ابهامزدایی فقهی از ربای معاملی در معدودات مثلی و آثار آن در نظام پولی و مالی 131 /

بازار سراایز اسررا(ی )1
 -44موسویان سید بایا
پژوهشگاه فرهنگ و ان یشه اسیمم ،هریران-اییران او،
1931
از
ازیسبا
اظاس با
ااتسولا
طا
یا
ید بای
یویان سی
 -44موسی
پژوهشگاه فرهنگ و ان یشه اسیمم ،هریران-اییران او،
1934
 -64نجفى صاحب الجواهر محم حسن جظرهاسرلك(یسفا س
شاتسشارئع سرإلر(ی دار إحداء التراث العربی ،بدیرو -
لانان هفتم  1646ه.ق
 -64یوسف ،احم بل ،خا دسوسفاوشسرر نزس پژوهشگاه
فرهنگ و ان یشه اسمم ،هرران-ایران او1933 ،

ی ودرچهارم
پنجاه
احکاموشماره
 / 131فصلنامه علمی  -پژوهشی فقه و تاریخ تمدّن  سال سیزدهم
1311331
زمستانسبز /
کاربری فضای
قواعد فقه

مریم وفادار
دانشجوی دکتری،گروه فقهومبانیحقوق اسالمی ،واحدمشهد ،دانشگاه آزاداسالمی ،مشهد ،ایران.
حسین احمری1
دانشیار ،گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران.
مصطفی رجاییپور
استادیار ،گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران.
هادی سروری
استادیار ،گروه شهرسازی ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران.

احکام و قواعد فقهی در کاربری فضای سبز
چکیده

الزامات نظام برنامهریزی و طراحی کاربریها که عبارتاند از توزیع فضاایی
کارکردهای شهری ،میتواند تابع احکام و قواعد فقهای باشاد ازآنجاکاه حاوز
کاربریهای شهری وسیع بود و کااربری مساکونی ،مابهبی ،تجااری ،درماانی،
آموزشی ،فضای سبز ،ورزشی و را شامل میشاود در ایا پاووه ،،فقا باه
مبانی فقهی حوز کاربری فضای سبز پرداختهشد است چون با توسعه شاهرها و
افزای ،بافت و تراکم ساختمانی نیااز باه فضااهای سابز و پاار هاا باود و ایا
ضرورت به جهت تأثیر ای فضاها بر آلودگیهای محیطی و نیز تأثیر بار آراما،
و سالمتی و تجدید و بازسازی قوا دو چندان خواهد شد
در ای راستا از آیات قارآن ،روایاات و سانت پیاامبر گرامای اساالم(ص) و
اهلبیت(ع) و قواعد فقهی متناسب بهر گرفته شد است برای باه دسات آوردن
یافتههای پووه ،ابتدا احکام ،قواعد فقهی و کاربری زمی تبیی شد و آنگا به
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روش استقرائی تحلیل محتواگردید اسات باه طاوری کاه کااربری فضاای سابز
می تواند تحت تأثیر احکام و قواعاد فقهای شاکل گیارد و تاأثیر بار تص ای

و

مکانیابی و در ارتقاء معنایی و افزای ،عملکرد کاربری فضای سبز دارد در ای
صورت ای احکام میتواند مورد توجه مدیران شهری قرار گرفته و براساس نیااز
فضاهای شهری در مقیاس ناحیه ،شهر و منطقه عملی گردد

کلیدواژهها :احکام ،قواعد فقهی ،احکام کاربری فضای سبز.
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مقدمه
یرراگ گرردد ،ب کره از ا
اسالم از آدمی نمی خواهد که دنیا را ترک گوید تا خررا
میخواهد تا آبراد سرازد از نتمرتهرای آگ بهررب بررد برا آگ برر فرمراگبررداری
نیکوکاری نیر گیرد .از همین ر  ،خدای متتال آنچه را که در آسماگها زمین بودب ،در
اختیار آدمی نهادب است .از طرفی آبرادانی عمرراگ ررهری از ملراور مرورد تدکیرد در
نگر تمدگساز پیامبر در نظام رهرسازی بودب اسرت .بایرد گ رت کاررت درخرت
ایجاد فضای سبز پارکها میتواند مصداق آبادانی عمراگ رهر بارد.
در هر رهر عمارتی ،کاربریهای مخت ی جود دارند که هرکدام بهطور ملرتقر
نلبت به سایر کاربریها هویت یژگیهای خاص خود را ط ب مینماید از کاربریهای
رهر میتواگ به ملکن ،بازارها ،محیط آموزری ،اماکن مذهبی بیمارستاگهرا فضرای
سبز ارارب کرد .میتواگ از منابع اسالمی در مورد اصول برنامهریزی طراحری فضراهای
رهری است ادب کرد؛ احکام قواعد فقهی ،فضاهای تجارتی ،فضاهای آموزرری ،مرذهبی،
درمانی ملکونی ،فضای سبز رزری را پورر مریدهرد .در ایرن مقالره بره جهرت
گلتردگی بحث فقط به حوزب کاربری فضای سبز پرداخته میرود.
در این راستا عال ب بر بهرب بردگ از آیات قرآگ ،ر ایات سنت پیامبر گرامی اسرالم
اهربیت؛ قواعد فقهی نیز ما را بر این اصول رهنموگ خواهد کرد .البته الزم بره ککرر
است؛ در این بحث ،نصوص ملتنداتی که آ ردب میروند فقط عرضه ررر رردبانرد
بد گ توجه به متیارهای فنی یژبای که در بحث از ملاور فقهی مرورد توجره برودب
مراعات میروند ،بخصوص بررسی اسناد نصوص متیارهای مرسوم متردا ل دیگرر در
بحثهای فقهی.
برای محقق کردگ این هدف ابتدا تبیین م اهیم مورد نیاز صورت میگیررد بترد از
بیاگ م اهیم ،برآگ هلتیم تا آیات ر ایات کاربری فضای سربز را اسرتخراک کرردب در
حد تواگ با ر استقراوی تح یر محتوای مبانی فقهی آگ صرورت پرذیرد در انتهرا در
غالب جد ل مشخص میرود که این احکام آیا تدثیری برر تخصریص مکراگیرابی در
ارتقاء متنایی افزای عم کرد کاربری فضای سربز خواهرد داررت ترا مردیراگ ررهری
بتوانند در این حوزب از آگ بهربمند روند؟
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 -1تعریف حکم شرعی
درتتریف حکم ررعی بیاگ ردب است« :الحکم الشرعی هو الششور ا الدو من او ا
لشنظ یم حی ة االنس ن و ت جیهه س اء ک ن اشعلق ً ب فع له او بذاته او ب شی ء اخری ماخلو فوی
حی ته والخط ب ت الشرعی فی الکش ب والسن ابرزة للحکم وک شف عنه ولیست هی الحکم
الشرعی نفسه»(صدر1410 ،ق.)09 :
«حکم ررعی ،حکم تشریتی که صادر میرود از خدا ند برای تنظیم زندگی انلاگ
چه متت ق به افتال یا به کات یا اریاء دیگری که داخر در حیات انلراگ اسرت ررود
سنت آرکار کنندب حکم کارف از آگ است آگ به تنهرایی
خطابات ررعی در کتا
حکم ررعی نیلت».

 -2تعریف قواعد فقهی
برخى در تتریف قاعدب فقهى گ تهاند:
«انه ق اعد تقا فى طر ق اسشف مة االحک م الشرعی االلهی و ال ک ن ذلو

او بو ب

االسشنب ط و الش سیط بل ا ب ب الشطبیق؛(فیاض1411 ،ق .)8/1 :قواعد فقهرى قواعردا اسرت
که در راب به دست آ ردگ احکام ررعى الهى اقع مىرروند ،لرى ایرن اسرت ادب از برا
استنباط توسیط نبودب ب که از با تطبیق است».
در تتریف دیگر آمدب است:
«إنّ الق اعد الفقهی هی أحک م ع ا فقهی تجری فی أب اب اخشلف »(همو ،همراگ ،همانجرا).
« قواعد فقهى ،عبارتند از :دستورهاا ک رى فقهرى کره در بابهراا گونراگوگ راب دارنرد».
متناا اصطالحى قاعدب ،رابطه تنگاتنگى با متنراا لوروا آگ دارد ،تهرانوا در توصریف
متناا اصطالحى قاعدب مىنویلد :آگها امر ک ى منطبق ع ى جمیع جزویاته عند تصرّف
احکامها منه» قاعدب امرا است ک ى که در هنگام رناسرایى احکرام جزویرات از آگ ،برر
تمامى جزویات خود منطبق بارد.
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 -3تعریف کاربری زمین
کاربری زمین به متنای توزیع فضایی کارکردهای رهری است؛ پهنههرای ملرکونی،
صنتتی ،تجاری مراکز رهری ،اداری فضاهایی که به ا قات فراغت اختصاص مییابند.
درتتریف دیگرکه ت ا ت محلوسی با تتریف قبر ندارد آمدب است کاربری زمین به
عنواگ فضایی رناخته میرود که فتالیت مردم آگ را تتریف میکند ،یا بر اساس ررایط
،کارکردی خاص پیدا میکند(.هماگ .به نقر از .)6-1116:9Chapin,

 -4مبانی فقهی کاربری فضای سبز
 -1-4اهمیت فضای سبز
قرآگ مجید بارها انلاگ را به عمر صالح برای رسیدگ به بهشت زمینی تشویق نمودب
است .بهشتی که خود انلاگ نیز آگ را در زمین تحقق میبخشد« .وَ َجْعَلْ لَکُمْ جَنَّو ت وَ
َجْعَلْ لَکُمْ أَنْهَ

ناً»(نو

 )10 ،در این آیه نتمتهاا دنیایى را مرىررمارد از نرو حکایرت

مىکند که به قوم خود عدب فرا انى نتمتها تواتر آگ را مرىدهرد ،بره رررطى کره از
پر ردگار خود ط ب مو رت گناهاگ را کنند« .فَقُلْتُ اسْشَغْفِرُوا نَبَّکُمْ إِنَّهُ ک نَ غَفَّ ناً»

(همراگ،

 )12پس مت وم مىرود استو ار از گناهراگ اثرر فرورا در رفرع مصراوب گرفتراریهرا
گشودب ردگ در نتمتهاا آسمانى زمینى دارد ،مىفهماند بین صال جامته انلانى
فلاد آگ بین ا ضاع عمومى جهاگ ارتباطى برقرار است اگر جوامرع بشررا خرود را
اصال کنند ،به زندگى پاکیزب گوارایى مىرسند اگر بهعکس عمر کنند عکرس آگ را
خواهند دارت(.طباطبایی ،بیتا.)41/02 :
در آیه دیگر از باغهای خرّم بوستاگهای پردرخت در اقع از بهشت زمینی سرخن
گ ته است( ،حکیمی« )119-110/6 :1919 ،وَ أَنزَلْنَ اِ َ الْمُعْدِرَاتِ اَ ءً ثجَّ جً * لنُخْرِجَ بِهِ حَبًّ وَ
نَبَ تً * وَ جَنَّ ت أَلْفَ ف» (نبد « )11-14 ،از ابرهاا باراگزا آبى فرا اگ نازل کردیم تا به سی ه
آگ دانه گیاب بلیار بر یانیم باغهایی درهمتنیدب پردرخت!»
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درآیات دیگری بوستاگهای مخت ف را به تصویر کشیدب اسرت؛ «وَ هُو َ الَّوذِی أَنْشَو َ
ل َو الو َّز ْن َم ُا ْخ َشلِفو ً ُأ ُکلُو ُه َو ال َّز ْشُو َن َو الراَّو َن
َج َّن ت َا ْعرُو َش ت َو َغ ْی َر َا ْعرُوشَو ت َو ال َّنخْو َ
اُشَشَ بِه ً وَ غَیْرَ اُشَشَ بِه کُلُ ا اِ ْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَ آتُ ا حَقَّهُ َو ْمَ حَدَو مِهِ وَ الَ تُسْورِفُ ا إِنَّوهُ الَ
ُحِبُّ الْمُسْرِفِی َ»(انتام.)141 ،
«ا ست که بوستاگهایی برا داربلرت بری داربلرت درختراگ خرمرا کشرتزار برا
خوردنی های گوناگوگ زیتوگ انار همانند را بنیاد کرد .از میوب آگ زمرانی کره بره برار
نشلت بخورید حق آگ را ر ز چیدگ در کردن بدهید گزافکاری مکنیرد کره ا
گزافکاراگ را د ست ندارد».
در آیه «وَ فىِ الْ َنْضِ قِطَاٌ اُّشَجَ وِنَاتٌ وَ جَنَّ تٌ اِّ ْ أَعْنَ بٍ وَ زَنْمٌ وَ نخَیول ِِونْ َان وَ
غَیرْ ِِنْ َانٍ ُسْقَى بِمَ ء وَاحِد وَ نُفَضِّلُ بَعْضَهَ عَلىَ بَعْضٍ فىِ الْ ُکُلِ إِنَّ فىِ ذَالِ َ الَ َ ت لِّقَو ْمٍ
َعْقِلُ ن»(رعد « )4 ،درر ی زمین ،قطتاتى در کنار هم قررار دارد کره براهم مت را تانرد
(نیز) باغهایی از انگور زراعت نخرها ( ،درختاگ میوب گوناگوگ) که گاب برر یرکپایره
مىر یند گاب بر د پایه ( عجیبتر آنکه) همه آگها از یک آ سیرا مرىرروند! برا
اینحال ،بتضى از آگها را از جهت میوب بر دیگرا برترا مىدهیم در اینهرا نشرانههرایى
است براا گر هى که عقر خوی را به کار مىگیرند»
همچنین در آیه «وَ هُ َ الَّذِی أَنْزَلَ اِ َ السَّمَ ءِ اَ ءً فَ َخْرَجْنَ بِهِ نَبَ تَ کُلِّ شَیْء فَ َخْرَجْنَ
اِنْهُ خَضِراً نُخْرِجُ اِنْهُ حَبّ ً اُشَرَاکِب ً وَ اِ َ النَّخْلِ اِ ْ طَلْعِهَ قِنْ َان مَانِیَ وَ جَنَّ ت اِو ْ أَعْنَو بٍ وَ
الزَّ ْشُ نَ وَ الراَّ نَ اُشْشَبِه ً وَ غَیْرَ اُشَشَ بِه انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَ َنْعِهِ إِنَّ فِی ذلِکُمْ لَآ َو ت
لِقَ ْمٍ ُؤْاِنُ نَ»(انتام.)11 ،
« هم ا ست خدایی که از آسماگ باراگ فر بارد تا هر نبات بداگ بر یانیم سبزبها را
از زمین بر گ آریم در آگ سبزبها دانههایی که بر ر یهم چیدب رردب پدیرد آریرم از
نخر خرما خوره های پیوسته به هم برانگیزیم باغهای انگور زیتوگ انار کره برخری
مشابه یکدیگر برخی نامشابه به هم است ،خ ق کنیم .ررما در آگ براغهرا هنگرامیکره
میوب آگ پدید آید برسد به چشم تتقر بنگرید که در آگ آیات نشانههرای قردرت خردا
برای اهر ایماگ هویداست».
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تدثیر فضای سبز مراتع در بهدارت انلراگ سرالمت محریطزیلرت ،مرورد تدکیرد
ر ایات نیز هلت .پی از نقر ر ایات الزم است بره ایرن نکتره عنایرت ررود کره ارز
فضای سبز ایجاد آگ ،به بهرببرداری رخصی اختصاصی نردارد ،ازایرنر کاررتن بررای
بهرببرداری حیوانات پرندگاگ هم ارز دارد ،ب که آنجا که کشا رز یا باغدار ،امیدی بره
حیات بقای خود ندارد از بهربمندی رخصی ناامید است ،به ایجاد فضای سبز ترغیب
ردب است .رسولخدا میفرماید« :اَ اِ ْ اُسْلِمٍ َغْرِسُ غَرْس ً َ ْکُلُ اِنْهُ إِنْسَو ن أَوْ مَابَّو أَوْ
طَیْر إِلَّ ک نَ لَهُ بِهِ َِدَقَ ً؛ (نوری ،بیتا )01/19 :اگر مل مانی درختی بکارد پرندب ،انلراگ یرا
حیوانی از میوب آگ بخورد برای صدقه به رمار میآید».
عوامر متتددی توسط رسولاکرم موجب تشرویق مرردم بره توسرته فضرای سربز
باغات کشا رزی در مدینه گردید .از جانب حضرت بیاگرردب برود کره هررکس زمرین
بررایری را آبرراد کنررد ،از آگ ا بارررد« .اَ و اَحیَوی اَنضَ و ً اَ ات و ً فَهُو َ

لَ وهُ(حرعررام ی1421 ،ق:

... )90۱/1۱کلی که زمین مردبای را آباد کند ،متت ق به خود ا ست ».یا «او اِو ِ ااورِ ٍ
ُحیِی أنض فَشَشرَبُ اِنه کَبِدٌ حَرّى ،أو تُدِیبُ اِنه ع فِیَ  ،إالّ کَشَبَ اللّه ُتع لى لَهُ بوهِ أجوراً؛
(محمدی ری رهری )66/6 :19۱۱ ،هرکس کره زمینرى را احیرا کنرد از آ آگ زمرین ،جگرر
ت تیدباا بنورد ،یا از محصول  ،ر زا جویندباا نصیبى برد ،خدا ند متترال در قبرال
آگ اجرا برای رقم زند ».عال ب بر آگ بلیاری از زمینهای زراعی میاگ اغ ب مهراجراگ
بهررط زراعت باغداری تقلیمرردب برود .افرز گ برر تشرویق برر درختکراری تردا م
فضاهای سبز رهری ،فرمایشات حضرت نیز مل ماناگ را به ایرن امرر تشرویق مرینمرود.
پیامبر بزرگ اسالم فرمود« :ثَلَ ث َجْلِی َ الْبَدَرَ النَّظَورُ إِلَوى الْخُضْورَةِ وَ النَّظَورُ إِلَوى الْمَو ءِ
الْجَ نِی وَ النَّظَرُ إِلَى الْ َجْهِ الْحَسَ ِ» سه چیز مایهر رنی دیدباند :نگاب بره سربزب بره آ
ر اگ به ر ی نیکو(.حرّانی.)421 :1914 ،
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در ایجاد فضای سبز ،گر نمود یِژب دارد؛ امیرمؤمناگ دربارب اهتمام پیامبر به گرر
فرمود :رسول خدا با د دست گر محمدی بره مرن هدیره کررد .چروگ آگ را بوویردم
فرمود :این گر ،پس از برگ گر درخت مُورد ،بهترین گر بهشتی است1.
در سخنی پیامبر میفرماید« :النَّظَرُ إِلَى الْخُضْرَةِ ُسِرٌّ» نگاب کردگ به سبزب نشراطآ ر
است( .نج ی1421 ،ق .)۱0 :امیرمؤمناگ نیز میفرماید« :النَّظَرُ إِلَوى الْخُضْورَةِ نُشورَة» نگراب
کردگ به سبزب مایه رادابی ،نشاط حیات است( .ریخ صد ق19۱8 ،ق .)42/0 :امرام

صرادق

میفرماید« :أَنْبَاٌ ُضِئْ ُ الْ َجْهَ... :النَّظَرُ إِلَى الْخُضْرَةِ »...نگاب کرردگ بره [جنگرر

سربزب

چهرب را نورانی درخشاگ میکند( .همو1429 ،ق.)09۱ :
نیز رسول خدا میفرماید« :ثَلَ ث َجْلِی َ الْبَدَرَ :النَّظَرُ إِلَى الْخُضْرَةِ؛ نگراب کرردگ بره
سبزب دیدب را ر رن بخشد( ».اللیوطی1401 ،ق.)69۱/1 :
پیامبر نلبت به بوی خو

گر اظهار عالقه میکرد میفرمرود« :حُبِّوبَ إِلَویَّ اِو َ

الدُّنْیَ النِّسَ ءُ وَ الطِّیبُ وَ قُرَّةُ عَیْنِی فِیالدَّلَ ةِ؛ چیزهایی که از دنیای رما محبو من اسرت
بوی خو

است( ».ریخ صد ق1429 ،ق )116 :همچنین برای ترغیب به بوی خو

تشویق

به ایجاد فضای عطرآگین ،فرمود« :ل أذن اللَّه تع لى فی الشّج نة ألهل الجنّ التّجوروا فوی
البزّ و العطور» اگرر خردا بره بهشرتیاگ اکگ تجرارت مریداد ،بره تجرارت پارچره عطرر
میپرداختند(.متقی هندی1419 ،ق.)91/4 :
از آیات ر ایات بردارت میرود که؛
 .1ایجاد فضای سبز کارت درختهای مخت ف در فضای رهر مورد اهتمرام اسرالم
است.
 .0مدیراگ رهری باید قبر از هر ضع قانوگ مقرراتی محیط زنردگی ررهر نداگ را
به بهترین نحو برای جامته فاض ه زیلتگاب بهشتی آمادب سازند.
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 .9در رهر اسالمی ملئولین متتهد مرؤمن درصردد ایجراد محیطری آرام پراکیزب
بارند تا ررایط عبودیت بندگی زیلت مؤمنانه فراهم گردد.
 .4اسالم تتقر در تمام مخ وقات عالم ازجم ه درختراگ گیاهراگ را مرؤثر در کمرال
ر حی انلاگ میداند.
 .6است ادب مناسب از آ باراگ.
 .1اهتمام مضاعف در ایجاد باغهای انگور زیتوگ انار نخر.
 .۱مدیراگ رهری باید توجه کنند ،اگر ج وب ر رنایی چشم افراد در دیردگ فضرای
سبز آ ر اگ است ،پس ایجاد ح ظ براغ بوسرتاگ فضرای سربز ر اگ سراختن
جوی آ  ،مط و اسالم است لذا در ایجاد ح اظت آگ کوتاهی ر ا نیلت.
 .8نباید در نگهداری منابع زیلتمحیطی مراتع مزارع گر گیاب ،سلتی کررد .اگرر
فضای سبز با زراعت یا کارت دانه درختی همراب بارد ،چهبلا خیر مضاعف محلو رود.
2-4ـ شروط الزم متصدی منابع زیست محیطی
اگر کلی بخواهد تصدی منصبی را بپذیرد بایرد از صر اتی برخروردار باررد ازجم ره
دارتن تتهد تخصص ا در آگ منصب است .درقرآگ کریم آمدب است« :قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى
خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ(یوسف )55 ،گ ت مرا سرپرسرت خرزاون سررزمین (مصرر)
قرار دب که نگهدارندب آگاهم».
هنگامی که سرزمین مصر را بحراگ طبیتی فرا گرفت حضرت یوسف از پادراب کشرور
خواست تا درآمدهای همه مم کت زیر نظرر ا باررد زیررا ا لّرا عبرارت «خرزاون االرض»
عمومیت دارد  .ارض محد دۀ سیع کشور مصر را فرا میگیرد.
ثانیا در حرف جود مبارک حضرت یوسف سخن از خزاون مم کت است ،نه سرخن
از خزینه د لت.
ایشاگ برای تصدّی مم کت مریگویرد کره از د یژگری ح ریظ ع ریم برودگ نیرز
برخوردار است ر پس در یک ملئول د خصوصیت متتبر است یکی اینکه بتواند آنهرا را
خو ح ظ بکند ،امین بارد خیانت نکنرد دیگرر اینکره کارررناس در رررته خرود
بارد .این د ررط الزم ،ب که کافی برای تصدی مناصب میبارد.
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بنابراین به نظر میرسد که تصدی محیط زیلت نیز تنهرا بایرد برر عهردب ارخاصری
بارد که از د یژگی تتهد تخصص برخوردارند.
 -3-4آراستن ورودیهای شهر به فضای سبز
در آیه زیر از سرزمین بهشت گونهای به «رهر پاکیزب» تتبیر نمودب است کره رراهد
ما نیز هلت.
در سورب سبد آمدب است« :لَقَدْ ک َنَ لِسَبَإٍ فىِ اَسْکَنِهِمْ ءَا َ جَنَّشَو نِ عَو

َمِوی ٍ وَ شِومَ لٍ

کلُ اْ اِ نِّزْقِ نَبِّکُمْ وَ اشْکُرُواْ لَهُ بَلْدَة طَیِّبَ وَ نَبٌّ غَفُ نٌ* فَ َعْرَضُ اْ فَ َنْسَولْنَ عَلَویهْمْ سَویْلَ
الْعَرِمِ وَ بَدَّلْنَ هُم بجِنَّشَیهْمْ جَنَّشَی ْ ذَوَاتىْ أُکُلٍ خَمْط وَ أَثْلٍ وَ شوىْء اِّو سِودْنٍ قَلِیولٍ* ذَالِو َ
جَزَ ْنَ هُم بِمَ کَفَرُواْ وَ هَلْ نجُ زِى إِلَّ الْکَفُ نَ» (سبد.)1۱-16 ،
«براا قوم سبد در محر سکونتشاگ نشانهاا (از قدرت الهرى) برود :د براغ (برزرگ
گلتردب) از راست چپ (ر دخانه عظیم با میوبهاا فرا اگ به آگها گ تریم) :از ر زا
پر ردگارتاگ بخورید رکر ا را بهجا آ رید رهرا اسرت پراک پراکیزب پر ردگرارا
آمرزندب ( مهرباگ)! امّا آگها (از خدا) ر اگرداگ ردند مرا سریر یرانگرر را برر آنراگ
فرستادیم د باغ (پربرکت) راگ را به د باغ (بىارز ) برا میروبهراا ت رخ درختراگ
رورب گز اندکى درخت سدر مبدّل ساختیم! این کی ر را به خاطر ک رانشراگ بره آگهرا
دادیم آیا جز ک راگ کنندب را کی ر مىدهیم».
در این آیه خدا ند ابتدا از یک رهرآباد تمیز با د باغ سرسبز در ر دی خر جی
رهر تمجید میکند .سکونتگاب طیّب حکایت از جود هوای پاک نلریمی فرر افرزا
سرزمینی حاص خیز درختانی پربار است که قوم سبد از آگ بهربمند بودند.
«کُلُ ا اِ ْ نِزْقِ نَبِّکُمْ» در این جم ه امر مىکند رزق پر ردگارتاگ را از این د مزرعره
بخورید این کنایه است از اینکه این د مزرعه از جهت حاص خیزا تمرامى اقتصراد آگ
مردم را ادارب مىکردب ،آنگاب بتد از امر به خوردگ رزق ،امر به رکر پر ردگار مىکند ،کره
چنین نتمتى رزقى مرحمت کردب چنین سرزمینى به آگها دادب «بَلْودَة طَیِّبَو وَ نَبٌّ
غَفُ نٌ» رهرا پاکیزب مالیم طبع حاص خیز پر ردگارا آمرزندب ،که بلیار مىآمرزد
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با یک گناب د گناب دب گناب بندب خود را مؤاخذب نمىنماید( .طباطبایی ،بریترا.)641/11 :
این رهر پاکیزب پربرکت ،خراک رریرین ،از آگ ،همره گونره گیراب درخرت ،بیرر گ
میآید ،زمین رورب سخت نیلت در آگ چیزا از حشرات موکیِ آزار کنندب جرود
ندارد( .طبرسی.)044/02 :198۱ ،
لذا این جم ه کوتاب مجموعره نتمرتهراا مرادّا متنروا را بره زیبراترین جهرى
منتکس سراخته ازنظرر نتمرتهراا مرادّا سررزمین پراک پراکیزب داررتند ،پراک از
آلودگیهاا گوناگوگ ،از دزداگ ظالماگ ،از آفات بالهرا ،از خشرکسرالی قحطرى ،از
ناامنى حشت حتى گ ته مىرود از حشرات مروکا نیرز پراک برود .هروایى پراک
نلیمى فر افزا دارت سرزمینى حاص خیز درختانى پربار امّا ازنظر نتمرت متنروا،
غ راگ خدا ند رامر حال آگها بود ،از تقصیر کوتاهی آگها صرفنظر مىکررد آگهرا
سرزمینشاگ را گرفتار بال نمىساخت( .مکارم ریرازی.)61/18 :19۱4 ،
را مشمول عذا

البته قتی مردم سبا از رکر خدا عبادت ا که بداگ مدمور ردب بودند،
ر ا گردانیدند ،خدا ند کی رراگ کرد ،که در بحث بتدی خواهد آمد.
لذا با توجّه به اینکه این د باغ با صف خاصّ خود از نترم الهری مترفریرردب اسرت
براین اساس ،بردارت می رود که بهتر اسرت در ر دی هرای ررهر براغ بوسرتاگ یرا
فضاهای سبز ایجاد گردد که آسای ر همراب با انبلاط خاطر را به تازب اردیرن القراء
کند.
 -4-4خصوصیات باغها و فضای سبز
براساس آیات الهی چنین به نظر میرسد که براغ بوسرتاگهرا بایرد از خصوصریاتی
برخوردار بارند که عبارتاند از:
 .1سایه درختان  ،گلتردب ،ب ند کشیدب بارد نیز سایهسارها پایدار بارند.
خدا ند میفرمایند ...« :میوب سایها

پایدار است» «أُکُلُهَ مَائِمٌ وَ ظِلهَ » (رعرد )96 ،و

فرا م «هُمْ وَ أَزْوَاجُهُمْ فِی ظِالَلٍ عَلَى الْ َنَائِ ِ اُشَّکِئُ نَ» (یس « )61 ،آگهرا هملرانشراگ
در زیر سایهها بر تختها تکیه میزنند».
فرمود َ « :ظِرٍّ مَمْدُ دٍ»

( اقته)92 ،

فرمود «وَ نُدْخِلُهُمْ ظِالًّ ظَلِیالً» (نلاء.)6۱ ،
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 .0از میاگ این باغ بوستاگ نهرهرایی ر اگ ،جراری باررد .خردای متترال در صرف
بهشت میفرماید« :جَنَّ ت تَجْرِی اِ ْ تَحْشِهَ الْ َنْهَ نُ» (هماگ « )100 ،بوستاگهایی که از زیرر
درختاگ آگ نهرها ر اگ است».
 .9درختاگ میوبدار در دسترس بارند« .أُکُلُهَو مَائِومٌ وَ ظِلهَو »
سایها

(رعرد)96 ،

«میروب

پایدار است».

نیز میفرماید« :قُطُ فُهَ مَانِیَ » (الحاقه « )09 ،میوبهای

در دسترس است».

 .4بوستاگها باغلتاگها بهجت انگیز بارد.
خدای متتال مری فرمایرد« :حَودَائِقَ ذَاتَ بَهْجو ٍ» (نمرر« )12 ،براغ هرای بهجرت انگیرز
ر یاندیم» (البَهْجَة)
گ ته اند :بهجت درخت ،خرّمی آگ است نیز گ تهاند بهجت خرّمی خو رنگی هر
چیز است .البَهْجَ ُ :حُسْ ُ ل ن الشیء و نَضَ نَتُه؛ و قیل :ه فی النبو ت النَّضو نَةُ.

(ابرنمنظرور،

1414ق.)011 ،0/1 :
این آیه ارارب دارد که باغلتاگها باید گیاهانی تازب ،خرم بهجتانگیز خو رنر ،
دارته بارد نه اینکه گیاهانشاگ زرد پژمردب درختانشاگ پیر کهنسال رن باختره
بارد.
لذا با توجه به آنچه بیاگ رد بهتر است رهر محیط بهجتآ ر رادیآفررین باررد
بهترین فضا برای این امر میتواند پارکها فضای سبز درختکاری در رهر بارد .ایرن
امر باید متناسب جمتیت مح هها منطقه رهر صورت گیرد.
 -4-4توجه دادن به درختکاری
رایلته است مل ماناگ نلبت به کارتن ح ظ درخت کوتاهی نکنند ،زیرا درختاگ
در سالمسازی پاکیزگی هوا تدثیر یژب دارند .اهتمام اسرالم بره درختکراری افشراندگ
دانه ،کامال در متوگ دینی مشاهدب میرود؛ بهگونهای که گاهی کارتن درخت ،در ردیف
بهترین مقدس ترین کارهای خیر قرار میگیرد ،چنانکه رسول اکرم در ضرمن حردی ی
درختکاری را در کنار تت یم دان  ،ساختن ملجد ،به ارث گذارتن قرآگ یا کتا ع مری
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سودمند دیگر  ...قرار دادب است 1که اهتمام آگ حضرت به درختکاری را مریرسراند .در
نگهداری درخت آبیاری آگ س ار هایی از متصومین رسیدب است؛
پیامبر گرامی فرمود« :اَ ْ سَقَى طَلْحَ ً أَوْ سِدْنَةً فَکَ َنَّمَ سَقَى اُؤْاِن ً اِو ْ ظَمَوإٍ؛
1402ق )81/0 :هرکس درخت ط ح سدر [درخت نیازمند بره آ
انلاگ مؤمن تشنه را سیرا کردب است».

(عیارری،

را سریرا کنرد ،گویرا

اهمیّت درختکاری چناگ است که رسولخدا دربارب آگ فرمود« :ا اِ نَجُولٍ َغورِسُ
غَرس ً إالّ کَشَبَ ا ُ لَهُ اِ َ األجرِ قَدَنَ ا َخرُجُ اِ ثَمَرِ ذلِ َ الغَرسِ؛ هرکس درختی بکرارد،
خدا به اندازب محصرول آگ ،بررای

پرادا

مری نویلرد».

(اللریوطی1401 ،ق)614/0 :

نیرز

حضرت میفرمودند« :أَنَّ نَسُ لَ اللَّهِ قَ لَ :إِنْ قَ اَتِ السَّ عَ ُ وَ فِی َدِ أَحَدِکُمُ الْفَسِویلَ ُ فَوإِنِ
اسْشَطَ مَ أَنْ لَ تَقُ مَ السَّ عَ ُ حَشَّى َغْرِسَهَ فَلْیَغْرِسْهَ ؛ اگر ساعت قیامت برپا رود دست ررما
یک نهال بارد ،اگر قدرت دارد که درخت بکرارد ،بایرد آگ را انجرام دهرد».

(نروری ،بریترا:

)412/19

امام صادق میفرماید« :إِنَّ أَاِیرَالْمُؤْاِنِی َ کَ نَ َخْرُجُ وَ اَعَهُ أَحْمَ لُ النَّ َى فَیُقَ لُ لَوهُ َو
أَبَ الْحَسَ ِ اَ هَذَا اَعَ َ فَیَقُ لُ نَخْل إِنْ شَ ءَ اللَّوهُ فَیَغْرِسُوهُ فَلَومْ ُغَو مَنْ اِنْوهُ وَاحِودَة؛

(ک ینری،

1911ق )۱6/6 :امیرمؤمناگ با خود بارهای هلته خرمرا را حمرر مریکررد .پرسریدند :ای
ابوالحلن! چه چیزی همراب داری؟ فرمود :اگر خدا بخواهد درخت خرماست ،پرس آگهرا
را کارت هلتهای را فر نگذارت».
رسولخدا میفرماید ...« :نِعْمَ الشَّیْءُ النَّخْلُ اَ ْ بَ عَهُ فَإِنَّمَ ثَمَنُوهُ بِمَنْزِلَو ِ نَاَ م...إِلَّو أَنْ
ُخْلِفَ اَکَ نَهَ ...؛ (نوری ،بیترا )412/19 :بهتررین [ بابرکرتتررین چیرز ،درخرت خرماسرت،
هر کس آگ را فر خت پول
آگ کند».

همچوگ خاکلتری بر باد ر د ،مگر اینکه چیرزی جرایگزین
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البته چهبلا این ترغیب ها اختصاص به نخر نردارد ،ب کره در هرر محیطری ،نشراندگ
درخت م ید مناسب آگ محیط ،میتواند باقیاتصالحات بارد.
امام صادق در مورد زراعت اینچنین بیاگ میکنند« :ع ابى عبد اللَّه ق ل« :اِزنَعُ ا
وَ اِغرَسُ ا وَ اللَّه ا عُمِلَ النّ سُ عَمَالً اَحَلَّ وَ ال اَطیبَ اِنهُ وَ اللَّه لَیَوزنَعَ َّ الوزَّنم وَ لَیَغرَسَو َّ
الغَرس بَعدَ خُروجُ الدَّجّ ل» (محمدی ری ررهری« )01/6 :19۱۱ ،امرام صرادق فرمرود :زراعرت
کنید درخت بکارید به خدا قلم هیچ عم ى مبا تر پاکیزبترر از آگ نیلرت .بره خردا
قلم در آخر زماگ نیز مردم زراعت مىکنند درخت مىنشانند».
ادامه بهرب مندی از درختکاری برای پس از مرگ نیرز بیراگرردب اسرت رسرولخردا
فرمودند« :خَمْسَ فِی قُبُ نِهِمْ وَ ثَ َابُهُمْ َجْرِی إِلَى مِ َانِهِمْ اَ ْ غَرَسَ نَخْالً» پنج گر باند که
در گورهایشاگ به سر می برند؛ لیکن ثوا پادا کارهایشاگ به دیواگ نامره عم شراگ
جاری میرود[ ...یکی از آگها آگکه نخ ی نشاندب است( .رتیری)126 :1910 ،
نیز امام صادق هم میفرماید« :سِتُّ خِدَ لٍ َنْشَفِاُ بِهَ الْمُؤْاِ ُ اِ ْ بَعْدِ اَ ْتِهِ ...غَورْسٌ
َغْرِسُهُ» از چیزهایی که مؤمن پس از مرگ

از آگها بهربمند میرود نهالی است که آگ

را کارته است( .ریخ صد ق111 :1981 ،؛ مج لی1429 ،ق :ک.)019 ،1
در اقع فضایر پادا ها در این ر ایات فقط به جهت دارتن من تت فردی نیلرت؛
چهبلا به ا لویت ترغیب تشویق برای جهت اجتماعی آگ بارد؛ ترا عرال ب برر اینکره
خود رخص سود میبرد دیگراگ نیز از حاصر کار ا بهربمند روند.
با توجه به اهمیّت اسالم به درختکاری نشاندگ نهال ،مدیراگ رهری را به این مهّرم
رهنموگ میسازد که از درختکاری در فضاهای سبز حاریههای خیاباگها غ ت نورزند.
 -5-4رعایت زیبایی در شهر با افزایش فضای سبز و درختکاری
دراینبارب ر ایاتی در دست است که بر بایلتگی رعایت جانب جمال زیبایی در بنرا،
ب که در همه حاالت داللت دارد؛ ماننرد امرر بره زیباسرازی خانره کره در فصرر کراربری
ملکونی گذرت .چنانچه از امام صادق نقررردب اسرت« :خردا زیبرایی خرودآرایی را
د ست دارد از بینوایی بینوا نمایی بیزار اسرت؛ چروگ خدا نرد ر عزّ جررّ ر هرگراب
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بندبای را نتمتی عطا کند د ست دارد نشاگ آگ را بر آگ ببیند» .عررض ررد از چره راب؟
فرمود« :جامه پاکیزب بپورد ،بوی خو به خوی زند ،خانها را زیبا سازد ،ج روی در
خانها را بر بد ،حتی ر رن کردگ چراغ بی از غر آفتا  ،فقر را از میاگ میبررد
ر زی را فز نی میدهد» (مج لری1429 ،ق :ک )929 922 1۱1 ،۱9ازآنجاکه حضررت تدکیرد برر
زیباسازی خانه دارتهاند میتواگ بردارت کررد ،بره ا لویرت ،ررهر کره جایگراب اجتمراع
مل مین است ،چهبلا به زیبایی زیباسرازی در آگ تدکیرد بیشرتری باررد؛ ایرن امرر
میتواند با ایجاد باغ بلتاگ فضای سبز گر گیراب بره ثمرر رسرد .چرهبلرا جرود
باغهای سیع سرسبز در گ رهرها نقاط جمتیتی است ادب از آ سایر ج وبهرای
طبیتی در فضاهای رهرهای مخت ف ایراگ ازجم ه اص هاگ در همین راستا بارد.
ر ایتی است از امام صادق که فرمود« :التطیب السوکنی اال بوثالث :الهو اء الطیوب،
الم ء الغز ر العذب و االنض الخ انه؛

(هماگ ،ک ،۱6برا

 )099 ،09محریط زنردگی برد گ سره

عامر گوارا نیلت :هوای پاک ،آ گوارا زمین حاصر خیز» ملر ما زمرانی کره زمینری
حاص خیز آ گوارا در دسترس بارد میتواگ فضاهای سبز باغ بلتاگ ایجاد کررد
مل ما هوا هم پاک خواهد رد.
از طرفی ،اسالم اجازب نمریدهرد کلری در آ مصررفی مرردم ،بردگ یرا لباسر را
رلتشو کند حضرت به کلی که اینگونه عمر میکرد ،فرمود« :وَ لَ تُفْسِدْ عَلَى الْقَو ْمِ
اَ ءَهُمْ؛ (ک ینی1911 ،ق )16/9 :آ مردم را فاسد نکن».
امام صادق نیز از ادرار در نهر آ نهی فرمود« :وَ لَ تَبُلْ فِی اَ ء نَقِیا» (هماگ.)694/1 ،
در حدی ی دیگر میخوانیم:
«نَهَى نَسُ لُ اللَّهِ أَنْ ُشَغَ َّطَ عَلَى شَفِیرِ بِئْرِ اَ ء ُسْشَعْذَبُ اِنْهَ أَوْ شَطِّ نَهَرٍ ُسْوشَعْذَبُ اِنْوهُ
أَوْ تَحْتَ شَجَرَةٍ اُثْمِرَةٍ؛ (ریخ صد ق1429 ،ق )1۱/1 :رسولخدا از نشلتن برای تخ ّی در کنرار
چاب جوی آبی که به مصرف آرامیدگ میرسند همچنین زیرر درخرت میروبدار نهری
فرمود».
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 -6-4ممنوع ساختن قطع درختان و تخریب باغ و بوستانها
آیه ا ّل :خدا ند در قرآگ میفرماید« :وَ ضَرَبَ اللَّهُ اَثَالً قَرْ َ ً کَ نَتْ آاِنَ ً اُطْمَئِنَّ ً َ ْتِیهَ
نِزْقُهَ نَغَداً اِ ْ کُلِّ اَکَ نٍ فَکَفَرَتْ بِ َنْعُمِ اللَّهِ فَ َذَاقَهَ اللَّهُ لِبَ سَ الْجُ مِ وَ الْخَو ْفِ بِمَو کَو نُ ا
َدْنَعُ نَ» (نحر.)110 ،
«خدا ند [برای آگها که ک راگ نتمت می کنند م ی زدب است :منطقه آبادی را کره
امن آرام مطمئن بود هموارب ر زی بهطور افر از هر مکانی فرامیرسید؛ امّا نتمت
خدا را ک راگ کردند خدا ند به خاطر اعمالی که انجرام مریدادنرد ،لبراس گرسرنگی
ترس را بر اندامشاگ پورانید».
در آیه فوق سخن از یک منطقه آباد پرنتمت به میاگ آمدب که مردم براثر ک راگ
نتمت گرفتار ناامنی گرسنگی بدبختی میروند.
«ک راگ نتمت» یتنی بهرببرداری بی جا از دادبها دارتهها رکر نتمت مقابرر آگ
به متنای بهرب ری صحیح بهجا از آگهاست .بهموجب آیات متتددی در قرآگ مجیرد
نتیجه ک راگ نتمت ،از دست رفتن آگ است .البته در قرآگ فقداگ نتمت را کره محصرول
ک راگ نتمت است مانند سایر پدیدبها به خدا ند که علة الت ر است ،منتلب مریسرازد؛
لی کامال یک سنت مل م در جهاگ را نشاگ میدهد که بهرب ری بریجرا بریر یره از
نتمتهای طبیتی دادبهای الهی ،نتیجها س ب نتمت است.
قرآگ در این آیره در مقرام بیراگ یرک قرانوگ ک ری حراکم برجهراگ هلرتی اسرت
بههیچ جه حکایت از یک اقته خاصّ نمیکند .ک مه «م ال» نیز میتواند رراهد همرین
بردارت بارد .م اد این حکم حاکم بر هلتی ،آگ است کره نتیجره ررکر نتمرت ،یتنری
بهرببرداری بهکارگیری صحیح نتمت های طبیتی بقا ازدیاد نتمرتهاسرت متقرابال
نتیجه بهربگیری غیر صحیح بهجا است ادب نکردگ از نتمتهای الهری ،از دسرت رفرتن
آگ است .در بلیاری موارد نتیجه ک راگ نتمت را عذا الهی مترفی نمودب اسرت .گرویی
از دست رفتن نتمت های طبیتی مجازاتی است که خدای بزرگ بر گنراب ک رراگ نتمرت
مترتب نمودب که عذابی الیم است.
آیه د ّم :قرآگ در سرنورت سررزمین سربا ضرع بازپلرین ایرن سررزمین را چنرین
توصیف میکند:
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«فَ َعْرَضُ ا فَ َنْسَلْنَ عَلَیْهِمْ سَیْلَ الْعَرِمِ وَ بَدَّلْنَ هُمْ بِجَنَّشَیْهِمْ جَنَّشَیْ ِ ذَوَاتَیْ أُکُلٍ خَمْط وَ أَثْولٍ
وَ شَیْء اِ ْ سِدْنٍ قَلِیلٍ» (سبد« )11 ،کره مرا د سررزمین سریع پرنتمرت آگهرا را بره د
بدطتم بود سرزمینی
سرزمین خشک با درختاگ بیابانی که بار درختان ت خ تر
با درختاگ رورب گز (اثر) 1اندکی از درخت کنار 0مبدّل ساختیم»
بتد میفرماید« :ذلِ َ جَزَ ْنَ هُمْ بِمَ کَفَرُوا وَ هَولْ نُجَو زِی إِالَّ الْکَفُو نَ» (سربد« .)1۱ ،ایرن
کی ر را بداگ جهت به آناگ دادیم که «ک راگ» کردند مگر مرا جرز ک رراگگرر را کی رر
میکنیم؟»
در آیات فوق ارارب به سرگذرت رهری ردب کره قررآگ مجیرد آگ را «ب ردۀ طیبره»
یتنی رهر پاک نامیدب است .در این رهر در جوار منازل ملکونی مردم ،باغهای سرسربز
میوبجات مخت ف در د سوی رهر راست چپ جود دارت؛ لی در پی ک راگ نتمرت،
باغهای راست چپشاگ همه یراگ رد بهجای آگهمه درختاگ خرم سرسبز ،مشرتی
درخت بیابانی حشی بلیار کمارز ر یید .قرآگ به سه نوع درخرت بریارز اررارب
میکند ممکن است بیاگ این سه نوع درخرت کره در آگ سررزمین یرراگ براقی مانرد،
ارارب به سه گر ب مخت ف بارد کره بخشری از ایرن درختراگ زیراگبخر برود بتضری
بیمصرف بتضی بلیار کم من تت بود( .مکارم ریرازی.)12/18 :19۱4 ،
در آیه بتد بهعنواگ یک نتیجهگیری با صراحت میگوید« :این مجازاتی بود که ما بره
خاطر ک رانشاگ قاور ردیم« :ذلِ َ جَزَ ْنَ هُمْ بِمَ کَفَرُوا»؛
امّا این ناسپاس مردم قدر اینهمه نتمت را ندانلتند از بوتره آزمرای سرالم بیرر گ
نیامدند ،راب ک راگ اعراض را پی گرفتند خدا ند نیز آگها را سخت گورمالى داد.
لذا در آیه بتد مىفرماید«:آگ ها از خدا ر یگرداگ ردند» (فَدَعْرَضُوا) نتمتهای خردا
را ناچیز رمردند ،عمراگ آبادا امنیت را سادب انگارتند ،از یراد حرق غافرر رردند
ملت نتمت گشتند ،اغنیاء برر تهیدسرتاگ فخرفر ررى کردنرد آگهرا را مرزاحم حرال
خوی پندارتند.

 .1اثل نوب ،گداه گز که در نواح ،شوره زار م ،روی .
 .2کنار :س ر که در مناطق گرمسدری و بدابان ،رش م،کن .
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اینجا بود که ر ّاق مجازات بر پیکر آگها نواخته رد ،چناگکه قررآگ مرىگویرد« :مرا
سیر حشتناک بنیاگکن را بر آگها فرستادیم ».سررزمین آبراد آگهرا بره یرانرهاا
مبدل رد (فَ َنْسَلْن عَلَیْهِمْ سَیْلَ الْعَرِمِ).
سپس میفرماید درحالیکه قریهها را به هم نزدیک قراردادیم «وَ قَدَّنْن فِیهَو السَّویْرَ»
یتنى سیر در آگ قریهها را به نلبتى متناسب قراردادیم ،نه مخت ف ،بهطوریکره نلربت
ملافت بین ا لى د مى ،برابر بود با نلبت ملافتى که بین د مى سومى بود« ،سِیرُوا
فِیه لَی لِیَ وَ أَ َّ ا ً آاِنِی َ» یتنى بره ایشراگ گ تریم کره :در ایرن قریرههرا سریر کنیرد،
درحالیکه ایمن بارید ،اگر خواستید در ر ز گرد کنید اگر خواسرتید در ررب بره
این متنا که آگچناگ امنیت در این قراء برقرار کردیم ،که سیر رب ر ز در آگها فرقرى
ندارت ،هر قت مىخواستند مىتوانلتند با آرام خاطر به سریر بپردازنرد .آنراگ قردر
نتمت را ندانلته گ تند« :فَق لُ ا نَبَّن ب عِدْ بَیْ َ أَسْف نِن وَ ظَلَمُ ا أَنْفُسَهُمْ» یعن از زیرادا
نتمت م ول ردب به تن آمدند گ تند :پر ردگرارا برین سر رهاا مرا د را بینرداز،
یتنى س رهایماگ را طوالنى کن تا ملافتهای د ر بر یم بار س ر د ر ببندیم ،بیاباگها
بادیهها بپیماییم این ک راگ طویانى بود از ایشاگ ،هماگطور که بنیاسراویر ک رراگ
طویاگ کردب ،از من س وا به ستوب آمدند تقاضاا سیر پیاز کردند.
کوتابسخن ،اینکه خدا ند نتمت را بر آناگ تمام کرد ،هم در س ر که س رهایشراگ را
کوتاب رابهایشاگ را امن نتمت را فرا اگ کرد هم در حضر انتظار دارت کره ررکر
نتمتهای را به جا آ رند ،لى آناگ ک راگ نتمت کردند ،هرم در سر ر هرم در حضرر،
خدا ند هم در عذابى که خودراگ خواستند رتا نمود ،ررهرها دیاررراگ را خررا
جمتشاگ را پراکندب ساخت.
امّا برای اینکه تصور نشود این سرنورت مخصوص به این گر ب بود ،ب که عمومیت آگ
نلبت به همهکلانی که دارای اعمال مشابهی هلتند مل ّم است ،چنین میافزاید« :آیرا
جز ک راگ کنندگاگ را به چنین مجازاتی گرفتار میسازیم؟» (طباطبایی ،بیتا :ک.)64 ،11
البته به هیچ جه نمیرود منکر عذا های الهی بود ،لی در اینکه نتیجه سوءاست ادب
از منابع طبیتی به کاربری غیرصحیح نتمتهای خردادادی توسرط بشرر نیرز ،برهطرور
طبیتی موجب س ب نتمت از آگها میگردد جامته را مبتالبه عرذابی الریم مریسرازد،
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تردیدی ندارد .در حقیقت س ب نتمت ،مجازات اعمرالی اسرت کره انلراگهرا بره دسرت
خودراگ برای خوی فراهم ساختهاند( .محقق داماد.)10420https://cgie.org.ir/fa/news/ ،
بارزترین نمونۀ این تبدیر نتمت به ک راگ به چشم میخورد ،نیر های مخت ف جهاگ
ابتکار خدادادی بشر به دست ی مهاررردب ،برهجرای آنکره در
طبیتت ،در پرتو هو
ملیر رضای خدا به کار گرفته رود ،در جهت تخریبری ظ رم فلراد بره کرار گرفتره
میرود .جنگرها مراتع سرسبز در اثر بهرببرداری نامشر ع بیر یه به سررزمینهرای
بایر بیابانی تبدیر میگردند نلر بلیاری از گونههای گیاهی جرانوری بره نرابودی
سپردب میرود( .اصوری ل منجانی .)112 :1984 ،که برد گ تردیرد ،ایرنگونره دگرگروگسرازی
نتمتهای الهی که تبدیر باغها جنگرها به سرزمین بایر بیآ ع ف است ،مصرداق
بارز ک راگ نتمت است که به دست خود آدمیصورت میگیرد( .هماگ.)111 ،
آیه سوم :در آیه «ظَهَرَ الْفَسَ مُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَ کَسَبَتْ أَ ْدِی النَّو سِ لِیُوذِ قَهُمْ بَعْوضَ
الَّذِی عَمِلُ ا لَعَلَّهُمْ َرْجِعُ نَ» (ر م« )41 ،فلاد تباهی به اسطه اعمال خود مردم خشرکی
بال برخی از رفتارها با رهرای نادرسرت مرردم را بره

دریا را فراگرفت تا خدا ند زر
آناگ بچشاند ،بارد که بازگردند».
بر این امر تدکید دارد که فلاد خواب ملتند به سوء تردبیر بتضری از انلراگهرا باررد
مانند جن ها بردارتهای ناصحیح از منابع خواب ملتند به آگ نبارد ،م رر زلزلره
سیر حوادث طبیتری؛ تمرام ایرن فلرادها کره در زمرین در عرالم پدیرد مریآیرد،
محیطزیلت سالم را از بین میبرد.
آیه چهارم :در آیه «وَ اَ ُبَدِّلْ نِعْمَ َ اللَّهِ اِ بَعْدِ اَ جَ ءَتْوهُ فَوإِنَّ اللَّوهَ شَودِ دُ الْعِقَو ب»
(اعراف« )91 ،هر کلی که نتمت خدا را پس از آنکه به ا رسید دگرگوگ سازد (بدانرد کره)
خدا ند سخت کی ر است».
باید توجه دارت ،نتمتهای الهی سای ی است که طرز بردارت از آگها بلرتگی بره
ارادۀ خود انلاگ دارد .انلاگ میتواند از نتمتها در ملریر ایمراگ خورربختی نیکری
بهرببرداری کند یا آگ ها را در ملیر ک ر ظ م بدی به کار گیرد .جنگرهرا مراترع
سرسبز در اثر بهرببرداری نامشر ع بیر یره بره سررزمینهرای برایر بیابرانی تبردیر
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می گردند نلر بلیاری از گونه های گیاهی جانوری به نابودی سپردب
ل منجانی ،هماگ.)112 ،

میرود(.اصروری

آیه پرنجم« :وَ کُلُو ا وَ اشْورَبُ ا وَ الَ تُسْورِفُ ا إِنَّوهُ الَ ُحِوبُّ الْمُسْورِفِی َ» (بقررب« )011 ،از
نتمت های خدا ند بخورید بیارامید اسراف مکنیرد کره خدا نرد اسررافکننردگاگ را
د ست نمیدارد».
در این آیه ،د امر اباحی یک نهی تحریمی آ ردب ردب است :به خوردگ آرامیدگ
اجازب دادب از تتدی در آگ د نهی میکند؛ بنابراین ،این آیه آیات دیگری که مربروط
به اسراف نهی از آگ در قرآگکریم آمدب است (همانند آیه  141سورب انتام؛ آیه  1سرورب نلراء؛ آیره
 1۱سورب فرقاگ؛ آیه  0۱سورب اسراء؛ آیه  161سورب رترا؛ آیه  89سورب یونس؛ آیه  49سرورب غرافر) ،جم گری
داللت بر حرمت اسراف دارند .نراقی در عواوداالیام مینویلد« :بح ی در حرمرت اسرراف
نیلت اجماع قطتی ،ب که ضر رت دینی آیات زیراد ر ایرات بلریار برر حرمرت آگ
داللت دارد( ».نراقی.)116 :1911 ،
سخن در این است که آیا حرمت اسراف صرفا مربوط است به اموال رخصی یرا آنکره
رامر اموال عمومی منابع زیلت انلانی که متت ق به جامته است نیز میرود؟ به نظر
می رسد خطا در درجه نخلت مربوط است به منابع ا لیه زیلت انلرانی ،ب کره منرابع
حیاتی از اهمیّت بیشتری برخوردار است؛ زیرا این منرابع در دسرت انلراگهرا برهعنرواگ
دیته امانت است تجا ز در آگ خیانت محلو میگردد .از ک مات لوویین م لراگ
نیز چنین به دست میآید که یکی از متانی اسراف ،تجا ز از حد اعتدال است.
پس در مقام افلاد تخریب هم باید گ ت که اسراف صدق میکند؛ چراکره خدا نرد
در سورب رترا بابیاگ نتمتها عناصر زیلتمحیطی ملئولیت انلاگ در برابر آگهرا
عدم اطاعت از اسرافکاراگ ،میفرماید« :الَّذِ َ ُفْسِدُونَ فِی الْ َنْضِ وَ الَ ُدْولِحُ نَ»

(ررتراء،

« )160به این متنا که اسراف فلاد است اسرافکار م لد محلو میرود».
بنابراین تخریب آلودب ساختن منابع عناصر زیلتمحیطی ،در اقع تجا ز برهحرق
حیات دارتن محیطزیلت سالم بودب خود از مصادیق اسراف محلو مریررود کره
خدا ند از آگ نهی فرمودب است.
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حرمت تک ی ی اسراف مقدمهای است برای حکرم ضرتی یتنری ملرئولیت مردنی
ضماگ قهری است .باید توجه داررت ضرماگ ملرئولیت در ایجراد خلرارت بره منرابع
زیلتی صرفا مرتبط با حقوق خصوصی نیلت ،ب که جنبه عمومی دارد؛ بنابراین هرچنرد
که م ال مصرف بی ر یه آ چنانچه منجر به خلارت دیگراگ رود ،مانند اینکه حیوانرات
دیگری براثر تشنگی ت ف روند یا درختاگ باغ دیگرری خشرک ررود ،ررخص ضرامن
است ،لی از دالیر ککرردب چنین استنباط میرود که منابع زیلتی چنانچه از رهگرذر
مصرف بیر یه ،قربانی تضییع اتالف گرردد ملرئولیت دارد ،اگرچره مالکیرت رخصری
ندارته بارد( .محقق داماد ،بخ ه رتم  )10420https://cgie.org.ir/fa/news/حجرت االسرالم قراوتری
نیز ،تخریب منابع طبیتی را مصداق فلاد در زمین میدانند( .قراوتی.)41 :1919 ،
حضرت مولی ع ی در پاسخ عبداهلل بن زمته ،از اصحاب که تقاضای سرهم بیشرتری
از بیتالمال دارت ،فرمودند« :انّ هذا الم ل لیس لی و ال ل
جلب اسی فهم .ف ن شرکشهم فی حربهم ،ک ن ل

و انّم ه فئوی المسولمی و

اثل حظهم و اال فجن ه ا د هم التک ن لغیر

اف اههم؛ (نهج البالغه ،خطبه  )090این مال نه از آگ توست نه از آگمن ،ب که غنیمت مل مین
اند خته رمشیرهای ایشاگ است .پس اگر با آگها در کارزارراگ رریک بودی ،ترو هرم
مانند آگها نصیب بهرب بردبای ،گرنه تو را بهربای نیلت؛ زیرا چیدۀ دست آگها برای
دهاگ دیگراگ نیلت!» به کارگزارانشاگ نورتند« :امق ا اقالاکم و ق نب ا بی سوط نکم و
احذف ا عنی فض لکم و اقددوا قدود المعو نی و ا و کم و االکثو ن فو ّن ااو ال المسولمی
التحشمل االضران» (نهجاللتادب ،ک ،4نامه « )92 ،10نوک ق مهایتاگ را ریز کنیرد ،سرطور را بره
هم نزدیک کنید ،ک مات زیادی را نلربت بره مرن [در نوررتن گرزار حرذف کنیرد.
محتوی م هوم اص ی را بیاگ کنید .از زیاد نورتن بپرهیزید که اموال ملر مین ضررر را
تحمر نمیکند».
از فحوا کالم به دسرت مریآیرد زیرادبر ی در مصررف اسرت ادب از امروال عمرومی،
بیتوجهی بیدقتی نلبت به آگ ،تخریب جنگرها مراتع از فاح ترین اقلام اسرراف
در اموال عمومی است.
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«هُ َ أَنْشَ َکُمْ اِ َ الْ َنْضِ وَ اسْشَعْمَرَکُمْ فِیهَ » (هود« )11 ،ا ست که رما را از زمرین پدیرد
آ ردب از رما خواسته است که در آگ آبادانی کنید».
طبق آیه کریمه ،از انلاگ خواستهردب که زمین را آباد آمادب بهرببررداری از فوایرد
مط و آگ کند؛ چراکه احیرا نکرردگ مصررف نکرردگ زمرین در جهتری کره بررای آگ
آفریدبردب یا به کار بردگ در غیر آگ جهت ،ک راگ نتمتهای خدا ند است.
جنگرها پارکها مراتع که از رووس ان ال ثر تهای عمرومی هلرتند برهیقرین
نق عمدب در محیط زیلت سالم بشری دارند .این منابع بره گونرههرای مخت رف مرورد
آسیب قرار دارند .از سویی اقدامات د لتی برای توستههای رهری کشروری از سروی
دیگر این منابع همیشه مورد چشمدارت افراد ارخاصی بودب که بهقصرد سرودجویی
تکاثر ثر ت آرکارا مخ یانه به بریدگ درختاگ دست مییازند ،گاب جنگر را تبردیر بره
زمین زراعی گاب ملتقیما به احداث ساختماگ یال مبادرت می رزند.
ر ایات زیادی در مورد ح ظ منابع زیلتمحیطری اجتنرا از آلرودب سرازی آگهرا
اردردب است.
رسولخدا قطع درختاگ را تا فاص ه یک بریدی مدینه ممنوع ساخت1.
دربارب قطع درخت نیز آگ بزرگوار فرمودند« :اَ ْ قَطَاَ سِودْنَةً َِو َّبَ اللَّوهُ نَأْسَوهُ فِوی
النَّ ن» ،هر کس [بیجهت درخت سدری را قطع کند خدا سر

را در آت

فر مریبررد.

(مج لی1429 ،ق.)119/19 :
چناگکه از امام صادق نقرردب است :درخت های ثمردهندب را قطع نکنید که (اگرر
چنین کنید) خدا سخت بر رما عذا فر میریزد( .ک ینی1911 ،ق .)014/6 :البته چنانچره از
ر ایات بردارت میرود قطع درختاگ در موارد ضرر ری بالمرانع اسرت؛ از امیرر مؤمنراگ
نقرردب است :از عوامر افزای عمر رها کردگ آزار دیگراگ ،احترام به پیراگ ،ص هرحم
اینکه از بریدگ درخت سبز پرهیز رود ،مگر برای ضر رت( .مج لی1429 ،ق .)014/6 :از امرام
رضا نیز نقر است که قطع درخت (در صورت نیاز) با تبدیر جایگزینی ،مانتی نردارد

 .1از روایاه ،که از امامان  نقل ش ه است چندن برم،آی که
ان ازه هیر بریی چریار فرسیخ بیوده اسیت .نجفی1331 ،م:
139/16ی.241
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فرمودند :امام کاظم درخت سدری را قطع کرد درخت انگوری بهجرای آگ کاررت.
(ک ینی ،هماگ.)014-019/6 ،
آنچه از آیات ر ایات فوق نتیجه میرود:
 .1گناب ک راگ نتمت ،از دست رفتن نتمت های طبیتی را که مجازاتی است از سروی
خدا ند بزرگ به دنبال دارد.
 .0دگرگوگسازی نتمتهای الهی که تبدیر باغهرا جنگررهرا بره سررزمین برایر
بیآ ع ف است ،مصداق بارز ک رراگ نتمرت اسرت کره بره دسرت خرود آدمریصرورت
میگیرد.
 .9س ب نتمرت ،نتیجره سوءاسرت ادب از منرابع طبیتری بره کراربری غیرر صرحیح
نتمتهای خدادادی توسط بشر است.
 .4تخریب آلودب ساختن منابع زیلتمحیطی ،از مصادیق اسراف محلو میررود
که خدا ند از آگ نهی فرمودب است.
 .6مدیراگ رهری همت بر منع از تخریرب محافظرت از فضراهای سربز براغهرا
بوستاگها درختهای در سطح رهر دارته بارند.
لذا از ظاهر ر ایات که برای قطع درختاگ عذا بیاگردب است ،به دست میآیرد کره
قطع درختاگ در غیر موارد ضر ری حرمت دارد.
 -7-4قاعده الضرر
بر اساس قاعدب ضرر ،قانونگذار حق ندارد قانونی ضع کنرد کره بره تخریرب محریط
زیلت بیانجامد .افز گ بر آگ ،هر گونه رفتار مردم که به اضرار محریط زیلرت بینجامرد،
نامشر ع بود مشمول نهی تک ی ی است.
از طرفی رمول قاعدب ال ضرر بر عدمیات است .در این صرورت بایرد گ رت نره تنهرا
خلارتهای ناری از اقدامهای تخریبی با قاعدب ال ضرر بردارته می رود .ب کره چنانچره
ترک اقدامهای اصالحی سازندب هم به اضرار محیط زیلت بینجامد ،ایرن قاعردب برا آگ
مقاب ه خواهد کرد.
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بنابراین ،د لت اسالمی متصدیاگ محیط زیلت ،خود را مک رف مرییافتنرد کره در
مرح ه قانونگذاری ضع مقررات به کارگیری تدابیر اجرایی ،همه تواگ خرود را بررای
اصال محیط زیلت حمایت از آگ صرف کنند.
برای م ال به کارگیری ر های ع می برای ج روگیری از فرسرای خراک ،احیرای
مراتع جنگرها گلتر فضای سبز همه اقدامهای بایلتهای است که ترک آگها بره
زیاگهای جبراگناپذیری میانجامد قاعدب ال ضرر با آگ مقایله میکند.
از جم ه نتایج مترتب به مشمول قاعدب ال ضرر بر عدمیات ،اثبات ضماگ است .قاعردب
ال ضرر نه تنها مانع اضرار به محیط زیلت میرود ب که ضماگ خلارتهای ناری از هرر
گو نره اقردام تخریبری یررا تررک اقردام اصررالحی را هرم برر عهرردب خلرارت زننردب قرررار
میدهد(.متقی)69 :1988 ،
 -8-4تعارض قاعده تسلیط باقاعده ال ضرر
ازنظر قواعد فقهی به موجب قاعدب «الن س اسلط ن علی اا الهم» هر مالکی میتوانرد
هرگونه تصرفی در م ک خوی بنماید.
حال سؤال این است که :آیا بهموجب این یژگی مالرک مریتوانرد در م رک خروی
تصرفاتی کند که موجب تخریب محیطزیلت گردد؟ پاسرخ ازنظرر قواعرد فقهری من ری
است؛ زیرا ازنظر فقهی قاعدب تل یط که در فصر ا ّل ارارب رد ،محکروم قاعردب دیگرری
است که تحت عنواگ قاعدب «ال ضرر الضرار فی االسالم» است .به نظر فقیهاگ اسرالمی
این قاعدب موجب تقیید محد د رردگ اطرالق مالکیرت اسرت .بردین متنرا کره کلری
نمیتواند برای اعمال حق خوی به دیگری زیاگ ارد سازد.
این استنباط ازجم ه رسولاهلل کامال منطقی متقول اسرت؛ زیررا ناگ تره پیداسرت
ارد
قتی از زیانی که بر مردم انصاری اهرر مدینره از رهگرذر ر د سررزدب برر منرزل
میگردد رخص زیاگ زنندب از هرگونه پیشنهادهای ملرالمتآمیرز بررای حرر ملرئ ه
امتناع می رزد ،رسول اکرم میفرمایرد درخرت ا را از برن درآ رنرد ج روی پرترا
کنند ،در مورد تخریب های زیلت محیطی زماگ ما که موجبات تجا ز به منرافع عمرومی
است توسط مالکاگ به بهانره اعمرال حرق مالکیرت صرورت مریگیررد ،چگونره دا ری
میفرمودند؟
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قتی مالک قطته زمینی در محالت پرجمتیت ،به استناد مالکیت اطالق آگ نلبت
به فراز هوا اقدام به ساختن برک آسماگخراری میکند از این رهگذر هروای محرر را
به ضتیتی مبدّل مریسرازد کره راب ترن س برهتردریج تنر مریررود بره تشرخیص
کاررناساگ زیلتمحیطی ،موجبات بیماریهای ریوی فراهم میگردد ،آیا مصداق «ان
نجل اض ن» (تو رخص زیاگ رسانی) مشمول ندای حضرت رسول که «ال ضوران فوی
االسالم» نمیبارد؟ بهیقین آری.
البته به نظر می رسد مصداق اقتی «رجال مضار» نهتنها ارخاص حقیقری مالکراگ
امالک هلتند که در اقع مدیراگ رهری کلانی مخاطب نخلتین خطرا رسرولاهلل
میبارند که بد گ مطالته در نظر گرفتن مصالح عمرومی مجروز ایرنگونره اقردامات را
صادر میکنند( .محقق داماد ،فقه محیط زیلت ،بخ ه رتم  .)10420https://cgie.org.ir/fa/news/کره از
این نمونه خیاباگ ستدآباد تهراگ است که با برکهای سر به ف رک کشریدب ج رو حرکرت
بادها گرفتهردب است.
در این راستاست که د لتها ا ال در تصمیمات توستهای باید کامال محتراط باررند
هرگز مصرالح م ری را فردای مصر حت اندیشری مروردی ان ترالی ننماینرد ایرنگونره
تصمیمات چناگ باید حلا ردب بارد که هموارب خود را آمادب پاسخگویی به آحاد م رت
مالحظه کنند ثانیا با تمام قوا برای قطع دستاگ خاوناگ به زیلت انلاگها متجرا زین
به منابع زیلتمحیطی م ت بیدار هوریار بارند( .رک:کاربرهای رهری همین رساله).
 -9-4قاعده اتالف
بر اساس قاعدب اتالف ،هرکس به تخریب اترالف امروال دیگرراگ بپرردازد ،ملرئول
جبراگ خلارت است در این بارب ر ایت امام ع ی ارتباط مصداقی این قاعدب برا محریط
زیلت بیاگ میکند.
« قضی فی ا قشل مابّ عبث ً ...و ا اِ ب ا بَهیم ٍ فعلیه ا نقص و ا ثمنه ».

(نروری،

بیتا.)16/1۱ :
این ر ایت ضمن یادآ ری ملئولیت مدنی نارری از تخریرب افلراد منرابع محریط
زیلت بیانگر ظی ه حاکم اسالمی در تحمیر ملئولیت بر مرتکبراگ اسرت .همچنرین از
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آگ است ادب میرود که هرگونه اتالف عمومی موجرب پیگررد کی رری ثبروت مجرازات
تتریزی برای ت ف کنندب است .از اینر  ،فقیهاگ تدکیرد کرردبانرد کره در صردق متنرای
اتالف ،عنصر عمد قصد دخیر نیلت اگر منشد اتالف ،اقدام نا آگاهانه ارتباهی هرم
بارد ،باز مشمول قاعدب میرود( .مکارم ریرازی ،بیتا)۱/0 :
البته بر اساس قاعدب تلبیب هم که هر اقدامی به طور غیرمباررر موجرب تخریرب
آلودگی ضماگآ ر خواهد بود.
نکته در خور توجه آنکه این قاعدب ،نق های تلربیبی نارری از تررک را نیرز در برر
میگیرد( .محقق داماد)102 :1981 ،
برای م ال اگر اقدام نکردگ به موقع ارخاص یا نهادهای ملئول ،سبب خلارتهرای
زیلت محیطی رود ،به حکم این قاعدب ،ملئولیت جبراگ خلارت بر عهدب سبب خواهد
بود( .تقی متقی.)69 :1988 ،
 -11-4اقدامات پیشگیرانه حاکمیت (قاعده وجوب دفع ضرر محتمل)
طبق قاعدب جو دفع ضرر محتمر که قاعدب ای عق ی است .م اد این قاعردب حکرم
تک ی رری جررو اسررت نرره ضررماگ .برره اسررتناد ایررن قاعرردب ،حاکمیررت در ملرراور
زیلتمحیطی ،بایلت اقدامات پیشگیرانه کند در ک یه مواردی که ممکن است منجرر
به آسیبهای زیلتمحیطی رود ،موظف است مبادرت به دفع آگ نماید .م اد این قاعدب
عال ب بر آثار ضتی ،جو تتیین ظی ه برای مقامات است؛ لرذا ازنظرر حقروقی ایرن
حق برای ک یه رهر نداگ جرود دارد کره در برخرورد بره ایرنگونره مروارد ،نخلرت برا
درخواست ملتقیم در صورت امتناع از مراجع قضایی ،الزام مقامات ملئول را خواستار
روند.
ناگ ته ر رن است که در فرض کوتاهی تقصیر ررخص ملرئول در عردم اقردامات
پیشگیرانه ،پس از ر د زیاگ ،رخص زیاگ دیدب حق دادخواست مطالبره ضررر زیراگ را
دارد؛ لی این قاعدب در خصوص ایجاد حق نلبت به الزام به اقدامات پیشرگیرانه قبرر از
ر د زیرررراگ نیررررز کرررراربرد دارد( .محقررررق دامرررراد ،فقرررره محرررریط زیلررررت ،بخرر ر ه ررررتم
.)10420https://cgie.org.ir/fa/news/
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بنابرآنچه بیاگ رد ،قواعد فقهی می تواند ملتند بلیاری از فتا ای زیلرتمحیطری
مواد قانونی مربوطه بارد.

یافتهها و نتیجهگیری
رهر محر تتامالت اجتماعی آدمی بودب بیشترین ارتباطات را بره خرود اختصراص
دادب است .لرذا پررداختن بره ایرن موضروع براسراس فقره بلریار حراوز اهمیّرت نظرام
برنامهریزی رهری را تدثیرپذیر میگرداند.
مشخص گردید در رهرسازی میتواگ کاربری فضای سبز را بر اساس فقه ریتی رقم
زد در این صورت برای متماراگ متخصصراگ حروزب ررهری متیرار تولیرد کرردب در
صورت عم ی ردگ ،رمول اثر آگ بهتمامی مرردم ،فرارق از هرر دیرن مرذهبی خواهرد
رسید .لذا با این پژ ه آنچه صورت میپذیرد؛
میتواگ مناسبسازی محصوالت کاربری فضای سبز تلرهیر کارآمردی آگ را برا
توجه به احکام اسالمی دارت؛ به این بیاگ که کاربری فضای سبز میتوانرد تحرت تردثیر
احکام قواعد فقهی رکر گیرد تدثیر بر تخصیص مکاگیابی(مکرانی بهداررتی مناسرب)
در ارتقاء متنایی(اهمّیت فضای سبز در قرآگ ر ایات ،خصوصیات باغها فضای سبز ،رعایت زیبایی در رهر برا
عم کرد کارآیی (اهمّیرت فضرای سربز در
افزای فضای سبز درختکاری ،است ادب از رن سربز) افزای
قرآگ ر ایات ،رر ط الزم متصدی منابع زیلت محیطی ،تخریب نکردگ باغ ها بوستاگ ها)کاربری فضای سربز
دارته بارد .دراین صورت این احکام میتواند موردتوجه مردیراگ ررهری قررار گرفتره
براساس نیاز فضاهای رهری در مقیاس ناحیه ،رهر منطقه عم ی گردد.
لذا آنچه از منابع فقهی در زمینه کاربریهای فضای سبز بهدستآمدب است عبارتاند
از:
 .1ایجاد فضای سبز کارت درختهای مخت ف در فضای رهر مورد اهتمرام اسرالم
است.
 .0از آ باراگ منابع طبیتی درست باید است ادب رود.
 .9اهتمام مضاعف در ایجاد باغهای انگور زیتوگ انار نخر.
 .4بهتر است در ر دیهای رهر باغ بوستاگ یا فضاهای سبز ایجاد گردد.
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 .6مدیراگ رهری همت بر منع از تخریرب محافظرت از فضراهای سربز براغهرا
بوستاگها درختهای در سطح رهر دارته بارند.
 .1از دگرگوگسازی نتمتهای الهی که تبدیر باغها جنگرهرا بره سررزمین برایر
بیآ ع ف است ،خودداری گردد.
 .۱احیای موات امری پلندیدب است ،احیای محیطزیلت ،عمرراگ ،آبرادانی زمرین
اصال  ،در صورتی محقق میرود کره کشرت زرع نهرالکراری غررس اررجار یرا
ساخت ساز بر ر ی آگ انجام گیرد از هرگونه فلاد اخالل بینظمی اجتنا رود.
 .8رهر محیط رادیآفرین بارد بهترین فضا برای ایرن امرر مریتوانرد پرارکهرا
فضای سبز درختکاری در رهر بارد .این امر باید متناسب جمتیرت مح رههرا ،ناحیره،
منطقه رهر صورت گیرد.
 .1ایجاد ح ظ باغ بوستاگ فضای سبز ر اگ ساختن جوی آ  ،مط و اسرالم
است .لذا در ایجاد ح اظت آگ کوتاهی ر ا نیلت.
 .12با توجه به اهمیّت اسالم به درختکاری نشاندگ نهال ،مدیراگ رهری را به ایرن
مهّم رهنموگ میسازد که از درختکاری در فضاهای سبز حاریههای خیاباگهرا غ رت
نورزند.
 .11سرازیر کردگ فاضال منازل نیز فضوالت زباله کارخانهها سرایر امراکن بره
نهرها ،دریاها نیز به منابع آ های زیرزمینی ررعا حرام است.
 .10اصال جنگرهای کشور عم ی ضر ری الزم اسرت ،قطرع درختراگ بره منظرور
توسته فضای ملکونی چنانچه موجب تخریب منرابع زیلرتی گرردد ،تجرا ز بره منرافع
عمومی ررعا حرام میبارد.
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سکتزب زیا:س
* قرآن کریم
* نرجالامغه،

سیدرضی ،ترجمه محمد درتی.

 -1ابنبابوییه ابیوجعفر محمی بنبلی( ،شیدخ صی وق)
الخصا ،مرکز المنشورا االسیممده 1649ق قیم جمابیه
الم رسدن ف،الحوزه العلمده بقم.
یو
یرجم یعقی
یال ،متی
 ، ___________________________ -2االمی
جعفری نسدم کوثر  1933قم.
 ، ___________________________ -9بدیییون اخاارالرضیییا
چاپ او 1943 ،ق
محقق/مصحح مر ی الجوردی نشر جران
هرران.
دارالفكیر
 -4ابنمنظور محم بن مكیرم لسیانالعیر
للطاابب و النشر و التوزیع دارصادر 1414ق چاپ سوم
ب،ها.
ّان )،هحفالعقیو،
ّان ،ابومحم حسن (ابنشعاه حر
 -4حر
مؤسسییه بلم،فرهنگیی ،دارالحیی ید اداره هیی وین متییون
هرویج 1934 ،قم.
 -6حربامل ،محم بن حسن هفصدل وسیاللالشیدعه الی،
هحصدل مساللالشریعه مؤسسیه آ،الادیت الحدیاء التیراث
1443ق قم.
 -4حکدم ،محم رضا الحداة هرجمه احم آرام ح وزه
بلمده قم دفتر هالدْا اسمم 1969 ،قم.
 -3السییدوط ،بایی الرحمن ابیین ابیی ،بکییر الجییامع
الصْدرف ،احادیید الاشیدر النی یر دارالفکیر 1423ق
بدرو .
جیامع اخخایار
 -3شعدری هاجالی ین محمی بن محمی
 1932قم.
انتشارا حضر باا
 -14طااطاای ،سد محم حسدن المدزان ف،هفسدرالقرآن
هرجمه سد محم باقر موسوي هم ان ،دارالفکر ب،ها قم.
 -11طارس ،فضلبنحسن هفسیدر جوامیعالجیامع هرجمیه
حادب روحان ،و بل ،با الحمد ي بنداد پژوهشهای اسمم،
 1934مشر .
 -12بداش ،محم بن مسعود هفسیدر العداشی ،مؤسسیه
الاعثه قسم ال راسا االسممده 1624ق قم.
 -19قرالت ،محسن سدمای مسکن و شیرر اسیمم ،مرکیز
فرهنگ ،درسرای ،از قرآن  1939هرران.
الفیرو مین الکیاف،
 -14كلدنى محمی بین یعقیو
دارالکتب االسممده 1931ق هرران.
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 -14مجلسیییی ،محمیییی باقر بحاراخنوارالجامعییییه
ل رراخاارااللمهاالطرار مؤسسه اخبلمی1334 ،م؛ موسسیه
الوفاء  1449بدرو .
 -16محقق داماد سد مصطفى قواب فقه مرکز هریران
نشر بلوم اسممى چاپ دوازدهم 1446ق ج1؛ و مرکیز نشیر
بلوم اسمم.1931 ،
 -14متق ،هن ی بمءال ین کنز العما ،ف ،سنن االقوا،
و االفعا ،مؤسسه الرساله 1619ق بدرو .
 -13نوری حسدنبن محم هق ،مست رکالوسالل و مستناط-
المسالل مؤسسه آ،الادت الحداء االتراث ب،ها قم.
 -13ص ر محم بیاقر درو فی ،بلیم العلیم االصیو،
الحلقه الثانده مجمع الفکر االسمم1412 ،ق هرران.
 -24شدرازى ناصر مكیارم هفسیدر نمونیه دارالکتیب
االسممده  1944هرران.
 ، ____________ -21القواب الفقرده انتشارا کتابخانه
ص ر ب،ها.
مدزان الحکمب دارالحی ید
 -22محم ی ری شرری محم
 1944قم.
 -29محمودی محم باقر نرجالسعادة ف ،مسیت رک نریج-
الامغب هصحدح بزیز آ،طالب انتشیارا وزار فرهنیگ و
ارشاد اسمم1944 ،ش هرران.
 -24منسو به امام رضا صحدفه الرضا محقق/مصیحح:
محم مر ی نجف ،کنگره جران ،امیام رضیا1446 ق چیاپ
او ،مشر .
بوالی االییام بالی ه 1961
 -24نراق ،مم احمی
ب،جا.
 -26اخمق زیست محدط ،پدامار اکرم هق ،متق ،مرکیز
پژوهشهای اسمم ،ص ا و سدما طه قم.
 -24اصْری لفمنجان ،صادق اصو ،هربدت زیسیت محدطی،
در اسمم سپرر  1934هرران.
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تحلیل وتطبیق آیات وروایات در کاربری فضای سبز
تحلیل و برداشت از آیات و روایات در کاربری فضای سبز
ترجمه

تحلیل موضوع

برداشت وتطبیق

تأثیربر

منبع

وَ َجْعَلْ لَکُمْ جَنَّ ت وَ َجْعَلْ لَکُمْ أَنْهَ ناً

و بکغهوک سسسورو و نهسهوک
جکر در اختيکرتکن قسار دهد

اهمّیت فضای

سوووره ارکر ووه نروو ،)78
آیکت21-21

وَ أَنزَلْنَ اِ َ الْمُعْدِرَاتِ اَ ءً ثجَّ جً * لنُخْرِجَ بِهِ
حَبًّ وَ نَبَ تً * وَ جَنَّ ت أَلْفَ ف

و از ابسهک بکرانزا آبى فساوان
نکزل سدیم ،تک بوسيله آن دانوه
و گيکه بسيکر بسویوکنيم ،و بوکغ-
هکیی درهم تنيده و پسدرخت!

سوره انعکم ،آیه 212

وَ هُ َ الَّوذِی أَنْشَو َ جَنَّو ت اَعْرُوشَو ت وَ غَیْورَ

اوسووت ووه بوسووتکنهووکیی بووک
داربسوووت و بووویداربسوووت و
درختووکن خساووک و رووتوار بووک
خووووردنیهوووکو گونووکگون و
زیتون و انوکر هاکننود را بنيوکد
سد .از ايوه آن زاکنی وه بوه
بکر نرست بخورید و حو آن
را روز چيوودن و درو ووسدن
بدهيد و گواف کرو اکنيد ه
او گووواف وووکران را دوسوووت
ندارد.

 .2ایجکد فضکو سرو و کشت درخوتهوکو
اختلف در فضکو شهس اورد اهتاکم اسومم
ایبکشد.
 .1اسئولين اتعهد و اؤان درصودد ایجوکد
احيطووی آرام و پووک يوه بکشووند تووک شووسای
عرودیت و بندگی و زندگی اؤانکنه فوساهم
گسدد.
 .3ادیسان شوهسو بکیود قروز از هوس و و
قکنون و اقسراتی احي زندگی شوهسوندان
را به بهتوسین نحوو بوساو جکاعوه فک وله و
زیستگکه بهرتی آاکده سکزند.
 .1اسمم تعقز در تاکم اخلوقوکت عوکلم از
جاله درختکن وگيکهوکن ،را اوؤ س در اوکل
روحی انسکن ای داند.
 .5استفکده انکسب از آب بکران.
 .1اهتاکم اضکعف در ایجکد بکغهکو انگوور
و زیتون و انکر و نخز.

ارتقاء معنایی

سوره نوح ،آیه 21

آیات وروایات

اَعْرُوشَ ت وَ النَّخْلَ وَ الوزَّنْمَ اُخْشَلِفو ً أُکُلُوهُ وَ
الزَّ ْشُ نَ وَ الراَّ نَ اُشَشَ بِه ً وَ غَیْرَ اُشَشَ بِه کُلُو ا
اِ ْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَ آتُ ا حَقَّهُ َ ْمَ حَدَ مِهِ وَ الَ
تُسْرِفُ ا إِنَّهُ الَ ُحِبُّ الْمُسْرِفِی َ

سبز در قرآن
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وَ فىِ الْ َنْضِ قِطَاٌ اُّشَجَو وِنَاتٌ وَ جَنَّو تٌ اِّو ْ

و در رو زاووين ،قطعووکتى در
نکرهم قوسار دارد وه بوک هوم
اتفکوتند و نيوو) بوکغهوکیى از
انگور و زراعت و نخزهوک ،و
درختکن ايوه گونکگون) ه گکه
بس یك پکیه اىرویند و گکه بوس
دو پکیووه و عجيووبتووس آنکووه)
هاه آنهک از یك آب سويساب
اىشوند! و بک این حکل ،بعضى
از آنهک را از جهوت ايووه بوس
دیگووس بستووس اووىدهوويم در
اینهک نروکنههوکیى اسوت بوسا
گسوهى ه عقز خوی را بوه
کر اىگيسند.

سوره رعد ،آیه1

استدرک الوسوکلز،23 ،

مَا مِنْ مُسْلِمٍ یَغْرِسُ غَرْساً یَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَىاٌٌ ََْْ

اگس اسلاکنی درختی بکوکرد و

ص.11

دَابَّةٌ ََْْ طَيْرٌ إِلَّا كاٌَ لَهُ بِهِ صَدَقَةً

پسنده ،انسکن یک حيوانی از ايوه

أَعْنَ بٍ وَ زَنْمٌ وَ نخَیل ِِنْ َان وَ غَیورْ ِِونْ َانٍ
ُسْقَى بِمَ ء وَاحِد وَ نُفَضِّلُ بَعْضَهَ عَلوىَ بَعْوضٍ
فىِ الْ ُکُلِ إِنَّ فىِ ذَالِ َ الَ َ ت لِّقَ ْمٍ َعْقِلُ ن

آن بخورد.

اهمّیتتفضایتتا ض  .1نباید در نگهداری منابع زیلت محیطری
سبزودرختکار ض
مراتع مزارع گر گیاب ،سلرتی کررد.
درضروایات
اگر فضای سبز با زرع یرا افشراندگ دانره یرا
کارتن درختی همراب بارد ،چره بلرا خیرر
مضاعف محلو رود.

ارتقکءاعنوووکلی
وافوووووووای
کرآیی
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اسووووتدرک الوسووووکلز،
احدث نوورو  23ص
114

أَنَّ نَسُ لَاللَّهِقَ لَ :إِنْ قَ اَتِ السَّ عَ ُ وَ فِی َودِ
أَحَدِکُمُ الْفَسِیلَ ُ فَإِنِ اسْشَطَ مَ أَنْ لَ تَقُ مَ السَّ عَ ُ
حَشَّى َغْرِسَهَ فَلْیَغْرِسْهَ »

بسای صدقه به شاکر ایآید
پيکارسخوودا :اگووس قيکاووت فووسا
رسد و در دست یکى از شواک
نوهکلى بوکشد  ،چنکنچه بتوانود
بسنخيود توک آن نهوکل را بکوکرد
این کر را بکند.

شووويد صووودو  ،عيوووون
اخرکرالس ک ،1 ،7ص14

ثَلَ ث َجْلِی َ الْبَدَرَ :النَّظَرُ إِلَى الْخُضْرَةِ؛

نگکه وسدن بوه سوروه دیوده را
روشن بخرد.

علووویالاتقوووی هنووودو،
نوالعاوووووووووکل،21 ،
ص.312

«ا ندب شجره و ِبر علی حفظه و القیو م
علیه حشی تثمر ،ک ن له فی کل شی ء د ب
ا ثمره ِدق عندا

اجلسووووی ،احاوووودبکقس،
بحووووووووکرا نوار،73 ،
ص271و344و.343

هس س درختی بکوکرد و از آن
حفکظووت نوود تووک اووس دهوود،
خداوند به اندازه اوسه آن ،بوه
وو پکداش خواهد داد.
خدا زیروکیی و خوود آرایوی را
دوسووت دارد و از بينوووایی و
بينوا ناکیی بيوار اسوت چوون
خداونوود – عوّوج وزّ -هسگووکه
بنووده او را نعاتووی عطووک نوود
دوست دارد نرکن آن را بوس آن
بريند» .عسض شود از چوه راه
فساود« :جکاوه پوک يوه بشوشود،
بوو خوش بوه خووی زنود،

 .1ادیسان شوهسو بکیود توجوه ننود ،اگوس
جلوووه و روشوونکیی چرووم افووساد در دیوودن
فضووکو سوورو و آب روان اسووت ،اعلوووم
ای شود ه ایجکد و حفظ بوکغ و بوسوتکن و
فضووکو سوورو و روان سووکختن جوووو آب،
اطلوووب اسوومم اسووت لووجا در ایجووکد و
حفکظت آن وتکهی روا نيست.
آنجک ه حضست تک يد بس زیرکسوکزو خکنوه
داشته اند ای توان بسداشت سد ،به اولویت
 ،شهس ه جکیگکه اجتاوک اسولاين اسوت،
چه بسک به زیرکیی و زیرکسکزو در آن تک يود
بيرتسو بکشد .و این ااس ای تواند بک ایجوکد
بکغ و بستکن و فضکو سرو و گز و گيوکه بوه
اس رسد
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خکنه اش را زیرک سکزد ،جلووو
در خکنووه اش را بسوبوود ،حتووی
روشون ووسدن چوساغ بووي از
غسوب آفتکب ،فقوس را از ايوکن
ای بسد و روزو را فوونی اوی
دهد
یوسف )55

قَ لَ اجْعَلْنِی عَلَى خَوزَائِ ِ الْو َنْضِ إِنِّوی حَفِوی
عَلِیم

یوسف) گفت اوسا سسپسسوت
خوالن سسزاين اصس) قسار ده
ه نگهدارنده و آگکهم

شـــــروط الزم
متصــدی منــابع
زیست محیطی

تعهد وتخصص

افووووووووای
کرآیی

سوووره ارکر ووه سوور ،)31
آیکت 27-25

لَقَدْ ک َنَ لِسَبَإٍ فىِ اَسْکَنِهِمْ ءَا َو جَنَّشَو نِ عَو
َمِی ٍ وَ شِمَ لٍ کلُ اْ اِ نِّزْقِ نَبِّکُمْ وَ اشْکُرُواْ
لَووهُ بَلْوودَة طَیِّبَوو وَ نَبٌّ غَفُوو نٌ* فَ َعْرَضُوو اْ
فَ َنْسَلْنَ عَلَیهْمْ سَیْلَ الْعَرِمِ وَ بَودَّلْنَ هُم بجِنَّشَویهْمْ
جَنَّشَی ْ ذَوَاتىْ أُکُلٍ خَمْط وَ أَثْولٍ وَ شوىْء اِّو
سِدْنٍ قَلِیلٍ* ذَالِ َ جَزَ ْنَ هُم بِمَ کَفَرُواْ وَ هَولْ
نجُ زِى إِلَّ الْکَفُ نَ

بوووسا قووووم سووور در احوووز
سکونترکن نرکنها از قدرت
الهى) بوود :دو بوکغ بوور و
گسووتسده) از راسووت و چوو
رودخکنه عظيم بوک ايووههوک
فساوان و بوه آنهوک گفتويم ):از
روز پسوردگکرتکن بخورید و
شکس او را به جک آورید شهس
اسوووت پوووکک و پوووک يوه ،و
پسوردگووووکر آاسزنووووده و
اهسبکن)!

آراســتن ورودی
هــای شــهر بــه
فضای سبز

بسداشت ای شود ه بهتس اسوت در ورودو
هکو شهس بکغ و بوستکن و یک فضکهکو سورو
ایجکد گوسدد ،وه آسوکی روح هاوساه بوک
انرسکط خکطس را به تکزه واردین القکء ند

اککن یکبی
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وَ ضَرَبَ اللَّهُ اَثَالً قَرْ َ ً کَ نَوتْ آاِنَو ً اُطْمَئِنَّو ً
َ ْتِیهَ نِزْقُهَ نَغَوداً اِو ْ کُولِّ اَکَو نٍ فَکَفَورَتْ
بِ َنْعُمِ اللَّهِ فَ َذَاقَهَ اللَّهُ لِبَ سَ الْجُ مِ وَ الْخَو ْفِ
بِمَ کَ نُ ا َدْنَعُ نَ

خداوند [بساو آنهک ه فوسان
نعاووت اووی ننوودم ایلووی زده
است :انطقه آبکدو را ه ااون
و آرام و اطائن بود و هاواره
روزی به طوور وافوس از هوس
اککنی فسا ایرسيد ااک نعاوت
خدا را فسان سدند و خداوند
بووه خووکطس اعاووکلی ووه انجووکم
اویدادنود ،لروکگ گسسونگی و
تسگ را بس انداارکن پوشکنيد.

سوره ارکر وه نحوز ،آیوه
221

سوره سر  ،آیه 21

فَ َعْرَضُ ا فَ َنْسَلْنَ عَلَیْهِمْ سَیْلَ الْعَرِمِ وَ بَدَّلْنَ هُمْ
بِجَنَّشَیْهِمْ جَنَّشَیْ ِ ذَوَاتَویْ أُکُولٍ خَمْوط وَ أَثْولٍ وَ
شَیْء اِ ْ سِدْنٍ قَلِیلٍ

ه اک دو سسزاين وسوي و پوس
نعات آنهوک را بوه دو سوسزاين
خرك بک درختکن بيکبکنی ه بکر
درختووکن تلوود و تووسش و بوود
طعم بود و سسزاينی بک درختوکن
شوووره گووو ا ووز) و انوود ی از
درخت نکراردّل سکختيم.

سوره روم ،آیه 12

ظَهَرَ الْفَسَ مُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَ کَسَبَتْ أَ ْودِی
النَّ و سِ لِیُ وذِ قَهُمْ بَعْ وضَ الَّ وذِی عَمِلُ و ا لَعَلَّهُ ومْ
َرْجِعُ نَ

.

فسوووکد ،در خروووکى و دریوووک
بخکطس کرهکیى ه اسدم انجکم
دادهاند آشککر شده است خودا
اووىخواهوود نتيجووه بعضووى از
اعاکلرکن را به آنوکن بچروکند،
شکید بسو ح ) بکزگسدند

تخریــب نکــردن
باغ ها و بوسـتان
ها

 .2گنووکه فووسان نعاووت ،از دسووت رفووتن
نعات هکو طريعی را ه اجوکزاتی اسوت از
سوو خداوند بور بدنرکل دارد.
 .1دگسگون سکزو نعاوت هوکو الهوی وه
تردیز بکغ هک و جنگلهک به سوسزاين بوکیس و
بی آب و علف است ،اصدا بوکرز فوسان
نعات ایبکشد وه بوه دسوت خوود آداوی
صورت ای گيسد.
 .3تخسیب و آلووده سوکختن انوکب زیسوت
احيطووی ،از اصووکدی اسووساف احسوووب
اویشوود وه خداونود از آن نهوی فساووده
است.
 .1عاووسان و آبووکدانی زاووين و اصوومح و
احيکو احي زیست انسکنی و طريعوی ،تنهوک
زاکنی احق ای شوود وه روت و زر و
نهووووکل ووووکرو و غووووسگ اشووووجکر و
سکختاکن سکزو بس روو آن انجکم گيسد و از
هسگونه فسکد و اخمل و بی نظای اجتنوکب
شود.
 .5ادیسان شهسو هات بس انو از تخسیوب
و احکفظت از فضوکهکو سورو و بوکغ هوک و
بوستکن هک و درختهکو در سطح شهس داشته
بکشند.

افووووووووای
کرآیی
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سوره رعد ،آیه 35

أُکُلُهَ مَائِمٌ وَ ظِلهَ

ايوه و سکیه اش پکیدار است

سوره یس ،آیه 51
هاکن ،آیه 211

هُ ومْ وَ أَزْوَاجُهُ ومْ فِووی ظِ والَلٍ عَلَووى الْ َنَائِ و ِ
اُشَّکِئُ نَ

وآنهووک و هاسسانرووکن در زیووس
سکیههک بس تختهک تکيه ایزنند.

سوره ناز14 ،

جَنَّ ت تَجْرِی اِ ْ تَحْشِهَ الْ َنْهَ نُ

و بوسووتکنهووکیی ووه از زیووس
درختکن آن نهسهک روان است.

حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَ ٍ»

بکغهکو بهجت انگيو رویکندیم

سوره الحکقه.13 ،

قُطُ فُهَ مَانِیَ

و ايوههکی

بحووووووووکرا نوار،75 ،
بکب ،13ص.133

التطیب السوکنی اال بوثالث :الهو اء الطیوب،
الم ء الغز ر العذب و االنض الخ انه

احي زندگی بدون سه عکاوز
گوارا نيست :هواو پوکک ،آب
گوارا و زاين حکصز خيو

تفسيس العيکشوی ،1 ،ص
.81

انْ سَقَى طَلْحَ ً أَوْ سِدْنَةً فَکَ َنَّمَو سَوقَى اُؤْاِنو ً
اِ ْ ظَمَإٍ

نوووورو ،حسوووين بووون
احاووودتقی ،اسوووتدرک
الوسکلز ،23 ،ص114

نِعْمَ الشَّیْءُ النَّخْلُ اَ ْ بَ عَهُ فَإِنَّمَ ثَمَنُوهُ بِمَنْزِلَو ِ
نَاَ م...إِلَّ أَنْ ُخْلِفَ اَکَ نَهَ .

هس س درخوت طلوح و سودر
[درخووت نيکزانوود بووه آبم را
سيساب ند ،گویک انسکن اؤان
ترنه را سيساب سده است
بهتسین [و بک بس ت تسینم چيو،
درخت خساکست ،هس س آن
را فسوخووت پووول هاچووون
خک سووتسو بووس بووکد رود ،اگووس
اینکه چيوو جکیگوین آن ند

خصوصـــــیات
باغهـا و فضـای
سبز

.2آیووکت اشووکره دارد ووه بکغسووتکنهووک بکیوود
گيکهووکنی تووکزه ،خووسم و بهجووت انگيووو و
خوشسنگ ،داشته بکشد نه اینکه گيکهکنروکن
زرد و پژاسده و درختکنرکن پيوس و هنسوکل
و رنگ بکخته بکشد.
 .1بهتس است شهس احي بهجتآور وشوکدو
آفسین بکشد و بهتسین فضک بساو این ااس ای-
تواند پکرکهک و فضکو سرو و درختککرو در
شهس بکشد .این ااوس بکیود اتنکسوب جاعيوت
احلههک و انطقه و شهس صورت گيسد.
 .3ادیسان شهسو در صدد ایجکد احيطوی آرام
و پک يوه و انکسب بساو خکنوادههک بکشند.

رعایــت زیبــایی
در شـــهر بـــا
افــزایش فضــای
ســـــــــبز و
درختکاری

بک توجه به اهايت اسمم بوه درختکوکرو و
نرکندن نهکل ،ادیسان شهسو را به این اهّوم
رهناووون اوویسووکزد ووه از درختکووکرو در
فضکهکو سرو وحکشيههکو خيکبکن هک غفلت
نورزند

در دستسگ است

ارتقکء اعنکیی

ارتقکء اعنکیی

 / 111فصلنامه علمی  -پژوهشی فقه و تاریخ تمدّن  سال پانزدهم  شماره پنجاه و چهارم  زمستان 1331

بحوووکر اانووووار ، 78 ،
ص335

اِ ْ أَخْالقِ األنْبی ءِ الشَّنَظف

نظکفوووت و پوووک ی از اخوووم
انريکست

ابن بکبویه قای ،ابووجعفس
احاوود بوون علووی شوويد
صوودو ) ،الخصووکل،2 ،
77
لينی ،احادبن یعقووب،
کفی،
 ،1ص531

نَهَى نَسُ لُ اللَّهِأَنْ ُشَغَ َّطَ عَلَى شَفِیرِ بِئْرِ اَو ء
ُسْشَعْذَبُ اِنْهَ أَوْ شَطِّ نَهَورٍ ُسْوشَعْذَبُ اِنْوهُ أَوْ
تَحْتَ شَجَرَةٍ اُثْمِرَة

رسولخودااز نرسوتن بوساو
تخلّی در نوکر چوکه و جووو
آبی ه بوه اصوسف آشوکايدن
اوویرسووند و هاچنووين زیووس
درخت ايوهدار نهی فساود.

وَ لَ تَبُلْ فِی اَ ء نَقِیا

نرکید ادرار در نهس آب سد.

مکانی بهداشـتی
ومناسب

 .2حفظ جنگزهک واساتو وفضوکو سورو از
هوس نووو آلووودگی وظيفووه اوودیسان شووهسو
است.
.1بک افووودن بساقودار گسوتسه جنگوزهوک و
درختکن و فضکو سورو ،اروکرزه بوک آلوودگی
هوا گکزهوکو سوای و رونده) عينوی توس
خواهد شد.
.3ادیسان شهسو بکید توجه ننود ،ایجوکد و
حفظ بکغ و بوستکن و فضکو سرو ،اطلووب
اسمم اسوت لوجا در ایجوکد و حفکظوت آن
وتکهی روا نيست.

اکوووکن یوووکبی
وافوووووووای
کرآیی

