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چكيده
تاريخ گوياي اين حقيقت است كه زماني كه امپراطوريهاي باستاني درگير جنگ ،زياده خواهي و تجاوز به ديگر كشورها
و ملل بودند و حيات بشري براي سالطين فاتح و كشورگشا ارزشي نداشت ،اراده خداوند بر اين قرار گرفت كه بشريت
بتواند با آغاز رسالت پيامبران الهي و ترويج اديان توحيدي از زنجيرهاي اسارت هم نوعان خود رهايي يابند و طعم شيرين
صلح و ايمان را بچشن د .آموزه هاي اسالم نه فقط ارزشهاي حيات انساني را احيا كرد بلكه با جامعيت و پيشتازي و با كمك
از معنويت به تشريح حقوق حيوانات و گياهان پرداخت و همگان را به رعايت آن ترغيب و تشويق كرد .مطالعه فلسفه حيات
و بويژه آموزه هاي برجسته و بي نظير اسالم راجع به حقوق گياهان ما را به اين نكته رهنمون مي كند كه براي داشتن آرامش
و سالمت رواني و جسمي بايد به حقوق ديگر موجودات از جمله حيوانات و گياهان احترام گذاريم و جهان را به مكاني زيبا
براي زيستن مبدل نمائيم .در اين پژوهش قصد داريم به جايگاه حقوق گياهان از منظر فقه غني اسالم بپردازيم.
واژگان كليدي :آموزه هاي اسالم ،فلسفه حيات ،قواعد فقهي ،حقوق گياهان ،مسئوليت پذيري

 - 1گروه حقوق ،واحد تبريز ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تبريز ،ايران Email: Movassaghi@iaut.ac.ir
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مقدمه
با يك نگاه گذرا به راحتي ميتوان پي برد كه نه تنها حيات بشري با محيطزيست پيوند عميقي دارد بلكه ديگر موجودات از
جمله جانوران و گياهان نيز وابسته به آن هستند و بي توجهي به بهداشت زيست محيطي تدريجاً ما را به سوي انقراض و
نابودي سوق خواهد داد .دانشمندان حوزههاي گوناگون علم ي بر اين باورند كه انسانها نه تنها محيط زيست را به تدريج
تخريب و آلوده ساختهاند بلكه با تغيير چرخه طبيعي حيات زندگي ساير حيوانات و گياهان را مختل نمودهاند براي مثال
بيتوجهي برخي از كشورها در انجام آزمايشات هستهاي موجب شده كه تشعشعات منتشر شده در هوا موجب توقف رشد
گياهان شده و سالهاي متمادي اين سكون در رشد گياهان استمرار خواهد يافت .باران اسيدي نيز از ديگر مصائبي است كه
موجب خشك شدن زمينهاي كشاورزي و جنگلها و وقوع آتش سوزيهاي مكرر و افزايش سيلهاي ويرانگر و دست آخر
وقوع پديدة بيابانزايي است .تغييرات اقليمي كه نتيجه سؤ رفتار انسان با طبيعت است هر روز بيشتر از قبل بر تعداد
پناهندگان زيست محيطي ميافزايد .جنگلها بتدريج در همه جاي جهان در حال محوشدن هستند ،دامهاي موجود براي
چريدن هر گياه و ريشهاي را ميخورند ،كاشت زمين براي تحصيل محصوالت متنوع بي وقفه ادامه دارد ،سموم در انواع
مختلف شيميايي موجب فرسايش خاك گرديده و بيابانها با شدت و سرعت هر چه تمام در حال تسخير كرة زمين هستند كه
موجب كاهش تنوع زيستي اعم از گياهان و جانوران ميشود كه خسارتهاي جبران ناپذيري را به زيست بومها وارد ميكند.
خشك شدن گياهان از كم آبي و از بين رفتن پوشش گياهي از علل طبيعي پيشروي بيابانهاست .از ديگر سوناميهاي غيرآبي
رايج در سطح خشكيها افزايش ميزان قطع درختان يا به اصطالح جنگل تراشي است .در اين راستا تالش براي افزايش
فرهنگ زيست محيطي درميان همه اقشار اجتماعي در كشورهاي مختلف در حال جريان است .از آنجا كه جنگلها سهم
زيادي در جذب دي اكسيد كربن دارند بنابراين كشور هاي جهان ميبايست با آغاز رنسانس جنگل كاري و احياي جنگلها به
بهبود وضعيت محيطزيست كمك كنند و خوشبختانه برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد پرچمدار كاشت ميليارد ها اصله
درخت در هر سال است و موفق شده كه كاشت درخت را در دستور كار دولتها قرار دهد .بدين ترتيب با كاشت و مراقبت
از درختان و گياهان از گسترش آلودگيهاي فرامرزي همانند سيالبها و شسته شدن خاك جلوگيري ميشود و آموزش به
دامداران براي توقف قطع سر شاخه هاي درختان براي تامين علوفه دامها ميتوانند مانع از خشك شدن درختان گردد .نابودي
جنگل ها و افتادن درختان به هر دليلي احتمال افزايش فرسايش خاك را بيشتر خواهد كرد .اگر حيات طبيعي درختان صدمه
ببينند توازن بهداشت هوا نيز بر هم ميخورد و سالمت رواني انسانها زير سوال خواهد رفت .با آموزش اهميت حيات درختان
براي بشريت ميتوان از بسياري از فجايع جلوگيري كرد .هر سال ميليونها جريب از درختان جنگلها قرباني آتش سوزي
مهيب ميشوند كه مرگ و مير حيوانات را نيز در پي دارد كه با اجراي برنامههاي آموزش بوميان ميتوان تا حد زيادي از اين
تخريب سوزان و آلوده سازي جلوگيري كرد .بنابراين به نظر ميرسد كه اكنون زمان آن فرا رسيده كه با كمك از دو شاخصه
توانمندي اديان الهي و موازين حقوق بشري تا حدي به احياي حقوق گياهان و نجات جنگلها و درختان پرداخت .اكثر
گرفتاريهاي زيست محيطي بشر معلول فراموش كردن فلسفه حيات و فقدان آگاهي كافي و ايمان به معاد الهي در پايان زندگي
است .مومن نه تنها مراقب نفس و ايمان خود به خداي بزرگ و مهربان است بلكه به همه آفريده هاي الهي به ديدة امانت و
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نعمت مينگرد و در اين بين تعاليم اسالم راجع به محيطزيست و گياهان مثال زدني است كه در غالب سورههاي مباركه قرآن
مجيد و احاديث و روايات معصومين(ع) قابل تامل و تفكر است .با اندكي تعمق به پارهاي از اين گنجينههاي معنوي ميتوان
به عمق احترام دين اسالم به گياهان و ديگر موجودات مخلوق پروردگار پي برد و از آنها براي زندگي سرمشق و الگو گرفت.
اصول و قواعد فقهي در مورد مباني حفاظت از گياهان چنان دقيق و پاسخگو است كه براي درك حقوق گياهان بهترين بستر
را فراهم كرده و ميتواند در آموزه هاي علمي بكار گرفته شده و به بهبود وضعيت محيط زيست بويژه گياهان منجر شود .در
اين پژوهش قصد داريم از اين آموزهها به سوي آشنايي با حقوق گياهان حركت كنيم و چهارچوبي منطقي براي تكليف
انسانها در قبال محيط زيست اطراف خود طراحي و به صورت قواعد آمرة الزام آور به همه انسانها معرفي كنيم ،باشد كه
شاهد لبخند زدن گياهان نسبت به خود باشيم.
مبحث اول :اهميت گياهان در حيات بشري
زماني كه پرودگار حكيم و مهربان اراده كرد كه جهان را بيافريند نعمات ارزشمند و گرانقدري در آن قرار داد كه يكي از
مهمترين آنها درختان ،گياهان و پوشش سبز طبيعت بود كه همه موجودات جهان به نوعي به آنها نيازمندند و نيروي حيات
مجدد را از آن الگو برداري ميكنند .دين اسالم نيز در آموزههاي معنوي خود به اين مهم اهتمام ورزيده و طي آيات مكرري
در قرآن كريم ياد آور قدرت بيپايان و حكمت متعالي خداي دانا و حكيم گرديده است كه چگونه از دانهاي كوچك ،درختي
تناور را ميروياند .به همين جهت است كه خداي زيبا و مهربان از انسانها ميخواهد كه با سرلوحه قرار دادن ارزشهاي الهي با
ديگر آفريدههاي پروردگار بر اساس عقالنيت و منطق و معنويت رفتار كند و متوجه باشد كه نتيجه هر عملي به وي باز
خواهد گشت (حسيني ،1382 ،ص.)16
بدين ترتيب در كتب ديني توص يه شده كه نگاه معنوي به محيط زيست و طبيعت داشته باشيم (همان ،ص  .)17امروزه
بسياري از علماي صاحب نظر بر اين باورند كه در دنياي مدرن و پيچيده كنوني بهترين ابزار حفاظت از طبيعت و
محيطزيست ،اعتقادات محكم ديني است (واليي ،1388 ،ص  )10و موضوعات مرتبط با طبيعت و محيط زيست به لحاظ
ارتباط با موازين حقوق بشر ارتباط نزديكي با علوم انساني دارد (جوادي آملي ،1388 ،ص  )65و نگاه به جنگلها و درختان
سر به فلك كشيده و طبيعت آراسته شده هر انسان عاقلي را به ياد عظمت و جالل آفريدگار بي همتا مي اندازد و با شادي
پيشاني سپاس برزمين مي سايد .محيط زيست مخلوق اوست و چنين اراده كرده كه انسان با زندگي در آن به شادي و نشاط
واقعي دست يابد (حسيني ،1382 ،ص  .)18بدين ترتيب به همان نحو كه قرآن بيان فرموده زمين در اختيار انسان قرارداده
شده و تخريب و آلودهسازي قسمتي از آن به هر بهانه اي ممنوع و گناه است (همان ،ص  )19و اين از مفاخر دين مبين اسالم
است كه حتي در جنگها نيز صدمه به محيطزيست و سرزمين دشمن ممنوع اعالم شده است و همانطور كه قرآن كريم فرموده
از انسان خواسته شده كه در آباد كردن زمين بكوشد (طيبي و ديگران؛  ،1395ص  .)104در اسالم حفاظت از محيط زيست
به صورت ممنوعيت اسراف و استفاده صحيح از آن ،ممنوعيت قطع اشجار بويژه اگر حامل ميوه نيز باشند و منع هرگونه بهره
برداري و سوء استفاده از طبيعت در شرايط جنگ و صلح مقرر شده است (همان ،ص  .)105اصوالً باورهاي ديني از قوانين
موضوعه و جاري كشورها تاثيرگذارتر است .انسانهاي مومن در همه اديان الهي به گياهان و محيط زيست به عنوان مخلوقات
خداوند مي نگرند و از انجام هرگونه رفتار نابخردانه كه توازن طبيعت يا اسراف محسوب مي شود اجتناب ميكنند .امروزه
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ميتوان با توجه به ظرفيتهاي كم نظير اديان توحيدي ،محيط زيست و گياهان را از انقراض ،تخريب ،نابودي وآلودگي نجات
داد .نتايج پژوهشهاي اخير دانشگاه هاروارد 1بيانگر اين مطلب مهم است كه اديان قادرند نيرويي كارآمد براي ايجاد حس
مشترك براي توقف سوء استفاده بشر از محيط زيست و گونه هاي متنوع حيات باشند و به بي تفاوتي ها نسبت به محيط
زيست پايان دهند (موسوي ،1395 ،ص  .)185بدين ترتيب مقدمه اعمال حمايت از حقوق بشر ،حفاظت از گياهان و محيط
زيست است كه واجد وصف تعهدات اخالقي انسانهاست .افزايش موج پناهندگان زيست محيطي در سالهاي اخير دليل بر هم
خوردن توازن محيط زيست است به عبارت ديگر عامل نه دهم حوادث موجود در جهان تغييرات جوي است .اكنون زمان
مسئوليت پذيري كشورهاي صنعتي در باب تغييرات آب و هوايي است كه اين تغييرات معلول مداخالت انسانهاست
(ميرترابي و ديگران ،1395 ،صص  490تا  .)493گفته شده كه برخي از انسانهاي حريص با انهدام گياهان موجبات كاهش
غذاي همنوعان خود و ديگر موجودات را فراهم ميآورند و حيات جمعي همه موجودات و حتي خود را به خطر مي اندازند.
آلوده شدن آبهاي زيرزميني و صدمه ديدن نوار وان آلن يا اليه اُزن از مصاديق بارز اين تجاوزات بشري است (حسيني؛
 ،1382ص  .)33كاشت درختان و مراقبت از زمين موجب شادابي همه موجودات در حال حيات ميباشد اعم از انسان ،حيوان
و گياهان و اين اشاره به مقام ارزشمند و متعالي گياهان در گفتار بزرگان است (همان ،ص  .)34در آموزه هاي ديني همه
اديان توحيدي ،بشر نماينده خدوند در اين كره خاكي معرفي شده كه وظيفه دارد در حفاظت از نعمات و عطاياي الهي از
جمله محيط زيست و گياهان بكوشد و از تخريب و نابودي آنها كه اسراف نيز محسوب مي شود بپرهيزد (واليي،1388 ،
صص  22و  .)23بدين ترتيب حفاظت از گياهان و ممنوعيت آلوده سازي يا تخريب محيطزيست از بهترين مصاديق فريضه
گرانقدر امر به معروف و نهي از منكر ميباشد كه مسلمانان به آنها توصيه اكيد شدهاند(طيبي و ديگران ،1395 ،ص .)107
نتيجه اينكه اگر گياهان و جانوران نيز همانند انسانها از عناصر حيات تلقي شوند همانطور كه ما قائل به حقوق بشر براي آنها
هستيم بنابراين براي گياهان و حيوانات نيز بايد قائل به حقوق باشيم (موسوي؛  ،1395ص .)191
از نظر علمي اثبات شده كه گياهان تاثير فراواني بر زندگي انسانها مي گذارند .با ايجاد توازن در هوا و بارش باران به عنوان
ذخيره غذايي حيوانات و انسانها نقش خود را به بهترين وجه ايفا مي كنند .تقريباً در اكثريت غذاي انسانها گياهان جايگاه
مناسبي يافته اند و قادرند با ايجاد ريشه هاي محكم مانع فرسايش خاك و حركت آب به صورت سيالب گردند كه هيچ
نيرويي را ياراي مقاومت در برابر آن نيست (حسيني ،1382 ،ص  .)97گياهان قادرند با تعامل با آب و ديگر عناصر موجود در
طبيعت غذاي حيوانات و انسانها را توليد كنند (واليي ،1388 ،صص  41و  .)42بديهي است كه ميتوان با بهرهگيري از ادبيات
غني اسالم به تدوين شيوه هاي صحيح حفاظت از محيط زيست در سطوح ملي و بين المللي مبادرت ورزيد و به تمام
نگرانيهاي بشري پايان داد (طيبي و ديگران ،1395 ،ص  .)111براي مثال از اين حكم اسالمي كه حفاظت از گياهان يك عمل
صالح محسوب مي شود و انهدام محيط زيست امري مذموم است كه مورد غضب خداوند است ميتوان اوج توجه اسالم به
محيط زيست را به تصوير كشيد (موسوي ،1395 ،ص  .)194اصالً بقاء بشر موكول به دسترسي به غذاي سالم است كه از
نظر متخصصان تغذيه ،فقط گياهان هستند كه ميتوانند يك منوي تغذيه سالم را براي انسان فراهم آورند بدون كوچكترين
عوارض فيزيولوژيكي (حسيني ،1382 ،ص  .)100اسالم از مسلمانان ميخواهد كه نه تنها در حفاظت از محيط زيست بكوشند
1 - Harvard university
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بلكه با كا شت درخت و منع هرنوع آلوده سازي محيط زيست سالمي را نيز فراهم نمايند به طوري كه قطع درختان ميتواند
باعث نزول عذاب الهي گردد .بدين ترتيب يكي از مصاديق صدقات جاريه غرس اشجار بود بدون توجه به ثمرات آن
(واليي ،1388 ،ص  .)213مطابق آخرين استانداردهاي بينالمللي قيمت و ارزش هر درخت كه بيش از صد سال عمر كرده
 200/000دالر است(محمدي ،1388 ،ص  .)24به تجربه ثابت شده كه دستيابي به منافع كوتاه مدت و تصميمات اومانيستي
زمينه ساز آلودگي و انهدام گياهان و محيط زيست است (واليي ،1388 ،ص  )59و آخر االمر اينكه حضور در طبيعت و
مشاهده درختان و مراتع سبز بهترين داروي طبيعي پاره اي از بيماريهاي رواني و روحي است و اميد را كه گرانبهاترين نعمت
خداوند به انسان در روزهاي سخت است ياد آورند( .حسيني ،1382 ،ص .)101
مبحث دوم :فلسفه حفاظت از گياهان
در اعصار گذشته انسان فقط از بابت غذا و مسكن در تكاپو بود اما با آغاز زندگي جمعي در اجتماع به تدريج پاسداري از
نظم عمومي و محيط زيست به يكي از اصيل ترين آرمانهاي بشري تبديل شد .بدين ترتيب با انفجار جمعيت ،توجه به
گياهان و محيط زيست انساني ،گياهي و حيواني دوچندان شد و حفاظت از جنگلها و درختان به آرماني ارزشمند مبدل
گرديد و تالش گرديد كه توازني ميان بقاء گياهان و نيازهاي انسانها و حيات وحش بوجود آيد كه اين خود ضرورت تغيير
در نگرشهاي درحال تكامل را براي بشر ايجاب كرد زيرا كه در يك جمله بايد اذعان داشت كره زمين ارزش حفاظت را دارد.
پس بايد براي داشتن جهاني سالم بكوشيم و ضمن بهره گيري از محيط زيست و گياهان به فكر نسلهاي آينده نيز باشيم .در
يك گمانه زني ميتوان گفت كه فلسفه حفاظت از گياهان استداللهاي متفاوتي را پذيرا است از جمله اينكه حفاظت از گياهان
انعكاس يك حس جمعي و ضرورت تامين رفاه همه ملل است چرا كه همه موجودات حق حيات دارند .تمام انسانها و
گياهان و حيوانات به يك اندازه سهم و حق مشتركي از سيستم اكولوژيك دارند بويژه كه هم حيوانات و هم انسانها به گياهان
اعم از خوراكي و غيرخوراكي متكي هستند .بدين ترتيب بسترسازي فرهنگي بهترين ابزار حفاظت از گياهان است (موثقي،
 ،1390صص  40و  .)41امروزه برخي از صاحب نظران محيط زيست براي فلسفه حفاظت از گياهان دو مبناي ديدگاه مادي
و الهي را برشمرده اند .آنهايي كه ديدگاه معنوي و الهي دارند حفاظت از محيط زيست را در واقع در عمل به تعهدات و
تكاليف ايماني خود ميدانند و در نقطه مقابل نفع طلبان قرار دارند كه سود اندك را بر هر مصلحت ترجيح ميدهند (فهيمي و
ديگران ،1393 ،ص  .)25در بسياري از اوقات كسانيكه محيط زيست را آلوده كرده و يا تخريب مينمايند فراموش كردهاند كه
خاك بدون گياه و آب ،زمين موات محسوب ميشود كه نه اميدي را مي گستراند و نه نشاطي را از خود ساطع مي كند اما هر
سال در اواخر زمستان با دميده شدن روح حيات در آن از سوي پروردگار قادر بركات بيشماري از خود متجلي
ميسازد(حسيني ،1382 ،ص  .)102آموزههاي ديني با تشويق به كاشت اشجار و پاكيزه نمودن حيات بشري ،زندگي با نشاطي
را براي همه موجودات رقم ميزنند (واليي ،1388 ،ص  .)90بدين ترتيب فلسفه حفاظت از محيط زيست و گياهان تالش
براي حفظ پيوند ميان مجموعههاي گياهي و جانوري و انساني است كه از يكديگر تاثير ميپذيرند و وجود يكي براي بقاء
ديگري ضرورت دارد (فهيمي و ديگران ،1393 ،ص  .)27گياهان نشانهاي از عظمت و قدرت خداوند ميباشند كه چگونه
پروردگار دانهاي كوچك يا شاخهاي خشك را امر به رويش ميدهد و او سبز ميشود و همين اندازه معجزه خداوند براي
تقويت ايمان به او كفايت مي كند كه او قادر است در آخرت رستاخيز را برپا دارد و حقانيت پيش بيني هاي كتب الهي را به
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اثبات رساند و تنها ياد اوست كه ميتواند دلهاي غمگين را به شادي و ايمان واقعي و آرامش معنوي سوق دهد (حسيني،
 ،1382صص 109 ،و  .)110توجه به اين ارزشها بود كه موجب شده مومنين صدراسالم در پاكيزگي و بهداشت محيط زيست
به متمدن ترين ملل دنيا در مقايسه با امپراطوري مقتدر روم ،يونان ،ايران و مصر باستان و همينطور امپراطوري كره ،ژاپن،
چين و ماياها مبدل شوند و تمدن شگرفي را بيافرينند كه بعد از هزاران سال همچون آفتاب تابان در حال درخشيدن است
(واليي ،1388 ،ص  .)132بدين ترتيب از نگاه يك معتقد به باورهاي الهي تا زمانيكه انسان در اين كره خاكي در حال حيات
است محتاج گياهان است و توجه به درختان و گياهان عمل نيك محسوب ميشود كه پاداش معنوي را براي مومنان به اين
تعاليم در پي دارد (حسيني ،1382 ،ص  .)124بدين ترتيب از هر زاويه اي به گياهان نگاه كنيم بويژه فلسفي ،بايد مراقبت از
محيطزيست و گياهان را يك تكليف توام با نشاط به حساب آوريم و به آن عمل كنيم.
مبحث سوم :آموزه هاي فقهی درباب حقوق گياهان
در آن روزهايي كه پروردگار مهربان كتاب مقدس قرآن را بر وجود نازنين پيامبر اعظم (ص) نازل ميفرمود نه تنها اصول
صحيح اخالقي و ارزشهاي انساني به بشريت ارائه گرديد بلكه اهميت و نحوه رفتار با ديگر نعمات الهي از جمله محيط
زيست و گياهان نيزآموزش داده شد .بدين ترتيب از منظر قرآن كريم گياهان از نشانههاي قدرت خداوند بوده كه موجب رفع
نيازهاي مادي و معنوي بشر مي گردد و شادي و اميد را براي وي به ارمغان ميآورد به طوري كه به منع قطع درخت توصيه
كرده و كاشت درخت را يك فضيلت معرفي نموده است و براي مثال خرما را مثال بارزي براي سودمندي گياهان شناخته
است (همان ،ص  .)22قرآن كريم در آيات شريفه خود به بارش باران اشاره دارد كه چگونه زمين خشك و مرده را حيات مي
بخشد و مومنان را به شباهت رستاخير با نمو مجدد گياهان از خاك فراميخواند (واليي ،1388 ،صص  32و  .)33موازين
فقهي از جمله قاعده الضرر يا اتالف و ديگر قواعد ارزشمند ميتواند زمينه حفاظت از گياهان را فراهم نمايد .در راستاي
انطباق قاعده اتالف با نابودي گياهان بايد گفت كه مرتكب در صورت اتالف گياهان مسئوليت مدني داشته و بايد پاسخگوي
خسارات وارده يا بازگشت شرايط به وضعيت سابق باشد و فرقي نمي كند كه اين اتالف از طريق آتشسوزي عمدي و
تخريب يا تبديل جنگلها به مزارع كشاورزي يا ويال و قطع درختان و جنگلتراشي باشد(عرب احمدي و ديگران  ،1395ص
 .)39يكبار ديگر متذكر مي شويم كه موازين فقهي اسالم ظرفيت و توان كافي براي تدوين احكام ضروري در جهت حفاظت
از محيط زيست و گياها ن را دارد و فقه قادر است كه مشكالت بشر را از تولد تا مرگ حل و فصل نمايد( .فهيمي و ديگران،
 ،1393ص  .) 19همينطور از جهت مباني حفاظت از گياهان و محيط زيست ميتوان به قاعده ارزشمند تسبيب نيز اشاره كرد
كه مقرر ميدارد كه شخص يا عامل مسبب و باعث ورود اتالف به گياهان مسئول جبران خسارت است چرا كه ميتوانست
مثالً با فعل خود مسير حوادثي نظير آتش سوزي جنگلها را عوض كند تا اصالً اتفاق نيفتد اما اين تكليف را انجام نداده است
(عرب احمدي و ديگران ،1395 ،ص  .) 41گفته شده كه اين آموزه ها بر مبناي سه شاخصه مهم نظم ،توازن و تناسب وضع
گرديدهاند و قادرند كه ابهامات زندگي انسانها را برآورده سازند(طيبي و ديگران ،1395 ،ص  .)99جالب اينكه عمل روياندن
گياهان نه به انسان كه به خداوند و اراده حكيمانه وي نسبت داده شده كه براي صاحبان خرد نشانهاي از عظمت و جالل
پروردگار است (حسيني ،1382 ،ص  .)23در آيات نوراني قرآن با بياني زيبا و خارق العاده از تاثير گياهان بر روح شريف
انساني مطالب ارزشمندي آورده شد كه در خور تحسين است (واليي ،1388 ،ص  )34و اساساً در اسالم در باب بي توجهي
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به آنها آمده كه قطع درختان ميوه موجب نزول عذاب خواهد شد (موسوي ،1395 ،ص  .)195در قرآن كريم از كشاورزي و
كاشت گياهان سخن گفته شده و اين دو را اعمالي ارزشمند معرفي گفته شده و فقها در طول تاريخ فقه اسالمي در باب آن
احكام جالبي را استنباط و تدوين كرده اند كه در خور تأمل است (حسيني ،1382 ،ص  )24از جمله قاعده الضرر كه مقرر
ميدارد كه ايجاد آلودگي در محيط زيست و انهدام گياهان كه موجب تضرر عموم بشريت ميگردد از مصاديق بارز ضرر بوده
كه از نظر اسالم عملي ممنوع و قابل سرزنش است (عرب احمدي و ديگران ،1395 ،ص  .)44قرآن كريم در فرازهايي از
آيات خود به تاثير گياهان بر روان انسان اشاره دارد كه چگونه نگاه به گياهان و گلها هر نوع افسردگي و غصه را زايل ميكند
كه در روايات معصومين (ع) هم اين مطلب به دفعات مشاهده ميشود(واليي ،1388 ،صص  36و  .)37در نتيجه فرمان قرآن
به انسان آباداني زمين است و نه ويران ساختن آن(جوادي آملي ،1388 ،ص .)28
توجه به سه اصل ارزشمند فوق درقانونگذاري و صدور احكام قضايي ميتواند تا حد زيادي از ورود خسارت به گياهان
جلوگيري كند و مرتكبين با پرداخت خسارت كه در عرف به عنوان مجازات نقره داغ مشهور است از تكرار هر نوع عمل
صدمه زننده به گياهان و درختان اجتناب ميكنند و به آشتي با تكاليف شرعيشان كه همانا حفاظت از محيط زيست است
مبادرت ميورزند .در اسالم قاعده منع ضرر بر جلب منفعت ارجحيت دارد و اسالم با احكام درخشان خود آرامش و
بهداشت را به جوامع اسالمي هديه كرده است كه از اين بابت بايد سپاسگزار خداوند متعال و رسول بزرگوارش (ص) باشيم.
اسالم از آسيب به محيط زيست تحت عنوان اعمال حرام و ممنوع ياد كرده و فرهنگ حفاظت از گياهان را با ابتكار تمام با
جمع بندي منافع مادي و معنوي تدوين و اعالم كرده است (عرب احمدي و ديگران ،1395 ،ص  .)46به راستي فقه غني
اسالم ميتواند بسياري از مصيبتهاي عارض براي بشريت را برطرف كند و نسلهاي كنوني و آينده با تدبير و بصيرت از
ناهنجاريهايي مانند تخريب محيطزيست و آلودگي هاي متنوع رهايي بخشد .زمانيكه مقرر ميدارد كه بهره گيري از درخت
كاشته شده براي كسيكه آن را كاشته تا روز قيامت ثواب و صدقه محسوب ميشود كيست كه نسبت به اين فوز عظيم بتواند
بي تفاوت باشد (هاللي و ديگران ،1395 ،صص  775و  .)777قرآن كريم با كالم روشن خود ندا ميدهد كه اين خداوند است
كه آب را از آسمان جاري كرده و زمين را به سبزي مبدل ميكند و گونه هاي متنوع گياهان را به صورت درهم تنيده ميروياند
(حسيني ،1382 ،ص  .)60قرآ ن كريم توجه به اين نعمات الهي را سرچشمه آگاهي براي انسان معرفي كرده بويژه كه در
برخي از آيات مبارك به آنها سوگند ياد كرده است(فهيمي و ديگران ،1393 ،ص .)32
بدين ترتيب يكي از موارد حتمي فساد در زمين قطع درختان و جنگلتراشي ميباشند كه موجب انقراض گونههاي گياهي و
جانوري خواهد شد .در اسالم كاشت درخت حاللترين و پاكيزهترين كارها شناخته شده و در ازاي هر ميوهاش شخص
باغبان به ثواب الهي دست خواهد يافت .حتي پيامبر(ص) قبل از جنگها به جهادكنندگان ميفرمودند كه از قطع هر نوع
درخت بويژه خرما اكيداً بپرهيزند (موسوي ،1395 ،صص  199و  .)200بنابراين به نظر اكثريت فقها اموالي نظير محيطزيست
و گياهان جزو مشتركات عمومي محسوب مي شوند كه نابودي يا تخريب آن به كسي اجازه داده نشده و كسي حق ندارد به
خاطر منافع دنيوي خود آنها را قطع كند ضمن اينكه همه آحاد جوامع اسالمي وظيفه پاسداري از گياهان را عهده دارند و در
اسناد مصوب كشورهاي اسالمي نظير اعالميه اسالمي حقوق بشر قاهره در  1990قطع درختان و ديگر اشكال تخريب گياهان
ممنوع شناخته شده است (هاللي و ديگران ،1395 ،صص  100و  .)101در قرآن كريم كلمه نعمت و بركت و رزق براي
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گياهان بكار رفته كه هر يك از آنها بويژه درخت خرما آيت شناخت قدرت خداوند معرفي شده كه روياندن آنها را به خود
نسبت داده است (حسيني ،1382 ،صص  98و  .)99به نظر ميرسد كه در فقه و با كمك از نصوص آن ميتوان براي عامل قطع
درختان يا تخريب محيطزيست مبناي مسئوليت مطلق را مطرح كرد و عرف را تقويتكننده آن دانست كه پذيرش برتري
مسئوليت مطلق بر مسئوليت ناشي از تقصير در مجامع حقوقي جايگاه خود را يافته است (هاللي و ديگران ،1395 ،ص .)781
همينطور ميتوان از قاعده ضمان به عنوان ابزار نيرومند حفاظت از طبيعت و گياهان بهره گرفت (موسوي ،1395 ،ص )212
بدين ترتيب ميتوان همگان را با استفاده از شاخصههاي فرهنگي به رعايت حقوق گياهان تشويق كرد و حيات مجدد
محيطزيست را شاهد بود (طيبي و ديگران ،1395 ،ص  )103به عبارت ديگر در اسالم محيطزيست امانتي است در يد انسان
كه از آن به استفاده توام با مسئوليتپذيري توصيه شده تا تكامل معنوي و قرب رحمت حق را موجب شود(فهيمي و ديگران،
 ،1393ص  .)85در اسالم به كسي كه در حال انجام تشريفات حج مي باشد اجازه كندن درخت يا گياه داده نشده و اين
بهترين آموزش براي انسانها به جهت داشتن رفتار صحيح با ديگر مخلوقات خداوند است (واليي ،1388 ،ص  .)44بدين
ترتيب قطع درختان از موارد تحقق اسراف شمرده شده و مسلمانان از آن نهي گرديدهاند (حسيني ،1382 ،ص  .)143همينطور
با لحاظ قاعده مالزمه كه حكم شرع را براي عقل و بالعكس حجت ميداند حفاظت از گياهان عملي است واجب (واليي،
 ،1388ص .)207
مبحث چهارم :گل واژههاي پيامبر اعظم (ص) و معصومين (ع) در باب حقوق گياهان
بعد از بهرهگيري از كالم نوراني قرآن كريم ميتوان به آموزههاي ارزشمند و جهاني پيامبر (ص) و ديگر معصومين (ع) نيز با
قوت هرچه تمام استناد جست و نسبت به محيطزيست و گياهان احساس مسئوليت بيشتري نشان داد از جمله اينكه حضرت
نبي اكرم (ص) به لشكريان اسالم دستور داده بودند كه در طول جنگها عالوه بر رعايت موازين حقوق انساني كسي از
رزمندگان نبايد محصوالت درختان را سوزانده يا به هر نوع ديگري از بين ببرد .همچنين تاكيد داشتند كه گياهان را ريشهكن
نكنيد و هيچ درختي از جمله درخت خرما را قطع نكرده و درختاني كه ثمره آنها ميوه است را از بين نبريد (طيبي و ديگران،
 ،1395صص  103و  .)104همينطور از امام صادق (ع) نقل است كه نگاه به گياهان سرسبز چهره انسان را روشن و درخشان
ميكند و لذتي وصفناپذير براي انسان به ارمغان ميآورد كه قابل مقايسه با هيچ لذتي نيست (موسوي ،1395 ،ص  )190در
فراز ديگري رسول اهلل (ص) ميفرمودند كه آب دادن به يك درخت به اندازه آب دادن به يك مومن داراي پاداش است و
كاشت درخت و ترويج فضاي سبز از افتخارات اسالم است كه موجب نجات انسان از عقوبت اعمال خود در آخرت ميشود
(جوادي آملي ،1388 ،ص .)200
اسالم كاشت درخت را همپاي اعمال صالحي چون ياد دادن علم و احداث مساجد احتساب كرده كه نشان از جايگاه ارزشمند
محيطزيست نزد اسالم دارد .اكنون ميتوان فهميد كه كاشت درخت در صحاري و بيابانها تا چه اندازه ميتواند جلو طوفان شن
يا ريزگردها و سيالبها را بگيرد و بشر تازه امروز به برخي از منافع پنهان درخت و گياه پي برده است (همان ،ص .)273
همينطور حضرت علي (ع) ميفرمودند كه كسي كه موجبات نابودي درختي را فراهم آورد يا مزرعهاي را خراب كند هم
مسئوليت پرداخت خسارت را عهدهدار است و هم اگر با سوءنيت توام باشد توسط حاكم تعزير شرعي شود (عرب احمدي و
ديگران ،1395 ،ص  .)40ديگر امامان معصوم (ع) نيز در باب گياهان روايات ارزشمندي را بيان فرمودهاند از جمله كالم
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گهربار امام كاظم (ع) كه روشنايي چشمان را نتيجه نگاه به گياهان در حال رشد معرفي كرده و امام رضا (ع) نگريستن به
مناظر سبز را زائل كنندهي بيماريهاي روحي دانستهاند (فهيمي و ديگران ،1393 ،ص  .)33امام صادق (ع) در سلسله درسهايي
كه به مفضّل از شاگردان فاضل آن امام همام مي دادند فرمودند كه اي مفضّل درخت (گياهان) براي انسان خلق شده ولي
حفاظت و آبياري و نگهداري از آن بر عهدهي انسان نهاده شده است (فالحزاده ابرقويي ،1390 ،ص  )45در فراز ديگري از
سخنان عاليقدر حضرت سجاد(ع) آمده كه مورد نفرين است كسي كه زيرشاخههاي درختان ميوه آلودگي ايجاد كند و امام
صادق (ع) نيز ميفرمودند كه عملي پاكيزهتر و حاللتر از كاشت درخت وجود ندارد و در آخرت شاهد رونق درختكاري
خواهيم بود (فهيمي و ديگران ،1393 ،صص  74و  .)75حتي پيامبر اكرم (ص) عمل كسي را كه درخت ميكارد مصداق
پرداخت صدقه ميداند و گياهان تا موقع درو در حمايت فرشتگان هستند و با صدمه ديدن آنها به نفرين فرشتگان دچار
ميشوند .همينطور حضرت علي (ع) يكي از داليل طول عمر بشر را وجود درخت در اطراف محل سكونت انسان معرفي
كردهاند (واليي ،1388 ،ص  .)42حضرت امام صادق (ع) در توضيح منافع درختان براي مفضّل بيان ميفرمايند كه اين ميوهها
خوراك انسانها هستند و حيوانات از كاه علوفه ميخورند و براي برافروختن آتش به هيزم مراجعه ميكنيم و چوب را
كاربردهاي گوناگوني است و همه اين منافع را مديون گياهان و درختان هستيم (حسيني ،1382 ،ص  .)101پيامبر گرامي
(ص) ميفرمودند كه درختاني كه ميوه ميدهند را نبايد قطع كرد و كشت و زرع را نبايد سوزاند و اصوالً هيچگونه درختي را
نبايد ساقط كرد و به فرموده امام صادق (ع) خداوند درخت را براي انسان خلق كرد كه مراقب آن باشد (واليي ،1388 ،صص
 43و  .) 44همينطور به مفضّل ميفرمايند كه خداوند به گياهان بركت داده كه با كاشت يك دانه به صدها دانه تبديل شوند كه
بذر سال آينده و خوراك انسان و حيوان تدارك ديده شوند و خداوند با چه ظرافتي برخي از دانهها را درون غالف ميروياند
و جالب اينكه آن مقدار از دانهها كه پرندگان ميخورند روزي آنهاست و به كشاورز و زارع تعلق ندارند (فالحزاده ابرقويي،
 ،1390صص  109تا .)111
درختان موجوداتي هوشمند هستند و زماني كه مشركان از پيامبر (ص) معجزهاي خواستند درخت با فرمان پيامبر (ص) و به
اذن خداوند قادر و دانا حركت كرد و به نزد رسول اهلل (ص) آمدند (واليي ،1388 ،صص  61و  )62و در روايتي از امام
موسي بن جعفر (ع) نقل شده كه پيامبر (ص) از زيبايي ميوهي ترنج و سيب سرخ شگفتزده ميشد .از اين روايات نتيجه
ميگيريم كه درختان و گياهان نابودكننده غم و غصه انسان بوده و شادي را جايگزين آن ميكنند و نور معنويت و بندگي به
درگاه خداوند را در دل انسان روشن ميكنند و به روح كه محتاج زيبايي است غذاي معنوي ميرساند (حسيني ،1382 ،صص
 107و  ) 105و آخراالمر اينكه فقه اسالم با استعانت از اصول و قواعد فقهي نظير قاعده الضرر ،قاعده اتالف ،قاعده تسبيب و
ممنوعيت فساد در زمين و مسئوليت حفظ بقاي انسان به بيان حقوق گياهان پرداخته و همه انسانها را به رعايت حقوق اين
موجودات زيبا و فرحبخش توصيه كرده است (فهيمي و ديگران ،1393 ،ص .)86
نتيجهگيري
مطابق اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران كليهي قوانين مدني ،جزايي ،مالي؛ اقتصادي ،اداري ،فرهنگي ،نظامي،
سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسالمي باشد  ...بدين ترتيب مقررات مربوط به محيطزيست و حفاظت از گياهان نيز
مطابق اين اصل بايد مبتني بر موازين تابناك اسالم باشد كه در كالم گهربار و روحبخش قرآن كريم ،سيره النبي (ص) و ديگر
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معصومين (ع) تجلي يافته كه توجه به آن موجب حل مشكالت دنيا و آخرت انسان امروز است .در هزارهي سوم با افزايش
مستمر جمعيت جهان و در اثر سوء استفاده بشر از محيطزيست توازن طبيعت برهم خورده و اكنون شاهد فجايعي نظير گرم
شدن زمين ،تغييرات اقليمي آب و هوا ،سيالبهاي مرگبار ،ذوب شدن يخچالهاي دو قطب شمال و جنوب ،انقراض گونه
هاي متنوع جانوري و گياهي و آتشسوزيهاي مكرر جنگلها به همراه جنگلتراشي ،بارش باران اسيدي ،مسموميت جهاني
مواد غذايي با انواع سموم در حال چرخش ،ايجاد شكاف در اليه اُزن ،انجام گاه و بيگاه آزمايشات هستهاي آلودهساز توسط
پارهاي از كشورهاي جهان ،خشكساليها ،كمبود آب آشاميدني ،آلودگي درياها و اقيانوسهاي جهان با نفت تانكرهاي نفتكش،
گسترش بيماريهاي خطرناك ،تغيير مسير آبهاي زيرزميني ،آلودگي هوا با انواع گازهاي رها شده از كارخانجات و اتومبيلها و
ريزگردهاي فراملي هستيم كه تماميت اكوسيستم حياتي را در آستانه ويراني قرار داده است كه به اين موارد بايد بحث
وارونگي هوا را نيز افزود كه چهره زمين را تغيير داده و بشريت امروز فراموش كرده كه با آلوده ساختن كره زمين و قطع
درختان و انقراض جانوران دليلي براي تبسم بشر باقي نخواهد ماند .اين يك حقيقت است كه جنگلها قبل از انسان و بيابانها
بعد از انسان بوجود آمدهاند و به راحتي ميتوان نقش منفي و مداخلهگر انسان را در تغيير توازن طبيعت لمس كرد كه چه
سان قصد داريم به حيات در كره زمين پايان دهيم آن هم به دليل جهالت و ناداني و اين رفتارها پاياني ندارند .در اين جهان،
تنها نيروي قدرتمندي كه ميتواند به اين نابسامانيها پايان دهد و آرامش را به زندگي بشر بازگرداند آموزههاي اديان توحيدي
است كه داراي ظرفيتهاي فراواني براي تغيير در نگرش و رفتار انسانهاي همه نقاط جهان است .تا زماني كه افكارمان تغيير
نكند وضعيت محيطزيست بهبود نخواهد يافت .اكنون ميتوان مطمئن بود كه ميزان قربانيان تغييرات زيستمحيطي از ميزان
جنگها بيشتر است و ديو نفس در حال نابود كردن تمام ارزشهاي بشري ،جانوري و گياهي است و انقراض گونههاي
جانوري ،گياهي و حتي انساني در آينده نزديك دور از واقعيت نيست .انسان جانشين خداوند در روي زمين است و اين
جانشيني براي بشر مسئوليت آفرين است .همانطور كه هماكنون تنوع موازين حقوق بشر بهصورت سه نسل حقوق مدني و
سياسي ،حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي و حقوق جمعي يا همبستگي شاهد هستيم بهطور قطع در مورد حيوانات و
گياهان نيز ملزم به رعايت حقوق آنها ميباشيم و بهترين دليل وجود اين حقوق كالم خداوند در كتب الهي و سيره پيامبر
(ص) و ائمه اطهار (ع) است كه گوش جان سپردن به آن هر دل بيتفاوت و مردهاي را احياء ميكند .بنابراين در راستاي
رعايت حقوق گياهان بايد به صورت جدي مراقب باشيم كه :به موقع گياهان را آبياري كنيم ،شاخههاي آنها را نشكنيم ،ريشه
درختان و گياهان را در سموم و زباله غرق نكنيم ،همه گياهان اعم از ميوهدار و بدون ميوه را دوست داشته باشيم و به هر دو
با عدالت توجه و رسيدگي كنيم ،از آتش زدن گياهان اجتناب نمائيم و متوجه باشيم كه نبايد با ريختن زباله در محل رشد و
حيات گياهان آنها را به سوي آفتهاي مرگزا سوق دهيم و از چيدن ميوههاي نارس خودداري كنيم و ضايعات نفتي يا روغني
يا مواد شوينده را به سوي ريشه گياهان روانه نسازيم و بدانيم كه گياهان نيز داراي روح و غريزه هستند و از بينظمي و سوء
استفاده و هر رفتار نابهنجاري بيزارند .بايد اين موضوع را به خود بقبوالنيم كه گياهان و حيوانات نيز همانند ما انسانها حق
حيات دارند و نماد اميد و نشاط و سرور در اين جهان ميباشند .به نظر ميرسد كه بايد به نوعي درصدد آموزش و
فرهنگسازي امر حفاظت از محيطزيست و گياهان باشيم و هركس در هر شغلي كه هست در هر فصلي يا اگر امكان داشت
در هر ماهي يك درخت بكارد تا زمين در هيچ زماني خشك و لميزرع ديده نشود .نبايد فراموش كنيم كه محيطزيست و
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گياهان به ما نيازي ندارند و ميلياردها سال است كه بدون كمك و دخالت انسان زندگي آرامي دارند و اين ما هستيم كه براي
تكامل و رشد و بلوغ عقلي و روحي به الگويي نظير گياهان نيازمنديم .پس بايد براي داشتن دنيايي سالم و سبز بكوشيم و
ايمان خود را به خداوند مهربان و يكتا بارور و تقويت كنيم.
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