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1 

 

 :هواپرسش ها و پاسخ های شرعی مرتبط با موضوع 

 

 هصنعتی از فیلترهای هوای مناسب در خروجی پسماندهایشان به بهاناستفاده نکردن مراکز   .1

شود چه  رساندن به سالمت مردم می قیمت بودن آنها که موجب آلودگی هوا و آسیب گران

 حکمی دارد؟

ای داشته  ای راه بیندازد باید یک برآورد هزینه خواهد کارگاه یا کارخانه طبعاً هر کسی که می 

تواند این کار را انجام دهد یا نه. یکی از لوازم کارگاه و کارخانه فیلتر  می باشد و بسنجد که آیا

مربوط به هوا است تا هوایی که متعلق به عموم مردم است آلوده نشود. اگر طبق قانون نصب 

 .فیلتر الزامی است، تخلف از آن جایز نیست

ای هوا را آلوده بکند و مردم  البته حتی اگر این مسئله در قانون هم ذکر نشده باشد و کارخانه 

به خاطر این مسئله در ناراحتی و مشقت باشند یا در ناراحتی هم نباشند اما به خاطر تنفس این 

هوای آلوده ضرر قابل توجهی متوجه آنان شود، این کارخالف شرع است و کسی که با توجه این 

  .کار را انجام بدهد مرتکب حرام شده است

  روهایی که آالیندگی بیش از حد مجاز دارند اشکال دارد؟آیا استفاده از خود .3

طورکلی آلوده کردن این هوای صافی که خداوند برای تنفس افراد، گیاهان و حیوانات  بله؛ به

ای نیست. اما از نظر شرعی اگر واقعاً آالیندگی یک خودرو بیش از  قرار داده است، کار شایسته

استفاده از آن اشکال دارد. البته حتی اگر قانون هم منع  حد مجاز است که قانوناً ممنوع است

یگران د دهدکه آالیندگی این خودرو ضرر زیادی به صاحب خودرو تشخیص می کرده باشد ولین

  .و واقعاً برای سالمت دیگران مضر است،باز هم استفاده از این خودرو جایز نیست زند می



کام محیط زیستی هب فتوای مقام معظم رهبری    اح
 

۲ 

 

هایی که  عمومی در زمان هده از وسایل نقلیشخصی و عدم استفا هوسایل نقلیوآمد با  رفت .2

  دارد؟ هوای شهر آلوده است چه حکمی

ای که هر چه این وسایل به  گونه اگر وضعیت یک وضعیت استثنایی و هوای شهر آلوده باشد به

ویژه افرادی  شود و تنفس این هوا برای مردم به تعدادشان اضافه شود به آن آلودگی اضافه می

های قلبی و تنفسی هستند ضرر قابل توجه داشته باشد، در این صورت اگر  بیماریکه دچار 

کسی سبب افزایش این آلودگی شود و ضرر معتنابه به مردم برساند، کار حرام مرتکب شده 

شخصی را بیرون نیاورند باید مراعات   است. لذا اگر مسئوالن اعالم کردند که مردم وسایل نقلیه

 .شود

عمومی   سرنشین به جای استفاده از وسایل نقلیه صورت تک از وسایل نقلیه به آیا استفاده  .4

 اشکال دارد؟

شخصی باعث شود هوا آلوده  هنقلی هاصل بر این است که ما به دیگران ضرر نزنیم؛ اگر وسیل 

طورکلی اگر ضرورتی برای  شده و ضرر قابل توجهی به مردم برسد، این کار حرام است. به

حدی است که به سالمت مردم ضرر  شخصی وجود ندارد و آلودگی به هنقلی هاستفاده از وسیل

 .زند، این کار جایز نیست می

شدن فضای  سیگارکشیدن در حالتی که موجب آلوده .5

 نفس دیگران شود اشکال شرعی دارد؟ت

اگر کسی تشخیصش این باشد که استعمال دخانیت مثل  

سیگار و قلیان برایش ضرر قابل توجه دارد، استعمال آنها 

هرحال به یقین نرسیده است، در این  داند در این حد ضرر ندارد یا به حرام است. اما اگر می

 .وضعیت ترک استعمال آنها بهتر است
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گر فردی سیگار بکشد و دود سیگار او موجب آزار و اذیت دیگران شود یا اینکه ضرر قابل حاال ا

توجهی برای دیگران داشته باشد، این کار حرام است. اما اگر موجب مزاحمت دیگران نباشد یا 

 .ضرر قابل توجه برای آنان نداشته باشد، حرام نیست، اما ترکش بهتر است

های دیگر نیست، بوق زدن،  صوتی ضررش گاهی کمتر از آلودگیبا توجه به اینکه آلودگی   .6

شود چه  صدای اگزوز وسایل نقلیه که گاهی آزاردهنده است و گاهی موجب آزار بیماران می

 حکمی دارد؟

ای  ای داشته باشند و همچنین هر چیزی که صدای آزاردهنده وسایل نقلیه که صدای آزاردهنده 

اگر صدای آنها موجب سلب آسایش دیگران شود و آرامش آنها  تولید کند حتی حیوانات خانگی

را به خطر بیندازد، این کار جایز نیست. اما اگر صدا در حد معمولی است و آزاردهنده نیست 

 .اشکالی ندارد

 :ها آبپرسش ها و پاسخ های شرعی مرتبط با موضوع 

 

 اشکال دارد؟ شیمیایی و نفتی به دریاریختن زباله و پسماندهای مواد   .7

اگر کاری انجام بدهیم که آرامش محیط زیست دیگران برهم بخورد یا حتی شرایط زیستی  

جهت دچار مسئله بشود و آنها آزار ببینند، این کار جایز نیست. مخصوصاً  حیوانات و گیاهان بی

 دریاها که محیط زندگی بسیاری از موجودات و مخلوقات الهی است صدق هاین مسئله دربار

ها هستند و بنابراین اگر به  کند. آبزیان امروزه یکی از منابع مهم تأمین مواد غذایی انسان می

ای وارد شود که همچنین به آبزیان هم لطمه بزند، این کار حرام است. منظور ما در  دریاها لطمه

 .شود ها و ... هم می ها و اقیانوس ها و خلیج اینجا از دریا اعم است و شامل دریاچه
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عالوه بر این حکم شرعی، اگر هم این کار از نظر قانونی ممنوع باشد که تخلف از قانون جایز  

 .ای بابت این کار تعلق بگیرد، افراد باید بپردازند نیست و اگر جریمه

عنوان آب آشامیدنی اشکال شرعی ندارد؟ یا  مجدد از آن به هفاضالب و استفاد هآیا تصفی  .8

 ستیم، مجبوریم به حکم شرایط اضطرار این کار را بکنیم؟آبی ه چون االن دچار کم

ها باید پاک و حالل باشند. اگر  خورد یا کالً نوشیدنی نوشد و غذایی که می آبی که انسان می

فاضالبی نجس باشد، برای آنکه بشود از آن آب آشامیدنی گرفت باید دو اتفاق بیفتد: اول: 

ای  نسان ضرری نداشته باشد و دوم: باید به مرحلهمصرف آن آب از نظر پزشکی برای سالمت ا

 ای تصفیه کردند که این دو شرط گونه برسد که از نظر شرعی هم پاک بشود. اگر فاضالب را به

انجام شد، مصرف آن آب اشکالی ندارد و این مسئله مربوط به حال اضطرار هم نیست. اضطرار 

 .خوریم حرامش را میبگوید اگر حاللش نیست  است که انسانبرای جایی 

گویند  دست آمد که از نظر آزمایشگاهی می بنابراین اگر فاضالب را تصفیه کردند و آب زاللی به

هیچ ضرری ندارد و همچنین پاک هم شده بود، مصرف آن اشکال ندارد. اما فاضالب به صرف 

صل به آب کُر شدن باید و شود؛ برای پاک اینکه از نظر پزشکی سالم شد خود به خود پاک نمی

جا جمع  ای که در یک شده بشود یا حتی بنابر احتیاط با آب کر مخلوط بشود. بنابراین آب تصفیه

شود باید در خروجی به یک شیر متصل به منبع شهر که وصل به کُر هست متصل بشود  می

 .حدی که با آن مخلوط بشود. در این صورت پاک هم هست و مصرف آن اشکالی ندارد به

از فاضالب  ،آبی بسیاری از کشاورزان در اثر کم .9

کنند؛ آیا این کار  ری استفاده میبرای آبیا

 خالف شرع است؟

خیر؛ اگر منع قانونی نداشته باشد خالف شرع 



کام محیط زیستی هب فتوای مقام معظم رهبری    اح
 

۵ 

 

شده با فاضالب آبیاری شود یا کود نجس پای آنها ریخته شود  نیست. اینکه محصوالت کاشته

گیرد و این  خاطر آنکه استحاله صورت می شود؛ به نمیشده  شدن محصوالت کاشته موجب نجس

  .دهد. بنابراین میوه یا دیگر محصوالت پاک است و مشکلی ندارد آب تغییر وضعیت می

 های زیرزمینی برای مصارف صنعتی و کشاورزی چه حکمی دارد؟ استفاده از آب .11

باشد که مثالً یک نفر گونه ن هر کسی نباید فقط به مدت و محیط زندگی خودش نگاه کند. این

کنم و تا پنجاه شصت سال دیگر هم زنده هستم و  بگوید که من فقط در این مزرعه زندگی می

ای وارد نشود و  دهم که به این شصت سال و این زمین خودم لطمه کارهایم را جوری انجام می

که برای او کاری هم به مصالح دیگران و آیندگان ندارم. ممکن است این فرد چاهی حفر کند 

رود یا  های آب زیرزمینی از بین می زند؛ سفره مفید باشد، اما با این کار به منابع طبیعی لطمه می

کرده و جزء  هایی که شاید هزاران سال مزارع را آبیاری می رود یا به قنات ها پایین می سطح آب

ین آمدند قانون شود. خب با توجه به این مسائل مسئول برکات کشور ما هست آسیب وارد می

های زیرزمینی در جاهایی که منع قانونی وجود دارد یا در  اند. بنابراین استفاده از آب وضع کرده

اید یا ملک  جاهایی که ملک شخصی دیگران است جایز نیست. اما اگر مجوز قانونی گرفته

 .شخصی خودتان هست و منع قانونی هم ندارد اشکال ندارد

صورت محدود برای ساکنین افراد کنار رودخانه و افراد محلی  هی بهخواستم بدانم صید ما می .11

 باشد یا خیر؟ بانی جایز می بودن از طرف محیط با توجه به ممنوع

اگر این کار از نظر قانونی ممنوع هست جایز نیست و حرام است؛ اما اگر ممنوع نیست آن 

 .مقداری که متعارف هست صیدش اشکالی ندارد

اند که اگر قبالً صید انجام شده باشد، حکم خوردن ماهی صیدشده چگونه  در ادامه پرسیده

 است؟
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شوید و  اید نمی پاسخ آن است که اگر واقعاً صید ممنوع بوده، شما مالک آنچه صید کرده

اید ضامن هستید و باید قیمت آن را  توانید از آن استفاده کنید. اگر هم قبالً استفاده کرده نمی

 .المال برگردانید یا حساب عمومی بیت به مرکز مربوطه

های آبی که  ویژه جوی های جاری و به استفاده از آب .13

ها جریان دارد برای  باغ برای آبیاری و باغبانی در کوچه

وضو، آشامیدن یا شستن خودرو چه  کارهایی مانند

 حکمی دارد؟

ها مانند  گونه آب تصرفات جزئی و متعارف در این

مثالً یک ظرف یا وضوگرفتن یا  برداشتن به مقدار آب

خوردن اشکالی ندارد حتی اگر ما ندانیم صاحبان این  آب

 .آب راضی هستند یا خیر

دیگر تصرف جزئی نیست؛ چراکه مقدار زیادی آب الزم دارد. حاال ممکن   اما شستن خودرو

اما ماشین را تمیز کند که متعارف هم باشد؛  هاست کسی یک سطل آب بردارد و با آن شیش

اینکه ماشین را در کنار جوی آبی که صاحب شخصی دارد متوقف کند و ماشینش را بشوید، این 

 .کار غیرمتعارف است و باید ببیند که صاحب آب راضی هست یا خیر

هایشان را آنجا  گونه باشد که افراد بروند و ماشین البته ممکن است عرف محل یک جوی این

این کار متعارف است و اشکالی ندارد؛ اما اگر غیرمتعارف باشد،  بشویند و منعی هم نباشد؛ اینجا

 .بدون اجازه صاحب آب اشکال دارد
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 :                                           زمین و گیاهانپرسش ها و پاسخ های شرعی مرتبط با موضوع 

  

  است؟های عمومی دارای ثواب خاصی  آیا کاشتن درخت و گیاه در منزل یا مکان .12

طورکلی درخت کاشتن از نظر اسالم ثواب دارد. کاشتن گیاه هم به این معنا که یا فضا را سبز  به

 .دهد، آن هم خوب است کند یا گیاهانی است که ثمر می کند یا هوا را تصفیه می می

ای هم هست که باید مراعات شود. آیا در هر جایی خوب است درخت بکاریم؟  اما احکام ثانویه

مکان عمومی بود، یا منزل خودمان بود چگونه است؟ بنابراین درست است که اصل اگر 

درختکاری و کاشتن گیاه خوب است اما حکم ثانویه هم در اینجا مطرح است. اوالً باید در ملک 

شود درخت کاشت. در ملک دیگران هم مجاز   خودمان باشد. در جاهای عمومی بدون اجازه نمی

یم. حتی ممکن است نوعی از درخت کاشتن در ملک شخصی هم اشکال نیستیم که درخت بکار

ای درست کرده، اما چون درست نساخته، این باغچه به ساختمان  داشته باشد؛ مثالً فردی باغچه

اند درختکاری  اینکه گفته هتواند به بهان دهد. این کار آزار به همسایه است. او نمی همسایه نم می

 .اش آزار برساند فضا سبز شود، شهر سرسبز باشد، به همسایه کنید تا هوا تصفیه شود،

ما در شمال کشور باغی داریم که در آن  .14

کاریم و پس از مدتی آنها  درختانی را می

فروشیم؛  را قطع کرده و چوب آنها را می

 آیا این کار جایز است؟

اوالً در روایات داریم که اگر درختی را قطع 

دیگری بکارید. از جای آن درخت  کردید، به

 .منظر دین بنا بر این است که فضا و طبیعت باید با طراوت و سرسبز باشد
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شود اگر درختان ملک شخصی  کردن درختانی که صرفاً از چوب آنها استفاده می ثانیاً قطع

مالک باشد و همچنین منع قانونی هم برای  هخودمان باشد یا اگر متعلق به دیگران است، با اجاز

 .ار نباشد اشکال ندارداین ک

طورکلی قطع درختان  وقتی ممکن است باغی متعلق به یک شخص هم باشد، اما قانون به اما یک

شود. بنابراین اگر قانونی  را ممنوع بکند؛ چراکه وجود آن درختان باعث سالمت هوای شهر می

حتی اگر درختان  ها قرارگرفته در داخل شهر را ممنوع کرده باشد، هست که بریدن درختان باغ

 .این باغ درختان میوه هم نباشند، باید قانون مراعات شود و نباید تخلف کرد

 قطع کردن درختان در شهرهای بزرگ برای ساختن برج و ویال چه حکمی دارد؟ .15

 .اگر منع قانونی وجود داشته باشد، قطع درختان جایز نیست

 درختان چه حکمی دارد؟ هشکستن شاخ .16
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المال  درختان را شکست. اگر این درخت متعلق به مردم یا مثالً اموال بیت هشاخجهت نباید  بی

درخت،  هاست، این کار حرام است. اگر هم باغ شخصی ما است، گاهی اوقات شکستن یک شاخ

 .جهت اموال است بردن بی اسراف یا ازبین

رای اینکه کنید که آن هم کار اهل فن است ب وقت است که شما درخت را هرس می اما یک

 .بیشتری دهد، این اشکال ندارد هدرخت میو

ای کوچک از درخت یا گیاهی که در پارک یا فضای عمومی وجود دارد برای  آیا کندن شاخه .17

 کاشتن در منزل یا جای دیگر اشکال شرعی دارد؟

هم دانید که منع قانونی دارد یا خیر، باز  بله؛ اگر منع قانونی دارد اشکال دارد؛ اگر هم نمی

توانید ببرید و در جای دیگری قلمه بزنید. اما اگر منع قانونی نداشته باشد اشکالی ندارد.  نمی

 .خواهد البته معموالً این کارها اجازه می

من چندین سال پیش با جسم تیزی  .18

ای را حک  بر روی درختی نوشته

 ام؛ االن باید چکار کنم؟ کرده

اگر آن درخت ملک شخصی فردی بوده 

رحال شما تصرفی در ملک او ه و به

اید که ضرر به آن وارد شده، باید  کرده

المال بوده و خسارت دیده  صاحب آن را راضی کنید. اگر آن درخت جزو اموال عمومی و بیت

 .المال برگردانید است، به مقدار خسارتش باید به بیت

ه است، خب این ضمان دانید هم که صاحبش راضی بود اما اگر نه، خسارتی وارد نشده است و می

ندارد. اما اگر خسارتی وارد نشده، در عین حال تصرف شده است در درخت متعلق به دیگری و 
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صاحب درخت راضی نبوده که روی درخت او با چاقو یادگاری بنویسند، باید رضایت صاحب 

 .درخت جلب شود

ت بهار طراوی که در ا آیا هرس کردن درختان و گیاهان و همچنین کندن گیاهان زنده .19

 اند جایز است؟ خاصی هم دارند و کنار درختان میوه روییده

آنان  هدر صورتی که این کار در ملک شخصی انجام شود یا اگر در ملک دیگران است با اجاز

های شهری را چید؛  توان علف هرز باغ یا زمین دیگران یا بوستان باشد اشکالی ندارد. اما نمی

 .دهد این اجازه را به ما نمی زیرا متصدی دارد و قانون

 ؟کاشت درخت در معابر شهری چه حکمی دارد .31

خواهند در یک معبر عمومی درختی  افراد اگر می

بکارند باید مجاز باشند؛ یعنی قانون به آنها این اجازه 

را داده باشد. حاال ممکن است مسئولین شهری به 

صورت کلی اعالم کرده باشند که هر کس در مقابل 

درخت بکارد؛ این به معنای مجاز دانستن است.  منزلش

کارند و  خود درخت می هیا اینکه عرف محل و شهر این است که افراد در مقابل منزل و مغاز

بخواهی بگوید  صورت دل منعی هم در کار نیست؛ این هم خوب است. اما اینکه کسی به

 .اید از نظر قانونی مجاز باشدشود و ب طور نمی خواهم در هر جا خواستم درخت بکارم، این می

 ها و گیاهان برای تزیین مجالس چه حکمی دارد؟ چیدن گل .31

اصل این کار اشکال ندارد؛ البته در صورتی که اوالً منع قانونی وجود نداشته باشد و ثانیاً گل 

 .صاحب ملک دیگری باشد همتعلق به ملک خودمان را بچینیم یا با اجاز
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روند به دلیل عدم آشنایی با مسیرها، گاهی تصور  روستاها می مردمی که برای تفریح به .33

درختانی که در آن مسیر وجود  هکنند هر مسیری مسیر عمومی است و خوردن میو می

که ممکن است وارد مسیر و باغ شخصی شده باشند و درختان  دارند مجاز است؛ درحالی

در نمود  به راسم سیزدهمیوه هم جزو اموال خصوصی باشد. این مسئله مخصوصاً در م

 بیشتری دارد. حکم این مسئله چگونه است؟

هایی که با زحمت محصولی در آن  هرحال به زمین افراد باید در این مناطق مراعات کنند که به 

به عمل آمده بدون اجازه وارد نشوند و زمین یا محصوالت لطمه نخورد که این کارها حرام است. 

شده است حتی اگر حصار هم نداشته باشد نباید در آن  آن کاشتهها که محصول در  این زمین

 .بدون اجازه وارد شد

های وسیعی که چیزی در  اما تصرفات جزئی مثل عبور کردن، نمازخواندن و نشستن در زمین 

آن کاشته نشده و حصاری هم ندارد اشکال ندارد و نیاز به اجازه از صاحب آن نیست. بنابراین 

ای هم به  ها، پای درختان بنشینند و استراحت کنند؛ لطمه د بروند در این زمینتوانن افراد می

 .خورد جایی نمی

که در فقه آمده است و در « حق الماره»عنوان  خوردن میوه ما یک حکم کلی داریم به هدربار 

روند،  بعضی جاها عرف محل هم همین است که افرادی که در یک راه و مسیری دارند می

گونه نباشد که  درختان آن مسیر بخورند؛ البته شرایطی دارد؛ فرمودند که این هد از میوتوانن می

خوردن مسیر را عوض کنند، یعنی در همان مسیر باشد؛ و به شرطی که به  افراد به قصد میوه

ای را همراه خود نبَرند و فقط بخورند؛ آن  ای نزنند و همچنین میوه درخت، زمین و محصول ضربه

صورتی که آنجا حصاری نداشته باشد یا منعی از طرف صاحب باغ یا زمین نشده باشد. هم در 

؛ دیگر کسی نرود عبور کند و وارد شود و «ورود ممنوع»وقت هست تابلویی زده شده که  یک

میوه بخورد که این کار جایز نیست. همچنین مسیرهایی که معلوم نیست حق الماره در آنها 
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سیر خصوصی است و کسی برای خودش قرار داده است، در اینجاها هم کند یا خیر، م صدق می

ها حصار  ها و باغ ای است که زمین گونه گر هم عرف محل بها .شود رفت در آنجا و میوه خورد نمی

ها را بخوریم، در این جاها هم  دانیم که صاحبانشان راضی نیستند که ما میوه ندارد ولی ما می

 .طورکلی در موارد مشکوک احتیاط خوب است به خوردن میوه جایز نیست و

شود با توجه به اینکه  ها و ادارات که برای آنها هزینه می های خیابان راه رفتن بر روی چمن .32

زشتی پیدا  هروند و فضای سبز چهر پس از مدتی که بر روی آنها راه رفته شود از بین می

 کند چه حکمی دارد؟ می

بردن  نطورکلی آسیب زدن و از بی به

شده، حاال چه محصوالت  زمین کاشته

گیاهی خوردنی در آن باشد، چه 

گیاهان زینتی، چه آن گیاهان کم 

باشد یا زیاد، چه در ملک شخصی 

دیگران باشد یا متعلق به امالک 

عمومی باشد مثل فضای سبز وسط 

 .ها حرام است ها یا بوستان خیابان

اند؟ خب نگذاشته باشند؛  ای این فضا نگذاشتهحاال ممکن است برخی بگویند چرا حفاظی بر 

برای آنها که واجب نیست حفاظ بگذارند. ما باید بدانیم که ضرر رساندن به اموال دیگران جایز 

 .نیست
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 زدن در روز طبیعت چیست؟ چمن گره آداب هتکلیف ما دربار  .34

ای هم برای آن  فایدهاصل این مسئله مبنایی ندارد و از نظر دینی هم تأیید نشده است و اثر و 

عالوه بر این اگر چمن متعلق به فضاهای عمومی  .زنند ندارد غرضی که افراد چمن را گره می

مردم هست، نباید  هشد باشد گاهی اصالً این کار جایز نیست که وارد بشوید و اگر زمین کاشته

هم اگر وارد اید. خسارتی  وارد آن بشوید و اگر صاحب زمین راضی نباشد مرتکب حرام شده

 .بشود باید جبران کنید

 کندن و استفاده از گیاهان دارویی و خوراکی در بیابان چه حکمی دارد؟ .35

اگر زمین ملک شخصی افراد نیست و این کار منع قانونی هم ندارد و از نظر سازمان حفاظت 

  .محیط زیست ممنوع نشده است اشکالی ندارد

زدن به محیط زیست نهی کنیم مصداق  ومی و لطمهاگر کسی را از ریختن زباله در فضای عم .36

 کند؟ نهی از منکر پیدا می

فهمیم که آیا این کار نهی از منکر هست یا خیر؛ منکر از نظر  اگر ما معنای منکر را بدانیم، می

فقهی هر کار ناپسندی است؛ حاال ممکن است مکروه باشد یا حرام. نهی دیگران از حرام واجب 

ها  مکروه مستحب است. بنابراین اگر نگوییم که ریختن زباله در این مکان است و نهی از کار

زدن به محیط زیست حرام  که در بعضی از موارد واقعاً ریختن زباله و لطمه -حرام هست 

نهی کردن دیگران از این کار هم مصداق نهی از منکر مستحب یا واجب است. ما باید  – هست

 .محیط زیستزدن به  جلوگیری کنیم از لطمه
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شدنی در کوه و دشت و طبیعت اشکال شرعی  های تجزیه آیا ریختن پوست میوه و زباله .37

 دارد؟

اگر این کار لطمه به اراضی، به طبیعت، به محیط زیست یا به سالمت مردم بزند حرام است.  

شود. بعضی از رفتارهای ما  اسالمی وارد می هامروز گاهی یک کار اشتباه ضررش به کل جامع

ای بسازیم که برای  گونه خواهیم یک کشوری را به شود؛ ما می دیگر عمل شخصی محسوب نمی

های عمومی مهمی دارد. حاال ممکن  سری رفتارهای ما لطمه دیگران الگو باشد، بنابراین یک

ها  بگوییم که حرام است؛ اما همان توانیم کوچکی باشد که از نظر حکم شرعی هم نمی هاست زبال

 .هم باز مراعاتش خوب است و پرهیز از این کارها پسندیده است

های طبیعی خالی از سکنه چه حکمی  های ساختمانی در محیط ریختن مصالح و مخروبه  .38

 دارد؟

ها ملک شخصی افراد  اگر آن مکان 

هست یا جزو امالک عمومی هست که 

ن ضایعات ای همنع قانونی دارد، تخلی

 .ساختمانی در آنجاها جایز نیست

توان خمس و زکات را  آیا می  .39

 زدایی کرد؟ صرف بیابان

« فی سبیل اهلل»مصرف زکات در این امور گاهی اشکال ندارد؛ چون یکی از مصارف زکات،  

وقت هست که  ای که الزم و ضروری هست انجام بشود. یک المنفعه هست یعنی کارهای عام

کند  شود، باد اذیت می شود که بر اثر آن هوا آلوده می ریزگرد می هها سبب پدید بیابانگسترش 

 .زدایی کنند و درخت بکارند هرحال الزم است که بیابان و به
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اما خمس مصارفش مشخص است و اگر کسی خواست که مثالً بخشی از خمس را برای این امور 

 .شتن اجازه این کار جایز نیستصرف کند، حتماً باید اجازه بگیرد و بدون دا

 شود؟ اش غصب محسوب می شده آیا استفاده از یک ملک خارج از کاربری تعریف .21

شود؛ به این معنا که اگر شخص مالک یک زمین مثالً با کاربری کشاورزی  غصب محسوب نمی

ون سازی کند، غصب نکرده، اما تخلف کرده است و از باب تخلف از قان باشد و در آن ساختمان

مرتکب گناه شده است. اما اینکه بگوییم این زمین غصب است و نمازخواندن در آن باطل است، 

 .گونه نیست خیر، این

محیطی  ها یکی از معضالت زیست ها و ساحل رودخانه ها، کنار جاده ریختن زباله در خیابان .21

 شده است؛ از نظر شرعی این کارها چه حکمی دارد؟

کند. دیگران وقتی  یک کشور اسالمی را مخدوش می هخراب و چهراین کارها محیط زیست را 

گویند که این فرهنگ مسلمانان است در حالی که فرهنگ  بینند می آیند و این وضعیت را می می

 .اسالم، فرهنگ تمیزی، پاکیزگی و نظافت است

به محیط زیست کند،  ثانیاً در برخی موارد این کار ما فارغ از اینکه چهره کشور ما را زشت می

 .زند؛ افراد باید از این کارها که در بسیاری از موارد حرام هم هست پرهیز کنند ضربه می

ها بار مالی  آوری این زباله کند. جمع بسیار زیادی را به کشور تحمیل می هثالثاً این کارها هزین

 .المال دارد زیادی برای بیت

های الهی به  جای آوردن شکر نعمت که بهدیگری که باید مورد توجه باشد این است  هنکت

کردن آنها  کردن از نعمات، کفران آنها و خراب نادرست هدرست از آنها است. استفاد هاستفاد
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بخش و هوایی مطبوع به ما بخشیده  شود. خداوند یک طبیعت زیبا، سواحلی لذت محسوب می

 ان کنند؟های گوناگون کفر است. چرا باید برخی این نعمات را با آلودگی

گونه دور  مجدد است و این هها قابل استفاد بعدی هم آن است که بسیاری از این زباله هنکت

شود بازیافت  هرحال این مواد را می دیگر کفران نعمت است. به هانداختن آنها خودش یک نحو

 .دها را به صورت جداگانه کنار بگذارند تا بازیافت شو نمود. خوب است که افراد این زباله

 ما هست؟ های بر عهد های تر وظیفه های خشک از زباله آیا در قبال جداکردن زباله .23

اند اینها را از هم جدا کنید، بله باید جدا کنید. اگر این را  اگر قانون شهرداری این است که گفته

 نگفتند و قانون نیست، از جهت تخلف نکردن از قانون اشکالی ندارد؛ اما از جهتی دیگر واقعاً

جا و بدون  صورت یک های تر به های خشک و قابل بازیافت را با زباله اسراف است که ما زباله

اندازیم. این ممکن است اسراف محسوب شود که اگر اسراف باشد، حرام است.  تفکیک دور می

 .گونه نیست، اشکالی ندارد اما اگر این
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 :حیواناتمرتبط با موضوع  پرسش ها و پاسخ های شرعی

 

 شکار حیوانات چه حکمی دارد؟ .22

« شکار ممنوع»عنوان یکی از مناطق  ای به اگر شکار از نظر قانون ممنوع بود، یعنی اگر منطقه

اعالم شده باشد، شکار در آن منطقه جایز نیست. یا اینکه اگر مسئوالن شکار نوع خاصی از 

حیوان جایز نیست. غیر از اینها شکار یک حیوانات را غیرقانونی اعالم کرده باشند، شکار آن 

عمل مباح است و اگر کسی برای گذران زندگی مثالً برای تأمین خوراک خودش حیوانی را که از 

 .نظر قانونی ممنوع نبود شکار کرد، اشکالی ندارد

شکار حیوانات در حال انقراض یا شکار غذای حیوانات در حال انقراض که باعث از بین  .24

شود چه حکمی دارد؟ مثالً شکار یوز ایرانی یا بز کوهی که غذای  خاص می هنرفتن آن گو

 الزم یوز است چه حکمی دارد؟

حیوانات حکمتی  هآفرینش هم

داشته و همچنین یک آثاری در 

ها دارد.  طبیعت و زندگی انسان

ای عمل کرد  گونه بنابراین نباید به

خاصی از بین برود.  هکه یک گون

گر در قانون کشور افزون بر اینکه ا

و نظام اسالمی شکار آن حیوان 

 .ممنوع بود، جایز نیست و باید پرهیز کنند
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 خوردن گوشت شکار غیرقانونی چه حکمی دارد؟ .25

شود؛ اگرچه  وقتی کسی حیوانی را که شکارکردنش ممنوع است شکار کرد اصالً مالک آن نمی

شود، اما قانون  گرفت مالکشان میهای آزاد را شکار کرد و  طبق یک حکم شرعی هر کس حیوان

کشور و نظام اسالمی فوق این حکم است؛ یعنی اگر قانون کشور و نظام اسالمی این بود که 

شکار یک نوع حیوان ممنوع است، کسی که آن حیوان را شکار کند غاصب است و از گوشت آن 

ت بگویید که اگر تواند استفاده کند و مالک گوشت آن حیوان نیست. ممکن اس حیوان هم نمی

شود. در اینجا اگر خود این گوشت را مسئولین تحویل  گوشت را دور بریزد که اسراف می

گیرند باید پول این گوشت  گیرند باید برود و الشه را تحویل دهد. اگر مسئولین تحویل نمی می

المال بدهکار  المال برگرداند و حتی اگر گوشت را استفاده کرده است، بابت آن به بیت را به بیت

 .است و باید این پول را برگرداند

کشتن حیوانات موذی ازجمله مورچه، سوسک و مارمولک چه حکمی دارد؟ کشتن و یا آزار  .26

رساندن بدون قصد به آنها چطور؟ حشرات 

ها  موذی که کشتن آنها جایز است کدام

 هستند؟

یک قانون و حکم کلی این است که حیواناتی که 

رسانند را آزار  و آزاری نمیکنند  اذیت نمی

نرسانید؛ اما این حکم کلی استثنا هم دارد. 

توانیم بگوییم هیچ حیوانی را نکشید. حاال  نمی

کنند کشتن آنها اشکالی  رسانند، خب اگر اذیت می های داخل خانه آزار می ممکن است مورچه

طور  ارمولک هم همینسوسک، مگس و م هندارد؛ اگرچه سوزاندن حیوانات نهی شده است. دربار

است؛ حتی ممکن است آزار و اذیت آنها ظاهری هم نباشد، اما ناقل میکروب باشند و سبب 
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بردن حیوانات موذی اشکالی  بیماری بشوند که این هم خودش یک نوع آزار است. بنابراین ازبین

 .ندارد

آزاری  ک حیوان بیاما اگر فردی بدون قصد کشتن، مثالً حواسش نبود و پایش را گذاشت روی ی

 .کردن خوب است و آن حیوان کشته شد، او مرتکب گناه نشده است؛ اگرچه مراقبت

گردد به  اما اینکه کدامیک از حیوانات یا حشرات موذی هستند و کشتنشان جایز است برمی

تشخیص خود افراد. این حیوانات زیاد هستند؛ چه آنهایی که آزار معمولی ظاهری متعارف 

 .و چه آنهایی که آزارشان در ظاهر نیست اما ناقل بیماری و میکروب هستند رسانند می

  ؟مورد از آنها داریم جایز است آیا کشتن حشراتی که ترس بی .27

رساند و حیوان  مورد باشد، نه، جایز نیست. اگر آن حیوان آزاری به کسی نمی اگر ترس بی

و از گوشتش استفاده کند؛ اینکه گوشت هم که نیست که شخص بخواهد آن را شکار کند  حالل

جا و عقالیی هست که  خودی یک حیوانی را بکشید این جایز نیست. اما اگر ترس، ترس به بی

 .واقعاً هراس دارد که این حیوان آزار برساند اشکال ندارد

 استفاده از نفت و مواد شیمیایی برای دورکردن حشرات چه حکمی دارد؟ .28

دهید که  شیمیایی را در اطراف اتاقتان قرار می هیا یک ماد اشکالی ندارد؛ مثالً شما نفت

 .حیوانات داخل اتاق شما نیایند؛ این کار اشکالی ندارد

زینتی چه  هداشتن آنها در منزل برای استفاد کردن حیواناتی مثل عقاب و نگه خشک .29

 حکمی دارد؟

اگر از نظر قانونی شکار عقاب ممنوع باشد، این کار جایز نیست؛ اما اگر ممنوع نباشد، آزار  

رساندن به حیوان هم مورد نهی دین است. حیواناتی که آزاری ندارند را نباید اذیت کرد. 
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بنابراین اینکه بخواهند چنین بالیی را سر حیوان بیاورند صرفاً با این منظور که زینت منزل 

باشد اشکالی « آموزشی»، این کار جایز نیست؛ اما اگر قصدشان غرضی عقالیی مثالً امر باشد

 .ندارد

 آزار و اذیت حیوانات به قصد تفریح یا شکار چه حکمی دارد؟ .41

رسانند جایز نیست. لذا اگر حیوان آزاردهنده نیست، برای  آزار رساندن به حیواناتی که آزار نمی

گوشتی که شکار آنها ممنوع  ذیت کرد؛ حاال اگر کسی حیوانات حاللتفریح و شکار نباید او را ا

  .نیست را شکار کرد و گوشتش را استفاده نمود اشکالی ندارد

های هرز را  زمانی که ما علف .41

کنیم آنها را  آوری می جمع

دانیم  سوزانیم و نمی می

ای مانند حشرات  موجودات زنده

بین آنها هستند یا خیر؛ آیا این 

 شکال دارد؟کار ا

ای  ها را بگردید و ببینید که وسط آنها حشره علف  نه، اشکالی ندارد؛ الزم نیست که شما همه

بینیم یا احتمال قوی  ای می های هرز یک حشره وقت هست که در بین علف هست یا خیر. یک

سوزاندن ها، خب در این صورت  آزاری رفته میان این علف دهیم که یک جانور یا حیوان بی می

 .درست نیست
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ای که به حیوانات وحشی یا به پرندگان برخورد  راننده  ها وظیفه در هنگام رانندگی در جاده .43

 کرده و موجب مرگ آنها شده است چیست؟

شده هست،  اگر آن حیوان متعلق به اشخاص یا جزو اموال عمومی مثالً در یک منطقه محفاظت

ه ضامن است. اما اگر تصادف در بیابان آزادی بوده که یک خب باید این زیان جبران شود و رانند

رفته  شده و این خودرو هم به آن برخورد کرده و آن حیوان آسیب دیده و ازبین جانوری رد می

است، در اینجا چون که عمداً این تصادف روی نداده است، راننده گناهی مرتکب نشده و ضامن 

 .هم نیست

 کال دارد؟شو گربه در منزل ا آیا نگهداری حیواناتی مثل سگ .42

العین است؛ یعنی خود حیوان نجس  های زیادی دارد. سگ نجس اول اینکه سگ با گربه تفاوت

گونه نیست.  گربه این هخورد سگ نجس و حرام است؛ نیم هخورد است؛ اما گربه نجس نیست. نیم

های  خصوص در مجتمع رساند. این مسئله به ها آزار می و اینکه سگ سروصدا دارد و به همسایه

خواهند طهارت شرعی را رعایت کنند و مسیرها و امکانات مشترکی  مسکونی که مردم می

که نگهداری حیوانات موجب شود اشخاص نتوانند  وجود دارد و ترددها هم زیاد است، درصورتی

س حیوان هرحال به همسایگان آزار برسد یا مثالً تما اعمال عبادیشان را درست انجام دهند و به

 .با بعضی از غذاها، موجب بیماری شود جایز نیست

ای دارد که برای حفاظت از آنها  یا باغی دارد، یا گله  طورکلی اگر کسی کارگاه یا کارخانه اما به

 .داری از سگ اشکالی ندارد احتیاج به سگ دارد، یا برای اغراض دیگری که عقالیی باشد، نگه

گوییم حرام است؛  کنند، این را نمی رای سرگرمی در منزل نگهداری میای را ب یا مثالً اینکه گربه

شود مالئکه  ای که سگ نگهداری می داری از سگ در خانه روایت داریم که در خانه نگه هاما دربار

 .کنند حضور پیدا نمی
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گوید مرجع من تابعیت از قانون را واجب نکرده است؛ لذا به خرید و فروش  فردی می .44

ای  اهلل خامنه پردازد. آیا تبعیت از قانون فتوای حضرت آیت قیمت می اری گرانپرندگان شک

 هست یا اینکه حکم حکومتی است؟

شود و نظم  یک از مراجع معظم تقلید تخلف از قانون را با اینکه موجب هرج و مرج می کدام

قانون که برای دانند؟ به فتوای همه مراجع معظم تقلید تخلف از  خورد جایز می عمومی برهم می

 .شود جایز نیست حفظ نظم عمومی وضع شده است و تخطی از آن موجب هرج و مرج می

  .فتوای حضرت آقا هم حکم حکومتی نیست

حاال به صورت موردی ممکن است در یک جایی بگوییم که قانونی هست که اگر کسی هم از آن 

جلوگیری هم نکردند و روح تخلف کرد، مشکلی پیش نیامد، منع قانونی هم وجود نداشت، 

آور نیست، آن قانون حکم تکلیفی از نظر شرعی ندارد. به این معنا که اگر کسی  قانون هم الزام

کشی عابر  تخلف کرد نتوانیم بگوییم حرام مرتکب شده است. مثل عبور نکردن عابران از خط

ت که اگر کسی از اش کم اس های عابر پیاده کشی پیاده در یک خیابان خلوتی که تعداد خط

توانیم بگوییم که مرتکب حرام شده است. اما همین شخص باید  کشی عبور نکرد، نمی خط

ای پیش آمد، او مقصر است.  خاطر این تخلف حادثه وقتی به تبعات قانون را بپذیرد و اگر یک

صالً به داند، پس ا بنابراین اینکه که کسی بگوید مرجع تقلید من تبعیت از قانون را الزم نمی

 .قانون عمل نکند، این درست نیست

عمومی بوده و   دارد که حفاظت از محیط زیست وظیفه اصل پنجاهم قانون اساسی مقرر می .45

هرگونه فعالیت اقتصادی که با تخریب محیط زیست همراه باشد ممنوع است؛ حال اگر 

درت به این تخلف یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مبا  ها های دولتی یا ارگان دستگاه

کنند تکلیف چیست؟ برای مثال فروش مجوز شکار، مجوز قطع درختان و تغییر کاربری 

 توسط مراکز مسئول چه حکمی دارد؟



کام محیط زیستی هب فتوای مقام معظم رهبری    اح
 

۲۳ 

 

قانون اساسی کشور که جزء قوانین اصلی هست باید مراعات شود. اینکه ما در فتاوای حضرت 

بینیم که تخلف از مقررات نظام  می اهلل و بسیاری از مراجع معظم تقلید آقا و حضرت امام رحمه

جایز نیست نشانگر اهمیت قوانین نظام اسالمی  -ترینش قانون اساسی هست  که مهم-اسالمی

نحوی تخلف از قانون یا تخلف از اصل پنجاهم بوده باشد این  است. بنابراین هرگونه عملی که به

 .شود حرام می

لف از قانون و قانون اساسی بود این از در عین حال درست است که هر عملی که مصداق تخ 

ای اینجا وجود دارد که قانون باید درست تفسیر بشود و  باشد، اما یک نکته نظر شرعی حرام می

  .تفسیر قانون هم با شورای محترم نگهبان هست

 فرازی از پیام مقام معظم رهبری به نخستین همایش حقوق محیط زیست در ایران

 

زیسررت  و محیررط    برا طبیعرت    تعامرل   شریوه   تررین   صرحیررح  و  دیردگاه   تررین   جامع ،اسالم در

 . است  گردیده  بیان

خود را با آنها   و ما بایرد رابطه  و موزون آفریده   متقن ،پدیرده هرا را زیبا  هستى و همه  جهان خداوند،

مواجه   را با بال و مصیبت   جامعهو   و آلوده  نادرست خود آنرا ویران   و برا تصرفات  کنیرم  تصحیح

 . نسازیم

مرعنروى و  ،اخالقى ،  عاطفی ،اعرم از جاندار و بیجان ،و محیط  به طبیعت   اسالم   نگاه

 ،عادالنره ، طبیعى نیز بر پایه اصولى متین  است و برخروردارى از مرواهرب  گرانه   هدایت

 . و سازنده استوار گردیرده است  متوازن ، حکیمانه

و   اى سالم  نسلها از نرعمرتهراى الهرى و ایجراد جامعه    همه  بررخروردار سراخترن  متعالى اسالم  هدف

و   و الزامرات شرعى براى حفظ تعادل   بدور از فاصله طبقاترى و مستعد براى رشد و شکوفایى است

اضرار به غیرفراهم آورده    عدم    مقید بهروى و   طبیعى با پرهیرز از زیراده  ازمواهب  در استفراده  توازن

 . است

اى    وظیفه ،نسرلهرا  برراى همره از محیط زیست،   حفاظت ،جمهورى اسالمی ایران   اساسى   در قانون

 . است  شده  در فعالیتهاى اقرتصرادی مرمنروع اعالم  آن  عمومى تلقی گردیرده و هرر گرونره تخریب


