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Background & Objectives: In addition to pharmacological effects, medications
normally cause adverse side effects. Discovery of plant-based medications for
the treatment of various diseases and symptoms such as pain has been a major
concern among researchers. During the process of discovering pharmacological
drugs of herbal origin, some issues may be neglected in planting and harvesting
stages, which influences environmental principles and appropriate behavior
toward plants. This study aimed to assess the modifications in human behavior
toward medicinal plants in accordance with the principles of the Holy Quran and
Islamic teachings.
Materials and Methods: In this review, data on medicinal plants from quranic
and ethical sources were extracted from electronic databases and valid scientific
websites, including ISI (Web of Science), PubMed, Scopus, and Google Scholar.
Selected articles had been published during 1992-2016. In addition, non-electronic
sources, such as the Holy Quran, scientific interpretations of the Holy Quran and
other books were used to collect the required information.
Results: After Medicinal plants play a pivotal role in industry, medicine, health
and human behavior. Positive attitude toward these plants must encompass
the planting and growth stages, which is highlighted in the Holy Quran in the
Anam, Naml and Nahl suwar. Moreover, teachings of the Prophets and Imams
emphasized on the care and exploitation of medicinal plants. God's grace has been
granted upon plants and herbs to flourish and benefit mankind.
Conclusion: Environmental problems and attitude toward plants have been
extensively discussed in Islam, emphasizing on justice and rectitude in this regard.
Accordingly, care and attention for herbs and trees, as significant living beings,
is crucial to maintaining the physical, spiritual and behavioral health of human.
Keywords: Harvesting, Planting, Quran, Rights of plants in Islam, Traditional
medicine
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مقدمه و هدف :بسیاری از داروها در کنار اثرات فارماکولوژیک ،داراي عوارض جانبي میباشند.
يافتن داروهایی با منشأ گياهي براي درمان بيماريهای مختلف و عالئمی همچون درد از
اولويتهاي پژوهشی بوده است .در حين تالش برای رسيدن به داروهایی با منشأ گیاهی ،ممکن
است در مراحل کاشت ،داشت و برداشت ،مسائلی ناديده گرفته شود كه اصول زیستمحیطی
و رفتار با گیاه را دستخوش تغییراتی گرداند؛ بنابراین مطالعه حاضر ،با هدف بررسی اصالح
برخورد بشر با گیاهان با توجه به اصول اسالمی انجام شد
مواد و روشها :در این مقاله اطالعات مربوط به گیاهان دارویی ،منابع قرآنی ،اخالقی و  ..از
منابع الکترونیکی و مقاالت سایتهای معتبر علمی مانندISI (Web of Science) ،Scopus :
 Google Scholarو  Pubmedدر بازده زمانی  1992تا  2016و منابع غیرالکترونیکی مشتمل
بر قرآن کریم ،تفاسیر قرآن و دیگر کتب علمی استفاده گردید.
نتایج :گیاهان دارویی اهمیت زیادی در زندگی ،صنعت ،پزشکی ،سالمت و رفتار دارند .رفتار
مناسب با گیاهان در بحث کاشت و مراحل زندگی بوده و در قرآن در سورههایی مانند :انعام،
نمل و نحل و در اسالم نیز ،به نقل از پیامبر و ائمه در این باره تأکید شده است؛ بهطوری که
الطاف و نعمتهای الهی شامل گیاهان هم شده تا رشد و حیات داشته باشند و مورد استفاده
قرارگیرند.
نتیجه گیری :اسالم براى مسائل زيستمحيطی و رفتار با گیاهان ،موقعیت و جايگاه مناسبي
لحاظ کرده است و در ارتباط با گیاهان ،ديدگاهى منطبق بر عدالت و انصاف دارد .رفتار مناسب
با گیاهان و لزوم توجه و رسیدگی به آنها بهعنوان موجودی جاندار ،بسیار مهم است و در
سالمت جسمی ،روحی و رفتار انسانها نیز تأثیرگذار میباشد.
واژههای کلیدی :داشت ،کاشت و برداشت ،حقوق گياهان در اسالم ،طب سنتی ،قرآن کریم

 استناد :کرمی ،محمد؛ مستقیمان ،موسی؛ نقيزاده تبريزي ،حامد؛ فتحی ،حامد .اصالح برخورد انسانها با گیاهان دارویی منطبق بر اصول قرآن
و اسالم .مجله طب پیشگیری طبری ،پاییز 1395؛.51-61 :)3(2

کتاب قرآن ،معجزه اسالم و پیامبر آن میباشد و در آن

به مسائل مهم و حیاتی مرتبط با زندگی ،هدایت ،رفتار و

آرامش بشر و همچنین مسائل مهمی از سایر موجودات و

همچنین گیاهان پرداخت شده است ( .)1،2نزدیک به  30
آیه در  23سوره مختلف قرآن ،در ارتباط با روئیدن گياهان و

ارتباط آن با زنده كردن مردگان اشاراتی آمده است .خداوند
َ
الس َما ِء
در سوره انعام ( )99میفرمایندَ " :و ُه َو الَّذِي أن َز َل م َِن َّ
ات ُ
 ك ِّل شَ ْي ٍء َف َأ ْخ َر ْج َنا ِم ْن ُه َخضِ ًرا ن ُّْخ ِر ُج ِم ْن ُه
َما ًء َف َأ ْخ َر ْج َنا ب ِ ِه ن ََب َ
ان َدان َِي ٌة َو َج َّناتٍ ِّم ْن
َح ًّبا ُّم َت َراك ًِبا َوم َِن ال َّن ْخ ِل مِن َطلْ ِع َها قِ ْن َو ٌ
ان ُمشْ َت ِب ًها َو َغ ْي َر ُمتَشَ اب ِ ٍه ُ
انظ ُروا إِلَى ثَ َم ِر ِه
ون َوال ُّر َّم َ
أَ ْع َنابٍ َوال َّزيْ ُت َ
ون؛ او کسی است
إ ِ َذا أَثْ َم َر َويَ ْن ِع ِه إ ِ َّن فِي َذل ِ ُك ْم َليَاتٍ ل ِّ َق ْو ٍم يُ ْؤ ِم ُن ٍَ

که از آسمان آبی نازل کرد و بهوسیله آن ،گیاهان گوناگون
رویاندیم و از آن ،ساقهها و شاخههای سبز ،خارج ساختیم

و از آنها دانههای متراکم ،و از شکوفه نخل ،شکوفههایی با
رشتههای باریک بیرون فرستادیم و باغهایی از انواع انگور
و زیتون و انار( ،گاه) شبیه به یکدیگر و (گاه) بیشباهت!

هنگامی که میوه میدهد ،به میوه آن و طرز رسیدنش بنگرید

که در آن ،نشانههایی (از عظمت خدا) برای افراد باایمان
است" ( .)3تعدادی از داروهای ساختهشده و مورد استفاده

بشر در کنار اثرات فارماکولوژیک که دارند؛ داراي عوارض

جانبي مانند آثار سوء محیطی ،داخلی مانند عوارض کبدی،
قلبی و عروقی و یا اثرات مرکزی و وابستگی میباشند .دارويي

ايدهآل که فاقد اين اثرات جانبي باشند ،تاكنون به دنياي

طب معرفي نگردیده ()4،5؛ بنابراین امروزه توجه محققين
به استفاده از تركيبات طبيعي جهت دستيابي به داروهاي

سالمتر و مؤثر معطوف شده است و برآورد میشود که بيش از

 100نوع تركيبات مورد استفاده در درمان بيماريها از منابع
طبيعي و يا بهطور نيمهصناعي از مواد طبيعي تهيه ميشوند
(پاكلي تاكسول ،ون كيريستين ،ديگوكسين ،مرفين ،اتوپو

زايد ،آنتيبيوتيكها ،آتروپين و غیره .پژوهش برای بهدست

آوردن فرآوردههای طبیعی و داروهایی با منشأ گياهي براي

درمان بيماريهای مختلف مانند :سرطان ،بيماريهاي

درد از اولويتهاي تحقيقاتي در دنيا بهشمار ميرود (.)6
برای بهدست آوردن داروهایی با منشأ گیاهی ممکن است در
مراحل کاشت ،داشت و برداشت گیاه بهصورت سهو و یا عمد

به مسائلی توجه نشود واصول زیستمحیطی و رفتار با گیاه را

دستخوش تغییراتی گرداند .نظر به اينكه گياهان و اندام آنها
دارای مواد مؤثره و ترکیبات مهم در عصاره و اسانس ،منبع

آنتياكسيدانهاي طبيعي و دارای اهمیت و خواص دارویی
میباشند؛ در پزشکی و بخش سالمت کاربرد دارند (.)7-12

برخی گیاهان اثرات درمانی ،دارویی و خواص ضددیابت،
دورکنندگی حشرات ،ضدنفخ و استرس اکسیداتیو ،ضداسهال
و تهوع ،خواص محافظتکننده کبد ،اثرات ضدباکتریایی،
محتوای فنلی و فالونوئیدی دارند .همچنین در تولید نانوذرات

نقره به روش زیستی با استفاده از عصاره گیاهان و بر رفتار

ترس القا شده حیواناتی مانند موش نیز نقش دارند (.)13-22
همان گونه که در زمان کار با انسانها وحیوانات باید اصول

اخالقی و رفتاری در حین آزمایش ،تغذیه ،نگهداری و  ...را

رعایت نمود؛ در هنگام مطالعه و آزمایش بر روی گیاهان نیز

باید این اصول رعایت شود ( .)23تحقيقات در اين زمينه،

گیاهان دارویی و اهمیت نقش آنها در زندگی ،پزشکی و

داروسازی رو به افزايش است ( .)24،25بهتر است در حضور

گياهان ،مراقب رفتار و افكارمان باشيم؛ چون آنها ما را
میببينند ،افكارمان را خوانده و از تصميمات آگاه میشوند.

گياهان میتوانند احساسات خود را بيان كنند ،عكسالعمل
نشان دهند ،بترسند و خوشحال شوند .در سال ،1996
 Cleve Backsterآزمايشهای متعددی انجام داد .چنانچه
گياه در مقابل تهديد و صدمه شديد قرار بگيرد ،سيستم

دفاعي حيات او مشابه سيستم دفاعي انسان عمل ميكند؛

به عبارتی این سیستم پس از مدتي واكنش و مقاومت ،دچار
بيهوشي شده و يا میميرد .وقتي كه يك روانشناس كانادايي
براي مشاهده دستاوردهاي  Backsterبه آزمايشگاه او رفت؛

تنها یک گياه ،واكنش بسيار ضعيفي از خود نشان داد؛ ولی

حدود  45دقيقه پس از خروجش از آزمايشگاه ،گياهان مورد
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آزمايش به هوش آمدند و مجدد در مقابل آزمايشات واكنش

رژیم غذایی گیاهی نیز ،تأثیر مناسبی بر سالمتی ،خلق و خو،

نشان دادند Backster .تحقيقات خود را با بيش از  25نوع

اخالق و رفتار مناسب دارد .در طول فعالیت بر روی آنها،

اين آزمايشات ،شبيه يكديگر بود .او اعتقاد دارد كه ميوهها و

اخالقی که بتواند با تشریح حوادث و فجایع محیط زیستی ،به

گياه و ميوه مانند :كاهو ،پياز ،پرتقال و موز انجام داد .حاصل

موارد اخالقی باید مورد توجه قرار گیرد ( .)27در ارتباط با نوع

سبزيجات ممكن است عالقمند و خشنودتر باشند كه خورده

ورای پراگماتیسم رود و درک و احساس جدیدی را از جایگاه

عمل با نوعي انگيزه ايجاد ارتباط همراه باشد تا اين كه پس

سنتی اخالق ،به تعریف روابط میان افراد جامعه پرداخته و

ترجيح ميدهد پس از مرگ به عالم باالتري برود؛ بنابراین

بین انسان و زمین ،حیوانات و گیاهان را تنظیم نماید ،تا به

شوند و جزو موجود زنده و فعال بشوند ،مشروط بر اينكه اين

از رسيدن به زمين بيفتند و بپوسند .در واقع همانند انسان،
مطالعه حاضر ،با هدف بررسی اصالح برخورد بشر با گیاهان

دارویی با توجه به اصول قرآنی و اسالمی انجام شد (.)26

مواد و روشها

مخلوقات در دنیا ارائه دهد ،کمبود وجود دارد .بهصورت

براساس نظر برخی صاحبنظران ،اخالقی که رابطه دو جانبه

حال وجود نداشته و گسترش اخالق ،به این جزء سوم رابطه

انسان با محیطزیست یک فرصت انقالبی و ضرورتی است.

این نیاز در عصر حاضر ،بیشتر احساس میشود که عالیق

انسان در مقابل عالیق دیگر موجودات ،متعادل شود؛ چراکه

در این مقاله مروری اطالعات گردآوریشده براساس

نکته مهم ،چگونگی حفاظت از جمعیت غیرانسانی در برابر

 ISI (Web of Science) ،Scopus Google Scholarو

بهعنوان مبنایی برای پاسخگویی به این قبیل دغدغهها ،مورد

منابع کتابخانهای الکترونیکی و از سایتهای معتبر علمی

مانند:

آسیبهای انسانی میباشد؛ بنابراین اخالق و رفتار مناسب

 Pubmedو با جستجو کلیدواژههای گیاهان دارویی ،اثرات،

اهمیت و توجه میباشد (.)28

اخالق ،قرآن ،اسالم و  ...به زبان انگلیسی و فارسی که معیار

فیلسوفان با مسائلی نظیر معنای مفاهیمی که بشر در
مکالمات اخالقی خود بهکار میبرند نیز ،سر و کار دارند .مث ً
ال

ویژگیها و مشخصات آنها ،تأثیر آالیندهها بر آنها ،رفتار و

مطالعه بودند در بازه زمانی  1992تا  2016صورت گرفت

و نزدیک به  60مقاله بررسی شد و در نهایت بیش از نیمی

از آنها استفاده گردید .منابع غیرالکترونیکی مورد استفاده

نیز مشتمل بر گزارشها و کتابهایی از قبیل قرآن کریم،

نظریات جهانی در ارتباط با فلسفه و اخالق زیستمحیطی

واژه ارزش میتواند به دو نوع ذاتی و ابزاری تقسیم گردد.

ارزش ذاتی ارزش غیرابزاری یا ارزشی است که برای چیزی

نه به لحاظ فایدهمندی آن؛ بلکه بهدلیل نفس آن چیز قائل

تفاسیر قرآن ،گیاهان دارویی و مفردات پزشکی ،فرهنگ

میشویم .در ارزش ابزاری شیء ،فقط بهدلیل بهرهای که به

بهدست آمده از تحقیق و تفحص نزدیک به ده سال بر روی

این رشته ،بحث در خصوص حقوق است که شامل :حقوق

نامهای گیاهان ایران و گزیده گیاهان دارویی و تجربیات
گونههای مختلف بومی ،تحقیقات میدانی ،توصیفی و قرآنی

بوده که نتایج برخی ازاین تحقیقات در مقاالت داخلی و
خارجی منتشر شده است.

نتایج

نظر به بررسیهای انجامشده ،گیاهان دارویی از اهمیت

بهسزایی در طب سنتی و پزشکی مدرن داشته و همچنین

دیگران میدهد ،ارزش خود را میگیرد .از دیگر مباحث در
انسانها ،حیوانات ،گیاهان و موجوداتی بیجان مانند سنگ و
صخره میشود .البته اعتقاد  Descartesبر این بود که انسانها

فقط واجد نفس بوده و دیگر موجودات حتی حیوانات ،تنها
جسم دارند؛ بنابراین فاقد هر گونه احساسات میباشند (.)29

در بحث وقوف انسان به مسئولیت خویش باید گفت

امروزه دانشمندان غربی ،مجبور هستند اعتراف نمایند

که ابهامی بالقوه در تشخیص اخالق آرمانی از اخالق

ما نیز ،همچون پیروان مذهب هندی جاینیسم ،برای هر فرد،

برایش منظور میشود" (.)13

جانوران و سرزمینها ممکن است به این معنی تعبیر شود که

کند تا میوه دهد ،در قبال هر میوهای از آن ،یک صدقه نزد خدا

گیاه یا حیوان حق بنیادی زندگی قائل بوده و در ارتباط با

2ـ صدقه جاریه :رسول خدا حضرت محمد (ص)

ابراز نمود .اخالق زمین که  Aldo Leopoldدر سال  1949

فرمودهاند :پنج گروه داراى صدقه جاريه هستند كه ثواب آن

نهادینهسازی زیباترین تعامل ممکن با محیط زیست میتوان

مطرح نمود بر حقوق همه منابع از جمله گیاهان ،جانوران و

مواد زمین به تداوم حیات و حداقل در برخی نقاط ،تداوم آن

به حالت طبیعی تأکید میورزد .اخالق ،زمینیان را در مقام
کارگزار طبیعت میبیند و برای او در پایداری طبیعت ،برای
خود و نسلهای آیندهاش مسئولیت قائل است (.)30

نظریه اصالتدهنده به بوم (اکوسنتریک) و حیات

(بایوسنتریک) :در دیدگاه اکوسنتریک (اصالتدهنده به بوم)

به کل اکولوژی اصالت داده شده و تمام فرآیندهای موجود

در اکولوژی مانند :چرخه بیوژئوشیمیایی ،تطابق و جهش
دارای اهمیت بوده و اکوسیستم در کل دارای احترام بوده و در

دیدگاه بایوسنتریک (اصالتدهنده به حیات) ،گونههای مختلف

حیوانی و گیاهی از اصالت ویژهای برخوردار میباشند .چیزی

که بتواند پایداری و زیبایی یک اجتماع زنده را حفظ نماید،
ارزشمند بوده و به عبارتی باالترین ارزش اخالقی را در محیط
زیست ،تنوع زیستی دارد .انسان نیز بهعنوان یکی از گونههای

موجود در محیط زیست در این دیدگاه مطرح میباشد (.)31

مراحل حیات گیاهان در ادامه آمده است :در مرحله کاشت:

 -1درختکاری نوعی عبادت :درختکاری عالوه بر داشتن

پشتوانهای از عالیق ملی و سنت تاریخی ،براساس روایات
معتبری از پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و ائمه معصومین

علیهم السالم نوعی عبادت فرض شده است .پیامبر گرامی

اسالم در ارتباط با کاشت نهال فرمایش دارد و نیز آنگونه که در
میزان الحکمه آمده میفرمایند " :هر مسلمانی بذری بیفشاند

یا نهالی بنشاند و از حاصل آن بذر و نهال پرندهای ،انسانی یا

چرندهای بخورد ،آن برای او صدقه محسوب میشود"؛ "هیچ
مردی نیست که درختی بنشاند ،مگر این که خداوند به اندازه

میوهای که آن درخت میدهد ،برایش اجر مینویسد" و یا "هر

نهالكارى  و حفر قنات را از صدقات جاريه برشمرده و

پيوسته در نامه عملشان ثبت مىشود :كسى كه نهالى بكارد؛

كسى كه چاه آبى حفر كند؛ كسى كه مسجدى براى خداوند

بسازد؛ كسى كه قرآنى بنويسد و كسى كه فرزند صالحى به
يادگار بگذارد (.)32

 -3عامل تجدیدکننده طبیعت :هر درختی که در

گوشهای روییده و شاخ و برگ گسترانیده است ،متعلق به

همه مردم میباشد و بخشی از ثروت ملی محسوب میشود

و حراست از درختان و جلوگیری از نابودی آنها جزء وظایف
شرعی و ملی است؛ زیرا درختان بهعنوان یکی از مهمترین

منابع تجدیدشونده طبیعی و عامل حفظ خاک ،نقش بسیار

مهمی در زندگی ما دارند .امام صادق علیه السالم در این باره

میفرمایند" :انسان به کاشتن درخت ،آب دادن و مواظبت

کردن از آن مکلف شده است"؛ بنابراین رویکرد باید توسعه
پوشش گیاهی و نهالکاری باشد و در صورت حداقل استفاده
یا بهرهبرداری ،روشهای خاص جایگزینی و تقویت منابع

گیاهی اعمال شود (.)33

در مرحله داشت :داشتن گیاهان خرم و سرسبز و نگاه

به مناظر جذاب آنها ،از مواردی است شریعت اسالم بدان

دعوت نموده است و تعبیرهای پیشوایان معصوم (ع) نیز در

بیان فوائد فراوان این نعمتهای خدادادی (گیاهان) ،بسیار
حیرتانگیز است.

مایه «بهجتانگیزی» :قرآنکریم در چندین آیه ،گیاهان

را شادیآفرین دانسته و آنها را به «بهجتانگیزی» توصیف
میکند که به جهت اختصار به سه آیه شریفه اشاره میشود.

قرآنکریم در آیه  5سوره حج میفرمایدَ " :و ت ََري ال ْْر َ
ض
زت َو َرب َ ْت َو أَن َْب َت ْت م ِْن ُکل  
هام َِد ًة َفإِذا أَن ْ َزلْنا َعلَ ْي َها الْما َء ا ْه َت ْ

هيج"؛ در تفسیر مجمع البیان آمده است" :و تو اى 
َز ْو ٍج ب َ ٍ

محمد کرمی و همکاران  /اصالح برخورد انسانها با گیاهان دارویی منطبق بر اصول قرآن و اسالم

واقعبینانهی زمینی ،وجود دارد .دادن حق حیات به گیاهان،

که درختی بنشاند و در راه نگهداری و رسیدگی به آن صبر
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انسان ،زمین را در مرحلهاى خشک و بىگیاه مىنگرى؛ اما

هنگامى که باران در آن مىبارانیم و آبى از آسمان بر آن فرو
مىفرستیم ،با رویش گیاهان و گلها به جنب و جوش مىآید

و نشاط ،شادابى ،تحر ک و زندگى به آن باز مىگردد و از
انواع گیاهان زیبا ،تفکرانگیز و شادىبخش مىرویاند و منظره
دلپذیرى پیدا مىکند .شیخ طوسی (ره) در این باره میفرماید:

"بهجت ،چشمانداز زیبایی است که وقتی انسان بدان مینگرد،

غرق در شادی و سرور میشود" .همچنین خداوند در آیه 7
سوره ق میفرمایدَ " :و ال ْْر َ
ض َم َد ْدناها َو أَلْق َْينا فيها َرواسِ َي
هيج" ،در باب این آیه در تفسیر
َو أَن َْب ْتنا فيها م ِْن ُکل َز ْو ٍج ب َ ٍ
المیزان آمده" :و زمین را ندیدند که چگونه آن را گستردهایم
و کوههای ریشهدار را در آن قرار دادیم و در آن از هر صنف

گیاه مسرتانگیز رویانیدهایم" و همچنین در اینباره در آیه

 60سوره نمل ،خداوند متعال وصف زیبای «ذات بهجه» را به
درختان داده و میفرماید" :و أَن ْ َز َل ل َ ُک ْم م َِن الس ما ِء ما ًء َف َأن َْب ْتنا
ذات ب َ ْه َجةٍ؛ و برای شما از آسمان آبی فرود آورده که
ب ِ ِه َحدائِقَ َ
با آن بوستانهای خرم رویانیدیم" (.)34
 -2دفتر معرفت :قرآن کریم در سوره انعام ،آنجا که

دالیل توحید را برمیشمارد ،درخت و گیاهان را نشانهای

برای اهل ایمان ذکر میکند و میفرماید" :و بهوسیله آن
(آب) گیاهان گوناگون رویاندیم و از آن ساقهها و شاخههای

سبز خارج ساختیم و از آنها دانههای متراکم و شکوفه نخل،
خوشههایی با رشتههای باریک بیرون فرستادیم و باغهایی
از انواع انگور ،زیتون و انار ... ،به میوه آن و طرز رسیدنش

بنگرید که در آن نشانههایی برای افراد با ایمان است" (.)35
 -3تقویت سیستم دفاعی :تخریب محیط زیست ،تأثیر

منفی بر شیوه رفتار و سیستم دفاعی آدمیان مینهد و اثرات

ویرانگری بر اخالق فردی و جمعی جامعه بشری بر جای

میگذارد .احیا و یا توسعه محیط زیست بر هوش ،روان،

احساس ،استعداد و لیاقتهای فردی اثر میگذارد و قدرت

دفاعی و نحوه مقابله با حوادث غیرمترقبه تقویت میکند (.)36
در مرحله برداشت -1 :قاعده «الضرر» در دين اسالم

قلمرو بسيار وسيعى دارد و تمامى زواياى زندگى بشر را در

برمىگيرد .از جمله موارد ضرر ،تخريب محيط زيست و آسيب
رساندن به زندگى  فردى  و اجتماعى  انسان است ( القواعد

الفقهيه ،ج  ،6صص  -78 ،12 ،9اصل  40و بند  5اصل  34
قانون اساسي) .صاحبنظران نامدارى  چون :مرحوم شيخ

انصارى ،آخوند خراسانى ،آقا ضياء عراقى و ...درباره قاعده ضرر

شرحهایی دادهاند .عالوه بر اين قواعد فقهى متعددى همچون

قاعده «ضمان»« ،اتالف»« ،تسبيب» و «عدالت» را نيز مىتوان

بهعنوان بسترى براى حقوق محيط زيست در فرهنگ اسالمى 
معرفى  نمود و بسيارى  از اصولی نیز كه به ظاهر بهعنوان

يك  ارزش اخالقى  تلقى  مىشوند ،مىتوانند در قلمروى  از

حيات مصداق خاص خويش را داشته باشند ،مثل :قناعت،

خودكفايى ،احتراز از اسراف و تبذير و  ...که پشتوانههاى 
محكمى در حمايت از حقوق محيط زيست هستند (.)37

 -2نکوهش سوزاندن مزارع :ابن عباس روایت میکند که

پیامبر خدا صلی اهلل علیه و سلم هنگام فرستادن سپاه اسالم
"اخ ُر ُجوا ب ِْس ِم َّ
به میدانهای جنگ میگفتْ :
ون فِي
الل ِ تُقَات ِ ُل َ

 ك َف َر ب َّ
ِيل َّ
ِالل َ
الل َِ ،م ْن َ
ِ ،ل تَ ْغد ُِرواَ ،و َل تَ ُغلُّواَ ،و َل ت َُم ِّث ُلواَ ،و َل
َسب ِ
الص َوام ِِع؛ به نام خداوند بیرون
تَ ْق ُت ُلوا ال ْ ِول ْ َد َ
اب َّ
ان َ ،و َل أَ ْص َح َ

شوید ،با کافران در راه خدا بجنگید؛ ولی تجاوز ننمایید،

خیانت و مثله (بریدن اعضای بدن مرده ) نکنید ،اطفال و
صومعهنشینان را نکشید" ( .)38آری ،آداب اسالم در جنگ
خصایل ،کام ً
ال منحصر به فرد است .دوری از خیانت ،مثله

کردن مردهها ،تعذیب اسرای جنگی ،کشتن زنان ،کودکان،

پیران ،سوزاندن اراضی زراعتی قلع و قمع درختان مثمر،
حفاظت از جان و مال اهالی مناطق مفتوحه ،ترک رهبان

و زهاد در معابد و صومعههایشان همه مسائلی هستند که
اسالم با قوت به آن پرداخته است (.)39،40

 -3نهی قطع روئیدنیها :انسانها اگر بدانند كه واقعاً وجود

درختان چه ثمراتي براي ما دارد ،هيچگاه به آنها آسيب

نميرسانند ،تا چه رسد كه آنها را از بين ببرند .وجود درخت

حتي اگر ميوه نیز نداشته باشد ،فوايد بسياري دارد .امام
صادق عليه السالم ميفرمايد" :درختان ميوه را قطع نكنيد
كه خداوند بر سر شما عذاب سختي فرو ميريزد" (.)38

برای این قسمت سه بخش وجود دارد :در مرحله کاشت

و بهعبارتی رویش ،طاعت و عبادت نهفته است.

در قرآن به کشاورزی و مراحل آن و کاشت گیاهان

دارویی پرداخت شده است و اشاره شده انسانها و حیوانات از

گیاهان استفاده و تغذیه میکنند .در آیه  10سوره نحل آمده:
َ
اب َو ِم ْن ُه شَ َج ٌر فِي ِه
الس َما ِء َما ًء ل َ ُك ْم ِم ْن ُه شَ َر ٌ
" ُه َو الَّذِي أن ْ َز َل م َِن َّ

ون؛ اوست آن که از آسمان آبی نازل کرده که نوشیدنی
يم َ
تُسِ ُ
شماست و از آن آب درختها و گیاهانی پدید میآید که

شما حیوانات خود را در آن میچرانید" .در سوره عبس آیه
ْسان إِلي َ
 طعا ِمهِ"؛ انسان باید به
 24قرآن آمدهَ " :فلْ َي ْن ُظ ِر ْالِن ُ
غذاى خویش بنگرد که چگونه خداوند آن را آفریده است .با

توجه به آموزههای اسالم ،طعام علم و دانشی است که غذاى 
روح انسان میباشد که باید بنگرد آن را از چه کسى گرفته

است .امام محمد باقر (ع) نیز در تفسیر این آیه فرمودند:
" ِعلْ ُم ُه ا َ َل ذِي يَ ْأ ُخ ُذ ُه َع َم ْن يَ ْأ ُخ ُذ ُه"که نظیر همین معنا،
از امام صادق(ع) نیز بیان شده است ()41؛ بنابراین نحوه
رفتار با گیاهان ،برای مصارف بعدی ،تغذیه ،تأثیر بر رفتار،

مصرف بهعنوان دارو و  ...دارای تأثیر میباشد .در مرحله

کاشت گیاهان ،بهعبارتی رویش ،طاعت و عبادت نهفته است.

ان؛
در آیه  6سوره الرحمن آمده َ " :وال َّن ْج ُم َوالشَّ َج ُر يَ ْس ُج َد ِ
و گیاه و درخت (سر به فرمانند) سجده میآورند" .معنی
معروف نجم ،ستاره است؛ ولی به گیاه نیز اطالق میشود.
نجم و درخت هم خدای خود را سجده میکنند ،همین عمل

روییدن گیاه ،سجده خدا است؛ نه اینکه مقصود این باشد
که درخت مث ً
ال شبها که مردم به خواب میروند ،سرش

را کج میکند و روی زمین میگذارد .سجده او چیز دیگری
میباشد ،اطاعت است و در مقابل امر پروردگار خود خاضع

هستند؛ بهطوری که در آیه  11سوره فصلت به آن اشاره
اس َت َوى  إِل َ
ان َفق َ
َال ل َ َها َو
ى الس َما ِء َو ه َِي ُد َخ ٌ
شده است" :ثُ َّم ْ
َّ
ض اِئْت َِيا َط ْو ًعا أَ ْو َ
ِين؛ سپس به آسمان
ِألر ِ
 ك ْر ًها َقال َ َتا أَت َْي َنا َطائِع َ
ل ْ
پرداخت در حالی که (بهصورت) دودی بود .پس به آن و
به زمین گفت :با میل یا اجبار بیایید .گفتند :فرمانبردارانه

و آسمان و این جو فوق را تحت تسلط خود قرار داد؛ در حالی
که او دود بود؛ یعنی گاز بود .در وقتی که او بهصورت یک گاز

بود ،خدا به این علویات و به زمین گفت بیاید (یعنی دستوری

که من میدهم اطاعت کنید) ،گفتند آمدیم در حالی که
مطیع هستیم .معلوم است که آنجا سخن لفظ نیست ،جواب

لفظ هم نیست ،امر پروردگار و قانون الهی را که بدون تخلف

عمل میکنند ،آن اطاعت آنها است .بشر در تعاملی دائم با
اجتماع و محیط (محیط زیست ،طبیعت و گیاهان دارویی)

بوده و عناصر آن پیوسته در راستای سازندگی یا ویرانگری
شخصیت افراد ،عمل مینماید .در شکلگیری شخصیت
انسانی ،روابطی سالم ،عاطفی مبتنی بر کرامت و عزت و

بر پایه انصاف و عدالت افراد ،دارای نقشی اساسی میباشد.

آنگونه که در تخریب شخصیت انسانی ،روابط ناسالم ،خشن،

مبتنی بر حقارت و ذلت بر پایه ستم و بیعدالتی افراد نقش

دارد .قرآن مجید در قالب تمثیلی نغز ،اثر محیط در کردار و

اعمال انسان را چنین به تصویر کشیده و در سوره األعراف،
الطیب یَ ْخ ُر ُج ن ََباتُ ُه بِإِ ْذ ِن َرب ِه َوالذِی
آیه  58میفرمایدَ " :وال ْ َبلَ ُد
ُ

َخ ُب َث الَ یَ ْخ ُر ُج إِال نَک ًِدا...؛ سرزمین پاکیزه (و شیرین) ،گیاهش

به فرمان پروردگار مىروید؛ اما سرزمینهاى  بدطینت (و
شورهزار) جز گیاه ناچیز و بىارزش از آن نمىروید ."...در

مثال باال ،انسانها به گیاه و محیط زندگیشان به زمینهای

شور و شیرین تشبیه شدهاند .پرورش انسانهای پاک در

محیط آلوده ،هرچند تعلیمات قوی و مؤثر باشد مشکل است،

همان گونه که هرگز قطرات حیاتبخش باران در شورهزار

سنبل نمیرویاند؛ بنابراین برای تهذیب نفوس و تحکیم
اخالق صالح باید به اصالح محیط (طبیعت و گیاهان دارویی)

اهمیت فراوان داد ( .)42ضمن اینکه تنش شوري بر جوانهزني
بذرها ،رشد گياهچهها ،رشد گياه و عملكرد گياهان دارویی

اثرات مضري دارد و در نهايت موجب مشكالت اقتصادي و
كاهش كيفيت محصول ميگردد و همچنين به سبب ايجاد

تنش اسمزي و بسته بودن روزنهها ظرفيت فتوسنتزي
گياهان را محدود ساخته ،موجب ناپايداري غشاها شده و
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بحث

آمدیم" .آن وقت که استوار پیدا کرد (به آسمان) یعنی سماء
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تعادل يونهاي ضروري و مورد نياز گياه را در خاك  بهم

سالمتي انسانها ،حيوانات ،گیاهان و اكوسيستم ميگذارد.

كل ازت و كاهش تثبيت نيتروژن در لگومها میباشد (.)43

و جذب سموم مانند فلزات سنگین موجب کاهش سمیت و

ميزند .از عوارض شوري كاهش عملكرد ،گرهكزايي ،مقدار

پوشش گیاهی از طریق غنیسازی هوا ،از اکسیژن ،هدایت

یا آلودگی هوائی میشود ( .)46در مورد غنیسازی ،گیاهان

فارابی در کتاب فصوص الحکم ،تعبیر بسیار زیبایی
ض برججانها
"صلَّ ْت السماء ب َِد َو َران ِ َها َو األَ ْر ِ
دارد ،میگویدَ :
و الماء بسیالنه َو ال ْ َم َط ُر بهطالنه؛ آسمان با حرکت ،زمین

نمیگذارند این ماده حیاتی از اندازه الزم کسر شود و از

دارد انجام میدهد" .سپس ذکر مینماید ،تمام ذرات عالم

دی اکسید کربن از طریق روزنههای هوایی است ،مدخلی نیز

با جنبش ،آب با جریان و باران با ریزش خود ،نمازش را

چگونه به درگاه الهی نیاز میبرند ،نماز میخوانند و نماز هر
موجودی متناسب با مرتبه وجود خودش است .ای انسان،

گیاه و درخت اطاعت پروردگارشان را میکنند ،سجده
پروردگارشان را انجام میدهند .از مفاهیمی مانند رحمت،

آیه ،خالفت ،تسخیر و نعمت در قرآن کریم در مییابیم که

پیوسته با عمل تنفس ،اکسیژن هوا را تجدید میکنند و
طرفی در فرآیند جذب سطحی که محل تبادالت اکسیژن و

برای جذب گازهای شیمیایی مانند سولفو موستارد میباشد
و این خود بر غنای هوا میافزاید؛ چرا که باالتر بودن غلظت

آاليندهها در هوا و خاك از حد مجاز ،بسياري از گياهان را

به خطر میاندازد و به خطر افتادن گیاهان ،موجبات عوارض

بعدی در انسان و حیوان را سبب خواهد شد ( )47و این

طبیعت و عرصه آن ،میراث باری تعالی برای موجودات زنده

فلزات در محیط موجود بوده و بر روی سایر موجودات نیز

توسعه آن همت ورزد و آن را از آلودگیها و تخریب حفظ

( ،)2008تجمع فلزات (آرسنیک ،کادمیوم ،کروم ،مس،

و آدمیان است تا آدمی با رعایت سنتهای الهی بر حفظ و

تأثیر میگذارند .توسط محققانی نظیر  Cheungو همکاران

کند؛ بنابراین انسان در برابر خداوند ،موجودات؛ بلکه تمامی

جیوه ،نیکل ،سرب و روی) در تعدای از ماهیهای رودخانهای

مایه منفعت و برکت است :در تفسیر آیه  99سوره انعام آمده

با کاهش سموم واضح است که همه گیاهان از مواد اساسی

خود دانه و ثمر درست میکند" .در سلول گياهی کيسههای

شدهاند و تنها اختالف ميان انواع گـيـاهـان با همدیگر ،در

آفرینش مسئول میباشد ( .)44در مرحله داشت ،اول این که

است" :همه گياهان ماده سبز درست میکنند که آن به نوبه
غشائی است که در آن موادی درست میشود که کلروفـيل

نامـيـده میشود .اين ماده سبز (خضر) انرژی نوری خورشيد

را جذب و به انرژی شيمیایی تـبـديـل میکند .ريشههای

گياه ،آب و مواد معدنی را از خـاک میمکـنـد و بـه طـرف

بـرگـها میرسانند و بـرگـها نيز از هوا دی اکسيد کربن

و دریایی در جنوب چین نیز بررسی شده است ( .)48در رابطه

و مشترکی شامل :کربن ،اکسيژن ،نيتروژن و فسفـر ساخته

اندازه هر يک از عناصر مزبور است .فرآیند جذب فلزات

سنگین همانند سایر فلزات میباشد وگاهی هم براساس نیاز

میتواند حالت انتخابی داشته باشد .بعضی از گیاهان عالوه بر
توانایی دورکردن حشرات ،توکسینهای خاصی از حشرات و

پروتئين ،مـواد معدنی و مواد قـندی( مورد نياز درخت را

یا سموم زیستی را جذب میکنند (.)49
با توجه به آیه  1سوره انفال" :يَ ْس َئ ُلون َ
ْفال ُق ِل
َک َع ِن الْن ِ
ْفال ِ َ
الْن ُ
ول"؛ ثروتهای طبیعی چون زمینهای
الر ُس ِ
 لّ  َو َّ

و مــيــوه و ثــمــر آن را درست میکند (.)45

سایر آبهای عمومی ،کوهها ،درهها ،جنگلها ،نیزارها،

میگيرند ،سپس خضر (کـلـروفـيلها) و مواد غـذائی (روغن،

توليد میکنند که به سراسر آن صادر میشود و بدنه درخت

موات یا رها شده ،معادن ،دریاها ،دریاچهها ،رودخانهها و

فلزات سنگين مانند :كروم ( ،)Crسرب ( ،)Pbنيكل (،)Ni

بیشههای طبیعی ،مرتعی که حریم اشخاص نیست و مشتمل

آاليندههاي خطرناك هوا بوده كه تأثیرات گوناگونی بر روي

براساس مصالح عامه نسبت به آنها عمل شود .شناسایی

كبالت ( ،)Coكادميوم ( ،)Cdجیوه ( )Hgو آرسنيك ( )Asاز

بر انفال میباشند و در اختیار حکومت اسالمی است تا

اینکه به تعادل اقتصادی جامعه کمک میکند تا حکومت

ثروت ناشی از بهرهوری انفال را در کاهش فاصله طبقاتی،

نتیجه گیری

عدالت اقتصادی و اجتماعی بهکار گیرد ،در حفظ تعادل

آئین و مکتب اسالم براى مسائل زيستمحيطی و منابع

مقررات و اعمال آنها در زمینه منابع طبیعی میتواند از

مناسبى لحاظ نموده است و با ديدگاهى منطبق بر عدالت

همهجانبه به توسعه محیط زیست مبادرت ورزد (.)50

مناسب با گیاهان و رسیدگی به آنها ،بهعنوان موجودی

زیستمحیطی گیاهان نیز مؤثر است؛ زیرا حکومت با وضع

طبیعی و رعايت شئون و رفتار با گیاهان دارویی جايگاه

تجاوز به حریم طبیعت جلوگـیری کـند و با برنامهریزی

و انصاف و صاحب حیات ،با گیاهان برخورد مینماید .رفتار

مرحله برداشت بر قاعده ال ضرر استوار است :قاعده «الَ

جاندار و دارای ادراک مهم بوه و در سالمت جسمی و روحی

که با پذیرش نقش اثباتی آن در احکام شرعی که برخی از

به تأکیدات قرآن و اسالم ،الطاف و نعمات الهی شامل گیاهان

ضَ َر َر َوالَ ضِ َر َار فِى ا ْالِ ْس َ
الم» ،از بنیادیترین قواعد فقهی است

فقیهان بدان اذعان نمودهاند ،میتوان برای جبران خسارت

انسانها و موجودات و البته رفتار بشر نیز تأثیرگذار است .نظر

نیز شده تا رشد و حیات داشته باشند و مورد استفاده قرار

ناشی از تجاوز به سرمایههای زیستمحـیطی بدان استناد

گیرند .اين تحقيق مىتواند مقدمهای بر اصالح و یا توسعه

و معنوی خصوصی ،بدون جبران نمیماند ،ایراد خسارت به

گسترش پوشش سبز کمک شایانی بنماید و راه را برای این

نمود؛ زیرا همان گـونه کـه ایراد زیان به سرمایههای مادی

رفتار انسانی در حضور گیاهان باشد و در جهت توسعه و

مهمترین سرمایه طبیعی بشر ،چگونه میتواند نادیده گرفته

گونه تحقیقات پیرامون دیگر مباحث مرتبط باز نماید.

به ضرورت جبران خسارت ناشی از تجاوز به حقوق محیط

تشکر و قدردانی

شود؟ منطق حقوق اسالمی به ما میآموزد تا با قیاس اولویت،

زیست حکم شود .حتی در صورت تعارض قاعده ال ضرر با
طون َعلي أَ ْم َوال ِ ِه ْم» ،قاعده ال
اس ُم َس ّلَ َ
قاعده سلطنت «ال َّن ُ
ضرر به جهت تقدم حـقوق جامعه و حـقوق نوعی بشر بر

حـق فرد ،بر قاعده سلطنت برتری دارد و به اصطالح حقوق
اسالمی ،قاعده ال ضرر دایره سلطه مالک در تصرفات مضر بر

محیط زیست را اختصاصی میداند (.)51

محیط زیست و گیاهان و غذاهای قرآنی از اهمیت

بسزایی دارند .مطالعاتی بر روی جوامعی در خصوص بررسی

میزان آگاهی و عملکرد نسبت به غذاها و گیاهان عنوانشده
در قرآن انجام و گزارش شده است مانند فتحی و همکاران

در سال )52( 2015؛ از طرفی تعادل محیط زیست با واژه

موزون یاد میشود ،با توجه به آیه  19سوره حجر" :و زمین

از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی استان

مازندران و دانشکده داروسازی ساری جهت تصویب این پروژه
تقدیر و تشکر میگردد.

حمایت مالی

بدین وسیله از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم

پزشکی مازندران بابت حمایت از این پروژه تشکر میگردد.

مالحظات اخالقی

در این مطالعه ،اهتمام شده اصول و مبانی اخالقی بهصورت

کامل رعایت و اجرا گردد.

را گستردیم و در آن کوههای استوار بر نهادیم و در آن از

تضاد منافع

تصرف در طبیعت و گیاهان که موزون و متناسب بودن عناصر

تضاد منافع میباشد.

هر چیز متناسب و موزون رویاندیم ،"...بدیهی است هر گونه

در پایان ،نوسندگان اعالم میکنند که پژوهش حاضر فاقد
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مالکیت حکومت اسالمی بر منابع طبیعی مذکور عالوه بر

و موجودات طبیعت را بهم زند ،افساد در ارض است (  .)53
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