اخالق زيستي و تبيين بايستگيهاي حفاظت و بهرهوري از منابع آب
در راستاي آموزههاي فقه محيط زيست

1

سعيد نظري توکلي

چکيده
زمينه :آب از جمله با ارزشترین عوامل زیست محیطی است که سهم بسزایی در
حیات و سالمت انسان دارد .مروري گذرا به منابع اسالمی نشان میدهد که استفاده بهینه
از این موهبت الهی پیوسته مورد تأکید امامان معصوم بوده است .فقهاي مسلمان نیز با بر
شمردن دوازده نوع آب کوشیدهاند تا بسته به شرایط مختلف اقلیمی از یک سو با طرح
الگوي دینی ،شیوه درست مصرف کردن آب را به عموم مسلمانان نشان دهند ،از سوي
دیگر ،با تعیین شاخصهاي دینی ،از هدر رفتن و آلودگی آن جلوگیري کنند .پرسش
اصلی در بررسی اخالقی ـ فقهی بهرهوري از منابع آب آن است که آیا میتوان رابطهاي
منطقی و معنیدار بین اصول اخالق زیستی ،و آموزههاي دینی مرتبط با محیط زیست به
دست آورد .در این پژوهش بر آن هستیم تا با بهرهگیري از منابع فقهی ،الگویی اخالقی
ـ دینی در بهره وري و حفاظت از آب به عنوان یکی از عوامل طبیعی زیست محیطی
ارائه کنیم.
روش کار :این پژوهش به صورت توصیفی و کتابخانهاي انجام و تالش شده است،
پس از توضیح مفاهیم ،مبانی و اصول اخالق زیستی ،جایگاه دو اصل عدالت و ضرر
نرسانی در آموزههاي دینی (فقهی) مورد واکاوي قرار گیرد و بر اساس آن ،چگونگی و
پیامدهاي بهرهوري از منابع آب ارزیابی فقهی ـ اخالقی شود.
يافتهها :بررسی حاضر بیانگر این واقعیت است که از یک سو ،اصول اخالق زیستی،
اصولی جهان شمول بوده و به لحاظ خاستگاه عقالیی آن ،از دیرباز مورد تأیید رهبران
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دین مبین اسالم بودهاند و از سوي دیگر ،فقهاي مسلمان قرنها پیش از تدوین این
اصول ،با تکیه به آموزه هاي دینی (قرآن و سنت) ،ضمن توجه به آنها و در قالب
گزارههاي فقه محیط زیست ،درصدد بیان وظایف انسانها در برخورد با منابع
زیستمحیطی از جمله آبهاي سطحی و زیر سطحی بوده و هستند.
نتيجهگيري :دو اصل عدالت و ضرر نرسانی ،دو اصل اخالق زیستی حاکم بر
بهره وري از منابع زیست محیطی ،از جمله منابع آبی است و هرگونه استفاده از این منابع
بدون درنظر گرفتن آنها ،کاري غیراخالقی و همزمان ،عملی حرام خواهد بود.

واژگان کليدي
اخالق زیستی؛ محیط زیست؛ فقه محیط زیست؛ آب؛ عدالت؛ ضررنرسانی
سعید نظری توکلی
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اخالق زيستي و تبيين بايستگيهاي حفاظت و بهرهوري از منابع آب در
راستاي آموزههاي فقه محيط زيست

انسان براي زندگی به دو محیط طبیعی و محیط اجتماعی نیازمند است .محیط
طبیعی بر خالف محیط اجتماعی که ساختار آن در اختیار انسان است ،پیدایش و
شکلگیرياش در اختیار انسان نبوده ،تابع عمل او نیست .با این وجود ،دستیابی
اخالق زیستی و تبیین بایستگیهای حفاظت و بهرهوری از منابع

انسان به دانش و صنعت ،سبب شده است تا از دیرباز بر طبیعت یا همان محیط
نخستین زندگیش سیطره پیدا کرده ،از بسیاري از پدیدههاي طبیعی به سود خود،
بهره جوید.
تأکید بر جانشینی انسان نسبت به خداوند از یک سو و آزادي انسان از سوي
دیگر ،سبب شده است تا این حق در متون دینی براي انسان به رسمیت شناخته
شود ،اما پیوسته به وي هشدار نیز داده شده است که چون مالک حقیقی زمین و
منابع آن ،خداوند است ،تمامی انسانها بدون هیچ تبعیضی حق دارند از این منابع
به منظور توسعه و رفاه زندگی مادي خود استفاده کنند؛ همچنین چون بهرهوري
انسان میبایست در راستاي اهداف الهی از خلقت زمین و منابع آن باشد ،دایره این
بهرهوري محدود بوده ،نمیبایست به گونهاي باشد که منجر به نابودي یا تخریب
آنها شود.
تأثیرگذاري انسان بر طبیعت ،سبب شده است تا بررسی عناصر طبیعی و
چگونگی استفاده از آنها از اهمیت ویژه اي برخوردار شود و بتوان از رهگذر
آن ،به سازوکارهایی اخالقی ـ حقوقی در این باره دست پیدا کرد.
فقهاي مسلمان نیز در بررسی آب ،آن را به دو نوع کلی «مطلق» و «مضاف»،
یعنی خالص و غیرخالص تقسیم کرده ،براي آب مطلق ،انواع مختلفی برشمردهاند
که مهمترین آنها عبارت است از :آب دریاها ،آب رودها ،آب باران ،آب چاه،
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آب راکد (طوسی1831 ،ش ،.ج ،8ص .)535-532هرچند چگونگی بهرهوري از هریک
از این انواع ،از نظر فقهی احکام و مقررات خاص خود را دارد؛ اما پرهیز از هدر
رفتن منابع آبی و به تعبیر دیگر ،استفاده بهینه از آن همچنین خودداري از
آلودهکردن آنها دو محور اصلی در این احکام است.
1ـ دانش زيستمحيطي و اخالق زيستي
آنگاه که از محیط زیست سخن میگوییم ،درباره دانشی گفتگو میکنیم که
تنظیم کننده رابطه میان انسان و محیط بوده ،مبتنی بر شناخت و بررسی عناصر
تشکیل دهنده تنوع زیستی است .این دانش با تکیه بر چهار عنصر حفاظت،
حیات ،ضمن ارائه برنامهاي جهت ادامه زندگی بر روي زیست بومها ،پویایی تنوع
زیستی را فراهم کند.
از سوي دیگر ،اصطالح اخالق زیستی 1براي اولین بار در  1711توسط« رنسلر
پاتر» ،زیست شناس و سرطان پژوه آمریکایی به معناي «علم بقاء» و براي اشاره
به حوزهاي جدید از تحقیق میان رشتهاي به کار رفت که هدف آن حفظ زیست
کره زمین و در نتیجه بقاي انسان و بهبود کیفیت زندگی اوست.
بر این اساس ،اخالق زیستی رشتهاي است که دانش زیست شناختی را با دانش
نظام ارزشهاي انسانی ،ترکیب میکند تا پلی میان علوم تجربی و انسانی ساخته،
به انسانیت براي بقا ،تداوم و بهبود وضع جهان متمدن کمک کند.
موضوع اخالق زیستی بررسی موضوعات اخالقی ناشی از کاربست رشتههاي
زیست شناختی عنوان شده است .این رشتهها شامل پزشکی و سایر حرفههاي

سعید نظری توکلی

حمایت ،پایداري و مهرورزي به طبیعت ،در صدد است با تحلیل روابط در چرخه
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مراقبت بهداشتی؛ همچنین سایر علوم زیستی از جمله علوم زیست محیطی ،جمعیت
شناسی و علوم اجتماعی است (پورمحمدي1831 ،ش ،.ص .)83-87

بدین ترتیب ،هرگاه بخواهیم اصول اخالقی حاکم بر دانش علوم زیست محیطی
را مورد بررسی قرار دهیم ،مجاز خواهیم بود که از عنوان «اخالق زیستی» استفاده
کنیم .هرچند توجه خواهیم داشت که دانش اخالق زیستی دامنهاي وسیعتر از
دانش زیست محیطی داشته ،افزون بر آن ،اصول اخالقی حاکم بر سایر علوم
اخالق زیستی و تبیین بایستگیهای حفاظت و بهرهوری از منابع

زیست شناختی را نیز مطالعه و بررسی میکند.
الف ـ محيط زيست و تنوعپذيري منابع طبيعي
اگر محیط زیست را عبارت از «همه آن چیزهایی بدانیم که در اطراف ما وجود
داشته ،بر آنها اثر میگذاریم ،آنها نیز بر ما اثر میگذارند» و به عبارت سادهتر
«همه عناصر جاندار یا بیجان طبیعی که پیرامون انسان را فراگرفته و همه آنها با
یکدیگر داراي ارتباطی متقابل هستند»؛ خواهیم توانست آن را به سه گونه :محیط
طبیعی ،محیط مصنوعی و محیط اجتماعی  -انسانی تقسیم کنیم (فهیمینیا1833 ،ش..

ص -17-51حسینی و عمیق1832 ،ش-71-79 ،.یخشکی1831 ،ش ،.ص .)12صرف نظر از
محیط مصنوعی که منظور از آن «همه چیزهایی است که به وسیله انسان به وجود
آمده است» ،مانند مناطق مسکونی و صنعتی؛ همچنین محیط اجتماعی-انسانی که
عبارت است از «محیطی که یک قوم یا ملت با فرهنگ خاص خود ،در کنار هم
زندگی کرده و با تأثیرات متقابل بر روي یکدیگر ،آن را میسازند»؛ آن چه براي
ما در این پژوهش اهمیت دارد ،محیط طبیعی است .آنگاه که از محیط طبیعی
سخن میگوییم ،منظور تمامی عوامل طبیعی اطراف ما است که انسان در ایجاد آن
نقشی ندارد ،اما به طور گسترده یا محدود از آن استفاده میکند.
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منابع طبیعی را میتوان به گونههاي مختلفی تقسیم کرد ،اما این منابع براساس
امکان قابلیت ماندگاري در طبیعت و عدم این قابلیت ،به دو دسته کلی غیرقابل
تجدید و تجدید شونده تقسیم میشوند .منابع غیرقابل تجدید ،منابعی است که
ذخیره ثابتی در جهان داشته و در یک محدوده زمانی مشخص به پایان میرسند؛
مانند سوختهاي فسیلی و مواد معدنی .منابع تجدید شونده ،منابعی است که با
بکارگیري شیوههاي مدیرتی صحیح میتوان در یک چارچوب زمانی تعریف شده
و بهگونهاي خردمندانه ،به صورت مستمر از آنها بهرهبرداري کرد؛ همچون
ماهیها ،حیوانات وحشی ،جنگلها ،آب شیرین و هوا (خوش اخالق1813 ،ش ،.ص7
و بارو1831 ،ش ،.ص.)117-151

چنین تقسیمی گرچه ما را با دو نوع مختلف از منابع طبیعی روبرو میکند ،اما
زیرا مدیریت اصولی و بهرهبرداري خردمندانه ،اصل اساسی پایداري و ایجاد
قابلیت تجدید در منابع تجدید شونده است .بدون توجه به این دو اصل ،این منابع
نیز در اثر بهره برداري بی رویه یا عدم بکارگیري مدیریت و روشهاي اصولی
در جایگزینی به موقع آنها ،ناپایا و غیرقابل تجدید خواهند شد.
ب ـ محيط زيست و روند تخريب آن
هرچند روند تخریب محیط زیست از دیرباز و با شروع زندگی انسان بر کره
زمین ،آغاز شد ،اما شکل گیري انقالب صنعتی در اروپا بر شدت آن افزود؛ چرا
که از این پس ،علم با تغییر هدف خود از شناخت طبیعت به ابزاري براي تسلط بر
آن ،نگرشی جدید نسبت به طبیعت براي انسان به ارمغان آورده است (اصغري
لفمجانی1831 ،ش ،.ص.)13-17

سعید نظری توکلی

مفهوم آن عدم امکان جابجایی منابع تجدید شونده به منابع غیرقابل تجدید نیست؛
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چنین تغییر رویکردي ،سبب شده است که انسان بجاي استفاده از نیروي
اندیشه خود در راستاي حفاظت و بهبود معیارهاي ارزشمند محیط زیست ،از آن
نعمت خداداي در جهت افزایش قدرت خود نسبت به طبیعت بهره جسته ،به عاملی
مؤثر در ایجاد آشفتگی در بستر طبیعت تبدیل شود .از این رو ،جهان امروز ،به
ویژه از آغاز قرن بیستم ،جهانی سراسر از بحرانهاي زیست محیطی است،
بحرانهایی همچون :جنگل زدایی ،تخریب مراتع ،کویر زایی ،کاهش منابع طبیعی،
اخالق زیستی و تبیین بایستگیهای حفاظت و بهرهوری از منابع

افزایش آلودگیهاي آب ،خاک ،هوا ،صدا ،اسیدي شدن آبهاي شیرین و
افزایش پسماندهاي خانگی و صنعتی (اصغري لفمجانی1831 ،ش ،.ص.)13-17

ج ـ آب و جايگاه آن در عوامل زيستمحيطي
محیط زیست طبیعی به مفهوم تمامی عناصر جاندار یا بیجان طبیعی پیرامون
انسان ،شامل تمامی سطح زمین و جو اطراف آن است ،اما بدون تردید ،یکی از
مهمترین و مؤثرترین عوامل آن« ،آب» است.
آب واژهاي است آشنا که نیازمند تعریف آن نیستیم؛ اما آن گونه که مرحوم
دهخدا ساختار آن را واکاوي کرده است ،پیشینهاي در زبانهاي باستان دارد .این
واژه در زبان اوستایی به همین شکل امروزي آن یعنی «آب» بکار میرفته است،
اما در زبان پهلوي به آن «آو» گفته میشده و در بعضی لهجههاي فارسی از آن به
«آف»« ،آو» و «اُو» نیز تعبیر میشود (دهخدا ،لغت نامه ،ص.)3
حدود دو سوم سطح زمین پوشیده از آب است و ساکنان روي زمین به دو
طریق از آن بهره مند میشوند :آب حاصل از بارشهاي آسمانی  ERکه معموالً
به صورت چشمهها ،رودخانهها ،دریاها در دسترس انسان قرار میگیرند و آب
استخراج شده از سفرههاي زیر زمینی (نجاتی1833 ،ش ،.ص.)85-88
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ارزشمندي آب در نظام دینی تا بدانجا است که بهترین نوشیدنی بهشت شمرده
شده است« :سيد شراب الجنة الماء» (کلینی1011 ،ق ،.ج ،9ص-831-831ج ،8ص-92ج،9

ص .)280در قرآن هم حدود شصت آیه درباره آب وجود دارد که بخش زیادي از
آنها بین فرود آمدن آب از یک سو و استمرار حیات از سوي دیگر ارتباط
برقرار میکند (نظریه گردش هیدرولیک) و مردم را به تأمل و تدبر در این باره
دعوت میکند.
بر این اساس ،آیات قرآنی در این باره به دو دسته تقسیم میشوند :آیاتی که
حلقه اول گردش آب را که همان تبخیر ،انتقال و بارش است ،در بر میگیرند و
آیاتی که سرچشمه آبهاي زیر زمینی و سطحی را بیان میکند که حلقه پایانی
خداوند در آیه  21سوره اعراف در تبیین چرخه اول میفرماید :هو الذي يرسل
الرياح بشرا بين يدي رحمته حتي اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء؛ او
کسی است که پیشاپیش بادها را به مژده رحمتش فرستاد تا ابرهاي پُربار را جابجا
کنند .ما آنها را به سوي سرزمینهاي مرده میفرستیم و به وسیله آنها آب را
فرو میفرستیم.
سپس در آیه  51سوره زمر چرخه دوم را چنین توضیح میدهد :الم تر ان الله
انزل من السماء ماء فسلکه ينابيع في الارض؛ مگر ندیدهاي که خداوند از آسمان آبی
فروفرستاد ،پس آن را به چشمههایی که در زمین است راه داد.
قرآن کریم با بیان وجعلنا من الماء کل شيء

حي( سوره انبیا ،81/51حشر ،1/27فرقان

 ،03/52انفال  ،11/3ملک ،0-8/91تکاثر ،3/115روم،01/81،

بقره )512/5،بر دو مطلب تأکید

دارد :پیوند اصل حیات در روي زمین با آب؛ تأثیر آب در تمام فعالیتهاي حیاتی
که به استمرار حیات بر میگردد .بر این اساس میتوان مدعی شد که آب نخستین
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این گردش است (خانجی1811 ،ش ،.ص .)73-113
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بستر حیات است و به همین جهت ،امام باقر علیه السالم در توصیف آب
میفرمایند« :طعم الماء طعم الحياة» (کلینی1011 ،ق ،.ج ،9ص-831-831ج 8و ص-92ج،9

ص.)280
شایان یادآوري است که حیات بخشی آب هرچند مهمترین کارکرد آب
است ،اما نباید از ویژگی بسیار مهم پاک کنندگی آن نیز غفلت کرد .اگر آب
نمیبود یا انسان فرصت استفاده از آن را پیدا نمیکرد ،در مدت زمانی کوتاه،
اخالق زیستی و تبیین بایستگیهای حفاظت و بهرهوری از منابع

سراسر بدن و محیط پیرامون او را آلودگیها فرا میگرفتند و سالمت وي به خطر
میافتاد .شاید به مالحظه همین جهت باشد که امام صادق علیه السالم ضرورت
وجود آب را براي انسان بیشتر از نان و غذا دانسته ،در اینباره میفرماید« :اعلم يا
مفضل ان راس معاش الانسان و حياته الخبز و الماء ،فانظر کيف دبر الامر فيهما ،فان حاجة
الانسان الي الماء اشد من حاجته الي الخبز» (مفضل بن عمر1010 ،ق ،.ص.)02
2ـ آب و جايگاه آن در فقه محيط زيست
آن گاه که بخواهیم پیرامون بایدها و نبایدهاي دینی نسبت به عوامل زیست
محیطی گفتگو کنیم ،ناگزیر خواهیم بود با بهرهگیري از آموزههاي موجود در
قرآن کریم و احادیث معصومین ،همچنین اصول و قواعد کلی به دست آمده از
خرد انسانی که عالمان دینی در علم اصول فقه ،درستی آنها را به اثبات رساندهاند؛
احکام و تکالیف فردي و اجتماعی نسبت به آنها را به دست آوریم .تردیدي
نیست که موفقیت چنین پژوهشی منوط به شناخت این عوامل در حوزه علوم
زیست محیطی است؛ بدین ترتیب با دانشی میان رشتهاي روبرو خواهیم شد که از
آن با عنوان «فقه محیط زیست» یاد میشود.
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هرگاه بخواهیم موضوع بهرهوري از عنصر آب را از نگاه فقهی بررسی کنیم،
می توانیم آن را در ضمن دو عنوان «میزان بهره وري» و «چگونگی بهرهوري»
مورد کنکاش قرار دهیم.
الف ـ آب و ميزان بهرهوري از آن
درباره چگونگی استفاده از منابع زیست محیطی دیدگاههاي مختلفی وجود دارد .از
یک سو ،گروهی با محور قرار دادن مطلق انسان و اصل قرار دادن رشد اقتصادي،
بر این باور هستند که براي استفاده از منابع طبیعی محدودیتی وجود نداشته،
میبایست بیشترین بهره برداري را از طبیعت کرد (اقتصاد ضد سبز)؛ از سوي
منابع زیست محیطی را توصیه میکنند (اقتصاد بسیار سبز) (فراهانیفرد1833 ،ش،.
ص.)571

عملی نبودن هر دو دیدگاه سبب شده است که گروهی در صدد یافتن راهی
میانه بوده ،به دنبال بهره برداري مدیریت شده از منابع طبیعی باشند ،به گونهاي که
ضمن حفظ پایداري این منابع و به حداکثر رساندن منافع آن ها ،تا جایی که
ممکن است از آلوده سازي محیط نیز احتراز شود.
دین مبین اسالم از یک سو ،با پذیرش این که طبیعت در تسخیر انسان است،
بر این مطلب تأکید میکند که همه چیز براي انسان و در خدمت انسان قرار دارد؛
اما از سوي دیگر با وضع قوانین بازدارنده ،کوشیده است تا این بهره وري از
طبیعت ،نه موجب آسیب دیدگی خود طبیعت شود و نه با استفاده بی رویه از آن،
ماندگاري این نعمت هاي الهی براي سایر انسان ها در معرض تهدید قرار گیرد.
بر این اساس ،آموزههاي دینی ،مسلمانان را به رعایت عدالت زیست محیطی
فرا می خوانند تا همگان فرصت استفاده از منابع زیست محیطی را داشته باشند و
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دیگر ،بوم محوران با تأکید بر لزوم حمایت از محیط زیست ،استفاده حداقلی از
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این نعمتهاي خدادادي تنها در اختیار گروه خاصی قرار نگیرند؛ ما افاء الله علي
رسوله من اهل القري فلله و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساکين و ابن السبيل کي لا
يکون دولة بين الاغنياء منکم( سوره انبیا ،81/51حشر ،1/27فرقان  ،03/52انفال  ،11/3ملک،0-8/91
تکاثر ،3/115روم ،01/81،بقره .)512/5،براي دستیابی به چنین هدفی ،پرهیز از اسراف،
یعنی خودداري از مصرف بیرویه از منابع طبیعی در دو سطح فردي و اجتماعی،
مورد تأکید و اهتمام رهبران دینی قرار گرفته است.
اخالق زیستی و تبیین بایستگیهای حفاظت و بهرهوری از منابع

بر این اساس ،هرچند ذخایر آب زمین از دیرباز یک منبع زیستی قابل احیا
محسوب می شود ،اما از آن جا که این ذخایر در سطح جهانی مورد تهدید جدي
قرار داشته و بیش از  01درصد کشورهاي دنیا به دالیلی همچون رشد جمعیت،
توسعه کشاورزي و آبیاري ،آلودگی منابع آب سطحی و زیر سطحی و سرانجام،
استفادههاي صنعتی با مشکل کم آبی روبرو هستند؛ نیاز به آب هر ساله حدود 8/5
درصد افزایش مییابد .چنین واقعیتی ما را ناگزیر میسازد تا بکوشیم ضمن استفاده
از آب براي رفع نیازهایمان ،از استفاده نامتعارف و زیاده روي در مصرف آن،
بپرهیزیم .موضوعی که امامان معصوم علیهم السالم نیز پیوسته مسلمانان را به آن
توجه میدادند.
موضوع اسراف در مصرف آب و لزوم پرهیز از آن ،در قالبهاي مختلفی
مورد گفتگو قرار گرفته است (حسینی1835 ،ش ،.ص.)71-79

اسراف در نوشيدن :امام صادق علیه السالم در مقام تبیین مفهوم اسراف در
مصرف آب ،با تعیین کمترین میزان تحقق اسراف میفرمایند« :ادني الاسراف هراقة
فضل الاناء» (مجلسی1018 ،ش ،.ج ،15ص)818؛ کم ترین اسراف دور ریختن آب
اضافی موجود در ظرف است.
اسراف در کارهاي عبادي :از جمله مباحث مهم در منابع اسالمی ،پرهیز از
اسراف در انجام امور عبادي است .مصرف بیش از اندازه از آب براي آن دسته از

 / 77فصلنامه اخالق زیستی

سال دوم ،شماره سوم ،بهار 1931

کارهاي عبادي که تحقق آنها منوط به استفاده از آب است ،همچون وضو و
غسل ،نه تنها عمل حرامی است که کیفر اخروي به دنبال دارد ،از نظر فقهی باطل
نیز هست .امام صادق علیه السالم در این باره میفرمایند« :ان لله ملکاً يکتب سرف
الوضوء کما يکتب عدوانه» (حرعاملی ،وسایلالشیعه ،ج ،1ص)801؛ خداوند فرشته اي دارد
که نام کسانی که در هنگام وضو اسراف می کنند ،مینویسند ،همچنانکه نام
دشمنان خداوند را یادداشت میکنند.
فقهاي مسلمان با مسلم دانستن اصل حرمت اسراف به طور کلی و حرمت آن
در مورد آب ،به چند حکم فقهی که ناظر به صرفه جویی در استفاده از آن است،
اشاره کردهاند:
عبادي که تحقق آن ها جز با آب امکان پذیر نیست .همچون وضو ،غسل و
پاک کردن نجاسات (ابن بابویه1019 ،ش ،.ص -31شریف مرتضی1012 ،ش .ص -110
.)118

 .5امکان اکتفا به یک وضو براي انجام چند نماز بدون در نظر گرفتن فاصله زمانی
میان نمازها ،مادامی که وضو باطل نشده باشد.
 .8عدم جواز استفاده از آب براي گرفتن وضو ،پس از انجام یکی از غسل هاي
واجب (مفید1011 ،ش ،.ص-28سالربن عبدالعزیز1010 ،ش ،.ص.)05

 .0لزوم اکتفا به استفاده از آب براي انجام یک غسل با نیت هاي مختلف (تداخل
اغسال) (خوانساري ،مشارق الشموس فی شرح الدروس ،ج ،1ص .)91

افزون بر این موارد ،یکی از مباحث فقهی ،آلوده شدن آب یا چاه آب به
نجاست است .آیا در این صورت باید همه آب دور ریخته شود یا میبایست میزان
دور ریختگی آب به حداقل ممکن برسد؟ فقها در مقام پاسخ به این پرسش به چند
حکم فقهی اشاره کردهاند:
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 .1استفاده از حجم اندکی از آب ،براي انجام آن دسته از کارهاي عبادي یا غیر
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 .2جواز استفاده از آب ،مادامی که رنگ ،بو و مزه آن بر اثر برخورد با نجاست
تغییر نکرده باشد (ابن براج1019 ،ش ،.ج.)51-58 ،17-58 ،1

 .9عدم نجاست آب چاهی که یکی از اشیاء نجس در آن افتاده باشد و لزوم اکتفا
به بیرون آوردن میزان محدودي از آب آن

(ابن براج1019 ،ش ،.ج،17-58 ،1

58ـ.)51

اخالق زیستی و تبیین بایستگیهای حفاظت و بهرهوری از منابع

ب ـ آب و چگونگي بهرهوري از آن
اگر قرار باشد از چگونگی بهرهوري از منابع آبی سخن بگوییم ،مسائل مختلفی
قابل بررسی هستند؛ اما از این میان ،پرهیز از آلوده کردن منابع آبی ،یعنی وارد
کردن مستقیم یا غیرمستقیم ضایعات زیانبخش توسط انسان به آن ،از جمله
مهمترین مباحث مربوط به چگونگی بهرهوري از آنها است .دفع نامناسب
فضوالت انسانی یکی از آالیندههاي جدي منابع آبی به حساب میآیند .مدفوع
انسان در هر کجا که باشد و به دلیل عامل میکروبی در آن ،سالمت انسان را به
خطر میاندازد .میکروبها از طریق آلوده کردن آب آشامیدنی و مواد غذایی از
طریق دست هاي آلوده و به صورت عفونت هاي کرم هلینیتیک مستقیماً از طریق
پوست وارد بدن انسان میشوند .جذب میکروب هاي مدفوعی ممکن است موجب
بیماري اسهالی وبا ،عفونت هاي روده اي یا تیفوئید شود (دبیري1812 ،ش ،.ص-112
امیربیگی1831 ،ش ،.ص.)10-12

افزون بر این ،تخلیه فاضالب تصفیه نشده به داخل رودخانهها و دریاچهها ،رها
کردن زباله هاي صنعتی و پسابهاي خروجی زمینهاي کشاورزي که مملو از
آفت کشها و علف کشهاي شیمیایی هستند یا از منابع عمده آلودگی آبهاي
شیرین به شمار میآیند (اسپولبر1831 ،ش ،.ص .)81-83همچنین توسعه بیرویه
استفاده از مواد آلی مصنوعی ،پیامدهاي منفی جدي بر سفره هاي آب شیرین به
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دنبال دارد .هم اینک بسیاري از منابع آبهاي سطحی و زیز زمینی به مواد سمی،
فلزات سنگین و آالینده هاي آلی پایدار آلوده شده اند و حیات محیط آبی آن ها
به شدت مورد تهدید واقع شده است (غضبان1831 ،ش ،.ص -598-590سیفی1831 ،ش،.
ص-157بافکار1838 ،ش ،.ص -89حمیدي کلیجی1830 ،ش ،.ص.)01

اگر آب آلوده براي مصارفی مانند آشامیدن ،استحمام یا شست و شو ،تهیه غذا
یا آبیاري محصوالت خوراکی مورد استفاده قرار گیرد ،به شدت سالمت افراد را
به خطرمی اندازد (چوپان و دیگران1811 ،ش ،.ص .)83-09بنا به گزارش بانک جهانی
در سال  1775هر ساله دو میلیون کودک در اثر استفاده از آب آشامیدنی آلوده و
ابتال به بیماريهاي میکروبی و غیره جان خود را از دست میدهند.
قرآن کریم در مقام توصیف آب از واژه طهور استفاده میکند ،این واژه
از این قابلیت برخوردار است تا عاملی براي زدودن آلودگی ها از سایر اشیا باشد.
وانزلنا من السماء ماءا

طهورا؛ (سوره انبیا ،81/51حشر ،1/27فرقان  ،03/52انفال ،11/3

ملک ،0-8/91تکاثر ،3/115روم ،01/81،بقره )512/5،و از آسمان آبی پاکیزه فرو فرستادیم.
و ينزل عليکم من السماء ماءا ليطهرکم به و يذهب عنکم رجز الشيطان و ليربط علي قلوبکم و
يثبت به الاقدام( سوره انبیا ،81/51حشر ،1/27فرقان  ،03/52انفال  ،11/3ملک ،0-8/91تکاثر،3/115
روم ،01/81،بقره)512/5،؛ و از آسمان آبی بر شما فرو فرستاد تا شما را پاکیزه سازد و
از شما پلیدي شیطان را زدوده و گامهایتان را بدان استواري بخشد.
بر این اساس ،آلوده کردن منابع آبی ،امري ناپسند بوده ،رهبران دینی ما را از
انجام آن بر حذر داشته اند .اسالم هیچ عذري را براي آلوده کردن آب حتی اگر
به منظور مقابله با دشمن باشد ،نمی پذیرد .امام صادق علیه السالم خطاب به یکی
از یاران خود فرمود« :و ال تفسد علی القوم ماءهم» (کلینی1011 ،ق ،.ج ،9ص-831

-831ج ،8ص-92ج ،9ص ،)280آب مردم را آلوده نکن.
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بیانگر این مطلب است که آب از یک سو ،خود فاقد آلودگی است و از سوي دیگر،
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در همین راستا ،احادیث فراوانی از پیامبر گرامی اسالم و امامان معصوم نقل
شده است ،حاکی از لزوم خودداري از انجام ادرار و مدفوع در آب« .البول في الماء
القائم من الجفاء» (نوري1011 ،ش ،.ص .)511-511ادرار کردن در آب راکد ،ستمکاري
است؛ «لا تبل في ماء نقيع» (کلینی1011 ،ق ،.ج ،9ص-831-831ج ،8ص-92ج ،9ص،)280
در آب پاکیزه ،ادرار نکن؛ «نهي رسول الله ان يتغوط علي شفير بئر ماء يستعذب منها او
نهر يستعذب او تحت شجرة فيها ثمرتها» (راوندي1011 ،ش ،.ص ،)511پیامبر گرامی اسالم
اخالق زیستی و تبیین بایستگیهای حفاظت و بهرهوری از منابع

از قضاي حاجت در کنار چاه آب آشامیدنی ،نهر آب یا زیر درخت میوه نهی
کردند.
امیرالمؤمنین ضمن نهی از ادرار در آب جاري ،به این مطلب اشاره دارند که
ساکنان آب از این کار آسیب می بینند .اگر بپذیریم که ادرار آدمی به شکل
فردي ،سبب آسیب دیدگی آبزیان می شود« ،ان النبي نهي ان يبول الرجل في الماء الا
من ضرورة و قال :الماء له سکان فلاتؤذهم ببول و لا غائط» (احسائی1018 ،ش ،.ج ،5ص)131؛
میتوانیم حکم کنیم که تخلیه فضوالت انسانی در منابع آب رو سطحی ،امري
ناپسند ،بلکه نامشروع خواهد بود.
با مالحظه همین جهت است که فقها هنگام بحث از حفر چاه براي دفن
پسابهاي خانگی و فضوالت انسانی ،لزوم رعایت فاصله الزم با چاه هاي آب را
مطرح کرده ،بر این باور هستند که به منظور پرهیز از آلوده شدن آبهاي
آشامیدنی موجود در چاه هاي آب (بئر) ،ضروري است چاه هاي دفن فضالب
(بالوعه) به گونه اي حفر شوند که امکان سرایت پسآبها به داخل آبهاي
آشامیدنی نباشد .این فاصله با دو عامل میزان شیب زمین و نوع خاک آن در تغییر
است .در زمینهاي غیر مسطح و شیب دار ،نباید چاه فاضالب به گونهاي حفر شود
که در باالدستی چاه آب قرار گیرد؛ همچنین در زمینهایی با جنس خاک نرم،
نبابید این فاصله به اندازهاي که باشد که به راحتی پسآبها به داخل آبهاي
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(بحرانی ،الحدائق الناضره فی احکام العتره

الطاهره ،ج ،1ص.)838

3ـ فقه محيط زيست و اخالق زيستي
اگر بخواهیم مجموعه مقررات فقهی پیرامون میزان و چگونگی بهره وري از منابع
آبی را با اصول اخالق زیستی برگرفته از آموزههاي دینی بسنجیم ،میتوانیم در
قالب چند اصل اخالقی آنها را مورد بررسی و داوري قرار دهیم:
الف ـ اصل عدالت :براساس آموزههاي دین مبین اسالم ،عدالت از جمله
بنیاديترین اصول حاکم بر نظام طبیعت و رفتار انسان است .منظور از عدالت در
طبیعت است به گونه اي که هیچ نقص و نقصانی در آن مشاهده نمی شود؛ ما تري
في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تري من فطور * ثم ارجع البصر ک ّرتين ينقلب اليک
البصر خاسئاً و هو حسير( سوره انبیا ،81/51حشر ،1/27فرقان  ،03/52انفال  ،11/3ملک،0-8/91
تکاثر ،3/115روم ،01/81،بقره ،)512/5،هر قدر در پی یافتن نقصان ،در خلقت بنگري،
درماندگی و زبونی بیشتري را تجربه می کنی.
باور به چنین اصلی در طبیعت ،سبب می شود بپذیریم که تمام منابع طبیعی،
همچنین گونه هاي حیوانی و گیاهی در چرخه حیات ضروري است .در نتیجه،
مصرف به میزان یا گونه اي که سبب بر هم خوردن تعادل چرخه طبیعت شود،
خالف عدالت تکوینی و نوعی ستم بر آن به حساب میآید.
بر این اساس:
 برهم زدن نظام اکولوژیک طبیعت و فراهم آوردن زمینه تهی شدن طبیعت ازذخایر و منابع آن توسط انسان ،در نتیجه مصرف بی رویه (اسراف) وي از آنها،
تعادل طبیعت را بر هم زده ،با عدالت تکوینی خداوند ناسازگار است.

سعید نظری توکلی

طبیعت که از آن به عدالت تکوینی نیز یاد میشود ،آفرینش داراي نظم و ضابطه
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 آلودهسازي طبیعت و منابع آن که از یک سو ،سبب انباشت آالیندهها درطبیعت شده ،از سوي دیگر ،زمینه تخریب تدریجی طبیعت و از بین رفتن منابع و
ذخایر آن را فراهم میکند؛ بر همزننده عدالت تکوینی طبیعت است.
افزون بر عدالت تکوینی ،با عنایت به پیوستگی نظام تکوین با نظام تشریع ،در
نظام حقوقی و تکلیفی دین مبین اسالم ،خداوند از یک سو ،خود هیچ قانونی که
موجب ستم به موجودات شود را وضع نکرده است؛ از سوي دیگر ،به انسان ها نیز
اخالق زیستی و تبیین بایستگیهای حفاظت و بهرهوری از منابع

اجازه نداده تا نسبت به همنوعان خود ،همچنین ،نسبت به سایر موجودات ،رفتاري
ستمگرانه داشته باشند (حرمت ستم به دیگران)؛ افزون بر این ،با وضع قوانین
بازدارنده ،انسانها را نسبت به رفتار ستمکارانه خود ،مسؤول شناخته ،براي چنین
رفتارهایی ،هم کیفر اخروي و هم مجازات دنیوي درنظر گرفته است.
بر این اساس ،استفاده بی رویه از منابع طبیعی ،از جمله ذخایر آبهاي رو
زمینی و زیرزمینی ،عملی مسرفانه است که انجام دهنده آن ،به واسطه حرمت
اسراف (نراقی1013 ،ش ،.ص )519و عدم پاسداشت نعمت هاي الهی ثم لتسئلن يومئذ
عن

النعيم( سوره انبیا ،81/51حشر ،1/27فرقان  ،03/52انفال  ،11/3ملک ،0-8/91تکاثر،3/115

روم ،01/81،بقره ،)512/5،هم در جهان آخرت ،گرفتار عذاب خواهد شد ،هم بسته به
شرایط مختلف ،سبب بطالن عبادت هاي انسان مسلمان میشود.
ب ـ اصل ضرر نرساني :آسیب نرساندن به خود و دیگران ،اصلی عقالیی است
که هرچند جامعه بین الملل درستی آن را در سدههاي اخیر پذیرفته و مبنایی براي
تصمیم گیريهاي حقوقی و اخالقی خود قرار داده است؛ اما پیامبر گرامی اسالم
بیش از چهارده قرن است که با بیان گزاره «لاضرر و لا ضرار في الاسلام» اصل بودن
آن را در نظام حقوقی  -اخالقی اسالم به رسمیت شناخته و آشکارا اعالن کرده
است که قانونگذار اسالم نه خود قانونی وضع کرده است که موجب آسیب دیدن
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انسانها بلکه موجودات شود و نه اجازه داده است که انسانها به یکدیگر یا به
سایر موجودات آسیب وارد سازند.
بر این اساس ،هرگونه مصرف بیرویه از منابع آبی ،از آن جا که موجب
کاهش حق بهرهوري دیگران میشود ،ضرر زدن به آنها تلقی شده ،حرام خواهد
بود .همچنان که آلوده کردن منابع و ذخایر آبی نیز سبب آسیب دیدگی آنان
شده ،عملی مجرمانه است که افزون بر کیفر اخروي ،مجازات دنیوي نیز به دنبال
خواهد داشت.
شایان یادآوري است که هرچند عدم بهره وري درست و به اندازه از منابع آبی
و آلوده کردن آنها ،نوعی آسیب رسانی به حقوق اجتماعی دیگران است؛ اما
یا مستقیم یا غیر مستقیم زمینه آلودگی آن را فراهم میکند ،چون زمینه آسیب
دیدگی خود را دست کم در دراز مدت فراهم میکند ،آسیب رسان به خود به
حساب آمده ،این عمل از جهت فردي نیز ناروا و حرام خواهد بود.
هرچند گستردگی و عدم گستردگی منابع آبی تأثیري در ناروایی و حرمت
آلوده سازي آنان ندارد؛ اما به نظر میرسد آلوده سازي ذخایر بزرگ آبی ،همچون
رودخانه ها ،دریاها و اقیانوسها از آنجا که منجر به نابودي بستر زیست بسیاري
از آبزیان ،کشتن انواع موجودات زنده ،همچنین محروم کردن انسانها از
نعمتهاي موجود در آبها میشود ،از جمله مصادیق فساد در زمین به حساب
میآیند و عقوبتی سنگینتر را نیز به دنبال خواهند داشت؛ ظهر الفساد في البر و
البحر بما کسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي

عملوا( سوره انبیا ،81/51حشر ،1/27فرقان

 ،03/52انفال  ،11/3ملک ،0-8/91تکاثر ،3/115روم،01/81،

بقره ،)512/5،فساد به خاطر

کارهایی که مردم انجام دادهاند ،در خشکی و دریا آشکار شده است خدا میخواهد
نتیجه بعضی از اعمالشان را به آنان بچشاند .و اذا تولي سعي في الارض ليفسد فيها و

سعید نظری توکلی

نباید از این نکته نیز غافل بود ،کسی که در مصرف منابع آبی زیادهروي میکند
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الفساد( سوره انبیا ،81/51حشر ،1/27فرقان  ،03/52انفال

 ،11/3ملک ،0-8/91تکاثر ،3/115روم ،01/81،بقره ،)512/5،هنگامی که روي بر میگردانند،
در راه فساد در زمین کوشش میکنند و زراعتها و چهارپایان را نابود میسازند،
خداوند فساد را دوست ندارد.
4ـ حفاظت از منابع آب و راهکارها
اخالق زیستی و تبیین بایستگیهای حفاظت و بهرهوری از منابع

آنگونه که پیشتر توضیح داده شد ،پایبندي به دو عنصر عدالت و ضرر نرسانی
میتواند محور رفتارهاي فردي و اجتماعی نسبت به میزان و چگونگی مصرف
منابع و ذخایر آبی باشد .اما به نظر میرسد شرط موفقیت این دو اصل در حمایت
از این منابع ،تغییر نگرش به منابع آبی و تبدیل آنها از یک موضوع فردي به
یک موضوع اجتماعی و آن هم در سطح بینالمللی است که خود به خود حمایت
از آنها نیز نیازمند به یک اراده جمعی جامعه جهانی خواهد بود.
همانگونه که میدانیم ،حاکمیت بر منابع آب یکی از موضوعات مهم
ژئوپلتیکی امروز جهان به شمار میآید .حرکت آب به عنوان یک منبع طبیعی
سیال و گذر آن از مرزهاي قراردادي کشورها سبب ایجاد حساسیت شده است .در
نقاطی که رودهاي بزرگ از چند کشور همسایه میگذرند ،عملکرد کشورهاي
باالدست رود بر کیفیت آب ،میزان برداشت از آب ،میزان برداشت از ذخایر
طبیعی موجود در آب ،همواره مناقشه برانگیز بوده است (برادن و شلی1838 ،ش،.

ص.)521
در کنفرانس توسعه و محیط زیست در ریودوژانیرو ،ژوئن سال 1775کشورها
متعهد گردیدند تا در تصمیمات داخلی کشورشان پیامدهاي جهانی را مورد توجه
قرار دهند .در اصل  51کنفرانس سازمان ملل در استکهلم نیز آمده است:
«کشورها نمیتوانند در قلمروي حاکمیت خود به محیط زیست آسیب برسانند .اما
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مردم کشورها حق دارند تا منابع طبیعی موجود در درون مرزهاي خود را برداشت
نمایند».
برخی از فقهاي مسلمان نیز به دلیل ضروري بودن آب براي زندگی انسان ،آن
را جزو ثروتهاي عمومی به حساب آورده ،بر این باورند که منابع و ذخایر آبی
تحت هیچ شرایطی به ملکیت افراد در نمیآیند(طوسی1831 ،ش ،.ج ،8ص.)535-532
جلوگیري از انحصار مالکیت در منابع آبی ،سبب خواهد شد ،همه افراد از یک سو
با داشتن احساس مالکیت نسبت به آنها ،خود را در حفاظت از آنها سهیم بدانند
و از سوي دیگر در برابر مصرفهاي بیرویه یا آلودهسازي دیگران واکنش نشان
دهند.
معروف و نهی از منکر» به منظور کنترل مصرف بیرویه دیگران ،همچنین بر
حذر داشتن آنان از آلوده کردن ذخایر آبی به عنوان وظیفه اجتماعی و همگانی،
بهره گرفت.

سعید نظری توکلی

براساس چنین نگرشی به منابع و ذخایر آبی به خوبی میتوان از اصل «امر به
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نتيجه
تردیدي نیست که بهرهوري از طبیعت و منابع آن ،از جمله حقوق نخستین هر
انسانی است؛ چرا که حیات وي به آن بستگی دارد .اما از آن جا که شرط
بهرهوري از طبیعت ،وجود و سالمت آن است ،استفاده بیرویه و تخریب منابع
طبیعی از آن جهت که زمینه نابودي طبیعت را فراهم میکند و این خود به معناي
از بین رفتن بستر مناسب براي ادامه حیات انسان است ،ضروري به نظر میرسد تا
اخالق زیستی و تبیین بایستگیهای حفاظت و بهرهوری از منابع

با کنترل مصرف ،بهینه سازي مصرف و پرهیز از آلودهسازي منابع طبیعی به حق
حیات خود احترام بگذاریم .چنین احترامی جز با رعایت دو اصل اخالقی  -دینی
زیست محیطی عدالت و آسیب نرسانی به دیگران امکانپذیر نخواهد بود.
عدالت تکوینی خداوند در آفرینش نظاممند طبیعت ،ما را وادار میسازد تا از
هرگونه اقدامی که منجر به بر همزدن نظام اکولوژیک طبیعت و فراهم آوردن
زمینه تهی شدن آن از ذخایر و منابع خود شود؛ همچنین آلوده سازي طبیعت و
منابع آن ،خودداري کنیم .از سوي دیگر ،باور به عدالت تشریعی خداوند و حرمت
انجام هرگونه عمل ستمکارانه نسبت به خود و سایر موجودات ،سبب میشود تا
انسانها در برابر استفاده بیرویه از منابع طبیعی از آن جهت که عملی مسرفانه
است ،مسؤول شناخته شده ،براي آن ،هم کیفر اخروي و هم مجازات دنیوي درنظر
گرفته شود.
افزون بر این ،با مبنا قرار دادن اصل عقالیی «لزوم پرهیز از ضرر نرسانی به
دیگران» که بسیار پیشتر از زمان تدوین اصول اخالق زیستی ،مورد تأکید رهبران
دینی و فقیهان مسلمان بوده است ،هرگونه بهره وري از منابع طبیعی از جمله منابع
سطحی و زیر سطحی آبی که موجب آسیب دیدن بالفعل یا بالقوه سایر انسانها و
موجودات غیر انسانی (حیوانات ،گیاهان) میشود ،عملی مجرمانه و حرام خواهد
بود.
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