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مقدمه
مشکالت و بحران های محیط زیستی در سالیان اخیر ،از هر زمان دیگر بیشتر است .بشر
امروزی در شرایطی قدم به هزاره سوم گذاشته است که با چالش های زیادی به ویژه در رابطه
با مسائل محیط زیستی مواجه می باشد .عدم پایبندی به قوانین الهی و احکام و فضایل
اخالقی ،از مهمترین عوامل پیدایش این مشکالت و بحران هاست .محیط زیست مکان و
فضایی است که انسان و سایر موجودات زنده در آن زندگی می کنند و با آن در کنش و
واکنش هستند.
مهاجرت زیاد به شهرها و گسترش شهر نشینی و استفاده بیش از اندازه از منابع مانند
جنگلها و مراتع سرسبز و از بین رفتن زمین های جنگلی و سبزه زارها ،افزایش سیل های
مخرب و فاجعه بار ،کاهش تنوع زیستی (گوناگونی گیاهان ،حیوانات و نژادها) و نابودی گیاهان
و حیوانات ،صید بیش از اندازه از دریاها و کاهش ماهی ها و موجودات دریایی ،از بین رفتن
خاک های حاصلخیز ،مصرف بیش از حد سم و مواد شیمیایی ،آلودگی دریاها ،پایین آمدن
سطح آبهای زیرزمینی از جمله چاهها و قنوات در نتیجه مصرف بیش از اندازه از آنها ،آلودگی
هوا و باال رفتن گرمای زمین و از بین رفتن الیه ازن ،تنها بخشی از این مشکالت محیط
زیستی محسوب می شود.
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اثر آلودگی ها و تخریب محیط زیست
درادیان آسمانی به خصوص اسالم به موضوع محیط زیست به گونه عمیق و برجسته توجه
شده است؛ در قرآن کریم ،خداوند انسان را خلیفه خویش در زمین معرفی نموده است (آیه 03
سوره بقره) .جانشینی و خالفت ایجاب می نماید که انسان امانت زمین را به نیکویی حفظ
نموده و آن را از هرگونه تخریب و فساد مصون نگه دارد و با دانش و علم نسبت به عمران و
استفاده بهینه از زمین بکوشد .حفاظت از محیط زیست به عنوان بخشی از اعمال عبادی و
ارزشمند است و برای عمل کنندگان به دستورات اسالم در این زمینه پاداش و مزد نیز در
نظرگرفته شده است .دقت و تأمل در مبانی اعتقادی محیط زیست در اسالم نشان می دهد که
پیروان این مکتب واال در برابر حفاظت و صیانت از محیط زیست و تالش برای پاک نگهداشتن
و بهبود آن مسئول و مکلف هستند و رعایت مسائل محیط زیستی نه تنها یک موضوع انسانی
صرف به حساب می رود بلکه یک تکلیف شرعی و دینی است که تخطی از آن نافرمانی آشکار
در برابر دستورات خالق هستی محسوب می شود.

اهمیت پرداختن به موضوع محیط زیست
در مکتب توحیدی اسالم ،اخالق محیط زیستی ،اخالقی خدامحورمی باشد؛ زیرا برگرفته
ازجهانبینی توحیدی است که در آن ،خدا محور جهان ،خالق و نگهدارنده آن میباشد.
بنابراین ،مراقبت از محیط زیست ،مراقبت از چیزهایی است که متعلق به خداوند است .با
نگاهی به آیات و روایات و سیره ی اهل بیت (ع) روشن می گردد که هیچ مکتبی مانند اسالم
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به طبیعت و محیط زیست اهمیت نداده است .از سوی دیگر ،قرآن کریم در بسیاری از آیات،
انسان ها را به مطالعه طبیعت و عناصر آن فراخوانده و بیان داشته است که همه چیز در جهان
آفرینش بر پایه ی نظم و عدالت استوارمی باشد (مانند آیه  03سوره قمر؛ ما هر چیزی را به
اندازه آفریدیم) .بسیاری از سوره های قرآن کریم به نام یکی از عناصر طبیعت خوانده می
شود.
همچنین حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی (مدظله العالی) در اجرای بند
یک اصل  ۱۱3قانون اساسی ،در نامهای به رؤسای قوای سه گانه ،سیاستهای کلی محیط
زیست را در تاریخ  ۱030/30/62ابالغ فرمودند .ایجاد نظام یکپارچهی ملی محیط زیست،
مدیریت هماهنگ و نظاممند منابع حیاتی ،جرمانگاری تخریب محیط زیست ،تهیهی اطلس
زیستبوم کشور ،تقویت دیپلماسی محیط زیست ،گسترش اقتصاد سبز و نهادینهسازی فرهنگ
و اخالق محیط زیستی از جمله محورهای ابالغیهی رهبر معظم انقالب اسالمی است .در ادامه
فرازهایی از محورهای وزین سیاستهای کلی محیط زیست ذکر می گردد:
 گسترش سطح آگاهی ،دانش و بینش محیط زیستی جامعه و تقویت فرهنگ و معارف دینیِمشارکت و مسئولیتپذیری اجتماعی بهویژه امر به معروف و نهی از منکر برای حفظ محیط
زیست در تمام سطوح و اقشار جامعه.
 تدوین منشور اخالق محیط زیست و ترویج و نهادینهسازی فرهنگ و اخالق محیط زیستیمبتنی بر ارزشها و الگوهای سازندهی ایرانی ـ اسالمی.
از نظر حقوقی می توان عنوان نمود که قانون اساسی شالوده و اساس یک حکومت می باشد
و در قانون اساسی کشورمان نیز ،در اصل پنجاهم آن به صورت مستقیم به محیط زیست و
جایگاه آن اشاره شده است .در این اصل آمده است؛ در جمهوری اسالمی حفظ محیط زیست
که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ،وظیفه
عمومی تلقی می گردد .از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست
یا تخریب غیرقابل جبران آن مالزمه پیدا می کند ،ممنوع است .در منابع اسالمی و فقهی دین
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مبین اسالم و احکام پیشرفته فقهی آن نیز ،بسیار به مسئله حفظ محیط زیست به عنوان
حقوق عامه اهمیت داده شده است و آیات بسیاری در حرمت زمین و عدم اتالف و تخریب
محیط زیست با ذکر دلیل عنوان شده که برای ایجاد نگرش محیط زیستی مناسب است.

محیط زیست و مسئولیت اجتماعی
محیط زیست موهبتی از سوی خداوند متعال می باشد که در اختیار ما قرار گرفته است تا از
آن استفاده کنیم ،در واقع تمامی محیط اطرافمان که در آن زندگی می کنیم محیط زیست ما
محسوب می شود .این محیط شامل؛ خانه ،محله ،شهر ،جنگل ها ،مراتع ،دشت ها ،پارک ها و
 ..متعلق به همه بوده و وظیفه ی انسانی ،اجتماعی و مذهبی هر انسانی است تا در حفاظت آن
بکوشد و سالمتی آن را تامین کند .مسلما محیط زیست ناسالم می تواند خطرات جبران
ناپذیری بر سالمتی روحی و جسمی انسان داشته باشد.
امروزه بحث حفاظت از محیط زیست یکی از مباحث مهم جهانی محسوب می شود ،به گونه
ای که در برخی موارد عدم نگهداری درست و یا رعایت نکردن استانداردهای حفاظت از محیط
زیست در یک کشور ،می تواند سالمت کل جهان را مورد تهدید قرار دهد .تخریب بی رویه
جنگل ها ،شکار حیوانات ،آلودگی محیط زیست از طریق زباله های خانگی ،کشاورزی و
صنعتی ،آلودگی هوا از طریق تولید و استفاده بیش از حد وسایل آلوده کننده ،مصرف بی رویه
سوختهای فسیلی و انتشار گازهای گلخانه ای و گرمایش جهانی و  ...همه از مواردی هستند
که محیط زیست را تهدید می کنند .دین اسالم نسبت به محیط زیست انسانها ،بی توجه
نبوده و برای آن احکام جامع و مانعی پیش بینی کرده است وآن را متعلق به همه انسانها می
داند که باید به طور صحیح و با توجه به میزان سهمشان از آن استفاده کنند و باقی منابع را
برای آینده گان محافظت نمایند و از نابود کردن آن بپرهیزند.
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محیط زیست متعلق به همه انسانها است ،منابع را برای دیگران محافظت کنیم.
هدف اصلی از حفاظت محیط زیست در منابع اسالمی و حقوقی ،پرهیز از آسیب رساندن به
عناصر طبیعی و جلوگیری از تخریب آنهاست .محیط زیست موهبتی است الهی ،که استفاده
مفید و صیانت از آن می تواند اثرات رو به رشدی در زندگی انسان و ارتقاء کرامت انسانی
داشته باشد .احکام اسالمی و اسناد حقوقی به قواعد مرتبط با حفظ محیط زیست که هدف
آنها حفظ منافع مشترک بشریت است توجه ویژه ای داشته و ابراز می دارند که حق بر محیط
زیست ،تکلیف و مسئولیت در برابر محیط زیست را به همراه دارد.

مسئولیت مبلغین در دنیای امروز در حوزه محیط زیست
مبلغان مذهبی به علت جایگاهی که از رهگذر پیوند با مذهب به دست آمده است و همچنین
به دلیل برخورداری از مهارت های ارتباطی ،تسلط بر متون دینی و بهره مندی از مخاطبان
عام در مجموع از این قابلیت برخوردارند که مردم را به سمت سبک های زندگی سالم هدایت
کنند .مبلغان دینی می توانند با سخن گفتن درباره فضائل سبک زندگی سالم ۱به ویژه

 ۱سبک زندگی سالم؛ حذف عادت های اشتباه با استفاده از آموزه های قرآنی و زندگی ائمه علیهم السالم و در نتیجه داشتنن رفتارهای
صحیح در تمامی مراحل زندگی.
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مواردی که در مضامین قرآنی و احادیث معتبر و مستند ریشه داشته باشد ،تقویت کننده
عادات سالم و کاهش دهنده هزینه مراقبت های بهداشتی و حفاظت از محیط زیست به عنوان
حقوق عامه باشند .ارائه علوم دینی و آموزه های قرآنی متناسب با دنیای امروز و همگام با
پیشرفت سایر علوم ،امری الزم است که می تواند مبین این موضوع باشد که قرآن کتابی برای
دیروز ما انسان ها نبوده و برای امروز و فردای ما نیز دستورات سازنده و حکمت های عالمانه
دارد که عمل به آنها سبب آسایش دنیوی و اخروی و متعاقبا باعث بهبود وضعیت محیط
زیست و حفاظت از آن می شود.

آموزه های دینی از طریق سازوکارهای زیر می تواند سالمت جوامع را
بهبود بخشد:
 کاهش رفتارهای پرخطر 6برای سالمت و پیگیری سبک زندگی سالم. تعلق به جماعت های مذهبی و عضویت در شبکه های اجتماعی دینی و دریافت حمایتاجتماعی از آنها.
 تاثیر مناسک و عبادات مذهبی در سیر زیستی انسان. نظارت اجتماعی نهادها و گروه های مذهبی بر افراد عضو آنها از طریق آموزه ها ،ایجادمحدودیت ها و فشارهای اجتماعی.
در ممالک اسالمی ،مراجع فکری ،از جمله امامان جماعت ،در شکل گیری آراء و عقاید
عمومی نقش تعیین کننده ای دارند .نهادهای دینی وظیفه دارند با فراهم آوردن محیط های
پشتیبان سالمت و جلوگیری از رفتارهایی که سالمت را به خطرمی اندازند ،مردم را به
محافظت از جسم خویش و محیطی که در آن پرورش می یابند ،تشویق کنند .جهت گیری
اولیه مکاتب الهی و به ویژه شریعت اسالم ،تربیت انسان و تقویت بنیانهای اعتقادی اوست؛
چنان که پیامبر اکرم(ص) بخش قابل توجهی از دوران رسالت خود را به این مهم پرداختند.

 6رفتارهای پرخطر؛ به رفتارهایی گفته می شود که احتمال به وجود آمدن اثرات بد جسمی ،روحی ،روانی و اجتماعی را برای فرد افزایش
دهد.
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انسان معتقد و تربیت شده در دامان مکاتب الهی ،در جایگاه اساسی ترین عنصر جهان
هستی ،رفتار خود را با عناصر دیگر این جهان به گونه ای سامان می دهد که هیچ گونه
نگرانی درباره تضییع حقوق هم نوعان ،تخریب محیط زیست و ناپایداری توسعه به همراه
نخواهد داشت .چارچوب کلی شریعت درباره چگونگی رابطه انسان با خداوند ،طبیعت و جامعه
انسانی شکل گرفته است .در این چارچوب ،انسان در مرکز مثلثی تصویر می شود که در رأس
باالی آن خداوند قرار دارد و در دو رأس دیگر جامعه انسانی و طبیعت هستند .در این مثلث،
رابطه خداوند با جامعه انسانی و طبیعت ،رابطه خالقیت ،قیومیت و تدبیر است.

نعمات خداوند متعال برای ادامه حیات انسان
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قرآن کریم در بیان پاره ای از مسائل اقتصادی ،با نگاهی جامع و فراگیر ،انسان را از هر گونه
فساد در زمین باز می دارد و می فرماید" :در زمین ،پس از اصالح آن فساد مکنید (آیه 62
سوره اعراف) ".بدیهی است که نابودی منابع و آلوده کردن محیط زندگی ،از مصداق های
فساد در زمین هستند .در روایت های اسالمی ،زمین ،منبع خیر و برکت و همچون مادری
مهربان دانسته شده که نگهداری سالم آن بر همگان الزم است .رسول اکرم(ص) نیز می
فرمایند" :از زمین محافظت کنید ،چرا که زمین اصل و منشأ شماست (عالمه مجلسی،
 ".)۱023در جای دیگر نیز فرموده اند " :جز به هنگام ضرورت ،درخت را قطع مکنید و آبیاری
درخت همانند سیراب کردن مؤمن تشنه است (عالمه مجلسی".)۱023 ،

درک ارزش محیط زیست و تداوم پایداری محیط زیست
سرمایه های محیط زیست باید به عنوان یک ثروت در نظر گرفته شوند و ارزش آنها به همراه
ارزش سرمایه های انسانی مورد توجه قرار گیرد .حفاظت از محیط زیست به معنای عدم بهره
برداری یا حتی کمتر استفاده کردن از امکانات طبیعت نیست بلکه مراد استفاده بهینه و
عاقالنه از طبیعت است .بهره برداری صحیح از منابع و حفظ و بقای محیط زیست از مهمترین
اصول توسعه متوازن است که باید تبیین شود .از دیدگاه صاحب نظران اسالمی ،اگر محیط
زیست بر محور هوا و هوس انسان قرار گیرد ،فساد سراسر آن را فرا خواهد گرفت لذا اگر
قوانین هستی تابع این تمایال ت انحرافی قرار گیرد ،هر و مر سراسر هستی را فرا می گیرد.
در روایتی از امیر مومنان(ع) آمده است که "کیفر کسی که بدون دلیل موجه چهارپایی را
بکشد یا درختی را قطع کند یا کشتزاری را تخریب سازد یا چاه یا نهر آبی را تخریب سازد،
جریمه نقدی و شالق است (آیت اهلل مصباح یزدی ".)۱036 ،این موضوع نشان دهنده اهمیت
جاری شدن قوانین الهی در خصوص نحوه بهره برداری از منابع طبیعی و معدنی است .تصرف
ناروا چون آلوده ساختن محیط زیست ظلم است.
خداوند نعمت را در اختیار انسان قرار داده است تا شکرگزار باشد و از آن به نحو مطلوبی
استفا ده نماید .ولی اگر با بهره برداری خود ،طبیعت و محیط زیست را آلوده و تخریب نماید،
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نسبت به نعمت بزرگ طبیعت کفر ورزیده و مستحق عقاب دنیوی و محرومیت از این نعمت و
موهبت الهی می شود .انسان الزم است فضای زیستی موجودات دیگر را تضمین نماید وامکان
بهره وری همگانی و همیشگی را برای همه موجودات در زمین فراهم آورد .لذا انسان نمی
تواند نسبت به پدیده های طبیعی احساس مالکیت حقیقی نماید وهرگونه تصرف از جمله
تصرف زیان بار را در آن داشته باشد .آنچه که در اختیار انسان با مالکیت اعتباری قرار گرفته
است در حقیقت امانت الهی است و این موضوع از تضامین روشن توسعه پایدار می باشد.
توسعه پایدار به معنای مدیریت و حفاظت منابع پایه و جهت دادن به مقوالت فن آوری و
نهادی به نحوی است که نیازهای انسانی برای نسل های کنونی و آینده بشری به صورت
مستقر و پایدار تامین شود .توسعه پایدار از نظر محیط زیستی؛ غیرمخرب ،از نظر اقتصادی؛
پویا و از نظر اجتماعی؛ قابل پذیرش است.

آموزه های اسالمی و شاخصه های سبز
دیدگاه مکتب اسالمی و آموزه های آن درباره ی اخالق ،محیط زیست و طبیعت نشان از
توجه به شاخصه های محیط زیستی دارد  ،به منظور مقایسه آموزه های این مکتب و مفاهیم
رویکرد سبز به محیط زیست ،ابتدا باید مشخص کنیم که منظور از پایداری چیست و چه
نکاتی را در بر می گیرد .متفکرین و محققین علوم محیط زیستی با همکاری سیاستمداران و
اقتصاددانان راهی را پیش پای جامعه جهانی قرار داده اند که امروزه از آن با نام توسعه پایدار
یاد می شود و مهمترین شاخصه های آن در این زمینه ،شامل مفاهیم زیر است:
 درک ارزش واهمیت محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن به هر نحو ممکن. حفظ منابع برای آیندگان ،استفاده صحیح ،جایگزینی جهت پایداری منابع در دسترس وجلوگیری از اسراف بسیار تاکید می شود .برای مثال ساخت و ساز هر ساختمان باید به گونه
ای طراحی شود که استفاده ا ز منابع جدید را به حداقل برساند و در پایان عمر مفید خود،
منبعی برای ایجاد ساختمان های دیگر باشد و منابع استفاده شده مجددا به چرخه استفاده و

11

تولید بازگردد .در مرحله ی بعد توجه به انرژی های طبیعی مانند نور خورشید ،آب و باد
جهت کاهش استفاده از سوخت های فسیلی و پایداری منابع برای آیندگان مدنظر است.
 برابری بین نسلی و درون نسلی با این مضمون که همگان از امکانات یکسان بهره مند شوند،نسل آینده پرداخت کننده هزینه زندگی نسل فعلی نباشد و توسعه یک فرد ،جامعه یا یک
نسل باعث محدود شدن امکانات افراد جامعه یا نسل های دیگر نشود .در حقیقت افراد به گونه
ای از منابع موجود استفاده کنند که نسل های آتی با مشکل مواجه نشوند و تضمین بقای
منابع برای استفاده آیندگان وجود داشته باشد.

زمین را برای نسل های آینده محافظت کنیم.
 فضاهای مطبوع در محیط طبیعی و مصنوعی از منظر در نظر گرفتن عناصر زیبایی ساز درمحیط ،به خصوص معماری و محیط کالبدی ،مورد تاکید است .زیبایی که اصالت داشته باشد
افراد را به ماندن در فضا ترغیب می کند و با پدید آوردن حس آشنایی به مکان در افراد زمینه
ی ماندگاری فضا را فراهم می آورد .در این حالت ،تمایل به حفظ محیط در افراد تقویت شده
و ضمانتی بر پایداری محیط بوجود می آید.
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جلوگیری از آلودگی محیط زیست با توجه به دستورات دینی
قرآن کریم انسان را در پیشگاه خداوند متعال در برابر موهبت هایی که در این دنیا به او داده
شده است مسوول و پاسخ گو می داند .یکی از این موهبت های الهی ،محیط زیست و طبیعت
پیرامون اوست که با حفاظت از آن در کنار بهره مندی صحیح از منابع ،سالمت جامعه نیز
حفظ می شود .پاسخ گوی ی انسان در برابر دادگاه عدل الهی ،به خوبی در این آیه قابل مشاهده
است " :سپس در همان روز (قیامت) از نعمت ها سوال خواهید شد (آیه  0سوره تکاثر) ".امام
علی (ع) نیز در نهج ابالغه می فرمایند " :از خدا بترسید درباره بندگان و شهرهای او؛ چرا که
در روز قیامت از همه چیز ،حتی درباره اماکن و حیوانات سوال خواهید شد".خداوند در عین
این که می فرماید " جهان را مسخر انسان قرار دادیم ولی آن را امانتی در دست انسان معرفی
می کند (بر گرفته از آیه  ۱6سوره نحل و آیه  26سوره احزاب) ".اگر انسان طبیعت را امانتی
از سوی خداوند بداند هرگز ب ه مثابه ملک خود با آن رفتار نمی کند و در بهره برداری از آن
زیاده روی نکرده و آن را آلوده نمی سازد.
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انسان با گذشت زمان آموخت برای استفاده بهتر و بیشتر از مواهب طبیعی و نیز حفاظت از
خود در برابر محیط ،بر دامنه اطالعات خود بیافزاید .به این ترتیب آموخت که حیوانات را اهلی
کند ،از گیاهان بهتر استفاده کند و پناهگاه های محکم تری برای خود بسازد .اما به مرور زمان
با دخالت انسان و نفوذ در طبیعت ،اقلیم مناطق را دگرگون ساخت ،رودها و حتی دریاچه های
مصنوعی به وجود آورد و با دخالت هایش تعادل طبیعت را بر هم زد و باعث بی نظمی و
نابسامانی در آن شد.
آلودگی عبارتست از وارد نمودن مواد یا انرژی توسط انسان در محیط زیست اعم از هوا،
آب و یا زمین به طوری که باعث تغییر نامطلوب در خواص فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی
محیط زیست شده و منابع حیاتی ،سالمت و فعالیت انسان و سایر موجودات زنده با خطر
مواجه گردد .در محیط زیست چندین نوع آلودگی وجود دارد ،که عبارتند از :آلودگی آب،
آلودگی هوا ،آلودگی خاک و آلودگی صوتی .با صنعتی شدن و روند رو به رشد جوامع شهری،
میزان این آلودگی ها به طور قابل توجهی افزایش یافته است ،چنانچه اگر تدابیر خاصی جهت
کنترل و جلوگیری از مواد آالینده و یا حذف آنها اتخاذ نگردد ،جوامع بشری در آینده با
مشکالت جدی روبه رو می گردند .در ادامه به بررسی برخی موارد در این خصوص پرداخته
می شود.

 آلودگی آبدر خصوص اهمیت آب در آیات قرآن کریم آمده است" :و همه چیز را از آب آفریدیم ،آیا
ایمان نمی آورند؟ (آیه  03سوره انبیاء) ".و در جایی دیگر آمده است" :او کسی است که از
آسمان آب را فرستاد و همه نباتات را ما به وسیله آب رویاندیم (آیه  33سوره انعام) ".و
بسیاری از آیات دیگر که از اهمیت آب و اثر آن در پیدایش و ادامه حیات در زمین سخن به
میان آورده است .آب به همان نسبتی که در تندرستی آدمی و ادامه حیات وی موثر است،
هنگامی که آلوده باشد ،سالمت و زندگی را به وضع تاسف بار و مرگ آوری دگرگون می کند،
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چنانکه اگر آب به میکروب وبا آلوده گردد ممکن است در مدت کوتاهی ،جان صدها هزار نفر
یا بیشتر را به مخاطره افکند؛ از این رو ،در این زمان ،مردم به ویژه دانشمندان برای پاکیزه
بودن و تصفیه آب اهمیت به سزایی قائلند .اسالم بیش از چهارده قرن پیش در میان مردمی
که هیچ گونه آگاهی از نظافت و بهداشت نداشتند ،برای بهداشت و آلوده نکردن آب و محیط
زندگی مقرراتی را وضع و آلوده نمودن آب را ممنوع کرده است .پیامبر اکرم(ص) "از آب دهان
انداختن در چاهی که آب آشامیدنی مردم از آن تامین می شود ،منع فرموده اند و همینطور از
مدفوع نمودن در کنار نهر آب یا زیر درختی که میوه دارد نهی نمودند چرا که موجب رنجش
مردم می شود (التهذیب ،")۱ ،حتی فرموده اند" :از آلوده کردن آب دشمنان نیز بپرهیزید
(فروع کافی  ".)0 ،از امام صادق (ع) نیز نقل است که فرموده اند" :آقای نوشیدنی های اهل
بهشت ،آب است (وسایلالشیعه".)66 ،

آلودگی منابع آبی در اثر تخلیه فاضالب و پسماندها
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امروزه بر اثر آلوده کردن منابع آب زیرزمینی و آب سطحی؛ چشمه ها ،قنوات ،رودخانه ها و
آب دریاها به زباله ها و پالستیک ها ،آسیب های جدی به منابع آبی وارد آمده است .انتقال
بیماری های گوناگون از طریق آب آلوده ،هزارن سال است که یکی از بزرگترین معضالت
جوامع بشری بوده و هر ساله تعداد زیادی از مردم به خاطر همین مسئله جان خود را از دست
می دهند و ساالنه میلیون ها تن ماهی و موجودات آبزی بر اثر آلودگی های ایجاد شده از بین
می روند و چرخه حیات و محیط زیست انسان ها دچار اختالل می شود .با توجه به مطلب
فوق الذکر می توان نتیجه گرفت که جلوگیری از آلودگی آب ها و نیز تصفیه آب های آلوده به
عنوان ضروری ترین مسئله حیاتی مطرح است.
از جمله اقداماتی که ضمن بهره برداری صحیح از منابع آبی ،می تواند سبب کاهش آلودگی
منابع آب کشور شود:
نحوه دفع صحیح زباله ها و عدم تخلیه فاضالب های شهری ،کشاورزی (باقیمانده سموم،
کودهای شیمیایی ،آفت کش ها و )...و صنعتی و جلوگیری از انتقال آلودگی ها به اینگونه
منابع می باشد.

 آلودگی هوااز جمله آیاتی که برای نهی از آلوده نمودن هوا می توان استدالل کرد ،آیات ذیل است" :با
دستان خود خویشتن را به هالکت نیفکنید (آیه  ۱36سوره بقره) ".در وجه استناد به تکریم
آیه فوق بر کسی پوشیده نیست که آلوده کردن هوای محیط زیست ،فساد در زمین محسوب
می گردد و آلوده کردن هوای محل زندگی چون ماده حیاتی است ،اقدام به هالکت نفس تلقی
می شود .از منظر روایات نیز می توان به روایت نبوی زیر اشاره نمود.
امام صادق (ع) فرمودند " :رسول خدا از ریختن سم در سرزمین مشرکین نهی فرموده اند
(الکافی ".)6 ،وقتی ریختن سم که اعم از سموم خاک و هواست در سرزمین مشرکین نهی
شده است ،به طریق ا ولی در سرزمین مسلمین حبس منعی است که عدم عمل به آن حرام
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خواهد بود که البته احکام وضعی نیز به آن استوار خواهد بود .مثل ابطال معامالتی که نتیجه
ی آن آلوده کردن هوای زندگی انسان ها می باشد.

ایجاد هر گونه آلودگی ،اثر مستقیم بر حیات انسان دارد.
آلودگی هوا ترکیبی از ذرات جامد و گازها در هوا است از جمله؛ دود حاصل از سوخت ناقص
در موتور خودروها ،انتشار گازهای گلخانه ای ،مواد شیمیایی کارخانه ها ،گرد و غبار و ،...برخی
از آالینده های هوا سمی هستند و استنشاق آنها می تواند مشکالت بهداشتی افراد را افزایش
دهد و افراد مبتال به بیماری های قلبی یا ریوی ،بزرگساالن و کودکان بالغ بیشتر از آلودگی
هوا رنج می برند .آلودگی هوا فقط در خار از محیط زندگی نیست .هوای داخل ساختمان
محل زندگی و محل کار نیز می تواند آلوده باشد و سالمت انسان را تحت تاثیر قرار دهد ،مانند
مواد پاک کننده خانگی ،رنگ و لوازم نقاشی و مواد شیمیایی نظیر حشره کش ها و...
از عوامل اصلی آلودگی هوا می توان به سوزاندن سوخت های فسیلی (زغال سنگ ،نفت ،بنزین
و ،)...فعالیت های کشاورزی (حشره کش ها ،آفت کش ها ،کودها و ،)...گازهای خروجی
کارخانهها ،صنایع و فعالیت های معدنی اشاره نمود.
برخی از راهکارهای مبارزه با آلودگی هوا عبارتند از:


استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی (اتوبوس و مترو) به جای ماشین شخصی.
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صرفه جویی در مصرف انرژی و سوخت های فسیلی (نفت ،بنزین و)...



کاهش استفاده از سموم و مواد شیمیایی و عدم آتش زدن کاه و کلش و زباله ها به ویژه
در مراکز دفن زباله و محیط های روستایی و حاشیه شهرها.



استفاده از دستگاه ها با انرژی کارآمد بهتر :مانند چراغهای کم مصرف که نسبت به المپ
های قدیمی بسیار بهینه تر هستند و برق کمتری مصرف می کنند ،عمرشان طوالنی تر
است و به کاهش مصرف انرژی کمک می کنند.



درک مفهوم کاهش ،استفاده مجدد و بازیافت :اصوالً نگاه قرآن کریم به مسئله اقتصادی
نگاهی در راستای بهرهوری مناسب و درست از امکانات و وسایلی است که خداوند در
اختیار بشر بهطور مستقیم و یا با تولید و کار قرار داده است از اینرو از مردم میخواهد
که هر چیزی را درست و به شکل مناسب آن مورد استفاده قرار داده و از اسراف و تبذیر
و عدم بهرهمندی از آن خودداری ورزند.
همچنین در آیه  0۱سوره اعراف در رابطه با اسراف عنوان شده است" :اى فرزندان آدم
جامه خود را در هر نمازى برگیرید ،و بخورید و بیاشامید [ولى] زیادهروى نکنید که او
اسرافکاران را دوست نمیدارد".
لذا در راستای خطوط هدایتی قرآن کریم چیزهایی که برای افراد ،دیگر استفاده ندارند
را دور نیندازند .زباله ها ضمن ایجاد انواع آلودگی ها در محیط زیست ،نهایتا به چرخه
زندگی انسانها باز می گردند و سبب بروز مشکالت و بیماریهای متعددی می شوند .می
توان اینگونه مواد و یا وسایل را مجددا برای استفاده های دیگر مورد بهره برداری قرار داد
یا با بازگشت آنها به فرایند چرخه تولید ،مورد بازیافت قرار داده و محصول جدید مورد
نیاز دیگری توسط صنایع تولید کننده و بازیافت کننده تولید نمود .بعنوان مثال می توان
از شیشه های قدیمی برای نگهداری حبوبات استفاده نمود و یا با تفکیک کاغذهای باطله
و تحویل آنها به غرفه های بازیافت در تولید روزنامه و کارتن های بسته بندی نقش
موثری داشت.
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 آلودگی خاکاز منظر قرآن کریم ،خاک ماده اولیه خلقت انسان و همچنین جایگاه نهایی بدن اوست و
عناصری که تقریبا همه نیازهای مادی انسان را در خویش نهفته است ،به او می رساند (برگرفته
از آیه  6سوره انعام) .از طرف دیگر در برخی موارد همچون تطهیر (غسل و وضو) ،می تواند
جایگزین آب ،عامل پاکی و آمادگی انسان برای انجام فرائض دینی باشد .خاک سجده گاه انسان
است و تماس با آن بدان حد اهمیت دارد که در مواردی به جای آب قرار داده شده است؛ ساده
ترین راه ایجاد تماس با آن ،در باغ ها ،بوستان های عمومی شهری ،گردشگاه های طبیعی و به
طور کلی فضاهای خصوصی و عمومی است .خداوند متعال در قرآن کریم می فرمایند" :او کسی
است که زمین را فرش زیر پا و آسمان را سقف برای شما قرار داد (آیه  66سوره بقره) ".و
همچنین می فرمایند " :روز قیامت زمین از اخبار خود سخن می گوید به آنچه که خداوند به آن
وحی نموده است (آیه  0و 6سوره زلزال) ".همانگونه که مشاهده می گردد ،زمین عنصری با
شعور تلقی شده است که گنجینه اسرار الهی است .در روایات از امام علی (ع) نیز نقل شده است:
"انسان ها مورد سوال واقع می شوند ،حتی در مورد زمین ها و چهارپایان (اصول کافی ".)6 ،
وجود مواد شیمیایی سمی (آالینده ها) در خاک ،در غلظت های باال که برای سالمتی انسان و یا
اکوسیستم خطرناک است آلودگی خاک گفته می شود .عوامل انسانی مانند ریختن زباله ها در
خاک ،تخلیه فاضالب های شهری و روستایی و فاضالب های صنعتی و سموم و آفت کش ها،
بروز حوادث نفتی و شیمیایی و ...موجب آلودگی خاک می گردند و به صورت زنجیره ای به هم
پیوسته بر روی حیات گیاهان ،حیوانات و انسان ها تاثیر می گذارد.
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آلودگی خاک با تخلیه فاضالب و پسماند
از جمله اقداماتی که می تواند سبب کاهش آلودگی منابع خاک کشور شود:
جلوگیری از فرسایش خاک با حفظ پوشش گیاهی مناطق (جنگل ها و مراتع) و ایجاد فضای
سبز و درختکاری ،استفاده از روش های صحیح کشت و کار در مزارع و باغ های کشاورزی و
استفاده از کودهای طبیعی به جای کودهای شیمیایی ،جلوگیری از نفوذ نفت ،بنزین و روغن
ماشین به خاک  ،دفع صحیح زباله های شهری و روستایی و عدم پراکندگی زباله در محیط و
تفکیک زباله ها در مبداء (منزل) ،عدم استفاده از محصوالتی که به مدت طوالنی ( 033تا 633
سال) در محیط زیست باقی می مانند و به راحتی تجزیه نمی شوند مانند سفره پالستیکی یکبار
مصرف و همچنین ظروف یک بار مصرف پالستیکی و در صورت لزوم می توان از ظروف یکبار
مصرف گیاهی که سریع تر در محیط زیست تجزیه می شوند ،استفاده نمود.
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ظروف یکبار مصرف گیاهی
یادمان باشد هر آنچه که ما در زندگی روزانه خود مصرف و بهره برداری می کنیم به نوعی از
طبیعت به دست آمده است .بنابراین زیاده خواهی و زیاده روی های انسان مستقیم و
غیرمستقیم منجر به فشار بیشتر در جهت بهره برداری از طبیعت می شوند .این مهم در تمام
طبقات اجتماعی هم اتفاق می افتد .خانواده های مرفه و با توان اقتصادی باال ،با انجام خرید های
زیاد و گاهی غیر ضروری به طور غیر مستقیم منجر به فرسایش خاک می شوند؛ تغییر
دکوراسیون منزل و خرید مبلمان جدید به معنی فشار به بهره برداری از چوب درختان است.
افراط در خرید البسه به معنی افزایش تقاضا برای پارچه ،کشت بیشتر پنبه و فشار زیاد به خاک
حاصلخیز است.
در برخی خانواده های کم توان تر ،بهره برداری مستقیم از طبیعت به منظور فروش چوب،
گیاهان دارویی ،پوست حیوانات و موارد دیگر ،تخریب جبران ناپذیری را به محیط زیست وارد
می کند.
از این قبیل مثال ها هزاران مورد وجود دارد که هر کس می تواند در زندگی خود جستجو کرده،
بیابد و برای آن راهکار جایگزین داشته باشد.

 آلودگی صوتیگاهی آلودگی صوتی باعث هالکت بعضی از انسان ها معرفی شده است" :و ظالمان را صوت
شدید فرا گرفت و صبحدم به هالکت افتادند (آیه  22سوره هود) ".گاهی صدای بلند به صدای
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حمار شبیه و از آن نهی شده است" :هنگام راه رفتن متعادل باش و صدای خود را پایین بیاور که
بدترین صدا ،صدای االغ است ".رسول اکرم(ص) نیز فرموده اند " :ای ابوذر در سه موضع صدای
خود را پایین بیاور؛ موقع تشعیع جنازه ،موقع جنگ و موقع قرائت قرآن (آیت اهلل مصباح یزدی،
".)۱036
بر اساس تحقیقات علمی نیز سروصدا یک محرک عصبی برای سیستم عصبی شناخته شده
است که این محرک ها برخی از هورمون ها را آزاد می کنند که این هورمون ها خطر ابتال به
فشار خون را افزایش می دهن د که فشار خون باال رابطه مستقیمی با حمالت قلبی و سکته مغزی
دارد .وقتی سروصدایی وجود داشته باشد با وجود اینکه این سروصدا مشکل بزرگی است اما مغز
توانایی انطباق با آن را دارد و در نتیجه آن را عادی جلوه می دهد که این خود بسیار بد و
خطرناک است زیرا متوجه سروصدا نشده و دچار بیماری می شود .بنابراین بهتر است به این نوع
آلودگی نیز توجه ویژه ای داشته باشیم.
برخی از راهکارهای کاهش آلودگی صوتی عبارتند از:
رشد فرهنگی در رفتار با خانواده و مردم و مدیریت ترافیک ،منع آمد و شد کامیون و وسایل
نقلیه سنگین در مناطق شهر ی و بافت های روستا نشین ،رعایت حال بیماران و سالمندان در
ایام ویژه مربوط به اعیاد مذهبی و ایام سوگواری ،ایجاد سد دفاعی در برابر نفوذ صدا با افزایش
سطح فضای سبز مانند کاشت درختان،استفاده از دیوارهای عایق صوتی و شیشه های دوجداره،
انتقال کارگاه های پر سروصدا به شهرک های صنعتی در حومه شهرها و روستاها و...

استفاده صحیح از منابع
نعمت های الهی اعم از خوردنی ها وآشامیدنی ها و ....همه مواهبی هستند که خداوند منان
جهت استفاده بشر آفریده است ،یکی دیگر از نعمت های الهی ،انرژی و مواد سوختی مانند برق،
گاز ،نفت ،بنزین و ...است .قرآن کریم بارها به این نکته اشاره کرده است" :بخورید از هر آنچه که
خداوند روزی شما کرده است (آیه  00سوره مائده) ".البته ناگفته نماند خداوند بر طبیعت و
خلقت خود قانونی دارد که بر طبق آن همه نعمت ها از تقدیر و اندازه و ظرفیتی مخصوص
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برخوردارند .امروزه بر همگان ثابت شده است که منابع محیط زیستی و مواهب الهی موجود در
زمین محدود است و استفاده بیش از حد برخی ،موجب محرومیت دیگران می شود .لذا وظیفه
دینی و انسانی اقتضا می کند در مصرف آنها اعتدال رعایت شود و بهینه مصرف گردد و از اسراف
به طور جدی و دقیق پرهیز شود که اسراف در همه امور از گناهان بزرگ به شمار می آید و مانع
استجابت دعا و عامل از دست دادن نعمت است .رسول اکرم(ص) می فرمایند" :هرکس تبذیر و
اسراف کند ،خدا او را از روزی محروم می کند (الکافی ")6 ،و همچنین امیر مومنان (ع) نیز
می فرمایند" :سبب فقر اسراف است (میزان الحکمه".)۱ ،

اسراف مواد غذایی ،سبب تولید پسماند بیشتر و آسیب به محیط زیست می شود.
یکی از راهکارهای موثر در استفاده صحیح از انرژی های خدادادی ،تالش برای تطبیق زندگی
هایمان با طبیعت است .چهار فصل خداوند بی حکمت آفریده نشده و سراسر نشانه نظم و
قانونمندی خالق تواناست .تحمل کمی گرما در تابستان و کمی سرما در زمستان نه تنها بر
میزان مصرف انرژی بسیار موثر است ،بلکه انسان را به تفکر در خلقت و شکرگذاری خداوند منان
وامیدارد.

توصیه اسالم به ایجاد فضای سبز
از رسول گرامی اسالم (ص) نقل شده است" :اگر نشایی در دست یکی از شماست و دنیا در
آستانه قیامت است و مرگ شما قطعی است اگر کمترین مهلت برای غرس نهال و کاشتن آن
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در اختیار دارید از آن فرصت کوتاه کمک بگیرید و آن را کشت کنید (نهج الفصاحه".)6 ،
تاثیر فضای سبز و م راتع در بهداشت انسان و سالمت محیط زیست مورد تاکید روایات
بیشماری است ،ارزش فضای سبز ،ایجاد آن و محافظت از آن به همراه بهره برداری صحیح از
منابع طبیعی بسیار حائز اهمیت می باشد .حتی این موضوع به بهره برداری شخصی اختصاص
ندارد و کاشتن برای بهره برداری حیوانات و پرندگان هم ارزش دارد و شخصی که از حیات و
بقای خود امیدی ندارد نیز به ایجاد فضای سبز ترغیب شده است .ایجاد فضای سبز و مراقبت
از آن یکی از بهترین نذرهای فرهنگی است که می توان مومنین را به آن تشویق نمود.

کاشت درخت توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

اهمیت تنوع زیستی و نقش انسان در برقراری تعادل
در روایات قرآنی و احادیث بیشماری به غرس درختان و حفظ گیاهان و همچنین حقوق
حیوانات اشاره شده است و تداوم زندگی بشر را به استفاده صحیح از این منابع حیات دانسته
است .بطورکلی مجموعه جهان هستی هوشمندانه با خالق خویش ارتباط دارند ،هر چند انسان
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عادی قادر به ادراک آن از طریق متعارف نیست .به گواهی آیات و سخنان پیشوایان معصوم
(ع) حی وانات نیز از ادراک و شعور بهره مند و دارای احساس و عواطف هستند ،از همین رو
حرمت دارند .انسان ها هم در برابر بهره برداری از آنها به رعایت احترام ذاتی و حق حیات آنها
مکلف اند و از سوی پروردگار حقوقی بر عهده دارند و فقه اسالمی یک نوع از حقوق واجب بر
انسان را حقوق حیوانات دانسته است (آیت اهلل جوادی آملی.)۱036 ،

دوستی با حیوانات؛ آزاد سازی پرنده آسیب دیده پس از مداوا
امام صادق (ع) فرمودند" :هر چند خداوند حیوانات را بی ادراک و شعور {ویژه آدمیان}
آفرید ،چهار خصلت را به آنها عنایت کرد؛ شناخت خالق خود ،شناخت چگونگی پی جویی
روزی ،شناخت نر از ماده و ترس از مرگ (عالمه مجلسى ".)۱023 ،امام سجاد (ع) نیز فرموده
اند " :حیوان ،چراگاه خود را می شناسد و میداند کجا تهی از حاصل است (الکافی".)2 ،
بنابراین در عین حال که به نص قرآن کریم و روایات ،جانوران و به ویژه چهارپایان برای
سوددهی به انسان آفریده شده اند ،این بدان معنا نیست که آنها حقوقی بر انسان ها ندارند،
تصرف و بهره برداری انسان از حیوانات نیز بی حد و حصر نیست ،بلکه ضوابط شرعی و اخالقی
بسیار دقیقی دارد و قوانین حمایتی و حقوقی که اسالم برای حیوانات وضع کرده است ،احکام
شرعی و الزام آورند.
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روحانی که عاشق مهرورزیدن به حیوانات است.
تنوع زیستی در ساده ترین تعریف به سطوح مختلف زندگی بر روی زمین ،همچنین به
گوناگونی زیستی این نوع از حیات اشاره دارد؛ تعداد گونه های گیاهی ،جانوری و
میکروارگانیسم ها ،تنوع شگفت انگیز ژن ها در این گونه ها ،تفاوت بسیار در اکوسیستم های
موجود در سطح سیاره زمین از قبیل؛ بیابان ها ،جنگل های بارانی ،تپه های مرجانی و ...همه
بخشی از تنوع زیستی زمین هستند .تنوع زیستی که امروز شاهد آن هستیم ،محصول
میلیاردها سال تکامل موجودات است که به وسیله فرآیندهای طبیعی و البته بهطور فزایندهای
تحت تأثیر انسان به وجود آمده است .زمانی یک گونه از بین می رود ،در واقع محصول میلیون
ها سال زمان و صرف انرژی که منجر به تکامل آن گونه شده است از بین رفته است .انقراض
یک گونه ،سفری بی بازگشت است و همه تالش ها و ثروت های جهان برای بازگرداندنش بی
ثمر خواهد بود بنابراین ،انسان بخش جدایی ناپذیر از این تنوع زیستی و به طور کامل وابسته
به آن می باشد.
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تنوع زیستی و سطوح مختلف زندگی بر روی زمین
با توجه به این که تنوع زیستی سرمایه ای عمومی و متعلق به همگان است ،متأسفانه بشر با
سوء رفتار در طبیعت ،زمینه انقراض تنوع زیستی و نابودی زیستگاه ها را ایجاد کرده که
مشکالت فراوانی برای ادامه حیات و بقا در زمین به وجود آورده است .ترکیب عملکرد تمام
گونه ها در مجموع ،باع ث افزایش توانایی اکوسیستم و افزایش مقاومت در برابر انواع مختلف
صدمات و خسارات احتمالی ،همچنین بهبود و بازسازی خسارات وارده می شوند.
تنوع در گونه ها ،اکوسیستم ها 0و مناظر طبیعی یکی از مهم ترین عوامل جذب گردشگری
و در نتیجه آن رشد اقتصادی منطقه می باشد .به عبارت دیگر ،حفظ تنوع زیستی می تواند
عالوه بر کمک به محیط زیست و حفظ جمعیت های حیات وحش ،به یک منبع مناسب برای
جذب گردشگر و ایجاد منافع اقتصادی نیز تبدیل شود .آنچه که حفظ تنوع زیستی را برای ما
انسان ها دارای اهمیت ویژه ای می کند نقش و کارکرد تنوع زیستی در تامین غذا ،تامین
معاش ،کاربرد های پزشکی ،تجارت و صنعت ،کاربرد کشاورزی و بسیاری کاربرد های دیگر آن
می باشد .تنوع زیستی برای انسان بسیار مهم است زیرا تنوع و افزایش گونه های گیاهی به

 0اکوسیستم :اجزای زنده و غیرزنده طبیعت که از طریق چرخههای مواد مغذی و جریان انرژی با یکدیگر مرتبط میباشند.
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معنی افزایش محصوالت غذایی برای انسان و تنوع و افزایش گونه های جانوری به معنی پایدار
بودن محیط زیست در جهت تعادل طبیعت می باشد.

حفظ تنوع زیستی برای ما انسان ها اهمیت ویژه ای دارد.
برای نمونه در یک اکوسیستم به دنبال افزایش شکار پرندگانی که از ملخ ها تغذیه می کنند،
جمعیت ملخ ها به طور بی رویه افزایش می یابد و ملخ ها برای تأمین غذا به طور دسته ای به
مزارع کشاورزی حمله ور می شوند .این تخریب مزارع حاصل بر هم زدگی تنوع زیستی و
تعادل اکوسیستم است .با ویرانی زیستگاهها ،برداشت بیش از حد از زمینهای کشاورزی و
آبهای زیرزمینی و آلودگی آنها در اثر افزایش بیرویه جمعیت ،تغییر اقلیم و سایر مشکالت
بوجود آمده در اثر بیتوجهیها ،روند نابودی تنوع زیستی جهان همچنان ادامه دارد و باال
رفتن سطح آگاهی جوامع مختلف به ویژه جوامع محلی از اهمیت تنوع زیستی ،در امر حفاظت
از آن نقش بسزایی خواهد داشت.

اهمیت حفظ محیط زیست روستاها
در گذشته کشور ما با داشتن زمین های حاصلخیز فراوان و بهره گیری مناسب از مدیریت
بهینه منابع خاک ،همزیستی همگام با محیطِ زیست را تجربه کرده و سالیان زیادی آن را به
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عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور محافظت نموده است .اما اکنون ایران جزو کشورهایی است
که فرسایش خاک به شدت در آن روی می دهد .با توجه به اینکه مناطق روستایی ،بخش
عمده ای از منابع طبیعی خاک کشور را در برمی گیرند ،برنامه ریزی جهت رفع مسائل و به
کارگیری شیوه های کارآمد ،جهت بهره برداری و مدیریت بهینه ی آن می تواند راهگشای
بسیاری از مشکالت محیط زیستی ،اقتصادی و اجتماعی در زمینه توسعه پایدار روستاها باشد.
کشور ما ایران از جمله کشورهایی است که میزان تخریب منابع خاک و سایر منابع طبیعی
آن ،در مقایسه با سایر کشورهای جهان و حتی منطقه ،در حد بسیار باالیی قرار دارد .این
وضعیت در نتیجه عوامل طبیعی نامساعد نظیر؛ شیب تند اراضی ،بارش های نامنظم و رگباری
و عوامل انسانی همچون؛ نظام بهره برداری نامناسب ،حاکمیت شیوه های غیراصولی و
غیرعلمی در کشاورزی ،روش های آبیاری سنتی و مدیریت ضعیف منابع خاک ایجاد شده
است .در نهایت فرسایش مداوم و گسترده خاک ،مشکالتی نظیر کاهش شدید مواد آلی و عمق
خاک ،ش وری و قلیایی شدن و در نهایت زمینه گسترش بیابان زایی در کشور را فراهم ساخته
است.
از اهم وظایف دهیاران در ارتباط با سالم سازی و حفظ محیط زیست روستا؛ ایجاد
همبستگی و انجام امور بصورت مشورتی برای کاهش تنش های اجتماعی فیمابین روستاییان
و روستاهای همجوار است که در بهبود وضعیت محیط زیستی روستا و همکاری موثر با
مسئوالن ذیربط در جهت حفظ و نگهداری منابع طبیعی واقع در محدوده قانونی و حریم
روستا اثربخش است .همچنین باید این نکته اساسی مد نظر باشد که عالوه بر استفاده از
ظرفیت ها و امکانات موجود ،بیشترین نقش را در حفظ و حراست از محیط زیست روستا،
قطعا خود اهالی روستا می توانند داشته باشند ،زیرا سود و زیان آن به خود آنها خواهد رسید.
لذا برای اینکه بتوان مدعی بود که روستا در زمره ی روستاهایی قرار دارد که توجه ویژه به
مبحث محیط زیست دارد و به عنوان روستای محیط زیستی شناخته شود الزم است که
مواردی در آن رعایت گردد.
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جمع آوری پسماندها در روز اربعین حسینی با همکاری تشکل های محیط زیستی
در این راستا ،ابتدا باید زمینه های افزایش فرهنگ محیط زیستی را در روستا فراهم کنیم و
الزمه آن هم این است که آموزش های محیط زیستی را از کودکی در مجالس مذهبی ،هیأتها،
تکایا و مدارس روستا ترویج کرده و روحیه کار جمعی نسبت به حفظ محیط زیست را در
کودکان ایجاد کنیم .قطعاً بسیاری از رهگذران ،معیارشان برای ارزیابی فرهنگی ،چیزی است
که می بینند و شاهد آن هستند .پس الزم است تمامی مسئولین شورای اسالمی و دهیاری
روستا و همچنین کسانی که می توانند در زمینه فرهنگ سازی محیط زیستی کمک کنند با
برنامه ریزی دقیق نسبت به این مسئله اقدام نمایند.
از جمله اقدامات مهم در این زمینه ،می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
 اتخاذ تمهیدات فرهنگی مناسب جهت رشد ،آگاهی و مشارکت همه جانبه محیط زیستیاهالی مانند ایجاد کانون محلی دوستداران محیط زیست با کمک اداره کل محیط زیست
استان ،امامان جماعت ،سازمانهای مردم نهاد ،معلمین روستا ،جوانان عالقمند ،زنان توانمند
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محله و ...همچنین تجهیز کتابخانه مسجد و مدرسه با کتاب های محیط زیستی ویژه گروه
های سنی مختلف.

مشارکت امام جماعت و دوستداران محیط زیست برای پاکسازی معابر و خیابانهای اصلی روستا

 ارائه پیام های تبلیغاتی و فرهنگی محیط زیستی به طور متناوب در طول سال برای پیشبردطرح ها ی محیط زیستی.
 اتخاذ راه های تشویقی جهت ایجاد انسجام و تقویت روحیه جمعی و جلب اعتماد عمومی درفعالیت های محیط زیستی مانند برگزاری جشنواره ها و مسابقات و ارائه گزارش های فصلی
به مردم...
 تقویت شبکه های اجتماعی و مردمی در بین جوانان و نوجوانان در راستای توسعه پایدارمحیط زیستی.
 -ترغیب به زیبا سازی منظر روستا در بین اهالی با پاکیزه نگهداشتن محیط روستا.
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مشارکت اهالی روستا با تشکل های محیط زیستی برای پاکسازی روستا از پسماند

نذر فرهنگی برای محیط زیست
نذر فرهنگی از جمله فرهنگ های زیبای رایج در سبک زندگی اسالمی ایرانی است .نذر
پیمان خاص بنده با خداوند است که انسان آن را بر خود واجب می داند .نذر فرهنگی از آن
جهت حائز اهمیت است که افراد دارای تخصص که با مردم در تماس مستقیم هستند ،می
توانند با هماهنگی سازمان ها و ارگان های ذیربط آن را به کار بندند .نذر فرهنگی در حقیقت
به نوعی پرداخت ذکات علم و نذرقوای فکری و مهارت است که موجب تعامل و ارتقاء
مشارکت بیشتر در بین شهروندان می شود .در گذشته تنها افرادی که تمکن مالی داشتند نذر
می کردند و قسمتی از اموال خود را به پخش نذورات اختصاص می دادند و برخی نیز اموال
خود را برای آموزش دانش آموزان یتیم و نیازمندان وقف می کردند و نذر بیشتر مربوط به
امور مالی و دنیوی می شد ،اما امروزه نذر می تواند شامل مسائل فرهنگی و آموزشی نیز بشود.
در نذر فرهنگی ،فرد نذر کننده کار فکری ،فرهنگی ،خالقانه یا تخصصی را برای دیگران انجام
می دهد .این حرکت فرهنگی ،باعث مشارکت اقشار مختلف جامعه ،تقویت روحیه نوع دوستی
و خدمات رسانی به اقشار نیازمند جامعه و موجب ارتقای سطح دانش و متعاقبا حفظ محیط
زیست می شود.
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افزایش آگاهی و سطح مشارکت شهروندان در مسائل محیط زیست
ما می توانیم به واسطه تخصص ،توانمندی و مهارت خود در تمامی موضوعات محیط زیستی
نذر فرهنگی کنیم .صد البته که نتیجه اقدام ما خیر و برکت زیادی در زندگی ما خواهد
داشت ،زیرا ضمن عمل به آموزه های قرآنی و سفارشات خداوند متعال ،بر اثر این نذر فرهنگی
به حفاظت از محیط زیست کمک کرده و طبیعت زیبای او را امانت داری کرده ایم.

ارائه آموزش های محیط زیستی با همکاری تشکل های محیط زیستی
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برخی مصادیق می تواند به صورت شخصی در زندگی روزمره و یا با هماهنگی واحدهای
ذیربط به صورت گروهی ،در محیط های محل زندگی ،مساجد ،هیئت ها ،تکایا و ...اجرایی
شود .نذر فرهنگی می تواند:


در زمینه مدیریت پسماند؛ روزی یک زباله از روی زمین بردارم ،پسماندهای خانگی خود را
تفکیک کنم و در هر ماه به تعداد مشخصی از اهالی محل ،اقوام و یا دوستان خود این موضوع
را آموزش بدهم .در مه مانی های خود از سفره و ظروف یکبار مصرف استفاده نکنم و این
موضوع را در مهمانی ها به افراد شرکت کننده در مهمانی تاکید کنم ،چون سالها طول می
کشد پالستیک ها تجزیه شوند و گاهی دیده شده که پالستیک ها در اعماق دریا هم یافت
شده اند.

اثرات مخرب پسماندهای پالستیکی بر حیوانات


وقتی برای گردش و تفریح به طبیعت می روم به شکرانه اینکه به سالمت آنجا رسیده ام نذر
کنم محیط اطراف را تا شعاعی که امکانش فراهم است از زباله پاک کنم و همیشه کیسه زباله
و دستکش همراهم باشد و به دیگران هم توصیه کنم و یا وقتی برای مراسم عزاداری می روم
در جمع آوری ظروف باقیمانده از پخش نذورات کمک کنم.
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مشارکت شهروندان در جمع آوری پسماندها در ایام محرم


برای آموزش مسائل محیط زیستی به اهالی شهرها و روستاهای محل خدمت ،متناسب با شغل
خود ،زمانی را برای نذر فرهنگی اختصاص دهم و فرهنگ محیط زیستی از جمله استفاده
صحیح از منابع آب ،خاک و هوا و راهکارهای کاهش آلودگی و حفاظت از حیات وحش و
مصرف بهینه از منابع طبیعی و انرژی را آموزش دهم.

آشنایی با ظروف یکبار مصرف گیاهی برای توزیع نذورات در ایام محرم

34



در تهیه علوفه و ایجاد آبشخور برای حیوانات حیات وحش در مناطق مواجه با خشکسالی با
هماهنگی محیط زیست استان به مردم محلی آموزش دهم و در ساخت آن نیز وقت و انرژی
صرف کنم.



تشویق مردم به کاشتن نهال برای جشن ها و مناسبت ها بجای قربانی کردن حیوانات انجام
شود.

کاشت نهال توسط عروس و داماد به جای برگزاری مراسم ازدوا


تشویق مردم به راه اندازی پویش های محیط زیستی با استفاده از آموزه های دینی و فناوری
های نوین ارتباطی با اهدافی چون حفظ طبیعت ،تولید زباله کمتر ،آلوده نساختن آب و خاک،
حفاظت از جنگل و درخت ،حفظ گونه های جانوری و "نه گفتن به شکار غیر قانونی".
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پاکسازی خیابان های شهر از زباله توسط انجمن های محیط زیستی
ابقای فرهنگ عاشورایی در ایام محرم و صفر ،سفره های افطار ،مراسم احیا و شب
های قدر در ماه مبارک رمضان همراه با حفاظت از محیط زیست
ظرفیت باالی تشکل های محیط زیستی در جهت اشاعه فرهنگ حفظ محیط زیست در
دهههای اخیر خصوصا" ایام محرم و اربعین" افزایش یافته و این اتفاق نیکی است که در سایه
مشارکت مطلوب مردم تحقق یافته است ،بطوری که آحاد مختلف جامعه و سازمانهای
مردمنهاد در برنامههای مختلف محیط زیستی حضور فعالی دارند.
چند سالی است که ظروف یکبار مصرف پالستیکی به دلیل افزایش تولید ،قیمت ارزان،
حمل و نقل آسان و دسترسی سریع ،به طور گسترده در ایام خاص مانند ماه محرم و صفر با
توزیع غذاهای نذری افزایش می یابد که عالوه بر نازیبا کردن چهره شهر و روستا به دلیل
تجزیه ناپذیری در محیط و بازیافت سخت آنها ،مشکالت محیط زیستی زیادی را به همراه
دارد .همچنین در ایام فعلی نیز که با شیوع بیماری کرونا روبرو هستیم ،توصیه های بهداشتی
بر لزوم استفاده از وسایل شخصی تاکید دارد و در صورت نیاز به استفاده از ظروف یکبار
مصرف ،توصیه می گردد از ظروف یکبار مصرف گیاهی که در طبیعت قابلیت تجزیه دارند
استفاده شود.
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آمارها نشان می دهد باال بودن سرانه مصرف ظروف پالستیکی در کشور باعث شده است
ایران در شمار  ۱3کشور اول دنیا از لحاظ مصرف پالستیک قرار گیرد که استفاده از این
ظروف در ایام محرم و صفر به او خود می رسد .به گفته برخی فعاالن محیط زیستی مصرف
ظروف یکبار مصرف در ایام محرم و صفرتا دو برابر افزایش می یابد ،از این رو از هیات های
مذهبی خواستند تا از ظروف یکبار مصرف گیاهی و تجدید پذیر در مساجد و تکایا و...استفاده
کنند .استفاده بسیار زیاد و بدون محدودیت از ظروف پالستیکی و یکبار مصرف یکی از آسیب
های زندگی در عصر حاضر است که ضرر آن به انسان و محیط زیست او باز می گردد و این
برخالف آن است که خداوند در قرآن فرموده است :چرا که انسان در نزد خداوند گرامی آفریده
شده است و آسیب رساندن به جسم و جان و روح آدمی اقدامی غیرقابل بخشش است
(برگرفته از آیات  23سوره اسراء؛  0سوره تین؛  0سوره تکاثر و ". )...رسول اکرم(ص) نیز
فرمودند" :حرمت زمین را بدارید که به منزله مادر شماست (نهج الفصاحه".)6 ،

مشارکت شهروندان در امر تفکیک از مبداء پسماندها در ایام محرم
ماه های محرم ،صفر و رمضان از جمله ماه هایی هستند که در آن به دلیل نوع پخت و توزیع
گسترده و بسیار زیاد غذاها ،نوشیدنی ها و خوراکی های نذری ،استفاده از این نوع ظروف به
صورت معمول و طبیعی افزایش می یابد .گسترش میزان استفاده از ظروف یکبار مصرف
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پالستیکی ،برای راحتی در استفاده و دور ریختن آن ،در این ماه ها بسیار مشاهده می شود .اما
تجزیه پالستیک و بازگشت آن به طبیعت سالها زمان می برد و آسیب های بسیار زیادی را
برای طبیعت بهمراه دارد ،به ویژه در مورد کیسه های پالستیکی که با پراکندگی در محیط
های شهری ،روستایی و محیط های طبیعی اثرات مخربی را ایجاد می نمایند که به اختصار به
برخی از این موارد اشاره می شود:
 افزایش میزان زباله های شهری و روستایی و پراکنده شدن آن در محیط زیست و آسیب بهمنظر عمومی محیط زندگی و محیط های تفریحی و گردشگری.
 ایجاد اختالل در مدیریت شهری به ویژه در کالنشهرها و انسداد آبراه ها. آلودگی و تغییر اکوسیتم های آبی شامل آلودگی رودخانه ها ،دریاها و اقیانوس ها و راهیابیذرات ریز پالستیک به چرخه غذایی انسان و ایجاد عوارض بهداشتی برای سالمت.
 ایجاد اختالل در امر مدیریت زباله های شهری و روستایی در مراکز دفع زباله و صرف هزینهبرای مدیریت آنها.
و ...

پراکندگی کیسه های پالستیکی در محیط زیست و اثر مخرب آن بر حیات جانوران
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توسعه ی فرهنگ محیط زیستی و ترویج رفتارهای دوستدار طبیعت
راهکارهای ساده و موثر در حفظ محیط زیست:
 -۱با مصرف بهینه و مدیریت شده آب ،می توان در کاهش مصرف آن اثر گذار بود .فاضالب های
ناشی از پخت و پز و هرگونه شستشو که دارای مواد شوینده نباشند مانند آب حاصل از
شستشوی برنج و حبوبات و یا از وسایل طبخ چای و ...را می توان برای سایر مصارف ،مانند
آب دادن به گلدان ها و درختان استفاده کرد و از رها کردن سایر فاضالب ها در محیط
خودداری نموده و آنرا به مجرای فاضالب شهری و یا چاه های فاضالب هدایت کرد.
 -6زباله های تولید شده به صورت متمرکز و حتی االمکان تفکیک شده در داخل سطل های زباله
جمع آوری شود و در مورد رفع عادت ناپسند رها کردن زباله در طبیعت در هنگام گردش و
طبیعت گردی تاکید شود.
 -0حتی االمکان از ظروف یکبار مصرف پالستیکی و سفره های یکبار مصرف پالستیکی استفاده
نشود و مردم را به استفاده از ظروف شخصی غیریکبار مصرف و همراه داشتن ظروف خانگی
خود در زمان دریافت نذری تشویق نمایند.
 -0در صورت توزیع آب ،شربت و یا شیر در بین دسته های عزاداری ،از لیوان های یکبار مصرف
گیاهی و تجزیه پذیر استفاده شود و از فرو بردن لیوان و پارچ به داخل ظروفی که آب و شربت
داخل آن تهیه شده است خودداری شود.
 -6بجای استفاده از کیسه های پالستیکی از ساک های پارچه ای یا زنبیل و سبدهای چندین بار
مصرف پالستیکی با پیام های محیط زیستی استفاده شود که مقاومت الزم را برای استفاده
های مکرر دارند و همچنین قابل شستشو هستند.
 -2قربانی کردن حیوانات حالل گوشت در جلوی دسته های عزاداری و یا در محل تکایا و
مساجد ،از نظر روانی بر افراد به ویژه کودکان ،می تواند اثرات منفی داشته باشد وبهتر است در
این زمینه مالحظات عاطفی وبهداشتی رعایت شود و برای کاهش خطر احتمالی آلودگی
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حیوانات به عامل ایجاد بیماری تب کشنده ی کنگو ،از مراکز بهداشتی دارای صالحیت که دام
در آنها با نظارت دامپزشک عرضه می شود تهیه گردد.
 -2به دلیل عالقه مندی و حضور مردم برای شرکت در مراسم عزاداری ،شایسته است برای
فرهنگ سازی باتاکید بر مسئولیت دینی و اجتماعی هر فرد در عمل به وظایف محیط زیستی
از سخنرانان ،طالب ،ائمه ی جمعه و جماعات ،مداحان و مجریان برنامه ها درخواست شود تا
تذکرات الزم به منظور رعایت مسائل محیط زیستی ارائه شود.
 -0با توجه به گسترش تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ملی و فرهنگ ناپسند ویالسازی ،در
خصوص ضرورت حفظ اراضی و مراتع ملی و کشاورزی و نقش آنها در بقاء معیشت و زندگی
مردم جامعه محلی تاکید شود.
 -3از وسایل استاندارد سرمایشی و گرمایشی و سرویس منظم سیستم های مذکور جهت کاهش و
صرفه جویی در مصرف گاز و برق و جلوگیری از آلودگی هوا استفاده شود.
 -۱3استفاده از وسایل نقلیه عمومی با تاکید بر لزوم فعالیت بدنی و ورزش در حفظ سالمتی و
ترویج پیاده روی و دوچرخه سواری برای کاهش آلودگی هوا و سالمت جسمانی تاکید شود.
 -۱۱ضرورت پیاده سازی روش های نوین آبیاری توسط کشاورزان برای صرفه جویی و مصرف
بهینه آب و تاکید عوارض استفاده از کودها و سموم شیمیایی بر سالمتی انسان و ضرورت
کاهش مصرف آنها و ترویج احیای کودهای طبیعی و روش های سنتی مبارزه با آفت کش ها
ذکر شود.
 -۱6آسیب نرساندن به درختان و جانوران در مواقع حضور در طبیعت و گردش در تفرجگاه ها
برای حفظ حیات موجودات مدنظر قرار گیرد.
 -۱0تشویق به پرداخت هزینه پول نذری به پروژه های عام المنفعه برای حفاظت از محیط زیست
شهری  ،روستایی ،منابع طبیعی و حیات وحش ،از جمله؛ توزیع ظروف یکبار مصرف با پایه
گیاهی در ایستگاههای صلواتی و هیات ها ،آموزش و فرهنگ سازی با مشارکت در تولیدات
آموزشی محیط زی ستی ،کاشت درختان ،تهیه علوفه و ایجاد آبشخور برای حیوانات حیات
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وحش در مناطق مواجه با خشکسالی با هماهنگی محیط زیست استان و ...در برنامه های
ترویجی قرار گیرد.
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