیرمجاز دام ،استتاده غیرمجاز فاضالب خام یا پس آب تصتیهخاناههاای فاضاالب بارای مصاارف
کشاورزی ممنوع میباشد و مرتکبین چنانچه طب قوانین خا

 ،مشمول مجازات شدیدترین نباشند ،به حبس تا یاک

سال محکوم خواهند شد(.)Mir Hosseini and Khamsipour, 2013: 92
تبصره :2
تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته میشود و نیز غیرمجاز بودن
کشتار دام و دف فضوالت دامی و همچنین ،اعالم جرم مذکور حساب ماورد بار عهاده وزارت بهداشات ،درماان و
آموزش پزشکی ،سازمان حتاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.
تبصره :1
منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خااک باه میزانای کاه
کیتیت فیزیکی ،شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یاا گیاهاان یاا آثاار و
ابنیه مضر باشد ،تغییر دهد(.)Mir Hosseini and Khamsipour, 2013: 92
با توجه به تعداد قوانینی که با مسائل زیست محیطی به معنای عام آن مرتبط هستند در این راساتا و قاوانین ناساخ و
منسوخ ،عام و خا

 ،مطل و مقید وجود دارد که قانونگذار با توجه به اهمیت موضوع ،مواردی از قاانون مجاازات

اسالمی مانند ۸۷1 ،۸۷3 ،۸15 ،۸1۸ ،۸11 ،۸13 :را به این مهم اختصا

داده است .نتاایج بررسایهاای چناد سااله

اخیر حاکی از آن است که اغلب دعاوی مطرح شده از طرف ادارات کال حتاظات محایط زیسات علیاه واحادهای
تولیدی و صنعتی که به نحوی آالینده به چرخه محیط زیست وارد میساازند باه اساتناد مااده  ۸11قاانون مجاازات
اسالمی بخش تعزیرات است(.)Gholizadeh, 2001: 245
ابعاد موضوعی ماده  ۸11قانون مجازات اسالمی به شرح زیر قابل بررسی است:
 -2عنصر مادی این جرم :اقدام علیه بهداشت عمومی و آلوده کردن محیط زیست است کاه باه روش ذکار شاده در
متن این ماده و راههای مشابه محق میشود .راه های مذکور در ذیل متاد تبصاره یاک جنباه تمثیلای دارد ،بناابراین،
هرگونه اقدام دیگری به تشخیص وزارت بهداشت ،درمان و آماوزش پزشاکی و ساازمان حتاظات محایط زیسات،
بهداشت عمومی را تهدید یا محیط زیست را آلوده کند ،مشمول این ماده خواهد بود .در تبصره دوم این مااده ،اقادام
علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست به صورت کلی تبیین و آن را در حیطه چهار عنصر آب و هاوا ،خااک
و زمین محا کرده است(.)Gholizdeh, ibid: 246
 -1در نگاه اول به متاد تبصره یک ماده  ۸11ممکن است این نتیجه حاصل شود که اعالم مجارم موضاوع ایان مااده
فقط در صالحیت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و سازمان حتاظت محیط زیست است؛ اما با توجاه باه
اینکه جرم مزبور بر ساس متاد ماده  ۷1۷قانون مجازات اسالمی از آن دسته جرائم غیر قابل گذشت است و حتای در
اغلب موارد اشخا

دیگری اعم حقیقی و یا حقوقی از این جرم متضرر میشوند ،بنابراین ،اعالم جرم و تعقیاب آن
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از سوی سایر اشخا

نیز ممکن است .همچنین مراج نامبرده به عنوان شاکی خصوصای کاه حا گذشات داشاته

باشند ،محسوب میشود(.)Gholizdeh, ibid: 249
 -9تشخیص اینکه اقدام انجام شده و تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست است یاا خیار بار اسااس
متاد مندرج در ذیل این ماده از وظایف قانونی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و سازمان حتاظات محایط
ال از ساوی مراجا ناامبرده تعیاین و اعاالم شاود و
زیست بوده ،اما عمل انجام شده زمانی قابل تعقیب است که قاب ً
کارشناسان ذی صالح وزارت و سازمان مذکور فقط عمل ارتکابی را با مقررات اعاالم شاده تطبیا بدهناد؛ اماا اگار
عملی به عنوان اقدام علیه بهداشت عمومی و محیط زیست تعیاین نشاده باشاد و کسای مرتکاب آن شاود و ساپس
کارشناسان مزبور در پاسخ استعالم مرج قضایی آن را اقدام علیه بهداشت یا محیط زیست اعالم کند با اصل قاانونی
بودن جرائم و مجازاتها مغایرت پیدا میکند.
 -۱احتمال ارتکاب جرائم مصرح در ماده  ۸11توسط اشخا

حقیقی و حقوقی و یاا عماومی و خصوصای وجاود

دارد .به طور مثال ،اگر شهرداری به عنوان متولی جم آوری و تخلیه زبالههای شهری هرگونه اهمال یا ساهلانگااری
در موضوع کند که منجر به آن شود که زبالهها جم آوری نشود ،مشمول حکم این ماده خواهد بود.
بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی ،در جمهوری اسالمی ،حتاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسلهاای بعاد
باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ،وظیته عمومی تلقی میشود .از این رو ،فعالیتهاای اقتصاادی
و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن مالزمه پیدا کند ،ممنوع است.
بر اساس مواد  21 ،2۱و  2۸قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب  29۷۱/1/9مجلس شورای اسالمی ،فعالیت
کارخانجات و کارگاههای جدیدی که ضوابط و معیارهای موضوع مااده  21را رعایات نکنناد و همچناین فعالیات و
بهرهبرداری از کارخانهها و کارگاهها و نیروگاه هایی که بیش از حد مجااز موجباات آلاودگی هاوا را فاراهم آورناد،
ممنوع است .سازمان حتاظت محیط زیست ،کارخانهها و کارگاهها و نیروگاههایی که آلودگی آنها بیش از حد مجااز
استانداردهای محیط زیست باشد را مشخص کرده و مراتب را با تعیین نوع و میزان آلودگی به صاحبان و یا مسئوالن
کارخانهها و کارگاهها و نیروگاهها ابالغ خواهد کرد تا در مهلت معینی که توساط ساازمان باا همکااری و مشاارکت
دستگاههای ذیربط تعیین میشود نسبت به رف آلودگی یا تعطیل کار و فعالیت خاود تاا رفا آلاودگی اقادام کنناد
(.)Alsan, 2006: 184
درباره تعریف آلودگی محیط زیست در قانون ،میتوان گتت در تبصره  1ماده  ۸11قانون مجازات اسالمی و نیز ماده
 3قانون حتاظت و بهسازی محیط زیست ،قانونگذار به یک تعریف واحاد در خصاو

آلاودگی محایط زیسات و

مناب آبی و خاکی اشاره کرده است .همچنین در تبصره  1ماده  ۸11قانون مجازات اسالمی مصاوب  29۷1و مااده 3
قانون حتاظت و بهسازی محیط زیست مصوب  2919آمده است که منظور از آلودگی محیط زیست عبارت اسات از
پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیتیت فیزیکی ،شیمیایی یاا بیولوژیاک آن
را ،بهطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد ،تغییار دهاد( Alsan, 2006:

.)186
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هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشاامیدنی یاا توزیا آب آشاامیدنی
آلوده ،دف غیربهداشتی فضوالت انسانی و دامی و مواد زائد ،ریخاتن ماواد مسامومکنناده در رودخاناههاا ،زبالاه در
خیابانها و کشتار غیرمجاز دام ،استتادهی غیرمجاز فاضالب خام یا پساب تصتیهی خانههای فاضالب برای مصاارف
کشاورزی ممنوع است و مرتکبین چنان چه طب قوانین خا

مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حابس تاا یاک

سال محکوم خواهند شد.
تبصره  : 2تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته مایشاود و نیاز
غیرمجاز بودن کشتار دام و دف فضوالت دامی ،همچنین اعالم جرم مذکور حسب مورد بر عهدهی وزارت بهداشات،
درمان و آموزش پزشکی ،سازمان حتاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود .تبصره  :1منظور از آلودگی
محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یاا زماین باه میزانای کاه کیتیات
فیزیکی ،شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضار
باشد تغییر دهد(.)Alsan, 2006: 184
تخریب محیط زیست در قانون به معنای این است که محیط زیست از بین برود و بخشی که از بین رفت دیگر قابال
بازگشت نیست .به طور مثال وقتی بخشی از درختان جنگل و مکانهای مشابه را قط کنیم ،این بخش از بین میرود
و دیگر قابل برگشت نیست که این موضوع در قانون به عنوان تخریب محیط زیست مطرح میشود .باید خاطر نشان
کرد کارگاههایی که آلودگی آنها بیش از حد مجاز استانداردهای محیط زیست باشد ،در صورتی که با تعیین و اعالم
میزان آلودگی و مهلت رف آن یا با ممانعت از کار و فعالیت آن ،اقدامی بهتر انجام ندهند ،در پایاان مهلات مقارر باه
درخواست سازمان حتاظت محیط زیست و دستور مرج قضایی ذیربط ،بالفاصله توسط مأموران انتظامی از کاار و
فعالیت آن واحد جلوگیری میشود.
اگر تخریب محیط زیست عمدی باشد مطاب عمل مجرمانه با آن برخاورد مایشاود .ایان در حاالی اسات کاه اگار
غیرعمدی باشد بر اساس قانون مسئولیت مدنی با آن برخورد میشاود و مسائولیت تاأمین ضارر و زیاان بار عهاده
شخص است؛ البته این موضوع که شخص ،توان پرداخت زیان را داشته باشد نیز بررسی میشاود .مطااب باا قاانون
حتاظت بهسازی و محیط زیست ،اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم کند ،ممنوع اسات و
اگر آلودگی محیط زیست به صورت عمدی رخ دهد ،قانون گذار برای مجرم مجازات تا یک ساال حابس را در نظار
گرفته است که با توجه به نوع جرم ،اعمال و اجرا خواهد شد.
درباره مراج تشخیص آلودگی محیط زیست باید گتت کاه وزارت بهداشات ،درماان و آماوزش پزشاکی ،ساازمان
حتاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی مسئول اعالم جرائم محیط زیستی به مرج قضایی هستند .جرائم محایط
زیستی از جمله جرائم عمدی محسوب می شود که اگر سوءنیت در آن وجود داشته باشد در قانون مشمول مجاازات
شدیدی است؛ البته مجازات در جرائم با وسعت بیشتر ،بسیار شدیدتر میشود ،به عنوان مثال اگار ماواد شایمیایی در
آب وارد شود ،به طوری که مردم شهر یا روستایی از این آب استتاده کنند و موجب قتل یک نتر شود بر این اسااس
مجازات قصا

مطرح میشود .همچنین بر اساس قانون حتاظت و بهرهبرداری از جنگلهاا و مراتا باا متخلتاان و
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مجرمانی که به محیط زیست در معنای کلی آن خسارت وارد کنند به طور جدی برخورد خواهد شد( Alsan, 2006:

.)184
در ماده  ۱1و  ۱9قانون مذکور ،بریدن ،ریشه کن کردن و سوزانیدن نهال و درخت و تهیه چاوب و هیازم و زغاال از
مناب ملی و توده های جنگلی ممنوع است .مرتکب در مورد بریدن و ریشه کن کردن و سوزانیدن هر اصاله نهاال باه
پرداخت جریمه نقدی و در مورد بریدن و ریشه کن کردن درخت و تهیه چوب و هیزم و زغال باه حابس تاأدیبی از
 22روز تا شش ماه و پرداخت جریمه نقدی نس بت به هر اصله درخت یا هار متار مکعاب هیازم یاا زغاال محکاوم
میشود .بریدن و ریشهکن کردن بوتهها ،خارها و درختچههای بیابانی و کاویری و کوهساتانی در منااط کاویری و
بیابانی ممنوع است .متخلف به حبس تعزیری تا ده روز با پرداخت غرامت نقدی محکوم و در صورت تکرار باه هار
دو مجازات محکوم خواهد شد.
مهمترین مادهای که در ارتبا با آتش زدن عمدی جنگلها میتاوان باه آن اساتناد کارد مااده  ۱۷قاانون حتاظات و
بهرهبرداری از جنگلها و مرات است که مجازات سنگینی را برای مرتکبین این جرم تعیین کرده است .بهموجب ایان
ماده قانونی ،هرکس در جنگل عمداً آتشسوزی ایجاد کند به حبس مجرد 2از سه تا ده سال محکوم خواهد شاد و در
صورتی که مرتکب ،مأمور جنگلبانی باشد به حداکثر مجازات مذکور محکوم مایشاود .مااده  ۱1قاانون ماذکور نیاز
میگوید :آتش زدن نبات ات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگلبانی ممناوع
است .در صورتی که در نتیجه بی مباالتی ،حری در جنگل ایجاد شود مرتکب به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک ساال
محکوم خواهد شد(.)Alsan, 2006: 184
بر اساس ماده  ،۱۸هر کس مبادرت به کت زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی نماید به حبس تاأدیبی از
سه ماه تا یک سال و برای هر درخت که کت یا پیزده و یا در آن آتش روشن کرده باشد به پرداخت جریماه نقادی
محکوم خواهد شد.
فقه و محیط زیست
مسائل مرتبط با محیط زیست را میتوان در قرآن ،گتتار و رفتار پیامبر خدا و ائمه (علیهم الساالم) ،اخاالق اساالمی،
تمدن و فقه اسالمی پی گرفت .این مقاله در پی آن است که تأثیر شگرفی را که قواعد فقهی میتواند بر وض قاوانین
و استنبا احکام شرعی در حوزه محیط زیست داشته باشد تحقی و تبیین کند .قواعد فقهی عبارتند از احکاام فقهای
کلی که می تواند مبنای دستیابی به احکام متعدد و متنوع فقهی در همه اباواب فقاه شاود .گروهای از ایان قواعاد در
سرتاسر ابواب فقه کار آمدند و گروهی از آنها تنها در مقداری از اباواب فقهای یاا در گساتره ی یکای از آنهاا در
استنبا احکام شرعی تأثیر گذارند .برخی از قواعد فقهی که در این مقاله بررسای خواهاد شاد ،قاعاده اصاولی نیاز
محسوب میشود.
 -2قاعده اختالل نظام
این قاعده از جمله قواعدی است که در علم اصول فقه مورد استتاده قرار گرفته است و محققان بزرگ این داناش در
 .2حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال کمتر و از پانزده سال بیشتر نخواهد بود .مدت حبس مجرد از دو تا ده سال است .مدت تبعید از سه سال کمتر و از پانزده
سال بیشتر نخواهد بود .مدت حبس تأدیبی از هشت روز الی سه سال است( .ماده  21قانون مجازات عمومی مصوب .)۷/22/295۱
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موارد متعددی ،از جمله آن جا کاه احتیاا

واجاب نیسات ،از ایان قاعاده بهاره باردهاناد( ;Ansari 2006, 1: 196

 .)Khorasani 1414: 358بر پایه این قاعده ،هیچ گونه حکم شرعی و نیز قاعده اصولی که اخاتالل نظاام معیشاتی و
زندگی بشر را در پی داشته باشد در اسالم جعل نشده است .مقصود آنان از نظام زندگی ،نظام معیشتی انساان اسات؛
آن چه نظام معیشتی زندگی بشر را سامان دهد به نوبهی خود دارای نظامهای کوچکتری است که در درون آن قارار
دارد ،مانند نظام سیاسی ،نظام اقتصادی ،نظام اجتماعی و فرهنگی و مواردی از این قبیل .بیشاک انساان در صاورتی
میتواند به زندگی خود ادامه دهد که نظام طبیعت و چرخهی طبیعی باه درساتی عمال کناد و هرگااه بخشای از آن
مختل شود و چرخه ی طبیعی و نظام زیستی حاکم بر طبیعت دچار مشکالتی شود یا حرکات آن باه کنادی گرایاد،
دیگر انسان نخواهد توانست نظام زندگی خود را حتظ کند و بیشک اختالل و چاالش عظیمای بار نظاام حیاات او
حکم فرما خواهد شد.
جهان از متقنترین ،زیباترین و استوارترین شکل ممکن برخوردار است ،به گونهای کاه بهتار از آن ممکان نیسات و
این همان نکتهای که در فلسته مسلمانان آن را «نظام احسن» مینامند .معنای نظام احسن آن است که ایان جهاان باه
لحا نقشه ،مواد ،زیبایی ،استواری و شکل و ویژگیها و تنوعها و کمیات و کیتیات باه گوناهای آفریاده شاده کاه
نمیتوان بهتر از آن را فرض کرد( .)Tabatabai, 1982: 308, 309بدین سان نظام این جهان بهترین نظامی اسات کاه
ممکن بود خلقت از آن برخوردار باشد .از سازنده و مهندس و معمار این جهاان کاه از علام و قادرت بای کاران و
نامتناهی برخوردار است و اعمال او به طور کامل حکیمانه است ،جز این انتظاری نمیرود .قرآن به گوناهای ظریاف
به این مطلب چنین اشاره میکند :اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است هر آینه گویناد آنهاا
را آن بی همتای توانای دانا آفریده است.
خداوندی که زمین را همانند گهوارهای (که با آرامش بتوانید در آن زندگی کنید) آفریده و در آن راهها قرار داد ،باشاد
که هدایت شوید » .این آیات به این واقعیت اشاره میکند که آفریننده ی زمین و آسمان دارای قدرتی بی همتا اسات
و علم و دانش او خدایی است .نخست این نکته را درباره همه آسمانها و زمین میگوید اما بعاد باه انساان هشادار
می دهد که خداوند زمین را برای شما طوری خل کرد که مانند گهوارهای که به دست پار مهار ماادر باه حرکات در
می آید و کودک در آن احساس آرامش کرده و به خواب راحت فرو می رود ،خداوند نیز این زمین چرخان و در حال
حرکت را چنان آفریده و ویژگی هایی بدان بخشیده است که انسان با کمال آرامش و امیدواری به آیناده خاود و بای
هیچ دغدغهای می تواند به زندگی خود ادامه دهد و راه هادایت خاود را باه ساوی کماال و بالنادگی از آن برگیارد.
در آیه ی دیگری خداوند ضمن اشاره به کوهها میفرماید :ساخته خدا است که هر چیزی را اساتوار و ماتقن سااخته
است » .در آیه ای دیگر خداوند تبارک و تعالی ،افزون بر اشاره به اتقان و استواری خلقت ،به دلیل آن هم اشاره کرده
است :این است (خدایی که) از آشکار و نهان آگاه و توانای بی همتا و مهربان اسات؛ خادایی کاه هار چیازی را باه
بهترین وجه آفریده است » .در این آیه خداوند دارای قدرت و علمی بی همانند و مهربان معرفی شاده اسات و ایان
خداوند مهربان ،آگاه از آشکار و نهان و قادر بی همتاست که میتواند اشیا را به بهترین صورت خلا کناد .مناساب
است در این جا سخن کوتاه یکی از فیلسوفان معاصر مسلمان را گزارش کنیم .وی پس از بررسای نکتاه یااد شاده،
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نوشته است :نظام خلقت بهترین و استوارترین نظام اسات؛ زیارا در واقا جلاوهای و مرحلاه ی کام رنگای از علام
خداوند است که هیچ گونه سستی و کاستی در آن راه ندارد(.)Tabataba'i, 1982: 309
اگر اعمال آدمی ،چه فردی و چه جمعی ،به محیط زیست زیان رساند و آن را ویران سازد ،بی شک این نظام احسان
بی نظیر مختل شده است و این یک عمل شیطانی است .شیطان سوگند یاد میکند انسان را گمراه ساازد و او را وادار
کند تا طبیعت و خلقت الهی ر ا تغییر دهد :تغییر خلقت الهی و فطرت انسان از اهداف شیطان و اعمال دایمی اوست؛
لعنت خدا بر او باد .می توان نام این قاعده را قاعده ی وجوب حتظ تعادل در طبیعات نامیاد و دالیال آن را عقال و
نقل ،اعم از قرآن و سنت دانست و میتوان آن را همان طور که ما آوردیم بخشی از قاعده اختالل نظاام دانسات .در
هر دو صورت چون مسألهای جدید است ،فقها بدان نپرداختهاند .تتاوت این دو در آن اسات کاه در قاعاده ی لازوم
حتظ تعادل در طبیعت ،تخریب طبیعت و تغییر آن  -آنگونه که اآلن در بیوتکنولوژی انجام میگیارد  -و هرچناد باه
مرحله ی اختالل و تخریب عظیم نرسد ،حرام است؛ اما در صورت اول ،حرمت تنها در فرضای اسات کاه تخریاب
طبیعت به مرحله ی اختالل نظام برسد که یکی از مصادی آن در زمان ما وقتی است که هوای شهر به قادری آلاوده
میشود که از حد مجاز خارج میشود یا در بعضی مناط آبها چنان آلوده میشود که حیات مردم به خطر میافتاد.
از آنجا که درباره ی قاعده ی اختالل نظام ،فقها در فقه و اصول به تتصیل مطالبی آوردهاند و دربااره محایط زیسات
نیز نیازمند یک تطبی هستیم ،در مورد قاعده ی حتظ تعادل نظام طبیعت باید قاعدهای بسازیم که صد البته اگار ادلاه
ی شرعی فراهم باشد ،به لحا فقهی نه تنها اشکالی ندارد بلکه بسیار پسندیده است.
 -1قاعده اتالف
قاعده اتالف مال دیگران از مهم ترین قواعدی است که فقهای اسالم در باب ضامان از آن بهاره مایبرناد .برخای از
فقهای بزرگ برای اثبات این قاعده به یکی از آیات قرآن استناد کردهاند .دو تن از فقهای بزرگ ،یعنی ابان ادریاس و
محمد بن حسن طوسی (شیخ طوسی) ،به آیهی «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم»( Bagherah
 ،)/ 194استدالل کردهاند( .)Tossi, C 3: 6گروهی از آنان به دستهای از روایات استناد جستهاند( Hurr Ameli, 2012,

 .)Vol. 19: 181این گونه روایات فراوان است؛ به عنوان و نمونه از امام صادق(علیه السالم) از حکام چیازی کاه در
مسیر عبور و مرور مسلمانان قرار داده شده و سبب فرار چهار پایان شده و در نتیجه صاحب چهارپا به زمین خاورده
و صدمه دیده است سؤال کردند ،حضرت فرمود« :هر چیزی که به راه مسلمانان(و در نتیجاه عاابران) زیاان برسااند،
ضمان آور است» .بر طب این روایت هر کس به راه مسلمانان که در زمره امکانات عمومی قرار دارد زیانی برسااند و
به گونه ای در آن مشکلی ایجاد کند و این زیان و مشکل سبب شود به عابران لطمهای وارد شود ،باه لحاا حقاوقی
زیان زننده ضامن است و باید همه خسارت وارد شده بر عاابر را بپاردازد .از مجماوع ایان روایاات فقهاا قاعادهای
برداشت کردهاند و از آن این گونه تعبیر کردهاند« :کسی که مال دیگران را تلف کند ضامن خواهاد و بایاد خساارت
وارد شده به آنها را بپردازد» این تعبیر در هیچ روایتی وارد نشده است ،اما از مضمون روایات متعدد مایتاوان آن را
برداشت کرد .در کتاب «القواعد التقیه» به ده گروه از این روایات در این باره استدالل شده است( Nasser Makarem

 .)Shirazi, 1411, p. 2: 190, 202برخی دیگر از فقیهان مسلمان دلیل ایان قاعاده را حکام عقاال دانساتهاناد .آناان
معتقدند حکم عقال و روش آن ان این است که هرگاه کسی مال دیگران را تلف کند ،ضامن آن خواهد بود و اسالم در
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واق همان روش عقال را امضا کرده و خود حکم جدیدی در این باره ابداع نکارده اسات .اماام خمینای(رضاوان ا
تعالی علیه) که در زمره ی این گروه است بر این عقیده است که در زندگی خردمنادان ایان نکتاه مسالم اسات کاه
هرکس هر ضرر و زیانی به دیگران وارد کند ،به گونه ای که مال او را تلف کند ،ضاامن پرداخات خساارت خواهاد
بود( .)Al-Musawi al-Khamini, 2017, p. 1: 465برخی دیگر از فقها مستند این قاعده را از سوی اجمااع و اتتااق
نظر فقیهان و از سوی دیگر بدیهی بودن آن دانسته اند و بر این باورند که همه فرقههای اساالمی دربااره ایان قاعاده
اتتاق نظر دارند و میتوان گتت قاعده ی مذکور از مسائل ضروری و بسیار روشان اساالم اسات(Al-Mousawi al-

 .)Khamini, 2017, p. 1: 465: Bojnouri, 1413, p. 2: 17; Hosseini Maraghi, 1418, p. 2: 347بای گماان ایان
قاعده صحیا است و در فقه اسالمی شهرت به سزایی دارد .با این قاعده میتوان بسیاری از قوانین مرباو باه منااب
طبیعی را به گونهای بسیار مؤثر و کارآمد اصالح کرد.
 -۱مصلحت و احکام حکومتی
بسیاری از مسائلی که مربو به حتاظت از محیط زیست و بالندگی آن است در فقه اساالمی باه گوناهای باه اماوال
عمومی یا به سیاستهای کالن هر کشور و جامعه که در قلمرو تصمیمهاا و تادبیرهاای رهباری جامعاه اسات ،بااز
می گردد .رهبری جامعه بر پایه فقه اسالمی در این گونه موارد باید بر طب مصلحت عمل کند؛ بدین سان کاه ضامن
مشورت با کارشناسان و متخصصان  ،مصلحت مردم و نسل آیناده را در نظار گیارد و بار پایاه آن تصامیم بگیارد و
هرگونه تجاوز از این قلمرو بر او جایز نیست ( .)Hosseini, 2000مقصود از مصلحت ،مناف و سودهایی است که به
عموم مردم باز میگردد ( .)Hosseini, 2000گرچه باا منااف شخصای برخای در تضااد باشاد؛ و مقصاود از احکاام
حکومتی یا سلطانی ،قوانین ،فرمانها و دستورالعملهایی است که از سوی دستگاه رهبری حکومات اساالمی صاادر
میگردد( .)Hosseini, 2000این مسأله در فقه اسالمی ریشهدار است و بر طب آن رهبری جامعه باید منااف ماادی و
معنوی جامعه را با دقت تمام در نظر گیرد و با مالحظه آن دربااره اداره کشاور و جامعاه تصامیم بگیارد .بای شاک
حتاظت از طبیعت و محیط زیست و نیز جام نگری و آیندهبینی در این باره در ردیف مهمترین مصلحتهایی اسات
که نه تنها میباید همواره نصب العین رهبران جامعه اسالمی باشد ،بلکه اهمیت آن بهانادازهای اسات کاه بسایاری از
مصالا دیگر را میتوان فدای آنها کرد.
 -۱قاعده عدالت
قرآن کریم یکی از مهم ترین اهداف بعثت پیامبران را استوارسازی عدالت در پهنه جامعه میداند« :ماا فرساتادگانمان
را به دالیل روشن فرستادیم و با آنان کتاب و ترازوی (شناخت ح از باطل) فرود آوردیم تا مردمان خود عادالت را
برپا کنند» .ای پیامبر بگو خداوند مرا به اجرای عدالت فرمان داده است» .به من فرمان دادهاناد تاا میاان شاما عادالت
برقرار کنم» مؤمنان عدالت را بسیار بپادارید»؛ و مباد دشمنی با گروهی سبب شود عدالت را اجارا نکنیاد؛ باا عادالت
رفتار کنید که به تقوا نزدیک تر است» .آیات متعددی از قرآن و نیز روایات مختلف مردم را با تأکید بسیار به اجارای
عدالت فرمان می دهد .بررسی این روایات گسترده نشاان مای دهاد کاه در اساالم عادالت از مهام تارین ضاوابط و
محورهای تصمیم گیری است که باید به عنوان مبنا و معیار احکام فقهی و قوانین موضوعه باشد .درباره معنی عادالت
از روزگاران کهن اختالف نظر است و افالطون و ارساطو و فیلساوفان دیگار از آن تعریافهاایی ارائاه دادهاناد .در
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روزگار ما نیز متتکران در تعریف و چگونگی اجرای آن ،دیدگاه های گوناگونی دارند .دانشمندان مسلمان هم از ایان
حالت استثنا نیستند؛ آنها نظر ی کسانی درباره عدالت ندارند اما بی شک آنان عدالت را در برابر ظلم بکاار مایبرناد،
بدین معنی که هر چیزی که ظلم محسوب شود عدالت نیست.
در قرآن ،به همان سان که بر استوارسازی و اجرای عدالت تأکید شده است ،از هرگونه ظلم و ستمگری نیز نهی شده
است و در صدها آیه از قرآن مردم و مؤمنان به شدت از ظلم نهی شدهاند .بی شک ویاران گاری طبیعات از روشان
ترین مصداق های ستمگری و دژخیمی است .چه ظلمی باالتر از آن که آب و هوایی که حیات مردم در گرو وجود و
پاکیزگی آن است ،آلوده شود ،جنگلهایی که به منزله ششهای کره زمین هستند به گونهای بااور نکردنای و سرساام
آور نابود شوند و آب که منب زندگی است بدین سان در معرض آلودگی قرار گیرد .یکی از معانی عادالت آن اسات
که ح هرکس به او داده شود .ح حیات و زندگی و استتاده از هوا و آب سالم از اولین و ضروری ترین حقوق هر
انسان است و باید رهبری جامعه اسالمی و نیز همه مردم در جهت فراهم آوردن زمینه آن بکوشند و هرگوناه ماانعی
را در این باره از بین ببرند؛ به عبارت دیگر ایجاب می کناد از هرگوناه تجااوز باه حاریم طبیعات و محایط زیسات
جلوگیری شود.
 -1قاعده ح الناس
در فرهنگ سنتی اسالمی دو گونه ح شهرت دارد :ح ا و ح الناس .مقصود از ح ا انجام واجبهاا و تارک
گناهانی است که در یک محور اصلی یعنی ارتبا با خدا مشترکند .به عنوان نمونه نماز و روزه از واجباات بازرگ و
از ح ا محسوب میشوند و هرگاه آدمی این وظایف را به گونه شایسته و درخور انجام ندهد سازاوار کیتار الهای
است ،چون مرتکب گناه شده است .در مقابل این حا  ،حا النااس اسات .گساتره ایان حقاوق مساائل اقتصاادی،
اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی را در بر میگیرد .در اسالم ح الناس مهم تر از ح ا است .در روایتای از اماام علای
(علیه السالم) دراین باره چنین میخوانیم« :خداوند متعال حقوق بنادگانش را بار حقاوق خاود مقادم سااخت پاس
هرکس حقوق مردم را ادا کند زمینه ادا کردن حقوق خدا نیز در او فراهم میآید» .نیز در روایتی چنین آمده است« :با
فضیلت ترین راه عبادت خداوند اداء ح مؤمن است» .روایاتی از این دست بسیار است .در مقابل ،برخی روایات از
کیتر دردناک تضیی حقوق مردم سخن می گوید .در حدیث دیگری آمده است« :آن ظلمی کاه بازخواسات مایشاود
ظلم بنده به بنده دیگری است که قصا

و تالفی آن در آخرت دشوار است و قصا

در آن جا با زخام کاردهاا و

زدن تازیانه نیست و به گونهای است که زخم کاردها و درد شالقها در برابر آن کوچک و حقیر است» .عقال انساان
حکم میکند که برای انجام این فریضه الهی در آغاز ،حقوق مردم را بشناسد چه این که بادون شاناخت حا النااس
ممکن است از سر جهل آن حقوق پای مال شود .در این باره روایاتی نیز بر شناخت حقوق مردم تأکید مایورزد؛ باه
عنوان نمونه در روایتی از امام حسن عسکری (علیه السالم) چنین نقل شده اسات« :واالتارین مقاام را نازد خداوناد
کسانی دارند که حقوق برادران خود را (مردم را) بهتر بشناسد و بهتر ادا کنند» .بنابراین بر طب این روایت و روایاتی
از این دست باید حقوق مردم را شناخت و در پی انجام وظیته در این باره بود .بی شک از روشن ترین انواع حقاوق
مردم ،مسائلی از قبیل آب و هوای سالم و محیط زندگی آن ها است؛ از این رو آلوده کردن هوا ،آب و دیگار عناصار
محیط زیست انسان انواع بارزی از تضیی و زیرپا گذاشتن حقوق مردم است و گناهی است که انسان نبایاد خاود را
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بدان بیاالید .به عبارت دیگر این سخن پیامبر و امام علی(علیهما السالم) که «مسلمان کسی است که مسلمانان از زبان
و دست او آزار نبینند» در آزارهای فردی و کوچک خالصه نمیشود ،بلکه زبانهای بزرگ و فراگیر را بیش تر شامل
میشود و تخریب محیط زیست و طبیعت از روشنترین نمونههای آن به شمار میآید.
کاربرد قاعده الضرر در حفاظت از محیط زیست
قاعده «الضرر» در دین اسالم قلمرو بسیار وسیعی دارد و تمامی زوایای زندگی بشر را در بر میگیرد .از جمله موارد
ضرر ،تخریب محیط زیست و آسیب رساندن به زنادگی فاردی و اجتمااعی انساان اسات .دربااره «قاعاده الضارر»
دانشمندان و صاحب نظران نامداری چون :مرحوم شیخ انصاری ،آخوند خراساانی ،آقاا ضایاء عراقای و دیگاران باه
تتصیل بحث کرده و رساله های مستقلّی در تبیین و توضیا این قاعده تدوین نمودهاند .قاعده الضرر در قالب حدیث
در حدّ تواتر به اثبات رسیده و اهل سنّت نیز به این قاعده اهتمام ورزیده و از طری آنها نیز وارد شده است .از بااب
نمونه به احادیثی اشاره میشود که نشان دهنده این است کاه شاعاع قاعاده الضارر سراسار زنادگی انساان را در بار
میگیرد .نحوه استدالل در احادیث زیر نشان میدهد که اسالم ضرر و زیان و آسیب رساندن به دیگران را نمیپاذیرد
و بدون تردید یکی از موارد ضرر و زیان ،تخریب محیط زیست انسان و دیگر موجودات زنده است.
 -2از امام صادق ا علیه السالم  -روایت شده که پیامبر خدا در مورد شتعه در میان شارکای زماین و مساکن داوری
نمود و فرمود :ضرر و آسیب رساندن به دیگری در اسالم وجود ندارد.
حدیث شریف الضرر عمومیت دارد؛ چنان که نحوه استدالل به آن در موارد اختالف نشاندهنده ایان مطلاب اسات.
جای تردید نیست که تخریب محیط زیست و آلوده کردن محیط زندگی و بی تاوجهی باه آثاار و زیانهاای ناشای از
نابودی بی رویه این تخریب و آلودگی از مصداق ضرر و زیان به آدمیان است.
 -1زراره از ابا جعتر ا علیه السالم  -روایت کرده که سمرة بن جندب درختی در کنار دیوار مردی از انصار داشت و
منزل مرد انصاری نزدیک دروازه باغ بود .سمرة هر زمان که میخواست به درخت خرمایش سار بزناد بادون اجاازه
وارد منزل مرد انصاری می شد .مرد انصاری به سمرة گتت :هر زمان که خواستی وارد شوی ،نخست اجازه بگیر ،ولی
او قبول نکرد .مرد انصاری به رسول خدا شکایت برد .رسول خدا آن مرد را طلبید و به وی فرمود :هر وقت خواستی
داخل خانه بشوی اجازه بگیر .امّا مرد قبول نکرد .به او مبلغ زیادی پیشنهاد کرد که درخاتش را بادان مبلاغ بتروشاد.
نپذیرفت ،رسول خدا ا صلی ا علیه و آله و سلم ا به مرد انصاری فرمود :درخت او را قط کن و در نزدش بیناداز،
چون ضرر و آسیب رساندن در دین وجود ندارد.
 -9از امام صادق  -علیه السالم  -روایت شده که رسول خدا ا صلی ا علیه و آله و سلم ا در میان اهال مدیناه در
مورد مشارب نخل دستور صادر کرد که از نت رساندن چیزی به یکدیگر امتناع نورزند و به بادیه نشاینان دساتور داد
که از استتاده از آب ممانعت به عمل نیاورند تا دیگران نیز از آبها و چراگاهها بهاره ببرناد؛ زیارا کاه ضارر و زیاانی
وجود ندارد.
 -۱زراره از امام باقر  -علیه السالم  -در حدیثی روایت کرده که رسول خدا ا صلی ا علیه و آلاه و سالم ا فرماود:
ضرر و ضرر وارد کردن وجود ندارد.
-1از رسول خدا روایت شده که آن حضرت فرمود :ضرر و ضرر زدن به مؤمن وجود ندارد.
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 -۸در کتاب عوالی این حدیث شریف آمده است «الضرر و ال ضرار فی اإلسالم»؛ در اسالم ضرر [به خود] و اضارار
[به دیگران] وجود ندارد.
 -۷در نهج الح نیز حدیث شریف «الضرر و الضرار فی اإلسالم» از رسول خدا نقل شده است.
 -1در وسائل الشیعه آمده است :الضرر و الضرار فی االسالم ،فاالسالم یزید المسلم خیرا و ال یزیده شرا؛ » در اساالم
ضرر و ضرار نیست ،اسالم به مسلمانان خیر را فزونی میبخشد ،نه شر را.
حدیث شریف الضرر عمومیت دارد؛ چنان که نحوه استدالل به آن در موارد اختالف نشاندهنده ایان مطلاب اسات.
جای تردید نیست که تخریب محیط زیست و آلوده کردن محیط زندگی و بی تاوجهی باه آثاار و زیانهاای ناشای از
نابودی بی رویه این تخریب و آلودگی از مصادی ضرر و زیان به آدمیان است.
در باره متهوم و معنای الضرر و الضرار تتسیرهای متتاوت و احتماالت مختلتی ارایه شده است که به بعضی از آنهاا
اشاره میشود.
 -2به نوشته مرحوم شیخ انصاری مراد از «الضرر و الضرار» این است که در اسالم حکم ضرری وض نشاده اسات؛
یعنی شارع مقد س نه در احکام تکلیتیه و نه در احکام وضعیّه ،حکمی جعل نکرده است که به سبب آن مکلف ضرر
ببیند؛ مثل وجوب وضو برای کسی که تهیه آب برای او ممکن نیست ،مگر به پرداخت پول بسیار زیااد کاه موجاب
ضرر باشد ،در این صورت شارع حکم به وجوب وضو نکرده است .یا آنکه در زمستان سرد با آب سرد غسل بکناد
و به سبب آن ضرر ببیند و کسالت شدید پیدا کند ،در این صورت شارع حکم به وجوب غسل نکرده است.
 -1مرحوم آخوند خراسانی نوشته است :در ظاهر ،ضرر چیزی است که در برابر نت قارار دارد« ،بیناایی» و «داشاتن
مال» برای انسان نت است« ،کوری» و «ناداری» ضرر است .ضرار نیز به معنای ضرر است؛ و نتی ضرر هام باه نحاو
حقیقی است ،به این معنا که در اسالم حقیقتا ضرری وجود ندارد و کسی نمیتواند به دیگری و یا به خاودش ضارر
بزند.
 -9مرحوم نایینی میفرماید :اصوب الوجوه این است که الضرر ،حکم ضرری را به طور حقیقت نتی میکند.
 -۱آقا ضیاء در فوائداالصول تصریا میکند که ادله «ضرر و عسر و حرج» تشری احکام ضارریّه و حرجیّاه را نتای
میکند ،نیز ایشان در قاعده الضرر و الضرار ،تصریا میکند که ضرر نقص در شی است.
 -1احتمال دیگری نیز وجود دارد که «الضرر» حکم ضرری را نتی نمیکند ،بلکه ضرری را نتای مایکناد کاه قابال
تدارک نباشد ،به این معنا که هر کجا در اسالم ضرری وجود داشته باشد ،آن ضرر تدارک و جبران دارد و ضرری که
قابل تدارک و جبران نباشد در اسالم وجود ندارد

.

-۸بعضی احتمال دادهاند «الضرر و الضرار» داللت بر این معنا دارد که در اسالم جایز نیسات کاه کسای باه دیگاری
ضرر بزند.
با توجه به اینکه انتال از اموال عمومی است و همه مردم در مناف آن شریک هستند ،استتاده بهیناه از اماوال عماومی
اقتضا دارد که زیر نظر حکومت اسالمی مورد بهره برداری قرار گیرند تا حقوق مردم تضیی نشاود و عادهای خاا
این مناب را وسیله سودجوییهای بی رویه و استتادههای ستمگرانه خود قرار ندهند

،
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 -۷معنای دیگری که برای ضرر ذکر شده این است که ضرر امر وجودی است که از پدید آمدن نقص در جاان ،ماال
و آبرو ،پدید میآید.
حال «الضرر و الضرار» را به هر متهومی که بگیریم ،قدر متیقن این است که احکام اسالم ناه بارای مکلتاان ضارری
است ،ونه در آنها ضرر زدن به غیر تجویز شده است .در مواردی که نتوانیم ضرر را تشخیص بدهیم مرج در تعیاین
ضرر و ضرار عرف است .اگر عرف امری را ضرری ندانست ،قاعده الضرر آن را نمیگیرد و ارتکااب آن نیاز حارام
نمی باشد .البته این در جایی است که دلیلی از طرف شارع برای تتسیر و توسعه و تضیی ضرر نداشاته باشایم .ولای
اگر دلیل خاصی داشته باشیم که شارع امری را ضرری بداند ،به عرف مراجعه نمیشود .باید دانست که ضرر همیشاه
امر ثابتی نیست؛ بلکه نسبت به اشخا

 ،اموال و مکانها و زمانها فرق میکند و باید این اعتبارات همیشه ماورد نظار

باشد .از باب مثال ،ممکن است در هوای سرد استعمال آب سرد برای غسل و وضو نسبت به شخصی مضار باشاد و
همان آب با همان اوصاف ،نسبت به شخص دیگر ضرر نداشته باشد .پس نمیتوان حکم کرد که اساتعمال آب سارد
برای همه مضر است.
با رجوع به متهوم ضرر و ضرار بخوبی درمییابیم که قاعده الضرر در قلمرو محیط زیست نیز جاری است؛ باه ایان
معنا که انسانها نمیتوانند به دلیل بهرهبرداری افراطی از طبیعت ،به دیگران ضرر و زیاان وارد کنناد و شاارع مقادس
چنین اجازهای نداده است .اگر بهره برداری و سودجویی بی رویه از محیط زیست انسانها و جانداران ،موجب اضارار
به خود و یا دیگران باشد ،از نظر اسالم مردود است ،به سبب این که در اسالم« ،ضرر و ضرار» وجود ندارد.
مرحوم عالمه حلی در کتاب قواعد درباره استتاده از مکانهای عمومی مثل راهها ،مسااجد ،مادارس و مشااهد نوشاته
است :فایده راهها تردد و استتاده بهینه بردن از آن است و در صورتی که توقف و نشستن در مسایر موجاب ضارر و
زیان به عابران گردد ،ح استتاده از مناف راه از او ساقط میشود .نیز در باب تازاحم حقاوق در اساتتاده از راههاای
عمومی می نویسد :همه مردم در مناف راهها شریک و مستحقند و کسی نمیتواند با بهارهبارداری بایش تار از منااف
راه ها موجب از بین بردن حقوق دیگری شود ،یا با سوء استتاده ،خرابی و نقص در آنها وارد سازد و یا مناف راهها را
از بین ببرد ،یا با بنا کردن دیوار و ساختن دکه و سایر تصرفات نابجا موجب وارد آوردن ضرر به عابران گردد.
همچنین اگر کسی به دلیل مشرف بودن بر همسایه اش ،پنجرههای(خانه و مغازه و )...را کاه باه سامت خیاباان بااز
میشوند باز کند ،همسایه اش میتواند او را از باز کردن پنجرهها من کند؛ چون او با این کارش به همسایه اش ضرر
میزند .عالمه در کتاب تذکره نیز گتته است :این مسأله اتتاقی و اجماعی است که برای احدی جاایز نیسات کاه در
راه و جاده دکه بسازد و یا درختی بکارد و در صورتی که با این عملش موجب تنگی راه شود و به عاابران آسایب و
ضرر وارد کند ،ضامن است؛ چون ضرر و ضرار وجود ندارد .در اسالم برخی از فقها مثل امام خمینی ا قدس ساره ا
به پرهیز از هر امری که موجب اذیت و آزار دیگران بشود دستور داده است ا ولو موجب ضرر جانی یا مالی نباشد.
بر هر کسی که به خدا و پیامبرش و روز رستاخیز ایمان دارد الزم است از هر چیزی که باعث اذیات همساایه بشاود
اجتناب نماید ،هر چند که موجب فساد و ضرر نباشد .وی سپس اضافه میکند:
شکی نیست که سوراخهای دیوار که مشرف بر منزل همسایه باشد باعث اذیت و آزار او است و ایجاد هر چیزی کاه
همسایه را اذیت بکند مثل بو ،دخان و صداهای آزار دهنده و ایجاد مان از رسیدن هوا و تابیدن آفتاب و مانناد اینهاا.
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از کالم امام به دست میآید که مسلمانان نه تنها از ضرر زدن بلکه از هر چیزی که موجب اذیت و آزار دیگران باشاد
میباید پرهیز نمایند و بدون تردید رعایت چنین حکمیموجب «حتظ محیط زیست» میگردد.
بدین سان مالحظه می کنیم که قاعده الضرر حمایت روشن و شتافی از محیط زیسات دارد و باه ماا مایآماوزد کاه
مناسب ترین بهره را از محیط زیست ببریم و اگر اعمال سوء ما به آن آسیب برساند و موجب تضیی حقاوق دیگاران
یا باعث اذیت و آزار آنان گردد ،چنین رفتاری نا صحیا ،مذموم و خالف قانون عرف و شرع است.
قاعده «الضرر» در زمره آن دسته از قواعد فقهی است که مورد عنایت ویژه فقیهان بوده و تااکنون دههاا رسااله و اثار
درباره آن نگاشته شده است( .)Al-Musawi al-Khamini, 1414یکی از فقیهان بزرگ درباره ی آن نوشته است« :این
قاعده میان فقیهان و مجتهدان بزرگ معروف است و آثار مهمی در اساتنبا

احکاام فقهای دارد»( Hosseini Sistani,

 .)1414: 9سیوطی نیز درباره آن به نقل از برخی فقها مینویسد« :فقه اسالم پنج محاور اصالی دارد و قاعاده الضارر
یکی از آنها است»( .)Suyuti, undated, Vol. 2: 122روایاتی که در بردارنده این قاعدهاند فراوان است؛ بهانادازهای
که میتوان به یقین دست یافت که پیامبر خدا (صلوات ا علیه و آله) جمله ی مذکور را بیان فرمودهاند .بر طب این
قاعده هرگونه حکم شرعی که زیان آفرین باشد تشری نشده است .درباره معنای این قاعده اختالف نظر است که ماا
همان معنای مشهور میان فقیهان را گزارش کردیم( .)Ansari, 2006, 2: 534شارع مقدس در اسالم هیچ گونه قاانونی
را که منشأ وارد کردن ضرر به دیگران یا به خود باشد وض نکرده است .به عنوان نمونه ،انسان مالک اماوال مشاروع
خود است و میتواند در آن ها به صورت دلخواه تصرف کند ،لیکن اگر تصرف او به گونهای باشد که برای شخصای
زیان آور باشد ،مشمول این قاعده میشود و بر طب آن نمیتواند به این گونه تصرفی دسات یاازد .شاأن نازول ایان
قاعده به خوبی این نکته را روشن میسازد .بر طب این احادیث متنوع و متعدد ،رسول خدا (صلوات ا علیه و آلاه)
هر اقدام و عملی را که به مسلمانی ضرر وارد میکرد ممنوع میدانست و در حدیث معاروف سامره ،زیاان باه یاک
شخص سبب شد پیامبر به سمره اجازه ندهد در درخت خود تصرف کند .حال اگر برخی تصرفها به گاروه زیاادی
از مردم زیان رسان باشد ،بی شک این قاعده تصرفات مذکور را مهار میکند؛ مثالً قط جنگلها که سبب پدید آمادن
سیلهای ویران گر و زیان بار میشود و یا آلوده کردن خاکها و در نتیجه فرسایش آنها و یا احادا

یاک کارخاناه

بزرگ که دود و گازهای متصاعد از آن میتواند برای همه مردم شهر زیان آفرین باشد یا اساتتاده از وساایل نقلیاهای
که هوا را آلوده میکند ،یا رها کردن فاضالب کارخانه به رودخانهها و یا آلوده کاردن دریاچاههاا و مساایلی از ایان
دست که موجب وارد کردن ضرر به محیط زیست میشود بر پایه این قاعده مهم فقهی جایز نیست .بدیهی است هار
مقدار این زیان رسانی بزرگ تر و در تخریب محیط زیست مؤثّرتر باشد ،به طور روشن تر مشمول این قاعده خواهد
بود .در زمان ما تخریب جنگلهای بزرگ جهان و از بین بردن و آلوده کاردن خااکهاا ،تأسایس کارخاناههاایی کاه
تصاعد گازهای گل خانهای را در پی دارد و موجب افزایش دمای کره زمین میشود یا گازهایی که به الیه ازن لطماه
میزند و نیز آلوده کردن آبها از بزرگترین ضررها و ضرارهایی است که آتش آن گریبان گیر همه انسانها میشاود.
اگر پیامبر خدا(صلوات ا علیه و آله) در روزگار ما زنده بود ،بر پایهی این حدیث و این قاعده روشن ،این اقدامات
افسار گسیخته را قاطعانه مهار میکرد.
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این اصل در حقیقت روح حاکم برتمام قوانین اسالم است .مبناى این قاعده مبتنى برعقال اسات یعناى حتاى بادون
حکم شارع از طری خود عقل مىتوان به آن دست یافت .مستند آن نیز آیات  119 ،211و  192سوره بقره و آیاه 21
سوره نساء و نیز روایات متعددى مى باشد که از ائمه اطهار نقل شده است بموجب این اصل در اسالم ضرر باه هایچ
وجه مشروعیت ندارد حتى اگر قانونى وض شود که موجب ورود ضرر به فرد و یا جامعه شود و یا در مرحله اجارا
موجب ضرر گردد از نظر اسالم مشروعیت ندارد .البته در مواردى ممکن است میان اصل ال ضرر و اصل تسالیط کاه
یکى دیگر از اصول حقوقى اسالم است تعارض بوجود آید .در این صورت باید به اجاراى اصال ال ضارر پرداخات
زیرا این اصل در جهت تأمین مناف عمومى اجرا مىشود در حالی که اصل تسلیط هدفش حتاظ حقاوق خصوصاى
مى باشد؛ مثالً در بحث حتاظت محیط زیست اگر فردى در محدوده مالکیت خود به اقدامات مخرب زیست محیطاى
مانند آلوده کردن آب جارى یا قط اشجار و درختان بپردازد به استناد اصل ال ضرر باید مان او گردیاد و باه اساتناد
همین قاعده در صورت ورود خسارات زیست محیطى او ضامن و مسئول است.
نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی
در محیط زیست دو دسته مقررات قابل طرح است :یک دسته به مبحث آلودگی محیط زیست میپردازد مثل آلودگی
هوا ،آب ،خاک و صدا و یک دسته دیگر در جهت جلوگیری از تخریب محیط زیست یعنی حتاظت از مناب طبیعای
است .هر دو دسته در قوانین ایران ممنوعیت دارد یعنی جرم تلقی میگردد.
در علم حقوق دو تقسیمبندی اساسی وجود دارد:
 -2حقوق عمومی و حقوق خصوصی
 -1حقوق ملی یا داخلی – حقوق بینالمللی یا خارجی
حقوق عمومی ،قواعدی است که بر روابط دولت با مردم حکومت میکند و سازمانهای دولتی را منظم میسازد
حقوق خصوصی ،مجموعه قواعد حاکم بر روابط افراد است .در اینجا حقوق محیط زیست از رابطه دولات باا افاراد
صحبت می کند پس جزء حقوق عمومی است .برای بررسی حقوق محیط زیست مجموعه مقرراتی قابل طارح اسات
که بر اساس اصول قانونی باشد.
 -2قانون اساسی مصوب قوه مؤسس(مجلس مؤسسان)
 -1قانون عادی مصوب مجلس(شورای اسالمی)
 -9آیین نامه و تصویب نامه مصوب قوه مجریه
 -۱ضوابط و استانداردهای شورایعالی محیط زیست
 -1رویه قضایی
 -۸عرف(که برای مطالعه حقوق محیط زیست یک کشور همراه با مقررات فوق مورد بررسی قرار میگیرد)
سر آغاز تاریخی محیط زیست را باید به طور جدی از اجالس کنترانس استکهلم دانست .ایان کنتارانس باا حضاور
اکثریت سران کشورها در سال  23۷1برابر خرداد  2912در پایتخت سوئد تشاکیل گردیاد .بارای گساترش آماوزش
محیط زیست و طرح آن به عنوان یک بحران ،سازمان ملل این کنترانس را با عنوان سکونت گاههای انساانی تشاکیل
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داد .نتایج آن صدور اعالمیه و اصول محیط زیست در  2بند و  1۸اصل و یک برنامه عملای دارای  253توصایه ناماه
بود:
 -2برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد 2که برای محیط زیست جهان پیشبینی و تاسیس گردید.
 -1لزوم حتظ تنوع گونههای ژنتیک گیاهی و حیوانی
 -9لزوم هماهنگی برنامه های توسعه اقتصادی و پیشرفت با شرایط طبیعای اجتمااعی و فرهنگای و اقتصاادی یعنای
توسعه پایدار
 -۱محدود کردن ساخت کارخانجات آلوده کننده و استتاده از مواد شیمیایی پایدار و فلزات سنگین.
 -1جلوگیری از تخریب مواد آلوده کننده در اقیانوسها و دریاها.
بخش مواد رادیواکتیو این کنترانس و نتایج آن سرآغاز حقوق محیط زیست باه حسااب مای آیاد چاون اوالً محایط
زیست سالم را از حقوق بشر می دانند .لذا بحث توسعه پایدار را مطرح می کند که حتاظت از محیط زیست نبایاد باه
معنی دست زدن به محیط باشد بلکه توسعه باید به طور سازگار با طبیعت صاورت پاذیرد .بحاث اعماال حاکمیات
محدود کشورها در استتاده و بهره برداری از مناب طبیعی شان که برای نسل های آتی نیز حتظ شود .بحاث همکااری
دولتها در مسائل محیط زیست جهان شمول آلودگی محیط زیست از طری آب و هوا و قابل انتقال بودن آن.
بیست سال بعد یعنی در سال  2331در ریودوژانیرو پایتخت برزیل کنترانسی با عنوان محیط زیست و توسعه از سوم
تا چهاردهم ژوئن تشکیل گردید که این کنترانس در بیانیه رسمی خود اعالمیه و اصول کنتارانس اساتکهلم  23۷1را
مبنای کار خود قرار داد و در اعالمیه های  1۷اصل مجدداً مسائل محیط زیست را تاکید نموده است .عالوه بار آن دو
کنوانسیون یکی در باب تغییر آب و هوا ،دیگری تنوع گونههای زیستی تهیه و آماده امضای کشورها گردید و دساتور
کار  12به امضای سران شرکت کننده در کنترانس رسید که خط مشی و سیاست را برای قرن  12روشن مینمود.
در ایران برنامه توسعه اقتصادی – اجتماعی مبتنی بر اولین اجالس بین المللی محیط زیست تهیاه گردیاد و هماانطور
که بیان شد اجرا آن به عهده سازمان حتاظت محیط زیست گذاشته شاد .همچناین ساازمان متعهاد باه تهیاه قاوانین
زیست محیطی کشور گردید که در سال  2919مجموعه قوانین تحت عنوان قانون بهسازی محایط زیسات تادوین و
تصویب شد .این مجموعه بعد از انقالب اسالمی تجدید نظر شد و مجموعه قوانین بازبینی شده در سال  29۷۸تاییاد
و جهت تصویب تقدیم مجلس گردید که به تصویب نیز رسید.
از مجموع احکام و مقررات اسالمی که در زمینه های مختلف حیات و زندگی بشر در قارآن و روایاات مطارح شاده
است می توان به این حقیقت دست یافت که اسالم درصدد ساختن محیط زیست مناسبی برای بشراست زیرا مقررات
فردی و اجتماعی اسالم در بخش اعتقادی ،اخالقی و اقتصادی در جهت تشکیل محیط زیسات برتار ،آرام ،مطمائن،
امن وهمراه رشد و توسعه برای انسانهاست .چنانکه اصول تعاون ،ایثار ،انصاف ،صله رحم و مقررات رسایدگی باه
محرومان و سایر واجبات و محرمات در بخش اقتصادی اسالمی جزئی از طرح کلی نظاام اساالم در زمیناه احادا
ساختمان محیط زیست انسانی به شمار میآیند.
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از این رو محیط زیست در میظر اسالمی محیط زیست انسانی تلقی میشود .در ایان بااره حضارت آیاۀ ا جاوادی
آملی چنین می فرماید :یکی از مسائلی که در متون دینی اسالم به آن توجه ویژه شده است مسأله محیط زیست است.
تبیین محیط زیست ضرورت اهتمام به تامین سالمت آن اسول مبادی زیست محیطی راههای نیال باه محایط زیسات
سالم و سرانجام اهداف اصیل آن از آن جهت که از حقوق اساسی بشر است از یک سو و جزو وظایف بشری اسات
از سوی دیگر و تامین آن از علوم انسانی پایه میگیرد و از قدرتهای بشری مایهگیری میکناد .چنانکاه تخریاب آن
نیز در اثر نشناختن حقوق بشر یا انجام ندادن وظایف بشری است.
رابطه فقه و محیط زیست از نظر محایت از آن که محیط را آلوده میکند و ضرر میرساند عالقاه و رابطاهای واضاا
است .پس علم فقه همان علمی است که رابطه انسان را با خدا درست میکند و انساان را باا خاود و باا خویشاان و
اجتماع و همچنین با طبیعت ،طب احکام شرعیه خمسه درست میکند یعنی هم چنان که ساایر افعاال انساان از ایان
احکام خمسه خالی نیست رابطه با محیط زیست هم هماین احکاام خمساه را دارد کاه عباارت اسات از :وجاوب،
حرمت ،استحباب و کراهت و مباح .به همین خاطر فقها اسالم نیز گتتهاند که هیچ یک از افعال مکلتین از این احکام
خالی نیست چه رابطه با خدا باشد و چه دیگر اشیاء و اجتماع و اقتصاد و سیاست و ...هارکس کاه باا فقاه اساالمی
آگاهی دارد می داند که فقه با محیط زیست عالقه واسعهای دارد .پس از لحا ابواب فقهی نگاه کنیم اولین باابی کاه
به این مسئله داللت دارد باب طهارت است که مظهر محیط زیست سالم است.
همچنین در باب صالة از لحا پاکی و نظافت بدن و لباس و مکان نماز گزار و درباب زکات و صدقات و اوقاف که
فقرا و مساکین جامعه را در نظر داشته و برای سالمسازی جامعه از مسائل اقتصادی فرد و جامعه این چیزهاا گذاشاته
شده است و همچنین در باب حج این رابطه واضا است مثل تحریم صید و قط نباتات و ...و درباب معامالت مثال
احیاء موات و زرع و غرس و مساقات که بحث اصلی محیط زیست بشمار می رود و همین طاور دربااب جهااد کاه
اسالم و فقه اسالمی جواب گوی این سوال است که در جهاد چه چیزی را میتواند اتالف کند وچه چیزی نمیتواند
اتالف کند و حتی در باره چیزهایی مثل قط درختان و قط آب به درختان من شده است بلکه از این باالتر در فقاه
اسالمی درباره محیط زیست قاعدههای کلی وجود دارد که هر قاعده خودش دارای فرعهاای زیاادی اسات .از قبیال
قاعده ال ضرر و ال ضرار و قاعده الضرورات تبیا المحظورات و قاعده الضارورات تقدربقادرها ،االضاطرار ال یبطال
ح الغیر و قاعده اذا زال المان عاد الممنوع و قاعده های دیگر که در این باره کتابهای مستقلی نوشتته شاده اسات و
دراین مقاله گنجایش ذکر و تتصیل همه آنها را ندارد .چون محیط زیست اکثرو بیشاتر باا جامعاه و اجتمااع مرباو
است لذا در فقه اسالمی نیز ضمن همین قواعد مذکور در قباال مساائل جمعای و اجتمااعی مساائل فاردی را کناار
می گذارد اگر چه آزادی فردی زیر پا گذاشته شود چون در شریعت اسالمی آزادی فردی مقید باه ضارر نرسایدن باه
غیر است.
قاعدة الضرر بر گرفته از سخن پیامبر بزرگ اسالم صلی ا علیه وآله وسلّم است که آن حضرت فرمود «الضارر وال
ضرار فی االسالم» این گهر گتته در ضمن روایات مختلف و متعددی نقل شده است و کثرت این روایات بهانادازهای
است که فخرالمحققین آن را متواتر می داند و حضرت امام راحل آن را در زمرة روایات مستتیض قرار میدهد .به هر
حال سند این روایت نه تنها بی اشکال است ،بلکه به قدری متقن است که میتوان به یقین گتات کاه ایان ساخن از
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پیامبر اکرم صادر شده است .معروفترین روایتی که در بردارندة این قاعده اسات ،روایتای اسات کاه محادثان بازرگ
اسالم آن را روایت کردهاند .یکی از راویان این حدیث ،کلینی است که در کتاب کافی از امام باقر علیاه الساالم آن را
گزارش کرده است:
زراره از امام باقر علیه السالم نقل می کند که آن حضرت فرمود :سمره بان جنادب درخات خرماایی را در بوساتانی
داشت و سمره بی آنکه اذنی بگیرد و االعم ورود کند ،به درخت خرمایش سر میزد .مرد انصااری باه او گتات کاه
هرگاه میخواهی وارد باغ شوی اجازه بگیر و پس از اجازه وارد شو و به درخت خرمایت سر بزن؛ اما سمره سار بااز
زد .مرد انصاری نزد پیامبر خدا صلی ا علیه وآله وسلّم آمد و از او شکایت کرد و گزارش ماجرا را بادو داد .پیاامبر
از پی سمره فرستاد و سخنان مرد انصاری و شکایتش را بدو باز گتت و فرمود هرگاه خواستی داخال بااغ او شاوی
اذن بگیر .اوهمچنان امتناع ورزید و چون چنین کرد حضرت پیشنهاد کرد درخات خرماایش را باا قیمات بااال بادو
بتروشد و او نپذیرفت و حضرت همچنان بر قیمت آن افزود تا آن جا که قیمت پیشنهادی بسیار زیااد شاد و سامره
قبول نکرد .حضرت بدو فرمود آن را در برابر درختی در بهشت بتاروش .او ایان پیشانهاد را نیاز نپاذیرفت .آن گااه
رسول خدا صلی ا علیه وآله وسلّم به مرد انصاری گتت :برو درخت او را بکن و پیش او بینداز .چه دراسالم ضارر
و ضرار نیست.
همان طور که در حدیث آمده است جملۀ «فَانّهُ ال ضَرَرِ وَ ال ضِرار» را پیامبر خدا به عناوان یاک قاعادة کلای مطارح
فرمود .در باره معنای این جمله مطالب فراوانی وجود دارد که فرصتی فراخ تر و پژوهشای در خاور مایطلباد؛ و در
این فشرده نمی گنجد .از این روی در این مقاله تنها به دیدگاه امام راحل میپردازیم« .ضرر» به معنای زیان جانی ویاا
مالی (نقص مالی و جانی) است؛ و «ضرار» به معنای در تنگنا قرار دادن ،ناراحت کردن و برکسای حارج وارد کاردن
است .پس از توضیا دوکلمۀ «ضرر و ضرار» نوبت به معنای جملۀ «ال ضرر و ال ضرار» میرسد .امام راحال در ایان
باره نظریات بدی دارد و معتقد است این یک حکم حکومتی و دستور العملی اسات کاه بعاد از رهباری و زعامات
پیامبر صادر شده است .توضیا اینکه پیامبر سه منصب داشت .منصب تبلیغ و رسانیدن پیام خداوند به مردم ،منصاب
قضاوت و داوری میان خواهان و خوانده .منصب ریاست ،والیت و رهبری .ولیکن این یک خکام حکاومتی موقات
نیست ،بلکه حکم حکومتی دائمی و جاودان است .آن حضرت با این جملۀ کوتاه و پر معنا در پی بیان آن اسات کاه
در حوزة والیت و گسترة حکومت این هیچ کس نباید به دیگران زیان مالی و جانی برساند .ویا دیگاران را ناراحات
کند و آنان را درتنگنا قرار دهد .لیکن این حکم از نوع احکام حکومتی ثابت است و امت باید از آن پیروی کنند.
بسیاری از مسائل طبیعت و محیط زیست در روزگار ما به گوناه ای باه ایان قاعاده مارتبط اسات .باه عناوان نموناه
کارخانهای که هوا را آلوده میکند و یا فاضالب آنها به رودخانهها میریزد و با آلودگی هوا و آبها به گوناهای باه
جامعه زیان میرساند و یا خود روهایی که در شهرها به هر دلیل هوا را آلوده میسازند و یا آنان که در حد کاالن در
از بین بردن الیۀ اُزُن ،آلوده کردن دریاها تغییر دمای زمین و ...مؤثرند ،هماه مشامول ایان قاعادهاناد و بار طبا آن
حکومت اسالمی نباید اجازه دهد کسی به فرد دیگر و به طری اولی به جامعه که افراد متعددی را در بار دارد ،زیاان
رساند و یا بطور غیر مستقیم با تجاوز به محیط زیست ،آنان را در تنگنا قرار دهد و اصوالَ هرگونه تجااوز باه محایط
زیست نوعی زیان رسانی به مردم است که در حدیث شریف از آن به «ضرر» تعبیر شده است .به همان سان که آنها
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را به لحا جسمی و روحی و گاه اقتصادی در تنگنا قرار میدهد و آنان را ناراحت میکند که در حادیث شاریف از
آن به «ضرار» یاد شده است.
مشکل عمدة جوام بشری این است که محیط زیست را کاالی رایگان تلقی میکنند و موهبتهاایی را کاه خادا باه
آنان داده طبیعی می دانند .امروزه تقاضا برای استتاده از محیط زیست روز به روز باال میرود به ویژه از طرف جواما
صنعتی .ولی باید متذکر شد که این جوام دو راه بیشتر در پیش روی ندارند .یا باید از تقاضاای خاود بکاهناد و یاا
باید هزینۀ آلوده کردن محیط را بپردازند .در واق مردم به ویژه جوانان از مسایل مربو باه محایط زیسات باخبرناد.
ولی برنامه ریزی و خط مشی واضا و مشخصی برای حتظ محیط زیست در دسترس آنان نیست و جوام و کشورها
باید راهکار های مناسب را برای حتظ محیط زیست در اختیار مردم قرار دهند .توسعه باید توساط ماردم باشاد و ناه
برای مردم؛ به عبارت دیگر توسعه باید با مشارکت مردم اعم از زن و مرد و کوچک و بزرگ انجام گیرد زیرا تنهاا در
این صورت است که اقدامات توسعه بر اساس و منطب با نیازها خواهد بود؛ و چون به وسایلۀ خاود ماردم طراحای
شده است ،پایدار خواهد ماند .از طرف دیگر مشارکت مردم در روناد توساعه ،آن را تاوان مناد خواهاد سااخت تاا
مسائل و مشکالت خود را بیابند .برای مشکالت خود برنامه ریزی کنند و برنامه را خود اجرا نمایندو و بعد هم آن را
ارزیابی کنند .تنها در این صورت است که میتوان ورود مردم را در روند توسعه تضمین نماود و باه تحقا اهاداف
توسعه امیدوار بود.
گرچه درباره قاعده الضرر سخن بسیار رفته و احتمال هاى گوناگونى مطرح شده ،هر یک از آنها معناى اصلى قاعده
را که بر عدم مشروعیت ضرر و اضرار در اسالم داللت میکند ،وسعت میبخشد .این قاعده که در مسئله حتاظات از
محیط زیست و جلوگیرى از تخریب آن کاربرد دارد ،مبناى فقهى استوارى براى قاانونگاذارى و اجاراى قاانون باه
شمار می رود و بنابر آن ،هرگونه تصرف و تغییر در جامعه انسانى و طبیعت که موجب تضیی حقوق دیگران شود ،از
نظر اسالم ممنوع و مردود است .بسیارى از مسائل زیستمحیطى را میتوان در قالاب قاعاده الضارر بررساى کارد،
مانند:
 -بیرون ریختن زبالهها به خصو

زبالههایى که تجزیه نمیپذیرند
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