
¢ على شيعه على

عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي شيروان
parnoon@gmail.com

تاريخ دريافت :1391/9/11، تاريخ پذيرش: 1392/3/5

چكيده
ــان و زندگي او توجه داشته است و دستورات و احكامي براي سبك و شيوه  ــالم همان طور كه به خود انس دين مبين اس
ــر نيز توجه خاصي نشان داده است. محيطي كه از آن امروزه تحت  ــت، به محيط زندگي بش اين زندگي در نظر گرفته اس
عنوان محيط زيست نام مي برند و از عناصر مهمي همچون آب، خاك و زمين و ... تشكيل يافته است. عالوه بر اين در 
دين مبين اسالم از اخالق اسالمي سخن به ميان مي آيد كه در كنار فقه اسالمي به مثابه دو بال براي عروج انسان در نظر 
گرفته مي شوند. در اخالق اسالمي نيز شاخه اي به نام اخالق كاربردي وجود دارد كه ناظر بر اعمال و كردار انساني است 
و به بيان بهتر رفتار او در قبال محيط اطراف و رابطه با ديگر افراد جامعه را مورد بحث قرار مي دهد. در مقاله پيش رو 
ــپس به يكي از فروع اخالق كاربردي؛  ــت و همچنين اخالق كاربردي مطرح و س ابتدا بحثي پيرامون مفهوم محيط زيس
ــود. اخالق محيط زيست در واقع برخورد انسان با محيط زندگي اطراف خود  ــت پرداخته مى ش يعني اخالق محيط زيس
اعم از محيط زيست جانوري، گياهي و حتي بي جان را مورد بحث و بررسي و البته تقنين اخالقي قرار مي دهد. در اين 
ــالم وارد شده است كه به تبيين اين قواعد اخالقي پرداخته اند  ــبتًا قابل توجهي در دين مبين اس مورد آيات و روايات نس
ــالم پيرامون طبيعت و  ــه اي از احكام فقهي و اخالقي دين اس و از اين رو با مبنا قرار دادن روايات صحيح به تبيين گوش
محيط زيست پرداخته مى شود. در پايان اين نتيجه حاصل مي شود كه دين مبين اسالم با ارزش قائل شدن براي طبيعت، 
موجودات و كائنات، انسان مسلمان را موظف مي كند در كنار وظايف عبادي و اجتماعي خويش، توجه خاصي به محيط 
ــتورات اخالقي و حتي فقهي مرتبط با آن، حتي براي رشد و تعالي  ــد و با رعايت دس ــته باش زندگي اطراف خويش داش

روحي و فرهنگي و ارزشي خويش نيز زمينه سازي نمايد.

كليدواژه ها: اخالق، محيط زيست، اخالق كاربردي، روايات فريقين.

اخالق محيط زيسـت
 بـا نگاهـى بـه روايـات فريقيـن
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مقدمه
ــها و  ــمندان علوم مختلف، پژوهش امروزه محققان و انديش
ــامان داده اند، در  ــالق س ــى درباره اخ ــات گوناگون تحقيق
ــى و مطالعاتى را از  ــه حوزه پژوهش ــتا مى توان س اين راس
ــناخت: مطالعات توصيفى، مطالعات تحليلى  يكديگر بازش
ــه اين اعتبار مى توان  ــا فرااخالقى و مطالعات هنجارى. ب ي
اخالق را نيز به سه گونه تقسيم كرد: 1. اخالق توصيفى: به 
توصيف و معرفى اخالقيات افراد، گروهها و جوامع مختلف 
مى پردازد. 2. فرااخالق: به بررسى تحليلى و فلسفى درباره 
ــردازد. 3. اخالق هنجارى:  ــم و احكام اخالقى مى پ مفاهي
ــهاى اخالقى كه «اخالق  ــن بخش از مطالعات و پژوهش اي
ــتورى» نيز ناميده شده است، به بررسى افعال اختيارى  دس
انسان و صفات حاصل شده از آنها، از حيث خوبى يا بدى 

و بايستگى يا نبايستگى، مى پردازد.
اخالق كاربردى، زيرمجموعه همان اخالق هنجارى است، 
ــردى و اجتماعى با  ــى ف ــوزه خاصى از زندگ ــه در ح البت
ــول كلى بر موارد  ــت خاص و جزئى نگرى و تطبيق اص دق
ــان مى دهد  ــت كه به ما نش ــاص.1 علم اخالق علمى اس خ
ــم تا به هدف  ــود را چگونه تنظيم كني ــط گوناگون خ رواب
ــى در حوزه هاى  ــت يابيم. ول ــى از خلقت خويش دس غاي
ــده،  ــاحتهاى جزئى و زندگى افراد كمتر وارد ش خاص، س
ــن آن از وظايف  ــًا در حوزه هاى نوظهور كه تبيي مخصوص
اخالق كاربردى است. اخالق كاربردى بر آن است تا ميزان 
تأثيرگذارى و كاربرد نظريه ها و اصول اخالقى را در عرصه 
رفتارها و مسائل اخالقى در دو حوزه فردى و اجتماعى با 
ــان دهد، بنابراين با توجه به  توجه به تعارضات اخالقى نش
ــالق كاربردى متفاوتى خواهيم  تفاوت مكاتب اخالقى، اخ
ــاس اصول اخالقى كه به آن  ــت؛ زيرا هر مكتبى براس داش
ــود را در اين زمينه  ــتهاى كاربردى خ ــت، سياس معتقد اس
ــامان مى دهد. از اين رو اخالق كاربردى اسالم مبتنى بر  س
ــائل اخالقى از آن  ــت و در مس ــالمى اس اصول اخالقى اس

اصول الهى بهره مى گيرد.
ــان  ــتمل بر رابطه انس ــتره علم اخالق كه مش با توجه به گس
ــا از نگاه ديگر  ــت2 و ي ــا خود، خدا، ديگران و طبيعت اس ب

1 . آيين زندگى، ص28.
2 . اخالق در قرآن، ج1، ص24.

اخالق بندگى، فردى، اجتماعى و خانواده مى باشد، اين مقاله 
ــت است، جايگاه خود را  كه موضوعش اخالق محيط زيس
پيدا مى كند كه زيرمجموعه اخالق اجتماعى و رابطه انسان با 
محيط است؛ زيرا به بررسى رابطه اخالقى فرد با ساير انسانها 
و موجودات مى پردازد. اديان الهى و مكاتب اخالقى و علمى 
ــتفاده از طبيعت و  ــالش نموده اند تا راه صحيح اس همواره ت
ــد انسان بيان  تعامل اخالقى صحيح با موجودات را براى رش
ــد، اما از آنجا كه خداوند خالق و مالك و هادى خلقت  نماين
است: «َقاَل َربَُّنا الَِّذي َأْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه ُثمَّ َهَدى»؛3 براى 
رشد هر موجودى، ظرفيت و مسير مشخصى را در نظر دارد، 
بنابراين بايد شيوه بهره مندى از مواهب الهى را در رهنمودهاى 
وحيانى جستجو كرد. طبق قانون الهى، انسان اشرف مخلوقات 
و توان تسخير موجودات را دارد، ولى متأسفانه در اثر نادانى 
و هواپرستى در حال نابود كردن طبيعت است. اخالق محيط 
زيست، راه استفاده صحيح از طبيعت و كنترل مصرف را نشان 
ــرام گزاردن و محبت  ــد و مى آموزد كه چگونه با احت مى ده
ــگرف خدا، مى توان از  ــه طبيعت به عنوان آفريده ش كردن ب
ــير  ــد و در مس منابع طبيعى آن در حد نياز معقول بهره مند ش

آباد ساختن آن گام برداشت.
در پژوهش پيش رو با ذكر برخي مقدمات، به بررسي ابعاد 
رابطه محيط زيست و اخالق پرداخته خواهد شد و سپس با 
دسته بندي مطالب و بيان نكات كاربردي و كليدي هر گفتار، 

در انتها از مجموع بحث نتايجي حاصل خواهد شد.

تعريف محيط زيست
ــهاى متفاوت  ــت طبيعى عبارت تركيبى از دانش محيط زيس
ــتى و محيطى در  ــه عوامل زيس ــت از مجموع ــم اس در عل
ــت و غير زيستى (فيزيكى، شيميايى) كه  غالب محيط زيس
ــر مى گذارند و از آن تأثير  ــر زندگى يك فرد يا گونه تأثي ب
ــان و فعاليتهاى او  مى بينند. امروزه اين تعريف غالبًا به انس
ــت را مجموعه اى از  ــود و مى توان محيط زيس مرتبط مى ش
عوامل طبيعى كره زمين، همچون هوا، آب، اتمسفر، صخره، 

گياهان و غيره، كه انسان را احاطه مى كنند، خالصه كرد.
ــت كه تعريف  ــا طبيعت در اين اس ــت ب تفاوت محيط زيس
طبيعت شامل مجموعه عوامل طبيعى، زيستى و غير زيستى 

3 . طه، 50.
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ــوند، در حالى كه  ــود كه منحصراً در نظر گرفته مى ش مى ش
ــت با توجه به برهم كنشهاى ميان انسان  عبارت محيط زيس

و طبيعت و از ديدگاه وى توصيف شده  است.

تعريف اخالق محيط زيست
ــالق كاربردى، اخالق  ــاخه هاى اخ يكى از قديمى ترين ش
ــان كه  ــنتى عمومًا انس ــت. در اخالق س ــت اس محيط زيس
موجودى مختار و داراى افعال و آثارى است، محور مسائل 
ــر و تأثيرگذارى  ــن تحوالت اخي ــت. ليك اخالقى بوده اس
ــريع و ناجوانمردانه محيط  ــاى جديد در تخريب س فناوريه
ــان اعم از  ــب غير از انس ــه توجه را به جان ــت، زمين زيس
حيوانات، كل موجودات زنده و مجموعه هايى مانند جمعيت، 
ــتمها، درياچه ها،  جويبارها و كوهها  جوامع گياهى، اكوسيس
ــت. با اين مقدمه روشن مى شود كه محيط  فراهم آورده اس
ــى است، بر اين اساس  ــت خود مفهومى نسبى و قياس زيس
ــؤال مطرح است كه منظور از محيط زيست،  همواره اين س
محيط زيست انسان، حيوانات و يا چه كسانى است؟ محيط 
ــت در اين معنا تمام كره زمين با همه موجودات،  آبها  زيس
ــامل  ــت كره و حتى فراتر از آن را ش ــا و كل زيس و خاكه
است. اما اخالق محيط زيست شاخه اى از اخالق كاربردى 
ــان و عناصر  ــانها با عالم غير انس ــت كه به برخورد انس اس
غير انسانى مى پردازد. از اين رو آنچه مستقيمًا مورد توجه 
ــى چگونگى رابطه  ــت قرار دارد، بررس اخالق محيط زيس
ــا چيزهاى موجود در  ــانى آگاه و خودمختار ب عوامل انس
ــت كه اخالق محيط زيست  ــت است. گفتنى اس محيط زيس
ــهرى نيز توجه  ــه محيط طبيعى، بلكه به محيط ش ــه تنها ب ن
ــرى فيزيكى، ذهنى و روحى آدمى  دارد. توجه به تأثيرپذي
ــاختمانهاى ساخته شده، نمونه اى از  از طراحى و مصالح س

اين مسائل است.4
ــول دو محور  ــت ح ــائل اخالق محيط زيس عمده ترين مس
ــوند:  اول اينكه با تفكيك ارزش ذاتى از ابزارى  بحث مى ش
چه نوع ارزشى را براى محيط زيست قائل شويم؟ يك چيز 
در صورتى ذاتًا خوب است كه در نفس خود ارزشمند باشد 
ــت كه گرچه لزومًا  و در صورتى به لحاظ ابزارى خوب اس
ــت، ولى به خوبى مى انجامد  ــى ذاتى برخوردار نيس از خوب

4 . اخالق كاربردى، ص199.

ــدارد، اما ممكن  ــع عضو بدن هيچ خوبى ذاتى ن ــًال قط و مث
است به سالمتى و تندرستى بدن بينجامد.5 كسانى كه ارزش 
محيط زيست را ذاتى مى دانند بر اين باورند كه بايد به دنبال 
ــداى از مكتبهاى رايج  ــيس اصول اخالقى جديدى ج تأس
ــنتى  ــنتى بود. از نظر اين گروه اصول اخالقى س اخالق س
ــان محور بوده و منافع محيط زيست را فداى  به شدت انس
منافع انسانى مى كند. در محور دوم از نحوه انديشيدن آدمى 
ــت بحث مى شود؛ آيا  در خصوص رابطه اش با محيط زيس
رابطه آدمى با طبيعت بايد مانند رابطه شاگرد با استاد تنظيم 
ــروى از طبيعت روش  ــورت بايد با پي ــود كه در اين ص ش
ــت بياموزيم؟  يا اينكه  ــت رفتار كردن را از خود طبيع درس
آدمى نيز بايد خود را جزئى از طبيعت و نه تافته جدا بافته 
ــود را برتر از طبيعت  ــد. در اين صورت نبايد خ از آن بدان

بداند و به بهره كشى از آن رو آورد.6

اخالق اسالمي و محيط زيست
ــالم در تعاليم جان آفرين و حيات بخش خود  دين ميبن اس
ــت، تا آنجا كه  ــده اس ــگاه رفيعي براي اخالق قائل ش جاي
ــي خويش را تتميم  ــالم(ص) هدف و غايت اصل پيامبر اس
ــد.7 از اين رو اين  ــي بيان مي نماين ــل مكارم اخالق و تكمي
ــكارم آن به  ــت اخالق و م ــان اهمي ــن پس از بي ــن مبي دي
تشريح جزئيات آن مي پردازد. اخالق به طور كلي به مانند 
ــاخه «اخالق نظري» و «اخالق  ــاير اديان الهي به دو ش س
ــت. از اخالق عملي همان طور كه  ــيم اس عملي» قابل تقس
ــد، به اخالق كاربردي هم مي توان اسم برد.  پيش تر گفته ش
ــام آن برمي آيد، ناظر بر رفتار و كردار و  ــور كه از ن همان ط
اعمال انسان مسلمان است. همين طور وضعيت او نسبت به 
عالم هستي و مخلوقات الهي. بنابراين بديهي است كه لزومًا 
بايد ناظر بر رابطه انسان با طبيعت و محيط زيست نيز باشد 
ــت را  و وظايف اخالقي وي در قبال طبيعت و محيط زيس
نيز با جزئيات دقيق بيان نموده باشد (كه البته اين چنين نيز 

5 . مسائل اخالقى، صص73و74.
6 . اخالق محيط زيست، ص294.

ــير القرآن، ج10، ص10؛ احكام القرآن،  ــف و البيان عن تفس 7 . الكش
ج3، ص194؛ الجامع الحكام القرآن، ج14، ص197؛ مجمع البيان فى 
ــير القرآن، ج10، ص500؛ روض الجنان و روح الجنان فى تفسير  تفس

القرآن، ج8، ص435؛ بحار االنوار، ج16، ص210.
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هست). همان طور كه روشن و مبرهن است، خداوند احكام 
ــكام به مكلفان  ــود را از طريق ادله اح ــي و فقهي خ اخالق
ــاند. اين ادله احكام كه از آنها به ادله اربعه نيز تعبير  مي رس
مي شود، شامل كتاب، سنت، عقل و اجماع مي باشند. از اين 
ــت و  رو بايد احكام اخالقي پيرامون طبيعت و محيط زيس
همين طور حيوانات و گياهان را در همين ادله به ويژه قرآن 
ــات پيامبر(ص) و  ــت كه در اين مقاله به رواي ــنت گرف و س

امامان(ع) پرداخته مى شود.

اخالق محيط زيست در آينه روايات
ــات فريقين مورد  ــن مقدمات، در اينجا رواي ــد از ذكر اي بع
ــت در پرتو  ــرار مى گيرند، تا اخالق محيط زيس ــى ق بررس

گفتار و كردار پيامبر(ص) و امامان(ع) ارائه گردد:
1) بيان اهميت و بركات دامداري و كشاورزى

ــاورزي به عنوان دو منبع اصلي تأمين مواد  دامداري و كش
غذايي انسان در اسالم است و در تعليمات حيات آفرين آن، 
ــيارى يافته است. اسالم،  ــاورزى اهميت بس دامدارى و كش
ــويق نموده كه به عنوان نمونه،  ــلمانان را به اين دو تش مس

سخنى چند را يادآور مى شويم:
ــود: «چرا در  ــتگانش فرم ــر اكرم(ص) به يكى از بس پيامب
ــت نمى آورى؟ عرض كرد: منظورتان از بركت  خانه ات برك
ــپس اضافه فرمود:  ــيرده! س ــفند ش ــت؟ فرمود: گوس چيس
ــته  ــيرده يا گاو ماده داش ــفند ش هركس در خانه خود گوس

باشد، سر تا پا بركت است».8
ــفند فرمود:  ــاره اهميت گوس ــه درب ــده ك ــر نقل ش از پيامب

«گوسفند سرمايه بسيار خوبى است».9
در تفسير نورالثقلين از اميرمؤمنان على(ع) نقل شده است: 
ــان در خانه براى خانواده خود تهيه  «بهترين چيزى كه انس
ــت. هركس در منزل خود گوسفندى  ــفند اس مى كند، گوس
داشته باشد، در هر روز فرشتگان خدا دو بار او را تقديس 

مى كنند».10
ــفند در خانه براى  ــرايط تربيت كردن گوس ــت ش ممكن اس
ــت كه به  ــد، ولى هدف اصلى اين اس ــيارى فراهم نباش بس

8 . بحار االنوار، ج61، ص129.
9 . همان.

10 . تفسير نورالثقلين، ج3، ص40.

ــتمر  ــفند به طور مس تعداد خانواده ها، توليد و تربيت گوس
انجام گيرد.

اميرمؤمنان على(ع) در اهميت زراعت مى فرمايد: «من وجد 
ماًء و ترابًا ثم افتقر فابعده اهللا».11 نيز از امام صادق(ع) نقل 
ــده كه فرمود: «هيچ عملى نزد خدا از زراعت محبوب تر  ش

نيست».12
ــده است كه فرمود: «بر شما باد كه به  از پيامبر(ص) نقل ش
ــاورزى بپردازيد كه در رفت و آمد  ــفند و كش تربيت گوس

هردو (آغاز و انجامشان) خير و بركت است».13
وقتى امامان معصوم تا اين حد از كشاورزى و دامدارى سخن 
ــد، چگونه ما به خود اجازه مى دهيم كه اين چنين با  مى گوين
طبيعت رفتار كنيم؟ شاخه اى را بشكنيم و درختى را ريشه كن 
ــى را مى بينيم، با نهايت بى رحمى با آن  كنيم، يا وقتى حيوان
ــران و امامان معصوم  ــقى بهتر از پيامب رفتار  كنيم. ما سرمش
ــا نمى دانيم كه آن  ــان درس بگيريم. آي ــم و بايد از آن نداري

بزرگواران چگونه با اين طبيعت زيبا رفتار مى كردند؟
2) توصيه به حفظ و نگهدارى گياهان و درختان

ــيار درباره  ــى(ع) در نهج البالغه با مهربانى و زيبايى بس عل
ــت از  ــت. امام در بازگش ــخن گفته اس گياهان و درختان س
ــتورى است  جنگ صفين اين چنين وصيت مى كند: «اين دس
ــبت به اموال  كه بنده خدا على بن ابى طالب، اميرمؤمنان، نس
ــنودى خدا داده است، تا خداوند با  شخصى خود، براى خش
آن به بهشتش درآورد، و آسوده اش گرداند. همانا سرپرستى 
ــن بن على است؛ آن گونه كه  اين اموال بر عهده فرزندم حس
ــاق كند، اگر براى  ــرف نمايد و از آن انف ــت از آن مص رواس
ــين زنده بود، سرپرستى آن  ــن حادثه اى رخ داد و حس حس
ــد.  ــس از برادرش بر عهده گيرد و كار او را تداوم بخش را پ
ــهم دارند كه  ــوال به همان مقدار س ــران فاطمه از اين ام پس
ــت؛ من سرپرستى اموالم را  ــران على خواهند داش ديگر پس
ــران فاطمه واگذاردم، تا خشنودى خدا و نزديك شدن  به پس
ــت حرمت او و احترام پيوند  ــول اهللا(ص) و بزرگداش به رس
ــاوندى پيامبر را فراهم آورم. و با كسى كه اين اموال  خويش
ــرط مى كنم كه اصل مال را حفظ كرده،  ــت اوست ش در دس

11 . بحار االنوار، ج14، ص19.
12 . همان، ج23، ص20.

13 . همان، ج14، ص204.
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تنها از ميوه و درآمدش بخورند و انفاق كنند و هرگز نهالهاى 
ــرزمين يكپارچه به  ــند تا همه اين س درخت خرما را نفروش
ــه راه يافتن در آن  ــر درختان خرما قرار گيرد ك ــه اى زي گون
دشوار باشد».14 اين گونه وصيت، آن هم به فرزندانى همچون 
حسن و حسين(ع) نمايانگر اهميت برخورد نيك با درختان 

و گياهان، به ويژه درخت نخل و حفظ آنها است.
ــود درختان چه ثمراتى  ــانها اگر بدانيم كه واقعًا وج ما انس
ــانيم، تا چه  ــيب نمى رس ــراى ما دارد، هيچ گاه به آنها آس ب
ــت ـ حتى اگر  ــن ببريم. وجود درخ ــد كه آنها را از بي رس
ــيارى دارد. از آن جمله:  ــته باشد ـ فوايد بس ميوه هم نداش
ــود 2.  ــم مى ش ــت باعث افزايش نور چش ــبزى درخ 1. س
ــادابى روح مى شود 3.  ــبزى درخت باعث طراوت و ش س
ــيژن فراوان در هوا منتشر مى كند و باعث تصفيه هوا و  اكس
كم شدن آلودگى مى شود 4. از فرسايش بيش از حد خاك 

جلوگيرى مى كند.
امامان همواره بر حفظ و نگهدارى درختان و گياهان تأكيد 
ــادق(ع) مى فرمايد: «درختان  ــته اند. از اين رو امام ص داش
ــختى  ــما عذاب س ــر ش ميوه را قطع نكنيد كه خداوند بر س
ــان نيازهاى نواحى مختلف  ــرو مى ريزد».15 همچنين ايش ف
ــخصى از امام  را در برخورد با درختان در نظر مى گيرند. ش
صادق(ع) مى پرسد: آيا قطع درخت اشكال دارد يا نه؟ امام 
ــد: قطع درخت سدر  ــكالى ندارد. مى پرس مى فرمايد: نه اش
ــكالى ندارد، قطع درخت سدر در بيابان  چه؟ مى فرمايد: اش
ــت، چون اين درخت در صحرا كمياب است، اما  مكروه اس

در اينجا (كه درخت سدر فراوان است كراهتى ندارد).16
3) توصيه به برخورد نيك با حيوانات

ــن آموزش اخالق اجتماعى به  ــام على(ع) در نامه اى ضم ام
كارگزاران اقتصادى، چگونگى رفتار با حيوانات را نيز متذكر 
ــت و همتايى ندارد  ــود: «با ترس از خدايى كه يكتاس مى ش
حركت كن. در سر راه، هيچ مسلمانى را نترسان يا با زور از 
زمينى نگذر و افزون تر از حقوق الهى از او مگير ... آن گاه كه 
داخل شدى مانند اشخاص سلطه گر و سخت گير رفتار نكن، 

حيوانى را َرم مده و هراسان مكن و دامدار را مرنجان ...».

14 . نهج البالغه، نامه 24.
15 . الكافى، ج5، ص264، ح8.

16 . همان، ح9.

ــوق حيوانات مى پردازد و  ــام در ادامه به حمايت از حق ام
ــاندن حيوانات [مورد ماليات]  چنين اضافه مى كند: «در رس
ــواه و مهربان، امين و  ــى كه خيرخ ــت چوپان آنها را به دس
ــتمكار، نه تند براند و  ــختگير باشد و نه س حافظ، كه نه س
ــته كند، بسپار. سپس آنچه از بيت المال  نه حيوانات را خس
ــت، تا در نيازهايى كه خدا  ــد، براى ما بفرس جمع آورى ش
ــت  ــازه فرموده، مصرف كنيم. هرگاه حيوانات را به دس اج
فردى امين سپردى، به او سفارش كن تا بين شتر و نوزادش 
ــه بچه اش زيانى  ــد تا ب ــير آن را ندوش جدايى نيفكند و ش
ــود. در سوار شدن بر شتران عدالت را رعايت كند  وارد نش
ــته يا زخمى را كه سوارى دادن  ــتر خس و مراعات حال ش
ــر راه به درون  ــت بنمايد. آنها را در س ــخت اس براى او س
ــت به  آب ببرد و از جاده هايى كه دو طرف آن علف زار اس
ــتران را مهلت دهد  ــاند و هر چند گاه ش جاده بى علف نكش
ــتراحت كنند و هرگاه به آب و علف زار رسيد، فرصت  تا اس
دهد تا علف بخورند و آب بنوشند، تا آن گاه كه به اذن خدا 
ــته و كوفته، كه  ــرحال، نه خس ــوند، فربه و س بر ما وارد ش
ــنت پيامبر(ص) تقسيم  ــاس رهنمود قرآن و س آنها را براس
ــتورهاى ياد شده مايه بزرگى پاداش و  نماييم. عمل به دس

نيز هدايت تو خواهد شد. ان شاء اهللا».17
4) بيان فضيلت درخت كارى و كشاورزى

در سخنان معصومان(ع) فضايل زيادى درباره درخت كارى 
ــت كه بخشى از آنها از  ــده اس و پرورش گل و گياه نقل ش

نظر گذرانده مى شود:
ــت  ــد و در دس پيامبر خدا(ص) فرمود: «اگر قيامت فرا رس
ــد، چنانچه بتواند آن نهال را بكارد،  يكى از شما نهالى باش

اين كار را بكند».18
ــد: «بهترين كارها  ــدرش مى فرماي ــر(ع) به نقل از پ ــام باق ام
ــوكار و بدكار از آن  ــت؛ آن را مى كارى و نيك ــاورزى اس كش
مى خورند. نيكوكار مى خورد و برايت از خدا آمرزش مى طلبد 
ــدكار مى خورد و آنچه خورده او را لعن و نفرين مى كند و  و ب

چرندگان و پرندگان نيز از آن بهره مند مى شوند».19
امام باقر(ع) به نقل از اميرالمؤمنين(ع) مى فرمايد: «هركه با 

17 . همان، ج5، ص507.
18 . كنز العمال، ح9056.

19 . الكافى، ج5، ص260، ح5.
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ــتن آب و خاك نيازمند باشد، خداى (از رحمت  وجود داش
خود) دورش گرداند».20

ــام صادق(ع) فرمود: «در آيه «مؤمنان بايد به خدا توكل  ام
كنند»: منظور از مؤمنان، كشاورزان است».21

ــام صادق(ع) فرمود: «در ميان كارها هيچ كارى نزد خدا  ام
ــچ پيامبرى  ــت و خداوند هي ــاورزى نيس محبوب تر از كش
ــز ادريس كه  ــاورز بود، به ج ــت مگر آنكه كش برنيانگيخ

خياط بود».22
5) وضع حقوقي ثابت براي حيوانات

ــترى را ديد كه زانويش بسته شده  پيامبر خدا(ص) ماده ش
ــيد: «صاحب آن  ــت او بود. پرس ــان بر پش ــاز همچن و جه
كجاست؟ به او بگوييد خودش را براى دادخواهى اين شتر 
در قيامت آماده كند».23 بنابراين پيامبر و امامان در روايات 
ــراى حيوانات پرداخته اند، تا  ــود به وضع حقوقى ثابت ب خ

بدين وسيله مانع اذيت و آزار آنها توسط انسانها گردند: 
پيامبر خدا(ص) مى فرمود: «خداوند مدارا كردن را دوست 
ــد. پس هرگاه  ــام دادن آن كمك مى كن ــر انج ــى دارد و ب م
ــان  ــديد، آنها را در منزلهايش ــوار ش چهارپايان الغر را س
ــتاب از  ــك و بى گياه بود، با ش فرود آوريد؛ اگر زمين خش
ــود، آنها را در آنجا  ــبز و پرعلف ب ــد و اگر سرس آن بگذري

استراحت دهيد».24
ــش حق  ــرت در جاى ديگر مى فرمود: «حيوان ش آن حض
ــد علفش  به گردن صاحب خود دارد: هرگاه از آن پياده ش
ــت آن را آب دهد، بى دليل آن را  ــد، هرگاه از آبى گذش ده
ــتر از قدرتش آن را بار نكند، بيشتر از توانش آن  نزند، بيش

را راه نبرد و مدت زيادى روى آن درنگ نكند».25
ــت: «به صورت حيوانات  ــول خدا(ص) فرموده اس نيز رس

نزنيد؛ زيرا آنها حمد و تسبيح خدا را مى گويند».26
ــبب آنكه گربه اى را  امام صادق(ص) مى فرمايد: «زنى به س

بسته بود، تا از تشنگى مرد، به عذاب خدا گرفتار آمد».27
ــان را تأمين  ــي از غذاي انس حيوانات عالوه بر اينكه بخش

20 . قرب االسناد، ص115، ح404.
21 . كتاب التفسير، ج2، ص222.

22 . مستدرك الوسائل، ج13، ص461، ح15898.
23 . بحار االنوار، ج7، ص276، ح50.

24 . الكافى، ج5، ص110، ح12.
25 . مستدرك الوسائل، ج8، ص258، ح9393.

26 . الكافى، ج6، ص538، ح4؛ الخصال، ص618، ح10.
27 . مكارم االخالق، ج1، ص280، ح864.

ــاورزي به او كمك مي كنند، چرخه تكامل  مي كنند، در كش
ــت و گياهان را كامل مي كنند و همچنين جلوي برخي  طبيع
از آلودگيها را مي گيرند. حال تصور كنيد كه اين موجودات 
نابود شوند و حتي يكي از موارد ذكرشده باال از كف انسان 

برود، زندگي بشر به چه شكل درمي  آيد؟
6) بيـان آمرزش گناهان به سـبب سـيراب كردن 

حيوانات

معصومان به سيراب كردن حيوانات بسيار سفارش كرده اند، 
ــول خدا(ص) فرمود: «زنى در بيابان مى رفت و  از جمله رس
ــخت تشنه شده بود، تا به چاهى رسيد كه در آن، آب بود،  س
خود را به قعر آن رسانيد و آب آشاميد و سيراب شد و بيرون 
ــگى از شدت تشنگى خاكهايى كه نم دار شده را  آمد، ديد س
مى خورد. به خود گفت: اين سگ بيچاره مانند من تشنه شده 
ــانيد و  ــت. بر او رقت كرد و به زحمت خود را به آب رس اس
ــوزه پايش را پر از آب كرد و به دندان گرفت و باال آمد و  م
سگ را سيراب نمود. خداوند اين كارش را پذيرفت و تالفى 
فرمود و او را آمرزيد». گفتند: «يا رسول اهللا! آيا براى ما در 
ــت؟»، فرمود: «آرى، خنك  احسان به حيوانات پاداشى اس

كردن هر جگرى كه عطش دارد، اجر خواهد داشت».28
7) نكوهش بى رحمى به حيوانات و اذيت و آزار آنان

ــبت به حيوانات نكوهش شده  ــالم بى رحمى حتى نس در اس
ــلمانان حق ندارند حيوانى را بيازارند يا حتى به  ــت. مس اس
ــر اكرم(ص) در حديثى  ــزا بگويند!29 از اين رو پيامب آن ناس
مى فرمايد: «اگر ستمى كه بر حيوانات مى كنيد، بر شما بخشيده 

شود، بسيارى از گناهان شما بخشوده شده است».30
كشتن حيوانات حالل گوشت براى مصرف، از نظر اسالم جايز 
ــى دارد كه تا حد ممكن،  ــت؛ در عين حال، ذبح آنها آداب اس
ــت كه نبايد  حيوان كمتر رنج ببيند. يكى از آداب ذبح اين اس
حيوان را در برابر چشم حيوانى مانند او سر بريد.31 چنان كه 
ــفند و شتر را نزد  ــفند را نزد گوس امام على(ع) فرمود: «گوس

شتر ذبح مكن، در حالى كه آن ديگرى به او مى نگرد».32
ــدت  ــان به ش ــر بريدن بچه حيوانات نزد مادرش همچنين س
ــده و حاكى از نهايت سنگدلى و بى رحمى است  نكوهش ش

28 . بحار االنوار، ج14؛ بيان المعانى، ج3، ص163.
29 . ميزان الحكمه، ج3، ح1343.

30 . همان، ح4520؛ الدر المنثور فى تفسير المأثور، ج4، ص111.
31 . وسائل الشيعه، ج24، ص160.
32 . تهذيب االحكام، ج9، ص341.
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و آثار ويرانگرى بر زندگى انجام دهنده آن خواهد داشت.33 
ــد و حتي مي تواند  ــركش مي كن بدرفتاري با حيوان او را س
ــالم حتي توهين به حيوان را نهي  مقدمه نابودي او گردد. اس

كرده، تا جلوي بسياري مضرات و آسيبهاي آينده را بگيرد.
ــور امام رضا(ع)  ــر گويد: «در باغى حض ــليمان بن جعف س
ــر  ــكى آمد و رو به روى حضرت به س بودم، ناگهان گنجش
ــام به من فرمود:  ــدا پرداخت و اظهار نگرانى كرد؛ ام و ص
ــك چه مى گويد؟ گفتم: نه.  اى سليمان مى دانى اين گنجش
ــام فرمود: مى گويد مارى آمده مى خواهد جوجه هاى مرا  ام
ــه خانه اى كه  ــت بگير و ب ــورد. برخيز و عصا را به دس بخ
ــك در آن است برو و آن مار را بكش. سليمان  النه گنجش
ــه رفتم، ديدم  ــتم و با عصا به آن خان ــد من برخاس مى گوي

مارى در خانه مى گردد، با عصايم او را كشتم».34
ــتند حيوان آنها  ــى از صاحبان حيوانات كه نمى خواس بعض
ــود، او را نشان مى كردند. يكى  ــتباه ش با حيوان ديگرى اش
ــدن يا چهره آنها  ــانه گذارى اين بود كه بر ب ــاى نش از راهه
ــر بدن آنها همواره باقى  ــتند. اثر آهن تفتيده ب داغ مى گذاش
مى ماند؛ اما حيوان بسيار آزرده مى شد. پيامبر اكرم(ص) از 
اين كار نهى فرموده است. روزى پيامبر اكرم(ص) از راهى 
ــته شده  گذر مى كرد. االغى را ديد كه بر چهره او داغ گذاش
بود. حضرت با ديدن اين حيوان فرمود: «مگر نشنيده اى كه 
من داغ گذارنده بر صورت حيوانات را لعنت كرده ام و كسى 

كه به صورت آنها بزند، مورد لعنت من است».35
ــلمان را ديد كه در  ــرى، يك زن نامس ــد ذوالنون مص گوين
ــتان مقدارى گندم به دست گرفته، براى پرندگان  فصل زمس
بيابان برد و جلوى آنها ريخت. وى به آن زن گفت: «تو كه 
ــتى، اين دانه دادن تو به پرندگان چه فايده دارد؟»  كافر هس
ــن كار را مى كنم.  ــد يا نه من اي ــته باش او گفت: فايده داش
ــم حج  ــت، ذوالنون در مراس ــد ماه از اين جريان گذش چن
شركت كرد، همان زن را در مكه ديد كه همراه مسلمانان به 
انجام دادن مراسم حج اشتغال دارد. آن زن وقتى ذوالنون را 
ــناخت به او گفت: «به سبب همان يك مقدار گندم كه به  ش
پرندگان دادم، خداوند نعمت اسالم را به من احسان نمود و 

33 . كيمياى محبت، ص147.
34 . مناقب آل ابى طالب، ص334.
35 . ميزان الحكمه، ج2، ص558.

توفيق قبول اسالم را يافتم».36
اگر حيوانات غذاي مورد نياز خود را دريافت نكنند، طبيعي 
ــان به خطر مي افتد و يا اگر غذاي آلوده و  ــت كه حياتش اس
نامناسب مصرف كنند، دچار بيماريهايي مي شوند كه مي تواند 
بعدها به انسانها سرايت كند. بيماري عجيب و سخت امروزي 
ــي، آنفوالنزاي خوكي،  ــون گاوي، آنفوالنزاي مرغ مانند جن
ــه بر اثر مصرف آلوده و يا نجس ايجاد  ــدز و ... همه و هم اي
ــاد بيماري جنون  ــال علت اصلي ايج ــده اند (به عنوان مث ش
گاوي براساس تحقيقات دانشمندان مصرف گوشت مردار و 
خون توسط گاوها تشخيص داده شده است). بنابراين تغذيه 

حيوانات نقش بزرگي در سالمت انسان دارد.

راهكارهايي براي حفاظت از محيط زيست
ــوان جزء تفكيك  ــت نه تنها به عن ــت از محيط زيس حفاظ
ــوان ارزش بنيادين مورد  ــعه پايدار، بلكه به عن ناپذير توس
نياز نسل امروز و نسلهاي آينده مورد پذيرش و تأكيد قرار 
ــتفاده نامناسب  ــت. مصاديق ناپايداري همانند اس گرفته اس
ــب، بهره برداري و تخريب  ــرژي و يا انرژيهاي نامناس از ان
بي رويه منابع پايه، فقر، افزايش جمعيت، الگوهاي نامعقول 
ــكالت  ــرف، افزايش آلودگيها و ... عمدتًا مش توليد و مص
ــوند و ناگزير حفاظت  ــوب مي ش ــت نيز محس محيط زيس
ــعه پايدار اهميت روزافزون مي يابد.  ــت و توس محيط زيس
ــره زمين و حفظ موجوديت  ــاني كه به آينده ك بنابراين كس
آن عالقه مندند در صدد رفع ناپايداري فوق و بهبود كيفيت 

محيط زيست برآمده اند.
ــاط متقابل موجودات  ــت، ارتب براى بقاى يك محيط زيس
زنده با يكديگر و با عوامل غيرزنده، امرى الزم و ضرورى 
ــت. روابط بين انسان و طبيعت يك بحث قديمى است  اس
كه تا مدتها تصور مى شد طبيعت با نيروى تصفيه كننده و 

تنظيم كننده اش، تعرضات انسان را هضم خواهد كرد.
افزايش جمعيت، تجارتهاى پر سود عاج فيل، شاخ كرگدن، 
ــاح، جنگل زدايى و بهره بردارى از جنگلها و  پوست تمس
ــرعت زيادى موجب برهم  مصرف بيش از حد انرژى با س
زدن نظم موزون و شگفت انگيز مكانيزم جهان شده است. 
ــان، زلزله و ...)  ــيل، آتش فش از طرفى بالهاى طبيعى (س

36 . تفسير روح البيان، ج9، ص310؛ ذيل آيه 60 سوره الرحمن.
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ــى باعث دگرگونيهاى مهمى در  ــا تغييرات آب و هواي و ي
ميراث جانداران زمين شده است.

اما واقعًا حفاظت از محيط زيست چه ضرورتي دارد و چرا 
ــاري كرد؟  ــخن گفت و بر آن پافش بايد اين همه از آن س

شايد بتوان چند دليل مهم براي آن برشمرد:
ــان (براى تبديل  ــره حيات: جانوران، محتاج گياه 1. زنجي
انرژى خورشيدى به غذا) و گياهان محتاج جانوران (براى 
ــتند و بقاى  ــاى گرده و باروركردن آنها) هس انتقال دانه ه
ــت. پس نابودي  ــان اس جانوران منوط به بقاى طعمه هايش
ــاوي با نابودي حيوانات و همين طور برعكس  گياهان مس

نابودي حيوانات مساوي با نابودي گياهان است.
ــد جمعيت  ــه 80 درص ــى: معالج ــه درمان ــك گنجين 2. ي
ــى انجام  ــا داروهاى طبيع ــعه ب ــال توس ــورهاى در ح كش
ــيارى از داروها، جانوران به خصوص  ــأ بس مي شود. منش
ــن، آمازون و  ــي چون هند، چي ــتند. در مناطق ــان هس آبزي
آسياى جنوب شرقى، پزشكان گياهان مختلفى را به طريقه 

سنتى براي درمان استفاده مى كنند.
ــزرگ مواد  ــك مخزن ب ــيع: طبيعت ي ــك انبار وس 3. ي
ــت كه هنوز چندان مورد استفاده قرار نگرفته  خوراكى اس
ــتى در محصوالت  ــان به اين تنوع زيس و مواد غذايى انس

كشاورزى وابسته است.
4. معدنى براى صنعت: تقريبًا در تمام شاخه هاى صنعت از 
نشاسته ها، شيره بعضى نباتات، روغنهاى گياهى، چربيهاى 
ــتفاده مى شود و گياهانى مثل نيشكر،  گياهى و حيوانى اس

چغندر قند و گندم، انرژيهاى سبز شناخته شده است.
اما براي حفاظت از محيط زيست و اشاعه فرهنگ آن ميان 

مردم مي توان راهكارهاي فراواني ارائه نمود، از جمله:
ــن  ــن تعيي ــع و همچني ــب و جام ــن مناس ــم قواني 1. تنظي
مجازاتهاي بازدارنده براي مقابله با تخريب كنندگان محيط 
ــن اجراي آنها. البته قوانين جالب  ــت و نظارت بر حس زيس
توجهى در زمينه هاى مختلف مربوط به محيط زيست پايه 
ــت كه اگر اين قوانين به نحو احسن اجرا  ــده اس گذارى ش
ــوند و ميان مجريان قوانين همكارى و هماهنگى وجود  ش
ــت  ــد، مى توان تا حدودى به حفظ محيط زيس ــته باش داش
ــدوار بود، از جمله: قوانين 1961م و 1980م در مورد  امي
آلودگى آب، 1975م در مورد فضوالت، 1985م در مورد 

ــتان، 1986م در مورد ساحل درياها، و 1987م در  كوهس
مورد خطرهاى جدى ديگر.

ــت و نقش كليدي و  ــوزش اهميت حفظ محيط زيس 2. آم
ــردم و به ويژه  ــاني به م ــي آن در زندگي جوامع انس حيات

كودكان.
ــهر و كشور  ــجام و هماهنگي ميان مردم هر ش 3. ايجاد انس
ــورهاي مختلف. فرمول «زمين يكى  و حتي ميان مردم كش
ــت ولى جهان چنين نيست»، به ما يادآورى مى كند كه  اس
ــردم كل جهان همكارى و هماهنگى الزم ايجاد  بايد بين م
ــترك؛ يعنى زمين  ــد از اين مكان مش ــود، تا همه بتوانن ش
ــدا اين ضرورت همكارى  ــره كافى ببرند كه به لطف خ به

بين المللى از آغاز قرن 21 تشديد شده است.
ــده و نظارت بر آن  ــترش مناطق حفاظت ش 4. ايجاد و گس

توسط دولت.
5. گسترش فضاهاي سبز و كاشت هرچه بيشتر درختان در 

محيطهاي شهري و غير شهري.
6. ايجاد محدوديتهاي بيشتر براي تردد وسايل نقليه دودزا 

و آالينده.
7. انتقال تدريجي كارخانجات و كارگاههاي صنعتي آالينده 

به مناطق بياباني و فاقد محيط زيست پويا.
8. طرح درخت كاري در مناطق سوخته شده جنگل.

9. برخورد قاطع با تخريب كنندگان محيط زيست و معرفي 
آنها به مراجع قانوني.

10. ممنوعيت رفت و آمدهاي خودرويي در مناطق آسيب 
پذير.

11. ايجاد پاركهاي جنگلي.
12. مديريت اصولي گردشگري.

ــاده روي  ــهاي پي ــي همايش ــت طالي ــتفاده از فرص 13. اس
ــي و طرح جمع آوري زباله هاي موجود در طبيعت  خانوادگ
ــركت دادن مردم در حفاظت از محيط  ــتر به ش و توجه بيش

زيست.
14. آموزش براي استفاده كمتر از انواع مواد شوينده و پاك 

كننده با درصد بااليي از فسفات.
ــتفاده كمتر از انواع رنگهاي روغني و  15. آموزش براي اس

جايگزين كردن آنها با رنگهاي پالستيكي.
ــواع زباله ها و  ــا ان ــاري ب ــاي ج ــردن آبه ــوده نك 16. آل
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پسماندها.
17. استفاده از وسايل نقليه عمومي براي مسافتهاي طوالني 

و استفاده از دوچرخه براي مسافتهاي كوتاه.
ــاي  ــان در فض ــان و گياه ــرورش درخت ــت و پ 18. كاش

مناسب.
19. تعمير وسايل سوختي خانه.

ــتورات و احكام دين مقدس اسالم بر اهميت  20. تبيين دس
نقش محيط زيست و توجه ويژه به حفاظت از آن.

21. بازيافت زباله هاى صنعتى.
22. استفاده از منابع انرژي پاك.

23. استفاده از وسايل مصرفي تجزيه پذير.
ــادر و جلوگيري از به خطر  ــظ گونه هاي حيواني ن 24. حف

افتادن نسل حيوانات ديگر.
ــتفاده از فرآورده هاى  ــش اس ــتفاده و يا كاه ــدم اس 25. ع

خطرزا و مسموم در مصارف خانگى و تجارى.
ــوينده،  ــماندهاى فرآورده هاى ش ــن پس ــار ريخت 26. مه
رنگهاى شيميايى، حاللهاى شيميايى و سموم آفت كشهاى 

مستعمل.
ــئوليت در قبال محيط  ــاف در تقبل مس ــويق اصن 27. تش

زيست.
ــا در حفاظت از محيط  ــالع عموم مردم از برنامه ه 28. اط

زيست و ارتقاى آنها.
ــع بى رويه درختان و نابودى جنگلها  29. جلوگيرى از قط

و مراتع.
30. ايجاد كمربند سبز براي شهرها.

31. جلوگيرى از شكار بى رويه جانوران، آبزيان و ... .
ــرى از آلودگى منابع آبى  ــا و جلوگي ــت از آبه 32. مراقب

(رودخانه ها، درياها و ساير منابع).
ــت مصرف  ــرى از توليد زباله و آموزش درس 33. جلوگي

كردن.
ــتفاده از اسپريها كه باعث تخريب اليه اُزن  34. كاهش اس

مى شوند.
ــت با  ــازمان محيط زيس 35. اجراى طرحهاى همكارى س
ــاير ارگانها حتى مدارس در پاك سازى مراتع، جنگلها،  س

سواحل درياها، پاركها و ... .
ــازمان حفظ  ــاد رابطه تنگاتنگ و نزديك ميان س 36. ايج

محيط زيست و شهرداريها و اجراي طرحهاي مشترك.

نتيجه گيري
1. خدواند انسان را به مقام خليفه اللهي برگزيده و جانشين 
خود در زمين و كائنات قرار داده است. بديهي است كه هيچ 
ــعي در نابودي و زوال آنچه  ــين مالكي س مالك و يا جانش
در اختيارش است، نمي كند و بلكه تالش مي نمايد تا آن را 

بالنده تر كند و ارتقايش دهد.
ــتي  ــود بارها از طبيعت و عالم هس ــالم در تعاليم خ 2. اس
ــل در آن فرا  ــر و تأم ــردم را به تفك ــد و م ــخن مي گوي س
ــتي و عجايب و زيباييهاي آن از آيات  مي خواند. عالم هس
ــانه هاي قدرت الهي است. نظاره طبيعت روح را آرام  و نش
ــتر مي كند. انسان با سير در  مي كند و اميد به زندگي را بيش
ــرار حيات و بقاي موجودات زنده به  طبيعت و مالحظه اس
ــت در زندگي و تحمل مصائب اميدوارتر و  تالش و ممارس

دلگرم تر مي گردد.
3. عالوه بر اين اسالم در دستورات خود بر حفظ و نگهداري 
ــد، اگر منابع طبيعي  طبيعت تأكيد مي كند. اگر طبيعتي نباش
ــان از بين بروند، حيات  ــن برود، اگر حيوانات و گياه از بي
ــكالتي بزرگ و الينحل مي شود. خداوند  ــان دچار مش انس
ــان و حيوانات و منابع  ــتي و محتوياتش از گياه عالم هس
ــر در رفاه قرار گيرد و زندگي اش  طبيعي را خلق كرد تا بش
ــتور بر  ــال همين خداوند به بندگانش دس ــن گردد. ح ممك
حفظ طبيعت و حتي آباد كردن آن مي دهد، تا نسلهاي بعدي 

بشر در مضيقه و سختي قرار نگيرند.
ــيره خود از طبيعت و ضرورت  4. معصومان(ع) بارها در س
ــخصًا با عمل خويش به  ــخن گفته و يا خود ش حفظ آن س
مسلمانان درس داده اند. اين همه توجه به طبيعت و اين همه 
ــتور و الزام به انسان نسبت به حفظ آن، نشان از اهميت  دس
ــل و ارتقا و تعالي  ــي در تكام ــراوان آن دارد. حتمًا نقش ف
انسان بر عهده طبيعت گذارده شده است. اين اهميت و لزوم 

توجه به آن را تنها انسانهاي عالم و ريزبين درمي يابند.
ــزوم توجه به طبيعت و  ــرع حتي عقل هم بر ل 5. به جز ش
ــر  همين طور حفظ و نگهداري آن داللت مي كند. زندگي بش
وابسته به طبيعت و موجودات زنده ديگر است. اگر طبيعتي 

نباشد، انساني هم نيست.
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