92

بهانهای برای شروع
محیــط و فضــای زیســت انســان ،متشــکل از تمــام اجزایــی اســت
کــه تحــت قوانیــن و شــرایط بیولوژیکــی ،فیزیکــی ،اقتصــادی،
فرهنگــی ،اجتماعــی ،سیاســی و در یــک کالم تمــام امــور معنــوی
و روانــی و مــادی انســان شــکل گرفتهانــد .ایــن مجموعــه ،در
عیــن حالــی کــه تمــام موجوداتــی را کــه در آن زیســت میکننــد
در برمیگیــرد ،مجموعــه روابــط و واکنشهــای متقابــل آنهــا را
بــر یکدیگــر شــامل میشــود .هــر یــک از اجــزای محیــط زندگــی
در جوامــع ،ملــل و تمدنهــا ،بنابــر باورهــا و اعتقاداتشــان ،معانــی

ویــژهای دارنــد کــه در طیــف وســیعی از تقــدس تــا مادیــت صــرف،
طبقهبنــدی میشــوند.
بــدون شــک بحرانهــای زیســتمحیطی معاصــر ،زاییــده
اندیشــههای مادینگــر ،توســعهطلب ،ســلطهجو و پیامــد ناگــوار
اشــتهای ســیریناپذیر رهبــران سیاســی ،مدیــران اقتصــادی و در یــک
کالم معلــول کژاندیشــی فکــری و جهالــت عملــی انســان در جهــان
اســت 1.آشــفتگی و بینظمــی زندگــی و جامعــه و بحرانهــای
 . 1رک :استیون کالرک ،اخالق زیستی ،ترجمه محمدحسین محمدی مظفر ،چاپ اول،
انتشارات باشگاه اندیشه.1386 ،
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زیســت ـ محیطــی ،حکایتــی روشــن از آشــفتگی درون انسانهاســت
و بدینســان صلــح ،صفــا و طــراوت محیــط زیســت زندگــی نیــز
1
تنهــا در صــورت تحقــق آنهــا در درون آدمیــان امکانپذیــر اســت.
کنــار نهــادن آموزههــای دیــن و اخــاق و در نتیجــه ،خواســتههای
نامحــدود ،موجــب پیدایــش جنــگ ،نــزاع ،زیادهخواهــی ،تجــاوز از
حــد و حــق خــود ،بیعدالتــی ،مصرفزدگــی ،تخریــب طبیعــت،
افزایــش گازهــای گلخانــهای ،اســتثمار و آلودگــی میشــود؛ زیــرا
تــا «درون انســانها تحــول پیــدا نکنــد» ،بــرون و زیســتگاه آنهــا،
دگرگــون نخواهــد شــد.
بــه نظــر میرســد انســان معاصــر ،نیازمنــد بازنگــری در شــیوه
ـود محــوری
برخــورد خویــش بــا محیــط زیســت اســت .انســان ،موجـ ِ
عالــم اســت؛ ولــی محــور عالــم نیســت .بنابرایــن همــه چیــز بــرای
انســان آفریــده نشــده اســت و بــه جــز انســان ،همــه اجــزای محیــط
زیســت نیــز ارزش ذاتــی دارنــد .در فرهنــگ دینــی ،موضــوع ســلطه
بــر جهــان مطــرح نیســت؛ بلکــه همســازی و هماهنگــی بــا عالــم و
محیــط زیســت در جهــت کمــال معنــوی ،موضــوع اصلــی اســت.
نکتــه بســیار مهــم ،ایــن اســت کــه در طرحهــای توســعه ،هیــچ یــک
از موضوعــات کمــی و کیفــی نبایــد مــورد غفلــت واقــع شــوند؛
بلکــه همگــی آنهــا بایــد بــه طــور همزمــان مــورد توجــه جــدی
قــرار گیرنــد .بنابرایــن بــا تأکیــد بــر نیــاز بــه حضــور یــک پایــه
علمــی بــرای حــل بحرانهــای زیس ـتمحیطی ،حضــور عامــل دیــن
و اخــاق در بحثهــای محیطــی ضــروری مینمایــد.
بســیاری از طرفــداران محیــط زیســت اکنــون بــر ایــن باورنــد
کــه سیاس ـتهای جامــع زیســت محیطــی در مقــام اجــرا ،محتــاج
حمایتهــای فرهنــگ دینــی و اخالقیانــد؛ زیــرا زیــر بنــا و شــالوده
حفاظتهــای محیطــی هســتند .بــر ایــن اســاس میتــوان ادعــا
 . 1عمیق و حسینی ،اخالق زیستمحیطی در اسالم ،چاپ اول ،انتشارات استاد مطهری،1385 ،
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کــرد کــه ترویــج ســبک زندگــی دینــی ،کلیــد محــوری گشــایش
رنجهــای زیســتمحیطی در عصــر حاضــر بــه شــمار میآیــد.
یکم) محیط زیست؛ چیستی و انواع
در التیــن محیــط زیســت( )Environmentبــه معنــای تمــام
اجســامی اســت كــه اطــراف مــا را احاطــه کــرده اســت .در
كتابهــای بومشناســی (اكولــوژی) معنــای ایــن واژه ایــن گونــه
آمــده اســت :پدیــدهای پیچیــده و درهــم تنیــده كــه شــامل
محیطهــای اجتماعــی ،بیولوژیكــی و فیزیكــی میشــود.
محیــط زیســت بــه تكههایــی شــبیه بــرش كیــك تقســیم شــده
كــه از بــرش زیریــن بــه خــاك( )Lithosphereاز بــرش میانــه
بــه زیســت كــره ( )Biosphereو از بــرش باالیــی بــه جوكــره
( )Atmosphereو از آن قســمت از خــاك كــره كــه توســط آب و
یــخ پوشــیده شــده بــه نــام آبكــره ( )Hydrosphereیــاد میشــود.
ایــن برشهــا زنجیــره پیچیــدهای را بــا هــم مرتبــط میســازد كــه
هرگونــه دســتكاری غیــر معقــول چــه در ســاختار و چــه در تركیــب
آن هــا ،تمــام زنجیــره بــه هــم پیوســته محیــط زیســت را خواهــد
گسســت كــه در بعضــی م ـوارد ،قابــل ترمیــم نیســت یــا ترمیــم آن
بــه دههــا ســال فرصــت نیــاز دارد؛ بــرای مثــال ،ان ـواع حیوانــات و
نباتاتــی كــه منقــرض میشــوند ،دیگــر هرگــز پدیــدار نخواهنــد شــد
(ماننــد دایناســورها) ده ســال بــرای رشــد جنــگل ،پنجــاه ســال بــرای
تجدیــد حیــات مراتــع در مناطــق خشــك و در حــدود یــك هــزار ســال
بــرای جایگزینــی خــاك فرســایش شــده زمــان الزم اســت.
محیــط زیســت ،مجموعــهای از عوامــل فیزیکــی خارجــی و
موجــودات زنــده اســت کــه بــا هــم در کنــش بــوده و بــر رشــد و
نمــو و رفتــار موجــودات تأثیــر میگذارنــد .بنابرایــن میت ـوان ادعــا
کــرد محیــط زیســت ،مطالعــه کنشهــا و واكنشهــای موجــودات
زنــده اســت کــه شــامل كنشهــای انســان و محیــط فیزیكــی و نیــز
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كنشهــای خــود محیطهــای فیزیكــی مختلــف نیــز میشــود.
پــس محیــط زیســت فقــط مطالعــه تأثیــرات محیــط بــر موجــودات
زنــده نیســت؛ بلكــه شــامل مطالعــه بــر همكنشهــای تمــام انــواع
نیــز میشــود .در ایــن میــان انســان نوعــی اســت میــان بســیاری
ان ـواع دیگــر ،بــا ایــن تفــاوت كــه توانایــی اعمــال تأثیــر بــر تكامــل
ان ـواع دیگــر را یافتــه اســت .انســان نــه فقــط بــر تعــداد ان ـواع دیگــر
تأثیــر میگــذارد و شــرایط زیســتگاه آنهــا را تغیــر میدهــد ،بلكــه
میتوانــد از طریــق فــنآوری زیســتی ( )Biotechnologyانــواع
جدیــد بیافرینــد .ایــن اعمــال دو گانــة زیستشناســی و بومشناســی،
یــك نــوع بــر تكامــل تمــام زیســتكره (بایوســفیر) در تاریــخ زمیــن
بیســابقه اســت.
حاصــل آنکــه محیــط زیســت طبیعــی ،مجموع ـهای از عوامــل
زیســتی و محیطــی در قالــب محیــط زیســت و غیــر زیســتی
(فیزیکــی ،شــیمیایی) اســت کــه بــر زندگــی یــک فــرد یــا گونــه
تأثیــر میگذارنــد و از آن تأثیــر میبیننــد .بــا توجــه بــه جایــگاه ویــژه
انســان در محیــط زیســت ،امــروزه ایــن تعریــف بیشــتر به انســان و
فعالیتهایــش مرتبــط میشــود و میتــوان محیــط زیســت را
مجموعــهای از عوامــل طبیعــی کره زمیــن ،همچــون هــوا ،آب،
اتمســفر ،صخــره ،گیاهــان و ...کــه انســان را احاطــه میکننــد،
خالصــه کــرد .تفــاوت محیــط زیســت با طبیعــت در آن اســت کــه
تعریــف طبیعــت شــامل مجموعــه عوامــل طبیعــی ،زیســتی و غیــر
ً
زیســتی میشــود کــه منحصــرا در نظــر گرفتــه میشــوند؛ در حالــی
کــه عبــارت محیــط زیســت بــا توجــه بــه برهمکنشهــای میــان
انســان و طبیعــت و از دیــدگاه وی توصیــف شدهاســت.
اجــزای محیــط ،چهــار بخــش را دربــر میگیــرد:
زیســتكره ( ،)Biosphereجوكــره ( ،)Atmosphereآبكــره
( )Hydrosphereو خاككــره (.)Lithosphere

الف) زیستكره ()Biosphere
قشــر نــازك حياتــی كــره زمیــن را زیســت کــره یــا محیــط
زندگــی مینامنــد .تمــام انــواع زنــده شــامل درختــان ،حشــرات،
پرنــدگان ،ماهیــان ،گلســنگها ،جلبگهــا (الجیهــا) ،قارچهــا،
ویروسهــا ،باكتریهــا و انســانها ،زیســتكره زمیــن را
میســازند .تمــام موجــودات و سیســتمها از مولكــول    D N Aتــا
یکســوم زیســتكره بــا هــم در پیونــد و بهــم پیوســته انــد .بایوســفیر
بســیار مهــم اســت؛ زیــرا خــاك را حفاظــت میكنــد ،اقلیــم را تنظیــم
میكنــد ،تركیــب ضیایــی (فوتوســنتز) را امكانپذیــر میســازد و بــه
ایــن ترتیــب ,اکســیژن مــورد نیــاز مــا را تأمیــن میكنــد .بایوســفیر مــادة
اصلــی بــرای غــذا ،لبــاس ،دارو و مســكن مــا را نیــز فراهــم میكنــد.
تمامــی حیوانــات در نبــرد بــرای حفــظ بقــای خــود بایــد منبــع
غذایــی ثابتــی داشــته باشــند بــدون صیــد ،صیــاد نمــی توانــد باقــی
بمانــد .اگــر شــكار از روی زمیــن ،محــو شــود ،شــكارچی هــم از
زمیــن خواهــد رفــت .آنجــا كــه انســان ،همــه را شــكار میكنــد قضیــه
پیچیدهتــر میشــود؛ امــا یــك چیــز روشــن اســت ،اگــر انســانها در
روش خــود بــا محیــط زیســت تجدیــد نظــر نكننــد ،روزی خواهــد
رســید كــه هــم انســان و هــم صیــد از بیــن خواهنــد رفــت.
ب) جوكره()Atmosphere
جوكــره شــامل آب و هــوای كــره زمیــن اســت كــه در
بــاالی كــره خاكــی ( )Lithosphereقــرار دارد .تغییــرات جــوی
شــامل مجموعــهای از تغییــرات آب و هــوای متوســط گرمایــی
زمیــن ،بارندگــی و تغییــر در الگــوی وزش بــاد اســت .بیشــتر ایــن
تغییــرات بــه دلیــل افزایــش گاز دی اکســید کربــن ( )Co2بــر اثــر
فعالیتهــای روزمــره انســان و ایجــاد پدیدههــای گلخانــهای بــه
وجــود آمدهانــد .ایــن تغییــرات ادامــة حیــات حیوانــات و نباتــات را
بــه خطــر انداختــه اســت .گــرم شــدن دنیــا ()Global Warming
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وســیله فعالیتهــای انســان بــه طــور مســتقیم در معــرض آلودگــی
چالــش بزرگــی اســت كــه مــرز نمیشناســد و همــه دنیــا را متأثــر
قــرار دارند .آلودگــی دریاها نیــز عــاوه بــر دخالــت مســتقیم
خواهــد ســاخت .گیاهــان زنــده ،دی اکســید کربــن را جــذب و
اكســیژن را آزاد میكننــد .جنگلهــا نقــش اصلــی را در
بشــر ،تحــت تأثیــر آلودگــی آبهــای شــیرین و چرخــه
به نظر
آب اســت.
موازنــه هــوا کــره (اتمســفر) و اقلیمهــای زمیــن
میرسد انسان معاصر،
دارد .جنگلزدایــی بازتابهــای جــدی
نیازمند بازنگری در شیوة برخورد خویش
د) خاككره () Lithosphere
در فراینــد تبخیــر و میــزان ســازندگی دارد .با محیط زیست است .انسان ،موجودِ محوری عالم
ایــن كــره شــامل طبقــات خــاك،
وقتــی كــه جنگلهــا نابــود شــود ،تعــادل است؛ ولی محور عالم نیست .بنابراین همه چیز برای
ســنگها و كوههــا اســت .خــاك
هواکــره (اتمســفر) بــه هــم میخــورد و ایــن
انسان آفریده نشده است و به جز انسان ،همه
جایــی اســت كــه گیــاه در آن نشــو و نمــا
موضــوع ،تأثیــر منفــی بــر اقلیــم دارد .از ایــن
اجزای محیط زیست نیز ارزش ذاتی
میكنــد .طبقــة فوقانــی خــاك)Topsoil( ،
جهــت اســت كــه جنگلهــای جهــان را «ریــه
دارند.
دارای مــواد عنصــری بــوده و حاصلخیــزی زمیــن را
هــای كــره زمیــن» نامیدهانــد.
تعییــن میكنــد .خــاك بــر اثــر تجزیــه ســنگها بــه وجــود میآیــد.
حیوانــات از نباتــات تغذیــه میكننــد و انســانها در بــاالی خــاك
ج) آب كره()Hydrosphere
ُ
خانــه میســازند.
آبكــره ،آن قســمت از زمیــن اســت كــه توســط آب و یــخ
ُ
مهمتریــن آثــار فعالیتهــای انســان بر خاک عبارتنــد
پوشــیده شــده باشــد .آب كــره بــه تغییــرات آب و هــوا حســاس
از :مســمومیت و فرســایش کــه موجــب تخریــب و کاهــش
اســت .هــر دگرگونــی در چرخــه آب ( )Water Cycleتأثیــر مســتقیم
تــوان زمینهــای زراعــی میشــوند .بــه طــور کلی فرســایش
بــر پیشــرفت اقتصــاد و محیــط زیســت دارد.
خــاک ،پدیــدهای طبیعــی اســت کــه بــه وســیله عواملــی چــون
طبق نظــر ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه ،مهمتریــن
باد ،روانآبهــای ســطحی و تغییــرات دمــا انجــام میگیــرد .بــا ایــن
تأثیــرات فعالیتهــای انســان بــر روی آبهــا در ســه مــورد خالصــه
میشــود :مصــرف بیــش از حــد آب ،از بیــن رفتن منابــع آب و
حــال ،فعالیتهــای انســان از جملــه زراعــت بیــش از اندازه ،آبیــاری
زمینهــای زراعــی ،محصوالت تککشــتی ،چریــدن بیــش از حــد
آلودگی آبهــای ســطحی و زیرزمینی.
دامهــا در مراتع ،جنگلزدایی و بیابانزایی باعــث از بیــن رفتــن
گــرم شــدن زمین نیــز در از بیــن رفتــن منابــع آب بــه خصــوص
تعــادل موجــود میــان رونــد تخریــب و ایجــاد خــاک ،و در نهایــت،
در مناطقــی چون آســیای مرکزی ،آفریقــای شــمالی و دشــتهای
آلودگــی آن میشــوند.
بزرگ ایــاالت متحده نقــش دارد .کیفیــت آبهــا نیــز بحــران
مســمومیت خــاک میتوانــد بــر اثــر افزایــش نمکهــای خــاک
دیگــری اســت کــه برخــی کشــورها در پیــش رو دارنــد .میــزان
توســط ماشــینآالت کشــاورزی و یــا آلودگــی مســتقیم آن بــه وســیله
آلودگــی برخــی آبهــا و رونــد افزایــش آن در بســیاری از نقــاط کرة
افــراد یــا کارخانههــا ایجــاد شــود .در ایــن صــورت ،بــرای برخــی
زمیــن بســیار نگرانکننــده اســت .آبهای ســفرههای زیرزمینــی و
گیاهــان ،خــاک ناحاصلخیــز و حتــی ســمی میشــود.
رودهــا و دریاچههــا ،منابــع مهــم تأمیــن آب شــیرین هســتند کــه بــه

96

دوم) نگاهی به روانشناسی محیط زیست
روانشناســی محیط زیســت ،علم و روشــی اســت كه اثرگــذاری و
اثرپذیــری بیــن «افــراد» و «محیــط فیزیكــی خــود» را در ســطح فردی
و گروههــای كوچــك بررســی میكنــد .ایــن بررســی فرآیندهــای
بنیــادی و اجتماعــی دارد .فرآیندهــای بنیــادی ماننــد ادراك مناظــر و
ســاختمانها ،شــناخت در مــورد محیــط زیســت و شــناخت فضایــی
و شــخصیتی .فرآیندهــای اجتماعــی نیــز شــامل فضــای شــخصی،
ازدحــام ،اثــرات تراكــم جمعیــت ،بومــی شــدن ،حفــظ حریــم
خصوصــی و تجزیــه و تحلیــل تعامــات انســان بــا ساختوســازها در
محیــط زیســت طبیعــی از جملــه معمــاری میشــود.
افــراد هــر كجــا كــه باشــند ،در خانــه ،مدرســه ،محــل كار ،پــارك
یــا كوچــه و خیابــان ،آنهــا و محیــط زیســت بــه طــور مــداوم بــه
شــكلهای مثبــت و منفــی بــا هــم در تعاملنــد .ایــن تعامــات نــه تنهــا
در نگــرش و احساســات بلكــه در اعمــال و ســامت نیــز وجــود دارد.
روانشناســی حفاظــت از محیط زیســت حداقل برحســب انتخاب
برخــی ســؤاالت پژوهشــی مبتنــی بــر ایــن وعــده کــه نتایــج حاصلــه،
منجــر بــه ایجــاد راه حلهــای بهتــر خواهنــد شــد ،نویدبخــش اســت.
مــا بــه واســطه توجــه بــه طبیعــت درصــدد «ارتقــای» بهزیســتی انســان
هســتیم؛ زیــرا هــر دوی آنهــا جداییناپذیرنــد .هــدف روانشناســی
حفاظــت از محیــط زیســت ســرمایهگذاری در عرصــه فــوق العــاده
گســتردة روانشناســی اســت و بــرای هــر روانشناســی کــه میخواهــد
بیــن تخصــص حرفــهای خــود و حــس مســئولیت فــردیاش در برابــر
کــره زمیــن ارتبــاط برقــرار کنــد ،یــک «هویــت» بــه حســاب میآیــد.
قــدرت روانشناســی بــر ســنت علمــی آن بنــا شــده اســت؛ بنابرایــن
«درک» در عنــوان مــا جــا گرفتــه اســت .روانشناســی حفاظــت
1

 . 1برای تدوین این مقاله از کتاب روانشناسی محیط زیست اثر سوزان کالیتون و جین مایرز و
تارنمای رسمی انجمن روانشناسی ایران استفاده شده است.

از محیــط زیســت میخواهــد از اســتعدادهای متنــوع موجــود در
تالشهــای مختلــف بهرهبــرداری کنــد .از نظریههــا و یافتههــای
روانشناســی بــرای کمــک بــه نوســازی بنیانهــای ســازمانهای
اصلــی بــرای مؤثرتــر ســاختن انســانها در طبیعــت و طبیعــت در
انســانها بهــره گیــرد.
روانشناســی حفاظــت از محیــط زیســت ،رشــتهای جدیــد و بــه
ســرعت در حــال رشــد اســت .نمیتــوان امیــدوار بــود کــه همــه
پژوهشهــا یــا حتــی تمــام موضوعــات مــورد مطالعــه را پوشــش
دهــد؛ بلکــه هــدف ،نشــاندادن تمرکــز و خالصهکــردن پژوهــش،
در برخــی از مهمتریــن موضوعــات اســت.
بازشناســی رابطــه دو جانبــه انســانها و محیــط طبیعــی در دل
روانشناســی حفاظــت از محیــط زیســت قــرار دارد .طبیعــت چگونــه
بــر روی انســان تأثیــر میگــذارد و برعکــس ،انســانها چگونــه بــر
روی محیــط اثــر میگذارنــد .درک چرایــی اهمیــت طبیعــت بــرای
افــراد ســبب تقویــت دلیــل حفاظــت از محیــط زیســت میشــود.
فهــم راههــای بــا اهمیــت بــودن طبیعــت بــرای افــراد ،ابتکاراتــی
را ایجــاد میکنــد کــه ســبب ارتقــای حفاظــت از محیــط زیســت
میشــوند .در قابــل چالشهــا و تغییــرات محیطــی کــه از قبــل
آغــاز شــدهاند ،شــواهد حاصــل از پژوهشهــای روانشــناختی در
اتخــاذ خــط مشــیهای محیطــی ،نقــش مهمــی را ایفــا میکننــد.
محیــط فیزیکــی (بــه ویــژه طبیعــی) در رشــد هویــت کــودکان
و بزرگســاالن اهمیــت دارد .مــردم دلبســتگی نیرومنــدی بــه محیــط
طبیعــی دارنــد کــه شـواهدی از آن را میتـوان در پیوندهــای افــراد بــا
مکانهــا و حیوانــات خــاص یــا بــه طــور کلــی بــا طبیعــت مشــاهده
کــرد؛ زیــرا داشــتن تجربــه در محیــط طبیعــی و بــا حیوانــات بــه درک
خویشــتن و خــود تنظیمــی کمــک میکنــد .تجــارب کودکــی در
طبیعــت (بهویــژه بــه همــراه اعضــای خان ـواده یــا ســایر بزرگســاالن)
میتوانــد ارزشگــذاری بــه محیــط طبیعــی و تعهــد بــه حفاظــت از
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آن را کــه بخــش تعیینکننــدهای از هویــت بزرگســالی محســوب
میشــود ،افزایــش دهــد .بــا وجــود ایــن ،تجــارب بزرگســالی نیــز
در تقویــت ،تمرکــز و حمایــت از هویــت محیطــی دارای اهمیــت
هســتند .پژوهشهــا نشــان دادهانــد حــس پیونــد نیرومنــد بــا محیــط،
رفتــار متناســب بــا آن را (هــم در رابطــه بــا یــک مــکان خــاص و هــم
بــه طــور کلــی) پیشبینــی میکنــد.
مواجهــه عینــی و نمادیــن بــا محیط طبیعــی درون بافــت اجتماعی
صــورت میگیــرد .رویکــرد «تصویــر بــزرگ» بــرای ترغیــب رفتــار
حفاظــت از محیــط نشــان میدهــد کــه مــا بــه عنـوان یــک جامعــه،
بــه اهمیــت فراهــم آوردن مکانهایــی کــه هویــت محیطــی را در
کودکــی و بزرگســالی پــرورش میدهنــد ،اذعــان داریــم .حفاظــت
از تنــوع زیســتی از طریــق حفــظ طبیعــت «وحشــی» مهــم اســت؛
امــا تقویــت دغدغــه محیطــی بــا اجــازه دادن بــه افــراد بــرای پیوســتن
بــه طبیعــت در محیطهــای شــهری از طریــق پارکهــای عمومــی،
فضــای ســبز در مدرســه ،بــاغ گیاهشناســی ،باغهــای عمومــی و
بــاغ وحشهــا ،نیــز بــه همیــن انــدازه مهــم اســت.
رابطــه انســان بــا طبیعــت ،یــک امــر پیچیــده اســت؛ چراکــه مــا
بخشــی از طبیعتــی هســتیم کــه در تــاش اســت تــا دربــارة خــودش
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آ گاهــی پیــدا کنــد .بــا توجــه بــه باغبانــی و حیوانــات خانگــی بــه
آســانی میتــوان مشــاهده کــرد کــه چگونــه طبیعــت بــه بخشــی
از دنیــای مــا تبدیــل شــده اســت و بــه مــا امــکان میدهــد تــا در
فعالیتهــای روزمــره خــود از تمــاس بــا طبیعــت بهرهمنــد شــویم.
روابــط مــا بــا طبیعــت در حــوزه خانگــی میتوانــد اســتعارهای بــرای
رابطــه مــا بــا طبیعــت در مقیــاس وســیعتر باشــد .شــاید باغبانــی،
روزنــه مناســبی بــرای نگریســتن بــه تمــام انــواع رابطــه انســان بــا
طبیعــت نباشــد؛ امــا ضــرورت تـوازن بیــن علــم و ارزشهــای انســانی
را روشــن میســازد.
آشــکار اســت کــه طبیعــت مدیریــت شــده ،بخــش مهمــی از
تجربــه تعامــل اجتماعــی انســان اســت و ایــن چیــزی اســت کــه
در اســتفادة وســیع مــردم از بــاغ وحشهــا و پارکهــای شــهری
و شــاید در تأثیــر ایــن پارکهــا بــر ســامت و کارکــرد اجتماعــی
انســانها خــود را نشــان میدهــد .ایــن تجــارب نهتنهــا حاصــل
نگرشهــای مــردم بــه طبیعــت اســت؛ بلکــه از تــوان تأثیرگــذاری
بــر ایــن نگرشهــا برخــوردار اســت ،پیوندهــای ادراک شــدة
ً
مــردم بــا طبیعــت را تقویــت کــرده ،احتمــاال بــه تقویــت حمایــت
آنهــا از حفاظــت محیــط زیســت کمــک میکنــد .بســیاری از
پارکهــا و بهویــژه بــاغ وحشهــا از منابــع وســیعی بــرای انجــام
پژوهــش بــر روی بازدیدکننــدگان برخوردارنــد و توجــه تعــداد
زیــادی از روانشناســان را بــه خــود جلــب کردهانــد .آنهــا فرصــت
ارزشــمندی را بــرای درک روابــط انســان بــا طبیعــت و تقویــت یــک
رابطــه مثبــت فراهــم میکننــد.
عوامــل درونــی و بیرونــی (هــر دو) بــرای مقابلــه بــا چالشهــای
محیطــی ،مهــم هســتند .مــردم بایــد بــه فراتــر رفتــن از رفتارهــای
خــاص و بــه ســمت شــیو ه کلــی تفکــر دربــاره مصــرف و تأثیرشــان
بــر محیــط حرکــت کننــد .افزایــش تعــداد کســانی کــه بــه
حمایــت از رفتــار حامــی محیــط میپردازنــد ،بــه خلــق هنجارهــا
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و برهــم خــوردن تعــادل از مشــخصات وضعیــت بحرانــی اســت؛ بــه
و زیرســاختارهای اجتماعــی کــه پیشــرفت بیشــتر را تســهیل
مینماینــد ،کمــک میکنــد .دانــش زیســتی و بومشــناختی بــه
عبــارت دیگــر تغییــر ناگهانــی شــدیدتر از حالــت عــادی و غافلگیری
تنهایــی نمیتوانــد برنامههــای حفاظــت موفقیتآمیــز را تضمیــن
تهدیدآمیــز از جملــه معیارهــای تعریــف بحــران هســتند .بــر اســاس
کنــد .روانشناســی و ســایر علــوم اجتماعــی بــه حجــم فزاینــده
ایــن تعاریــف در شــرایط عــادی ،تــوازن بیــن نیازهــای جامعــه از
یــک طــرف و توانمندیهــا و منابــع موجــود از طــرف دیگــر برقــرار
دانــش دربــاره چگونگــی خودســازماندهی مؤثــر جوامــع و یــاری
اســت؛ امــا بــا بــروز شــرایط بحرانــی کــه میتوانــد نتیجــه هــر اتفــاق
دادن آنهــا بــرای حفــظ تنــوع زیســتی و برنامههــای مفیــد ،جهــت
غیرعــادی و پیشبینــی نشــده طبیعــی یــا غیرطبیعــی باشــد ،بــه
پیونــد دادن ارزشهــای مهــم جامعــه بــا نهادهــای حامــی تنــوع
دلیــل وضعیــت خاصــی کــه بــر جامعــه تحمیــل میشــود ،دیگــر
زیســتی کمــک کردهانــد.
ت ـوازن بیــن نیازهــا و منابــع برقــرار نخواهــد بــود.
روانشناســی میتوانــد بــا فراهــم آوردن بینــش در مــورد
ً
محيط
شــناخت انســان ،سیســتمهای ارزش ،هزینههــا و
اساســا پذیــرش یــا رد صفــت «بحرانــی» ،بــه نحــوة
از
ای
مجموعه
زيست،
نگــرش ،موضعگیــری و شــیوة برخــورد افــراد یــا
مزایــا ،ســوگیریهای روان شــناختی و تعــارض
موجودات
و
خارجی
فیزیکی
عوامل
جوامــع بــا وضعیتــی کــه در آن قــرار دارنــد،
مؤثــر واقــع شــود (کــه همــه آنهــا میتواننــد
بر
و
بوده
کنش
در
هم
با
که
است
زنده
بســتگی دارد .صــرف نظــر از موضعگیریهــای
در ســطوح مختلفــی از برگــزاری جلســه گرفتــه
تأثیر
موجودات
رفتار
و
نمو
و
رشد
مختلــف و نیــز علــل و ریشــههای اجتماعــی،
تــا طراحــی برنامــه ،حــوزه میدانــی و تعامــات
گذارند.
می
اقتصــادی و فرهنگــی ایــن مســأله ،بــه پــارهای از
واقعــی بــا مــردم عــادی آ گاهیبخــش باشــند).
ناهنجاریهــای زیســتمحیطی میپردازیــم کــه محیــط
بــرای کار در زمینــ ه حفاظــت مبتنــی بــر جامعــه ،بایــد
زندگــی مــا درگیــر آنهاســت ـ پدیدههایــی کــه بــه شــکل زنجیــرهای
پیــش از انجــام هــر کاری بــا موقعیــت بــه صــورت یــک یادگیرنــده
یــا حتــی شــبکهای بــه هــم مرتبــط و در ایجــاد یــا تشــدید یکدیگــر
برخــورد کــرد.
مؤثرترنــد ـ تــا ببینیــم اطــاق واژة «بحــران» بــر ایــن اوضــاع چقــدر
1
سوم) بحران محیط زیست
درســت اســت.
ناهنجاریهــای زیســتمحیطی ممکــن اســت وســعت
نظــر بــه اهمیــت و بــه روز بــودن ایــن مســأله ،بجاســت ابتــدا
ناحیـهای ،منطقـهای و یــا جهانــی داشــته باشــند؛ بــرای مثــال خشــک
از وضعیــت موجــود محیــط زیســت ،ســخنی بــه میــان رود .بحــران
ً
شــدن «دریاچــة پریشــان» در اســتان فــارس کــه یــک ناحیــه را درگیر
محیــط زیســت چیســت؟ اساســا آیــا میتـوان واژة «بحــران» را بــرای
کــرده اســت ،یــک ناهنجــاری زیســتمحیطی ناحیــهای اســت و
وضعیــت فعلــی محیــط زیســت بــه کار بــرد؟ در علــم «مدیریــت»،
«ریزگــرد عربــی» کــه چندیــن کشــور یــا منطقــه را تحــت الشــعاع
نبــود انطبــاق بیــن نیازهــا و منابــع را بحــران گوینــد .تغییــر ناگهانــی،
خــود قــرار میدهــد ،ناهنجــاری منطق ـهای بــه شــمار م ـیرود و یــا
بــروز حـوادث غیرمنتظــره و خطرنــاک ،نداشــتن اطمینــان از اوضــاع
ســوراخ شــدن الیــة ازن و گــرم شــدن کــرة زمیــن کــه ابعــاد جهانــی
دارد ،مشــکالت و مســائل زیســتمحیطی جهانــی هســتند .در

 . 1برداشتی از گفتار نخست کتاب دین ،طبیعت و بحران محیط زیست ،نوشته مرضیه بهرامپور.

هژــیو هدـنورــپ

ً
حــال حاضــر ،آســیبهای جــدی زیس ـتمحیطی تقریبــا همــة کــره
زمیــن را درگیــر کــرده اســت.
برخــی از مهمتریــن مســائل زیسـتمحیطی کــه مقیــاس جهانــی
دارد و از مجموعــة آنهــا بــه اضافــة بســیاری مســائل دیگــر تحــت
عن ـوان «بحــران محیــط زیســت» نــام بــرده میشــود ،عبارتنــد از:
الف) گرمشدن کره زمین(اثرگلخانهای)
مصــرف ســوختهای فســیلی ،دی اکســید کربــن و گازهــای
دیگــر را ایجــاد میکنــد .تجمــع و افزایــش بیــش از حــد ایــن گازهــا
در ّ
جــو زمیــن ،الیــة ضخیمــی از گاز را بــه وجــود مــیآورد کــه
هماننــد پوشــش پالســتیکی گلخانههــا ،از بازگشــت حــرارت مــازاد
حاصــل از تابــش نــور خورشــید بــه فضــا جلوگیــری میکنــد ،گرمــا
را در نزدیکــی ســطح زمیــن حبــس میکنــد و هماننــد گلخانــه باعث
گرمشــدن هــوای زمیــن میشــود .دانشــمندان تخمیــن زدهانــد بــر
اثــر بــروز ایــن پدیــده زیس ـتمحیطی ،دمــای کــرة زمیــن در طــی
قــرن حاضــر بیــن  0/8تــا  3/5درجــة ســانتیگراد افزایــش خواهــد
یافــت .ایــن اثــر از یــک ســو موجــب بــروز تغییــرات گســترده آب و
هوایــی در مناطــق مختلــف زمیــن و بــروز وقایعــی نظیــر خشکســالی
یــا بــر عکــس ســیل و طوفانهــای شــدید میشــود و از ســوی
دیگــر بــا افزایــش ســرعت ذوب یخهــای قطبــی باعــث بــاال آمــدن
آب دریاهــا و اقیانوسهــا و بــه زیــر آب رفتــن بســیاری از مناطــق
ســاحلی و اراضــی مســتعد خواهــد شــد.
در ســال  1992در «اجــاس زمیــن» در ریودوژانیــرو برزیــل
بیــش از  182کشــور در قالــب «کنوانســیون ریــو» بــا صــدور
اعالمی ـهای بــا عن ـوان «اعالمیــة زمیــن» متعهــد بــه مقابلــه بــا آثــار
ســوء زیســتمحیطی شــدند .ایــن قطعنامــه شــامل راهبردهایــی
بــرای «توســعة پایــدار» کشــورهای جهــان اســت و کشــورهای جهان
ملــزم بــه پیــروی از ایــن قطعنامــه شــدند .ده ســال بعــد در ســال
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 2002در ژوهانســبورگ آفریقــای جنوبــی ،کنفرانــس دیگــری بــا
هــدف تأکیــد و اجراییتــر کــردن مصوبــات اجــاس ریــو برگــزار
شــد .تاکنــون تعریفهــای زیــادی از توســعة پایــدار ارائــه شــده
اســت؛ امــا مهمتریــن تعریفــی کــه در اجــاس ریــو از آن ارائــه شــد،
چنیــن اســت« :توســعهای پایــدار اســت کــه نیازهــای کنونــی بشــر را
بــدون بــه مخاطــره افکنــدن نیــاز نس ـلهای آینــده بــرآورده ســازد و
در آن بــه محیــط زیســت و نسـلهای فــردا نیــز توجــه شــود ».محــور
همــه تعاریفــی کــه از توســعة پایــدار ارائــه شــده توجــه بــه نسـلهای
بعــدی ،آینــده محیــط زیســت و حفاظــت از محیــط زیســت جهانــی
بــوده اســت .همچنیــن توجــه بــه فرهنــگ ،ویژگیهــای بومــی و
تجربیــات گذشــته ،بهرهگیــری از انرژیهــای تجدیــد شــونده و
پرهیــز از بــه کارگیــری انرژیهــای تجدیدناپذیــر از اصــول توســعة
پایــدار اســت.
در ســال 1997نیــز  160کشــور از جملــه ایــران ،بــا امضــای
«پروتــکل کیوتــو» در ژاپــن بــرای تــاش بــه منظــور کاهــش آلودگی
ناشــی از گازهــای گلخان ـهای بــه توافــق رســیدند.
ُ
ب) نازک شدن الیه ازن
دومیــن نگرانــی عمــدة زیســتمحیطی بــا تأثیــرات جهانــی،
آســیبدیدگی الیــة حفاظتــی ازن در اطــراف جــو زمیــن اســت.
ً
الیــة ازن تقریبــا در  24کیلومتــری بــاالی ســطح زمیــن ،اطــراف
ایــن ســیاره را فــرا گرفتــه و بــا جــذب اشــعة مــاورای بنفــش نــور
خورشــید ،زمیــن و موجــودات زنــدة آن را از ایــن تشعشــعات
زیــانآور محافظــت میکنــد.
بنــا بــه تحقیقــات دانشــمندان ،ترکیــب گازی کلروفلوئروکربــن
( )CFCکــه در صنایــع یخچالســازی ،تولیــد اســپریها و تولیــد
اســفنج کاربــرد فراوانــی دارد ،تأثیــر مخــرب و کاهنــدهای بــر
ضخامــت الیــة ازن دارد و حتــی موجــب ایجــاد شــکاف در ایــن الیــه
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میشــود .گســترش ایــن شــکاف در ســالهای منتهــی بــه 1985
باعــث نگرانــی کشــورهای جهــان گردیــده و ســرانجام «کنوانســیون
ویــن» ( )1985و پروتــکل الحاقــی آن یعنــی «پروتــکل مونتــرال»
( )1987و «اصالحیــه لنــدن» ( )1990بــا توافــق بســیاری از کشــورها
از جملــه ایــران ،تنظیــم و دولتهــای صنعتــی را موظــف کــرد تــا
مصــرف ایــن م ـواد را بــه نصــف کاهــش دهنــد.
ج) کمبود آب شیرین
اگــر چــه ذخایــر آب زمیــن از دیربــاز ،یــک منبــع زیســتی قابــل
احیــا محســوب میشــدهاند؛ امــا واقعیــت ،آن اســت کــه ایــن ذخایــر
در ســطح جهانــی در معــرض تهدیــد جــدی قــرار دارنــد .بیــش از 40
درصــد از کشــورهای دنیــا بــه دالیلــی چــون رشــد جمعیــت ،توســعة
کشــاورزی و آبیــاری ،آلودگــی منابــع آب ســطحی و زیرزمینــی و
اســتفادههای صنعتــی بــا مشــکل کمآبــی روبــهرو شــدهاند .نیــاز
بــه آب ،هــر ســال حــدود  3/2درصــد افزایــش مییابــد .بانــک
جهانــی بــا تشــخیص ایــن بحــران ،تــا قبــل از ســال  2005حــدود
600میلیــارد دالر در ســطح جهــان بــرای افزایــش ذخایــر آب شــیرین
و مقابلــه بــا خشکســالی هزینــه کــرد.

کشــورهای در حــال توســعه در آســیا و آفریقــا بــه شــدت تخریــب
شــده اســت .طبــق بررســیهای انجــام شــده ،تخریــب و نابــودی
جنگلهــا ،اســتفاده از روشهــای ســنتی در کشــاورزی ،آبیــاری
غیــر اصولــی کشــتزارها ،اســتفاده بیرویــه از کودهــای شــیمیایی و
آفتکشهــا و چــرای بیرویــه دامهــا در مراتــع ،از عوامــل اصلــی
فرســایش و نابــودی خــاک بــه شــمار میرونــد .گســترش روزافــزون
بیابانهــا و نابــودی مراتــع حاصلخیــز در بســیاری از نقــاط جهــان ،از
جملــه ایــران ،از تبعــات ایــن فعالیتهــا محســوب میشــود.

د) کمبود خاک مرغوب
مســاحت خشــکیهای زمیــن حــدود  13/4میلیــارد هکتــار
اســت .البتــه همــه ایــن مقــدار قابــل بهرهبــرداری و اســتقرار نیســت.
فقــط  22درصــد از خشــکیهای زمیــن قابــل کشــت هســتند؛ امــا
نکتــه اینجاســت کــه خاکهــای حاصلخیــز و مرغــوب در اغلــب
نقــاط جهــان در معــرض فرســایش و نابــودی قــرار دارنــد .نتایــج
بررســیهای علمــی نیــز نشــان میدهــد کــه 10تــا  11درصــد از
خاکهــای حاصلخیــز جهــان بــه انــدازهای آلــوده شــدهاند کــه
ً
احیــای مجــدد آنهــا تقریبــا غیرممکــن اســت .دو ســوم از خــاک

ه) آلودگی هوا و بارانهای اسیدی
بارانهــای اســیدی هــم یکــی از اشــکال آلودگــی هــوا بــه
شــمار میرونــد .گازهــای دی اکســید گوگــرد و اکســید نیتــروژن
حاصــل از مصــرف ســوختهای فســیلی ،در هــوا بــا بخــار آب
موجــود ترکیــب میشــود اسیدســولفوریک و اســید نیتریــک
تشــکیل میدهــد کــه بــه همــراه ابرهــا بــر فــراز گســترة وســیعی
از زمیــن حرکــت میکنــد .هنــگام تبدیــل ابرهــا بــه بــارش ،ایــن
اســیدها بــه ســطح زمیــن برمیگــردد و موجــب تخریــب جنگلهــا،
پوشــش گیاهــی ،ســاختمانها و نیــز آلودگــی منابــع آب ســطحی و
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زیرزمینــی میشــود؛ بــرای مثــال  25درصــد از جنگلهــای اروپــا
بــر اثــر بــارش بارانهــای اســیدی خســارت دیــده یــا نابــود شــدهاند.
جالــب آنکــه جهــت حرکــت جریانهــای هوایــی در بــاالی
ً
زمیــن بــه گونــهای اســت کــه معمــوال از مرکــز ســیاره بــه طــرف
شــمال حرکــت میکنــد و در نتیجــه میتوانــد آلودگیهــای
احتمالــی ایجــاد شــده در کشــورهای جنوبیتــر را بــه کشــورهای
شــمالیتر زمیــن منتقــل کنــد.
و) دفع زبالههای سمی
بــر اثــر فعالیتهــای صنعتــی ،مقــدار بســیار زیــادی زبالــة
ً
صنعتــی ســمی بــه وجــود میآیــد کــه غالبــا هنــگام دفــن ،موجــب
انتقــال آلودگــی بــه محیــط زیســت میشــوند .فلــزات ســمی از
قبیــل ســرب ،روی ،مــس ،آرســنیک ،جیــوه و ...همگــی بــرای
محیــط زیســت و موجــودات زنــده زیانآورنــد .فعالیتهایــی چــون
اکتشــاف و اســتخراج معــادن ،اصلیتریــن عامــل تولیــد ضایعــات
فلــزی ســمی و پســماندهای معدنــی بــه شــمار م ـیرود و متأســفانه
ً
غالبــا بــه طــور غیراصولــی دفــع میشــود.
حمــل و نقــل م ـواد ســمی خطرنــاک و دفــع غیراصولــی آنهــا
نیــز ،یکــی از مشــکالت عمــدة محیــط زیســت در جهــان بــه
حســاب میآیــد .در ایــران نیــز دفــع مــوادی از قبیــل ضایعــات
ســموم کشــاورزی و آفتکشهــای تاریــخ مصــرف گذشــته،
دفــع ضایعــات اســیدی حاصــل از تصفیــة دوم روغــن ،ضایعــات
پاالیشــگاهی و بســیاری دیگــر از پســماندهای صنعتــی کــه از گــروه
ضایعــات ســمی و خطرنــاک بــه شــمار مـیرود ،از جملــه مشــکالت
زیســتمحیطی کشــور محســوب میشــود.
ز) جنگل زدایی و نابودی تنوع زیستی
منابــع انرژیهــای طبیعــی یــا تجدیدناپذیرنــد بــه ایــن معنــا کــه بــا
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یــک بــار مصــرف کــردن تمــام میشــوند ،همچــون ســوختهای
فســیلی و انــرژی اتمــی ،یــا تجدیدپذیرنــد ،همچــون انــرژی
خورشــیدی ،بــاد و آب کــه اســتفاده از آنهــا باعــث تمامشدنشــان
نمیشــود .درختــان جــزء منابــع تجدیدشــونده محســوب میشــوند؛
امــا بشــر در طــول تاریــخ ،بســیاری از جنگلهــا و درختــان را تــا
نقطــة انقــراض نســل نابــود کــرده اســت .بســیاری از جنگلهــای
نیمکــرة شــمالی مــورد بهرهبــرداری بیرویــه و تخریــب واقــع شــده
اســت .در ایــران نیــز طــی  40ســال گذشــته مســاحت جنگلهــای
کشــور حــدود یــک میلیــون هکتــار کاهــش یافتــه اســت.
تخریــب ســریع جنگلهــا بــه دالیــل زیــر تأثیــرات مخــرب
زیســتمحیطی جهانــی ایجــاد میکنــد:
الــف) حــذف پوشــش جنگلــی باعــث فرســایش خــاک و
آلودگــی رودهــا و منابــع آبــی میشــود.
ب) ظرفیــت جــذب دی اکســیدکربن و تولیــد اکســیژن کاهــش
ّ
مییابــد و پدیــده گــرم شــدن زمیــن ،شــدت مییابــد.
ج) بــه تنــوع زیســتی کــرة زمیــن ،آســیبهای جــدی وارد میشــود.
تنــوع زیســتی ،یعنــی مجمــوع گونههــای گیاهــی ،جانــوری ،میکــرو
ارگانیزمهــا و بــه طــور کلــی همــه گونههــای موجــودات زنــده .بیتردیــد
میتـوان ادعــا کــرد کــه همــه مشــکالت زیسـتمحیطی در جهــان کــه
بشــر در ایجــاد آنهــا نقــش دارد ،بــه نوعــی برای تنــوع زیســتی تهدید به
شــمار میآینــد .طــی  300ســال گذشــته انقـراض  1622گونــه گیاهی و
جانــوری بــه ثبــت رســیده و دانشــمندان ،شـواهدی در دســت دارنــد که
هــر ســاله تعــداد زیــادی از گونههایــی کــه حتــی بشــر تاکنــون آنهــا را
1
کشــف نکــرده اســت نیــز از بیــن مــیرود.
اکنــون اگــر بــاز بــه تعریفــی کــه از «بحــران» ارائــه شــد
بازگردیــم ،میبینیــم کــه ایــن پدیدههــا و یــا نتایــج و عواقــب آنهــا
 . 1خواستگاههای اخالق زیستمحیطی« www.magiran.com ،2009/5/31 ،محیط زیست و
امنیت جهانی» ،بانک مقاالت علمی ایران ،شمارة .1011
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شــرایط بحــران را بــه خوبــی دارنــد؛ بــرای مثــال کمبــود آب شــیرین
و خشکســالی باعــث کمشــدن محصــوالت کشــاورزی و بــه دنبــال
آن کاهــش محصــوالت دامــی میشــود و مشــکل گرســنگی را در
جهــان افزایــش میدهــد و یــا تنهــا یکــی از نتایــج نــازک شــدن الیــة
ازن ،پدیــد آمــدن ان ـواع ســرطانها بــه ویــژه ســرطان پوســت اســت.
ســوء متعــددی
مســأله کاهــش ســریع تنــوع زیســتی ،نتایــج
ِ
ُ
1
دارد کــه شــاید کمتــر مــورد توجــه قــرار گیــرد .ادوارد ا .ویلســون
زیستشــناس معــروف آمریکایــی در فصــل آخــر کتــاب تنــوع
حیــات خــود ،توضیــح میدهــد کــه چــرا تنــوع زیســتی ارزشــمند
اســت و چــرا پیشگیــری از شــتاب انقــراض گونههــا اهمیــت دارد؛
از جملــه دالیلــی کــه او در ایــن بــاره ارائــه میدهــد ،ایــن اســت
کــه بســیاری از اینگونههــا بــرای انســان ،م ـواد مصرفــی نظیــر غــذا
و دارو فراهــم میکننــد و احتمــال دارد کــه ذخایــر ارزشــمندی از
اینگونــه منابــع هنــوز کشــف نشــده باشــد.
همچنیــن حــذف هــر یــک از گونههــای گیاهــی یــا جانــوری
در گوش ـهای از بــوم ســازگانی (اکوسیســتمی) کــه شــرایط زیســت
انســان را نیــز فراهــم میکنــد ،خــأ ایجــاد میکنــد؛ ولــی او ایــن
«خدمــات» را تمــام ماجــرا نمیدانــد و معتقــد اســت کــه مــا بــرای
«شــناخت» خودمــان نیــز بــه عنــوان گونــهای در میــان گونههــای
دیگــر بــه اینگونههــا نیــاز داریــم و انقــراض آنهــا بــه نوعــی از
دســت رفتــن گوش ـهای از هویــت خــود ماســت.
از دیگــر نشــانههای بحرانــی بــودن وضعیــت فعلــی ،نبــود
مدیریــت بــر رونــد موجــود و نامطمئــن بــودن مــا از وضعیــت آینــده
اســت .ایــن ضعــف مدیریــت و در دســت نداشــتن اوضــاع نشــان
میدهــد کــه وضعیــت فعلــی ،بحرانــی اســت و نــه نابســامانیهای
مراحــل انتقــال.

چهارم)جایگاه ایران در تخریب محیط زیست
بیتوجهــی بــه محیــط زیســت باعــث شــد کــه در فاصلــه ســال
هــای  2008تــا  2012رتبــه ایــران در ایــن حــوزه  36پلــه ســقوط
کنــد .ایــن مســأله ،ناشــی از عوامــل متعــددی نظیــر آلودگــی ه ـوا،
پدیــده ریزگردهــا و دســتاندازی بــه جنگلهــا ،مراتــع و ...
اســت؛ بــه گون ـهای کــه دکتــر مجیــد مخــدوم ،اســتاد دانشــگاه و
مدیــر گــروه برنامهریــزی دانشــکده محیــط زیســت دانشــگاه تهــران
دربــاره شــاخص هــای محیــط زیســت ایــران و جهــان گفتــه اســت:
شــاخصهای جهانــی بــر مؤلفههایــی اســتوار اســت کــه یکــی از
مؤلفههــای مهــم آن محیــط زیســت اســت .در نتیجــه بایــد بررســی
شــود کــه ایــن شــاخص چــه وضعیتــی دارد ،چقــدر تخریــب شــده،
دارای چــه میــزان فرســایش اســت ،چــه اتفاقــات ناگـوار انســانی بــر
محیــط زیســت فشــار وارد کــرده و همچنیــن چقــدر مــردم میتواننــد
در برابــر ناهنجاریهایــی کــه در محیــط زیســت رخ میدهــد بــا آن
ســازگار باشــند و خــود را بــا شــرایط زیس ـتمحیطی تطبیــق دهنــد
تــا بتواننــد مشــکالت را حــل کننــد ،از طرفــی چقــدر مــردم آمادگــی
دارنــد بــه کنوانســیون جهانــی کــه روی مســائل محیــط زیســت در
دنیــا منعقــد میشــود دسترســی داشــته باشــند تــا بتواننــد حــق خــود را
بگیرنــد ،ایــران دارای محیــط زیســت و طبیعــت بســیار عالــی اســت و
از تنــوع زیسـتمحیطی باالیــی برخــوردار اســت؛ امــا متأســفانه میــزان
تخریــب در کشــور مــا فــوق العــاده زیــاد اســت .
یــک اســتادیار دانشــکده محیــط زیســت نیــز گفــت :بــه طــور
کلــی مــا جــزو کشــورهایی هســتیم کــه پایــداری را رعایــت نمــی
کنیــم ،هنــوز گــزارش وضعیــت زیســت محیطــی را هــم نداریــم ،در
صورتــی کــه در ســال  1993قــرار داد امضــا کردیــم کــه بایــد در ایــن

 . 1رک :ادوارد .اُ.ویلسون ،تنوع حیات ،ترجمة عبدالحسین وهابزاده ،چاپ دوم ،انتشارات
جهاد دانشگاهی ،مشهد.1384 ،

 . 2خراسان ،مورخ دوشنبه ،1394/1/17شماره انتشار .18939
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طبق نظر
بیمــاری دانســت و گفــت :مســأله اکوسیســتم در
بــاره گزارشــی تهیــه شــود .از وضعیــت منابــع ،هنــوز
سازمان همکاري اقتصادي
کشــورمان ،فراتــر از بحــران و بــه مرحلــه یــک
اطالعــات کافــی نداریــم .در آبخیــزداری،
و توسعه ،مهمترين تأثيرات فعاليتهای
بیمــاری رســیده اســت .مشــکالت محیــط
جنــگل و مرتــع مشــکل داریــم .بررســیها
خالصه
مورد
سه
در
ها
ب
آ
روي
بر
انسان
زیســت در ایــران بــه برخــی مناطــق و اســتانها
نشــان میدهــد مؤلفههــای غیرمســتقیم
هماننــد آب و هـوا ،رشــد جمعیــت و عوامــل میشود :مصرف بيش از حد آب ،از بين رفتن محــدود نمیشــود؛ امــا تخریــب و معضــات
منابع آب و آلودگي آبهای سطحي و
اکوسیســتمی در برخــی مناطــق نظیــر خوزســتان
اقتصــادی در تخریــب زمیــن مؤثرنــد .تغییــر
زيرزمیني.
بیشــتر از اســتانهای دیگــر ،خــود را نمایــان میکنــد
کاربــری اراضــی ،یکــی از عوامــل تخریــب
و از میــان  146کشــور ،وضعیــت ایــران در ایــن زمینــه در
محیــط زیســت اســت .مهاجــرت روســتاییان بــه
رتبــه  132قــرار دارد.
شــهرها ،افزایــش جمعیــت در شــهرها و تبدیــل روســتاها بــه شــهرها
رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت نیــز بــه صراحــت اعالم
و احــداث جادههــا و راههــای ارتباطــی از عوامــل مؤثــر در تخریــب
کــرد :محیــط زیســت ایــران رو بــه نابــودی اســت .ابتــکار گفتــه
محیــط زیســت اســت.
جنــگل از مهمتریــن ثروتهــای طبیعــی هــر کشــور و
اســت :تأثیــر ایــران از تغییــرات آب و هوایــی و گرمایشــی زمیــن،
همچنیــن از مهمتریــن ســامانههای حیــات وحــش بــه شــمار
کشــور را بــا بحــران محیــط زیســتی مواجــه کــرد ،کــه آثــاری
همچــون کمآبــی ،خشــک شــدن تاالبهــا و افزایــش دمــا را بــه
مـیرود .طبــق برآوردهــای انجــام شــده دربــاره ســطح جنگلهــای
همــراه داشــته اســت و نمیتــوان بــه راحتــی از آنهــا عبــور کــرد.
کشــور متأســفانه ظــرف  45ســال حــدود  35درصــد کل پوشــش
طبــق بــرآورد بانــک جهانــی ،تخریــب محیــط زیســت ،کاهــش
جنگلــی نابــود شــده اســت.
 5تــا 10درصــدی تولیــد ناخالــص داخلــی را بــه دنبــال دارد .ســازمان
در ســال  58بیــش از  18میلیــون هکتــار جنــگل در کشــور وجود
جنگلهــا در اواســط ســال  2013اعــام کــرد کــه بیــش از دو
داشــته اســت؛ ولــی آمــار رســمی آن هماکنــون 12میلیــون هکتــار
ســوم خــاک ایــران کــه در حــدود  118میلیــون هکتــار میشــود بــه
بــرآورد میشــود؛ امــا فائــو بــر اســاس عکسهــای فضایــی کــه در
اختیــار دارد ،میــزان جنگلهــای ایــران را تنهــا  7میلیــون هکتــار
ســرعت در حــال تبدیــل شــدن بــه بیابــان اســت کــه ایــن مشــکل،
کشــور مــا را تهدیــد میکنــد.
بــرآورد میکنــد کــه بــه گفتــه یــک مقــام مســئول در ســازمان
برخــی فعــاالن محیــط زیســت ،مشــکل فرهنگــی و ضعــف
جنگلهــا در کمتــر از ربــع قــرن ،حــدود دو ســوم جنگلهــا از بیــن
فرهنگســازی را علــت مهمــی در حفاظــت نشــدن از منابــع طبیعــی
رفتــه اســت .بخــش قابــل توجهــی از جنگلهــای شــمال کشــور
میداننــد و معتقدنــد هماکنــون در ایــران ،مشــکل مدیریتــی وجــود
کــه قدیمیتریــن جنگلهــای دنیاســت  3میلیــون ســال قدمــت دارد؛
نــدارد .قائــم مقــام پیشــین ســازمان محیــط زیســت کشــور ،مهمترین
ازای ـنرو ایــران تنهــا بــا دو دهــم درصــد از ســهم اقتصــاد جهانــی،
مشــکل محیــط زیســت ایــران را مشــکل فرهنگســازی دانســت و
جایــگاه دهمیــن تخریبکننــده محیــط زیســت را دارد.
گفــت :بــرای حــل مشــکالت محیــط زیســت ،بــه مشــارکت مــردم
امــا یــک مــدرس دانشــکده محیــط زیســت نیــز مشــکالت
نیــاز داریــم .اگــر مــردم دانــش زیسـتمحیطی بــاال ،آ گاهــی کافــی
محیــط زیســت را در ایــران ،فراتــر از بحــران و تبدیــل شــده بــه
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ً
و رویکــرد صحیــح دربــاره محیــط زیســت داشــته باشــند ،قطعــا بــه
تخریــب آن حساســیت نشــان میدهنــد.
بــه هــر حــال محیــط زیســت فقــط یــک واژه نیســت ،یــک
زندگــی اســت کــه آب و ه ـوا ،خــاک و ...آن را شــکل میدهــد.
کالف زیســت انســان و طبیعــت ،چنــان در هــم گــره خوردهانــد کــه
هــر آســیب و صدم ـهای بــر محیــط زیســت تأثیــر مســتقیم و اثــرات
منفــی بــر حیــات انســانها و نســلهای آینــده خواهــد گذاشــت.
پــس بایــد محیــط زیســت را بیــش از پیــش بــا فرهنگســازی و
اطالعرســانی پــاس بداریــم؛ زیــرا بــا آن نفــس میکشــیم.
پنجم) اسالم و محیط زیست
تعامــل انســان بــا طبیعــت در اخــاق زیســتمحیطی بررســی
میشــود و جهتگیــری ارزشــی هــر مکتــب فکــری ،تعیینکننــده
ماهیــت و پیامدهــای آن در تبییــن چگونگــی رفتــار انســان بــا طبیعــت
اســت .مهمتریــن جهتگیریهــای ارزشــی اخــاق زیس ـتمحیطی
را میتــوان در چهــار گــروه عمــده شــامل انســانمحوری،
زیس ـتمحوری ،زیس ـتبوم محــوری و خدامحــوری بررســی کــرد.
هــر کــدام از ایــن جهتگیریهــای ارزشــی بــر مبانــی فلســفی
خــاص اســتوارند و هــر یــک اخــاق زیسـتمحیطی را بــا توجــه بــه
ایــن موضــوع تعییــن میکننــد کــه ارزش ذاتــی را بــه چــه چیــز یــا چــه
کســی نســبت میدهنــد.
خدامحــوری اســامی از جملــه جهتگیریهــای ارزشــی
دینــی در اخــاق زیســتمحیطی اســت .در ایــن جهتگیــری
ارزشــی ،ارزش ذاتــی ،مختــص خداونــد بــاری تعالــی اســت و
ســایر پدیدههــا و موجــودات ،از جملــه طبیعــت و اجــزای آن ،بــه
ایــن دلیــل ارزشــمند و شایســته برخــورداری از رفتارهــای اخالقــی
از طــرف انســان هســتند کــه خداونــد آنهــا را خلــق کــرده اســت.
عــاوه بــر ایــن ،توحیــد محــوری اســامی کلنگــر اســت و انســان

را در شــبکهای از موجــودات و مخلوقــات تعریــف میکنــد کــه
همگــی از یــک منشــأ یعنــی خداونــد واحــد ،سرچشــمه گرفتهانــد.
در ایــن بیــن ،انســان ،جانشــین خداونــد در زمیــن اســت و بــرای
ِاعمــال ایــن جانشــینی ،نــه تنهــا از اختیــار و آزادی برخــوردار اســت،
بلکــه جهــان ُم َســخر وی اســت تــا بتوانــد در آن بــه دخــل و تصــرف
بپــردازد .بــا وجــود ایــن بــه همــان انــدازه کــه انســان از اختیــار و
آزادی برخــوردار اســت ،مســئول رفتــار خویــش بــا طبیعــت و ســایر
مخلوقــات نیــز اســت؛ زیــرا انســانبایــد آیینــه تمامنمــای اســماء و
اوصــاف الهــی و حافــظ مخلوقــات او باشــد تــا شایســته جانشــینی
خداونــد بــر زمیــن شــود .در غیــر ایــن صــورت ،انســان از قدرتــی
ً
ســوء اســتفاده کــرده اســت کــه صرفــا بــه دلیــل جانشــینی خداونــد
بــر زمیــن بــه وی اعطــا شــده اســت و نتیجــه آن نیــز دوری از صفــات
خداونــدی و بره ـمزدن نظــم طبیعــت خواهــد بــود .بــه ایــن ترتیــب
چنانچــه اخــاق زیس ـتمحیطی بــر مبنــای کانــون ارزشــی توحیــد
محــور تبییــن شــود ،نهتنهــا مســئولیتپذیری در برابــر محیــط زیســت
را افزایــش میدهــد؛ بلکــه میتوانــد بــه تحقــق تفکــر یگانگــی
انســان و طبیعــت ،افزایــش ضمانــت اجرا و گســترش دامنــه رفتارهای
اخالقــی انســان در تعامــل بــا محیــط زیســت نیــز بینجامــد.
اصــل اولیــه اســام بــر ایــن قــرار گرفتــه کــه بــا تربیــت انســان،
خــود او را بــه نگهــداری از محــل زندگــی خــود وادارد و بــه همیــن
جهــت آیــات و روایــات زیــادی بــا ایــن نگــرش وجــود دارد کــه بــه
بعضــی از آنهــا از بــاب نمونــه اشــاره میشــود.
معرفــی
 )1خداونــد انســان را نماینــده ،جانشــین و امانتـ
ـدار خــود َ
َ ْ َ َ َ ُّ َ ْ َ َ َ ِّ َ ٌ
ْ
ض
کـ
ـرده ً اس1ــت« :و ِإذ قــال ربــك ِللمال ِئكـ ِـة ِإنــی ج ِاعــل ِفــی األر ِ
َ َ
خ ِلیفــة» و اســباب خالفــت را بــا تعلیــم َاســمای حســنای خــود
ُ َّ
َ َّ
برایــش فراهــم آورده اســت:
«و َعلـ َـم َآد َم األ ْسـ َـماء كل َهــا» 2و ضمــن
 . 1بقره.30/

 . 2همان.31/
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آن از او خواســته بــه آبــادی امانتــی کــه بــه او ســپرده شــده ،یعنــی
زمیــن و مظاهــر َآن بپــردازد َو آن را از هــر گونــه گزنــد و تباهــی بــاز
ُ
داردُ :
«ه َــو َأ َنشــأ ُكم ِّم َ
1
ــن األ ْ
ض َو ْاس َــت ْع َم َرك ْم ِف َیهــا».
ر
ِ
 )2روایــات فراوانــی دربــاره تأکیــد دیــن بــر نظافــت (اعــم از
نظافــت شــخصی ،منــزل و محیــط) وارد شــده و حتــی از اصــول

و نشــانههای ایمانــی دانســته شــده اســت؛ افــزون بــر آن ،خداونــد،
عبــادات خــود را نیــز بــا نظافــت قریــن ســاخته اســت .وضــو و
غســل کــه مســلمانان بــه آن رهنمــود شــدهاند بــه نظافــت تعلیــل
شــده اســت 2.هنــگام رفتــن بــه مســاجد ســفارش شــده اســت کــه
مســلمانان ،بهتریــن لبــاس خــود را بپوشــند .همچنیــن در روایتــی از

 . 1هود.61/

 . 2مجلسی ،بحار االنوار ،ج  ،63ص 364؛ ج  ،78ص .2
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یؤذیهــم َکتـ َ
ـب اللـ ُـه َلـ ُـه َأجـ َـر قـ َـر َاءه َأ َربعم َائــة آیــة َّکل َ
ـرف ِم َنهــا
ـ
ح
ِ ِ ِِ ِ ٍ
ٍ
َِ ِ
شــر َح َس َ
ات.2
ــن
ٍ
ِبع ِ
بــه همیــن جهــت امــام ســجاد 8هــر گاه کلوخــی را در

راه میدیدنــد ،از مرکــب پیــاده میشــدند و آن را از ســر راه
داشــتند.
برمی َ

َ
َعــن أبــی َ
ـالَ :ل َقــد َ
ـن ُ
کان َعلــی بـ ُ
ُ
الح َ
8یم ُّر
ـین
ـ
س
ـ
8ق
الله
بد
ع
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ
َّ
المـ ِ َـد َره فــی َو َ
َع َلــی َ
ـق فینـ ِـزل َعــن َد َّاب ِتـ ِـه َح َّتــی َین ِّح َیهــا
ـ
ی
ر
الط
ـط
ـ
س
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّ
بیـ َ
3
ـق.
ِ ِ
ـن الط ِر یـ ِ
ـد ِه عـ ِ

از آن طــرف کســانی کــه مســیر مــردم را آلــوده کــرده یــا
مانعــی در آن ایجــاد میکننــد ســرزنش شــدهاند .رســول گرامــی
اســام 2فرمودهانــد:

امــام صــادق 8آمــده اســت:
التطیــب الســکنی إال بثــاث الهــواء الطیــب و المــاء الغزیــر
العــذب و األرض الخــواره؛ 1زندگــی بــدون داشــتن ســه چیــز بــر
انســان گــوارا نیســت :هــوای تمیــز ،آب فــراوان و گــوارا و زمیــن
حاصلخیــز.
روشــن اســت کــه مـوارد فــوق از مصادیــق بــارز محیــط زیســت
ســالم و در نتیجــه باعــث داشــتن زندگــی بــا نشــاط اســت.
 )3در روایــات فراوانــی بــه حفــظ راههــا ،آبهــا و ســایر امــکان
عمومــی توجــه داده شــده و از هــر گونــه آســیب رســاندن بــه ایــن
ثروتهــا نهــی شــده و از کســانی کــه در ایــن راه تــاش میکننــد،
تمجیــد شــده اســت؛ چنانچــه بــر اســاس روایــت پیامبــر اکــرم2
هــر کــس از راه مســلمانان ،چیــزی را کــه باعــث رنجــش رهگــذران
اســت برطــرف کنــد ،خداونــد اجــر خوانــدن  400آیــه از قــرآن را
بــرای او ثبــت میکنــد.
َ

َ َ َ
ُ
َ َ
ـاط َعــن َطر یــق ُ
المسـ ِـل ِم َین َمــا
قــال َر ُســول اللـ ِـه :2مــن أمـ
ِ ِ

 . 1همان ،ص ج  ،75ص .234

ْ
ُ
َ َ ٌ َ ْ ُ ٌ َ ْ َ َ َ ُ َّ ْ
ِّ
ـن :ال ُم َت َغـ ِّـوط ِفــی ِظــل ُّالنـ َّـز ِال َو ال َم ِانـ ُـع
ثــاث ملعــون مــن فعلهـ
ْ
ُ
ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ُّ َّ
َ
ـق الم ْســلوک؛ 4ســه گروهنــد کــه بــر
المــاء المنتــاب و ســاد الط ِر یـ ِ

اثــر کار خــود مــورد لعنــت خداونــد قــرار میگیرنــد :الــف) کســانی
کــه اماکــن عمومــی ،ســایهبانها و محــل پیــاده شــدن مســافران را
آلــوده کننــد .ب) کســانی کــه آب عمومــی (آب نوبتــی) را غصــب
کننــد؛ ج) کســانی کــه ســد معبــر کننــد و مانــع عبــور عابــران شــوند.
در روایــت دیگــری ،امــام صــادق 8از قــول پدرانــش از پیامبــر
خــدا 2نقــل میکنــد:
َ

َ َ ََ َُ ُ
ــول اللــه 2أ ْن َیت َغ َّــو َط َع َلــی َشــفیر ب ْئ َ
ــاء
قــال نهــی ر َس
ــر م ٍ
ِ
ِ
َ ِِ
َ
ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
َ
5
ْ ََْ ُ َْ ْ
ـر ْیســتعذب أ ْو تحــت شــج َر ٍة ِفیهــا ثم َرتهــا؛
یســتعذب ِمنهــا أو نهـ ٍ
پیامبــر اکــرم 2از قضــای حاجــت در کنــار چــاه آب آشــامیدنی،
نهــر آب و یــا زیــر درخــت میــوه نهــی کردنــد.
همــه اینهــا بــر اهتمــام دیــن بــر پاکیزگــی محیــط زندگــی و

 . 2نوری ،مستدرک الوسائل ،ج  ،12باب  19از ابواب فعل المعروف ،ج  ،3ص .385
 . 3همان ،ح .4

حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،1ص .325
ّ .4
 . 5همان.
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حفــظ آن از هــر گونــه آلودگــی داللــت دارد؛ حتــی در مــواردی،
کارهایــی از ایــن قبیــل ،ضمــانآور دانســته شــده اســت؛ از جملــه
امــام صــادق 8میفرمایــد:

ً
ً
ً
مــن اخــرج میزابــا او کنیفــا او اوتــد وتــدا او اوثــق دابــة او حفــر
ً
1
شــیئا فــی طریــق المســلمین فاصــاب فعطــب فهــو لــه ضامــن؛

زرع زرعــا فــاکل منــه الطیــر کان لــه صدقــه.
حضرت رسول  2میفرمایند:

4

ً

مــن ســقی طلحــه او ســدره ّ
فکأنمــا ســقی مؤمنــا مــن ظمــاء5؛
هــر کــس درخــت محتــاج بــه آبیــاری را ســیراب کنــد ،گویــا انســان
مؤمــن تشــنهای را ســیراب کــرده اســت.
در روایتی دیگر از ایشان آمده است:

یعنــی هــر کــس نــاودان یــا گــودال و یــا چاهــی در راه مســلمانان
ان قامــت الســاعة و فــی یــد احدکــم الفســیله فــان اســتطاع ان
ایجــاد کنــد و یــا میخــی در جایــی بکوبــد و یــا حیوانــی را در جایــی
6
التقــوم الســاعه حتــی یفرســها فلیغرسهــا؛ اگــر نهــال خرمایــی در
ببنــدد و کســی بــر اثــر برخــورد بــا آن صدمــه ببینــد ضامــن آن اســت.
دســتتان بــود و قیامــت برپــا شــد ،اگــر میتوانیــد تــا پیــش از وقــوع
 )4روایــات زیــادی مســلمانان را بــه درختــکاری،
مسمومیت
قیامــت آن نهــال را بکاریــد ،بکاریــد.
زراعــت و ســایر فعالیتهایــی کــه بــه نحــوی در
خاک میتواند بر اثر افزايش
طــراوت و سرســبزی محیــط مؤثرنــد ،تشــویق
از ایــن حدیــث نیــز کــه شــبیه آن را در یهودیــت
آالت
ن
ماشي
توسط
خاک
های
ک
نم
نیــز دیدیــم بــه خوبــی میتـوان فهمیــد کــه ارزش
کردهانــد .امــام صــادق 8کشــاورزی
کشاورزي و يا آلودگي مستقيم آن به وسیله
طبیعــت در نظــر اســام تنهــا بــه خاطــر فوایــد
را کیمیــای اکبــر میخواننــد« :الکمیــاء
ً
2
افراد يا کارخانهها ايجاد شود .در اين صورت ،آن بــرای انســانها نیســت ،بلکــه ذاتــا ارزشــمند
االکبــر الرزاعــة».
برای برخی گیاهان ،خاک ناحاصلخيز و
دانســته میشــود .همچنیــن ایــن حدیــث کــه
همچنیــن رســول اکــرم 2بارهــا بــه
شود.
ی
م
سمی
حتي
رســول اللــه 2میفرماینــد:
درختــکاری توصیــه کردهانــد:

مــا مــن مســلم یغــرس غرســا او یــزرع زرعــا
فیــاکل منــه انســان او طیــر او بهیمــه اال کانــت لــه صدقــه ؛
3

بــرای مســلمانی کــه نهالــی بــکارد یــا زراعتــی بــه عمــل آورد و
انســان ،پرنــده یــا حیوانــی از آن اســتفاده کنــد ثــواب و پــاداش
اســت .ایــن حدیــث ضمــن آنکــه نشــاندهنده اهمیــت زراعــت
ً
و درختــکاری اســت ،گویــای آن اســت کــه توجــه اســام صرفــا
بــه انســانها و نیازهــای آنهــا نیســت و زراعــت را صدقــه حســاب
میکنــد .روایــت مشــابه دیگــری از ایشــان وجــود دارد کــه« :مــن

ً
مــن غــرس غرســا ،لــم یــأکل منــه آدیــم و ال خلــق
ّ
مــن خلــق اللــه ،اال کان لــه صدقــه؛ 7کاشــتن یــک درخــت ولــو

آنکــه هیــچ آدمــی و هیــچ مخلوقــی از آن اســتفاده نبــرد ،بــاز هــم
بــرای کســی کــه آن را کاشــته ،صدقــه محســوب میشــود.
ایــن حدیــث نیــز گویــای ارزشــمندی درختــان (طبیعــت) فــارغ
ازفوایدشــان بــرای انســانها یــا حتــی دیگــر موجــودات اســت.
حضرت علی 8میفرمایند:
 . 4ابوالقاسم پاینده ،نهج الفصاحه ،مجموعه کلمات قصار حضرت رسول ،2نشر دنیای
دانش ،نوبت چهارم ،تهران ،1382 ،ص .766

 . 1همان ،ج  ،29ص .245

 . 5شیخ حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،12ص .25

 . 3میرزا حسین نوری طبرسی ،مستدرک الوسائل ،ج  ،2مؤسسة آل البیت ،قم ،چاپ اول ،ص
.501

 . 7ابوالقاسم پاینده ،نهج الفصاحه ،ص .751

 . 2همان ،ج  ،13ص .194

 . 6ابوالقاسم پاینده ،نهج الفصاحه ،ص 267؛ میرزا حسین نوری طبرسی ،مستدرک الوسائل ،ج
،2ص .501
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و ممــا یزیــد فــی العمــر تــرک االذی ...و ان یحــرز عــن قطــع
االشــجار الرطبــه؛ 1پرهیــز از قطــع درختــان سرســبز بــر طــول عمــر

انســان میافزایــد.
همچنین امام صادق 8میفرمایند:

ّ

التقطعــوا الثمــار فیحــب اللــه علیکــم العــذاب صبــا؛ 2قطــع
بیرویــة درختــان میــوهدار عــذاب الهــی را در پــی دارد.
از جملــه روایاتــی کــه پــاک نگــه داشــتن محیــط زیســت چــون
ه ـوا و آب و کوشــش در کشــاورزی را توصیــه میکنــد ،روایتــی از
امــام صــادق 8اســت:

الیطیــب الســکنی اال بثــاث ،الهــواء الطیــب و المــاء الغزیــر
العــذب و االرض الخــواره.3

ّ
َ َ َّ ُ ُ َ
َ
الظــل
غیرهــا اظلــه اللــه یــوم ِ
ســقی ّ کبـ 4ـداض حــی ِمــن بهیمـ ٍـة او ِ
اال ِظللــه؛ خنــک کــردن جگــر گــرم و تشــنه واجــب اســت و هــر

کــس جگــر تشــنه حیـوان یــا غیــر آن را ســیراب نمایــد ،خداونــد او
را در روزی کــه هیــچ ســایهای غیــر از ســایة حــق تعالــی نیســت ،در
ســایة خــود پنــاه میدهــد.
امام صادق 8میفرمایند:
5
با حیوانات به عدالت رفتار کنید.
پیامبر اکرم 2فرمودهاند:

َ
َ
َُ
َ
َ
َّ َ
نامــه َح ّتــی
عشاشــها و ال الطیــر فــی م ِ
التأتــوا ِالفــراخ فــی ا ِ
یصب َ
َ
ــح؛ 6بــه النــه پرنــدگان تعــرض نکنیــد و اســتراحت و خــواب

آنــان را ســلب نکنیــد.
 )5احتــرام بــه محیــط زیســت و انــواع گونههــای
امثــال روایاتــی کــه بــه حقــوق حیوانــات توصیــه
بازشناسی
میکنــد و یــا بدرفتــاری بــا آنهــا را باعــث عقــاب
جانــوری و گیاهــی در مناســک حــج و در حــرم
رابطة دو جانبه انسانها و
میدانــد و نیــز روایاتــی کــه گویــای آن اســت
امــن الهــی بــه مســلمانان یــادآوری میشــود.
محیط طبیعی در دل روانشناسی حفاظت
کــه حیوانــات در قیامــت بــه ســبب بدرفتــاری
شــکار صیــد و قطــع نمــودن اشــجار و گیاهــان
از محیط زیست قرار دارد .طبیعت چگونه
7
کــه بــا آنهــا شــده ،شــکایت خواهنــد کــرد،
در حالــت احــرام از محرمــات محســوب
بر روی انسان تأثیر میگذارد و برعکس،
حــق قایــل شــدن بــرای حیوانــات ،در روایــات
میشــود و در صورتــی کــه حاجــی ،مرتکــب
انسانها چگونه بر روی محیط اثر
آن شــود ،بایــد کفــاره بپــردازد .نکتــه قابــل توجــه،
بســیار فــراوان اســت؛ از جملــه آنکــه رســول
میگذارند.
اللــه 2فرمودهانــد:
ایــن اســت کــه کفــاره تمــام محرمــات احــرام ،مبتنــی بــر
اگــر کســی پرنــدهای را بیدلیــل بکشــد ،روز قیامــت ،آن
تعمــد و قصــد اســت؛ در حالــی کــه دربــاره صیــد حتــی در صــورت
پرنــده ،شــکایت خواهــد کــرد کــه خداونــدا! او مــرا بیدلیــل و از
غیرعمدیبــودن نیــز بایــد کفــاره بدهــد.
8
ســر هــوس کشــت.
ایــن احادیــث در منــع آزار حیوانــات و توصیــه بــه مهربانــی بــا
آنهاســت و نشــاندهنده توجــه اســام بــه حقــوق حیوانــات اســت:
یــا ایــن روایــت کــه :پیامبــر خــدا 2مــاده شــتری را دیدنــد کــه
امام باقر 8فرمودهاند:

ا َّن َ
الکبــد ُ
اللــه تبــارک و َتعالــی یح ُّ
ــب ِابــراد َ
الحــری َو َمــن
ِ
ِ
ِ
ِ

 . 4همان ،ج  ،93ص .170

 . 5شیخ حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج .9

 . 1محمد باقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج  ،76ص .319

 . 6همان ،ج  ،12ص .239

 . 3محمد باقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج  ،75ص .234

 . 8همان ،حدیث .39971

 . 2شیخ حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،13ص .198

 . 7متقی هندی ،کنز العمال ،مؤسسه الرسال ،بیروت 1409 ،ق ،حدیث .39968

هژــیو هدـنورــپ

زانویــش بســته شــده و جهــاز همچنــان بــر پشــت او اســت ،پرســید:
صاحــب آن کجاســت؟ بــه او بگوییــد خــودش را بــرای شــکایت
1
(ایــن شــتر در روز قیامــت) آمــاده کنــد.
 )6نهادینــه ســاختن فرهنــگ آینــده نگــری و خــروج از پیلــه
خودنگــری ،در روایــات و نیــز آموزههــای فقهــی ،فــراوان بــه چشــم
میخــورد .روایاتــی کــه انســانها را بــه عمــران و آبــادی زمیــن
تشــویق میکنــد ،تشــویق بــه ارث باقــی گذاشــتن و بــه فکــر آینــده
فرزنــدان بــودن ،تشــویق بــه وقــف و صدقــات جاریــه از ایــن قبیــل
هســتند .بــه طــور طبیعــی ،چنیــن فرهنگــی ،تدبیــر دبــاره آینــده
محیــط زیســت را نیــز بــه همــراه دارد.
در روایتــی از پیامبــر اکــرم 2تشــویق بــه آینــده نگــری
بهخوبــی ترســیم شــده
اســت .حضــرت فرمودهانــدَ :
َ

ْ
َُ َ
َّ َ ُ
َ
َ َ
ـد أ َح ِدکـ ُـم ال َف ِســیلة فـ ِـإ ِن ْاسـ َـتطاع أ ْن
ـاعة َو ِفــی یـ
ـت السـ
ِا ْن ق َامـ
ِ
ِ
الس َ
ــها َف ْل ْیغر ْس َ
ــاع ُة َح َّتــی ْیغر َس َ
َال َت ُق َ
ــوم َّ
ــها؛ 2هــر گاه نهــال خرمــا
ِ
ِ

جهــت کاشــتن در دســتتان بــود و قیامــت برپــا شــد ،اگــر قــادر بــر
کاشــت آن تــا وقــوع قیامــت بودیــد ،آن را بکاریــد.
آبــادی و عمــران زمیــن بــرای انســان مطلوبیــت دارد ،گــر چــه
کســی از آن بهــره نبــرد.
ششم)بررسی کارآمدی وقف در محیط زیست
امــروزه توســعه اقتصــادی در تمامــی کشــورها ســرعت بســیار
باالیــی بــه خــود گرفتــه کــه خواســته یــا ناخواســته ،تخریــب و
نابــودی محیــط زیســت را در ابعــاد مختلــف بــه دنبــال داشــته اســت.
دولتهــا راهکارهایــی را در پیشگیــری یــا جبــران ایــن خســارتها
در برنامههــای توســعهای خــود قــرار دادهانــد؛ ولــی هزینههــای
گزافــی کــه بــر اثــر تباهــی محیــط زیســت متوجــه جوامــع بشــری
 . 1محمد باقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج  ،7ص .276
 . 2همان ،ح .5
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میشــود ،بــه حــدی اســت کــه بودجههــای دولتــی ،تــوان مبــارزه
بــا آن را نــدارد.
یکــی از بهتریــن راهکارهایــی کــه میتوانــد در حفــظ
محیــط زیســت کمــک کنــد ،مشــارکت داوطلبانــه مردمــی در
اشــکال مختلــف آن اســت .تجربــه تاریخــی بســیاری از کشــورها
نشــاندهنده نقــش مؤثــر مــردم در حــل بســیاری از معضــات
اجتماعــی اســت .در هــر مــوردی کــه دولتهــا بــه مــردم اعتمــاد
کــرده و بــه آنهــا میــدان دادهانــد ،مــردم بــه خوبــی از عهــده کار
برآمــده و بــدون کوچکتریــن چشمداشــتی بزرگتریــن آثــار را
از خــود بــه یــادگار گذاشــتهاند .غیــر از حماســه هشــت ســال دفــاع
مقــدس کــه عملکــرد ملــت ایــران بــه اســطورهای در تاریــخ تبدیــل
شــد ،بایــد بــه جهــاد ســازندگی اشــاره کــرد کــه خدمــات شــایانی
بــرای محرومــان انجــام داد .از ایــن تجربــه میتــوان در حفاظــت
مردمــی از محیــط زیســت اســتفاده مطلــوب کــرد.
امــروزه گروههــای مردمــی زیــادی در کشــورهای مختلــف
جهــان بــه طــور داوطلبانــه در حفــظ محیــط زیســت تــاش
میکننــد گروههــای زیــادی در اروپــا در ایــن زمینــه فعالیــت
میکننــد کــه بــه «حــزب ســبز» معروفنــد .در ویرجینیــای غربــی،
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گــروه حفاظــت از رودخانــه ( )River Coalitionکــه در حقیقــت
طرفــداران پاکیزگــی رودخانههــا هســتند ،بــرای حفــظ و حراســت
 13رودخانــه از آلودگــی و نگاهــداری آنهــا بــه همــان صــورت
طبیعــی مبــارزه میکننــد .انگیــزه ایــن گــروه ،تنهــا ایــن نیســت کــه
از آلودگــی جلوگیــری کننــد؛ بلکــه کلوپهــای زیــادی تــاش
میکننــد تــا منطقــه ســالمی را بــرای اوقــات فراغــت مــردم فراهــم
ســازند .در کشــور مــا نیــز انجمنهــا ،گروههــا و نهادهــای مردمــی و
غیردولتــی زیــادی در اســتانهای مختلــف وجــود دارنــد کــه بــرای
حفــظ محیــط زیســت فعالیــت میکننــد؛ امــا مســأله اساســی در ایــن
مــورد تأمیــن مالــی ایــن نهادهــا اســت تــا تـوان الزم را بــرای اســتمرار
فعالیتهــای داوطلبانــه داشــته باشــند .وقــف میتوانــد منبــع مالــی
1
مؤثــری بــرای نیــل بــه اهــداف عالــی آنــان باشــد.
وقــف یکــی از کارآمدتریــن ایــن روشهــا اســت کــه بــه طــور
مســتقیم یــا غیرمســتقیم نیازهــای مالــی الزم را در ایــن زمینــه تأمیــن
میکنــد؛ زیــرا وقــف از ویژگــی اســتمرار و دوام برخــوردار اســت
کــه نسـلهای آینــده را نیــز شــامل میشــود و منابــع زیسـتمحیطی
را بــرای آنــان حفــظ میکنــد و ایــن امــر ،بیانگــر نمونــهای از
پویایــی برنامههــای اســامی اســت .در برخــی از کشــورهای غربــی
و اروپایــی هــم از ایــن ظرفیــت اســتفاده شــده اســت .حفاظــت از
محیــط زیســت جــزو اهــداف  400موقوفــه در کشــور آلمــان اســت.
بنیــاد صنــدوق جهانــی صنعــت ()Word-Wide Fund for Nature
در آلمــان در ســال  1963بــا اهــداف زیس ـتمحیطی تأســیس شــد.
اهمیــت ایــن نهــاد در حــال حاضــر ،مرهــون فعالیتهــای آن
در دهــه  80میــادی اســت کــه رئیــس شــرکت فولکــس واگــن،
سرپرســتی آن را بــر عهــده داشــت کــه امــروزه یکــی از اهــداف مهــم
سیاســی و اجتماعــی حفاظــت از محیــط زیســت را تعقیــب میکنــد.

همچنیــن «موقوفــات زیسـتمحیطی آلمــان» کــه در ســال  1982بــا
توجــه بــه تمایــل روز افــزون شــهروندان بــه حفــظ محیــط زیســت
بنیــاد نهــاده شــد ،بــا حمایــت مالــی و کار داوطلبانــه مــردم همچنــان
در ســطح گســتردهای بــه فعالیــت خــود ادامــه میدهــد .ایــن نهادهــا
در ســال  1990از حمایــت مالــی دولــت نیــز برخــوردار شــدند .ایــن
موقوفــه تاکنــون از  2000طــرح زیس ـتمحیطی بــه ارزش کل یــک
میلیــارد مــارک حمایــت کــرده و ســاالنه «جایــزه آلمانــی محیــط
2
زیســت» را بــه مبلــغ یــک میلیــون مــارک اهــدا میکنــد.
بررســی وقفنامههــای گذشــته و حــال کشــورمان نشــان
میدهــد کــه بخشــی از عایــدات حاصــل بــه طــور عــام ،وقــف امــور
خیریــه شــده اســت و بخشــی دیگــر بــه مـوارد خاصــی ماننــد تأســیس
یــا تعمیــر و نگهــداری مســاجد ،مقابــر ،تکایــا ،حســینیهها ،پلههــا،
جادههــا ،کاروانســراها ،مــدارس ،حوزههــای علمیــه ،تأســیس
آب انبــار ،حمــام و دیگــر اماکــن عــام المنفعــه اختصــاص یافتــه
اســت .همچنیــن مــوارد دیگــری ماننــد عــزاداری حضــرت ســید
الشــهداء 8و دیگــر مراســم مذهبــی ،اطعــام فقــرا ،تهیــه لبــاس و
مســکن ،کمــک بــه در راه مانــدگان ،روشــنایی مســاجد ،معابــر و
امثــال آن در وقفنامههــا بــه چشــم میخــورد .ولــی همانگونــه
کــه ذکــر شــد ،نیازهــای جدیــدی در جامعــه امــروزی مشــاهده
میشــود کــه مســاعدتهای مالــی مردمــی از قبیــل منافــع دائمــی
وقــف میتوانــد در رفــع آنهــا بســیار راهگشــا باشــد .بــرای نیــل بــه
ایــن هــدف ،ضــروری اســت کــه در نهــاد وقــف ،نوآوریهایــی
صــورت گیــرد تــا مــردم بــا حفــظ اشــتیاق در موقوفههــای متعــارف،
نیمنگاهــی نیــز بــه معضــات جدیــد جامعــه داشــته باشــند.
نکتــه مهمــی کــه در موضــوع وقــف در ایــن روزگار بایــد بــه آن
توجــه داشــت ،ایــن اســت کــه نیازهــای اساســی جامعــه امــروزی از
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جهاتــی متفــاوت از نیازهــای مردمــان دوران گذشــته اســت .گســترش
مســائل و مشــکالت زیســتمحیطی و ضــرورت حــل آنهــا را
میت ـوان از جملــه نیازهــای امــروزی مــردم دنیــا دانســت .پــس الزم
اســت بــا توجــه بــه نیازهــای امــروزی جامعــه بشــری ،ظرفیتهــای
وقــف مــورد بهرهبــرداری قــرار گیــرد ،و بــا برنامههــای زیربنایــی،
فرهنــگ وقــف در جامعــه ترویــج شــود .برنامههایــی ماننــد اختصــاص
فصولــی از کتابهــای درســی بــه مســأله وقــف ،تبلیغــات گســترده
در رســانههای جمعــی ،ارتقــای آمــوزش ،آ گاهــی مــردم دربــاره
نهــاد وقــف ،معرفــی وقفهــای جدیــد و اطالعرســانی منافــع آن،
ســاخت فیلــم و ســریالهای جــذاب ،معرفــی و تجلیــل از واقفــان بــه
ویــژه واقفانــی بــا کاربردهــای جدیــد ،اصــاح موقوفههــای متــروک و
کارآمــد کــردن آنهــا و اصــاح ذهنیــت مــردم دربــاره وقــف از جملــه
مثالهــای قابــل ذکــر در ایــن زمینهانــد .بدیهــی اســت پــس از مدتــی
میتـوان نیکــوکاران را بــه ایــن جهــت ســوق داد تــا اموالــی را بــرای رفع
نیازهــای روز جامعــه بــه ویــژه نیازهــای جمعــی ماننــد محیــط زیســت
کــه منافــع همــه مــردم در گــرو آن اســت ،وقــف کننــد و مالهــای
وقفــی گذشــته کــه بهــرهوری آن منتفــی شــده و بــه امـوال یــا امــاک
متروکــهای تبدیــل شــده اســت ،بــا اجــازه از حاکــم شــرع ،احیــا شــده
و منافــع آن در حفــظ محیــط زیســت یــا دیگــر مـوارد جمعــی مصــرف
1
شــود .اکنــون بــه چنــد مــورد اشــاره کوتاهــی میشــود:
الف) وقف آب
یکــی از جملــه مــوارد وقفــی کــه از صــدر اســام بســیار رواج
داشــته اســت ،وقــف آب در اشــکال مختلــف آن بــوده اســت .امــام
علــی 8چاههــای زیــادی را بــا دســتان مبــارک خویــش حفــر کردند
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و آنهــا را وقــف عامــه مــردم کردنــد تــا بــرای شــرب و آبیــاری مــزارع
از آنهــا اســتفاده شــود .هنــوز هــم برخــی از آن چاههــا در مدینــه،
موجــود و در حــال بهرهبــرداری اســت کــه بــه «آبــار علــی» معــروف
اســت .بــدون شــک بیــش از چهــارده قــرن اســت کــه گروهــی از
مــردم مدینــه از یــک عمــل خداپســندانه امــام علــی 8در آبیــاری
نخلســتانهای خــود بهرهمندنــد و ایــن نمونــهای از پویایــی ایــن نهــاد
در حفــظ نخلســتانها و در عیــن حــال محیــط زیســت مدینــه اســت.
شــاید اگــر ایــن چاههــا ،موقوفــه نبودنــد تاکنــون از بیــن رفتــه بــود یــا
حاکمــان آن را بــه کار دیگــری اختصــاص داده بودنــد و چنیــن تأثیــر
همگانــی از آن باقــی نمانــده بــود.
در کشــور مــا نیــز قنــوات ،چاههــا و آبانبارهــای زیــادی در
گذشــته بــه وســیله افــراد خیــر ،ایجــاد و بــرای منافــع عامــه مــردم وقف
شــده اســت کــه برخــی از آنهــا هنــوز هم وجــود دارنــد؛ ولــی نیازهای
ایــن دوران اقتضــا دارد تــا شــکل دیگــری از وقــف آب صــورت پذیرد.
بــا توجــه بــه اینکــه قــرن بیســت و یکــم قــرن «بحــران آب» نامگــذاری
شــده اســت و محیــط زیســت از ایــن جهــت در معــرض تهدیــد بزرگی
قــرار دارد ،الزم اســت تــا مــردم بــه مشــارکت در اقدامــات مربــوط بــه
آبخوانــداری ،آبخیــزداری و رســاندن آب بــه زمینهــای مزروعــی بــه
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اســت؛ بــه گون ـهای کــه در تعــدادی از آیــات و روایــات بــه منافــع
شــیوهای جدیــد و مکانیــزه کــه از تبخیــر بیمــورد و هــدر رفتــن آب
گیاهــان و درختــان اشــاره شــده اســت .در حدیــث شــریفی از پیامبــر
جلوگیــری شــود ،تشــویق و راهنمایــی شــوند .همچنیــن هنــوز هــم
گرامــی اســام 2آمــده اســت کــه فرمودهانــد:
روســتاهای زیــادی هســتند کــه از آب آشــامیدنی ســالم بیبهرهانــد،
بنابرایــن ایجــاد شــبکه لولهکشــی آب شــرب نیــز میتوانــد جایگزیــن
اگــر قیامــت بــه پــا شــود و در دســت یکــی از شــما نهالــی باشــد،
1
اگــر بتوانــد برنخیــزد تــا آن را بــکارد ،پــس ایــن چنیــن کنــد.
آبانبارهــای وقفــی باشــد.
شــادوران حــاج محمــد نمــازی ،قریــب بــه شــصت ســال قبــل
بســیاری از نخلســتانهای مدینــه بــه دســت امــام علــی gو
دیگــر امامــان معصــوم :bغــرس و وقــف شــده اســت کــه هنــوز
دو یــادگار بــه یــاد ماندنــی از خــود در شــهر شــیراز باقــی گذاشــته
هــم وجــود دارنــد .تاریــخ وقــف در ایــران نیــز بیانگــر کثــرت مــزارع
اســت .وی کــه ســاکن آمریــکا بــود بــا خــود عهــد کــرده بــود در
و باغــات وقفــی اســت .ایــن موقوفــات ،ســالیان متمــادی عــاوه بــر
صــورت موفقیــت در زندگــی بــرای وطنــش شــیراز کــه مردمانــش
در آن زمــان از بیماریهــای زیــادی رنــج میبردنــد
تأثیــر مثبتــی کــه در کل محیــط زیســت داشــته ،منافــع
دانش
بیمارســتانی بســازد .هنــگام مراجعــه بــه شــیراز
عــام یــا خــاص آن نیــز اســتمرار داشــته اســت
زیستی و بومشناختی به تنهایی
کــه همــه اینهــا الگویــی زنــده بــرای رفــع
مشــاهده میکنــد کــه آب آشــامیدنی ناســالم
نمیتواند برنامههای حفاظت موفقیتآمیز را
مشــکالت زیســتمحیطی ماســت.
عامــل اصلــی بســیاری از بیماریهــا شــده
تضمین کند .روانشناسی و سایر علوم اجتماعی به
فرهنــگ کاشــت درخــت و وقــف
اســت؛ ازایــنرو هــم زمــان بــا ســاخت
حجم فزاینده دانش درباره چگونگی خودسازماندهی مؤثر
آن امــروزه کمرنــگ شــده اســت.
بیمارســتان ،لولهکشــی آب شــیراز را
جوامع و یاری دادن آنها برای حفظ تنوع زیستی و
رســانههای جمعــی بایــد بــا ترویــج
بــه شــهرداری ،پیشــنهاد میدهــد کــه
برنامههای مفید ،جهت پیوند دادن ارزشهای مهم
دائمــی ایــن عمــل نیــک و بســیار مؤثــر
در نهایــت عمــده مخــارج آن بــه دوش
جامعه با نهادهای حامی تنوع زیستی کمک
در محیــط زیســت ،آن را بــه یــک عــادت
خــودش میافتــد و حــدود  20کیلومتــر بــرای
کردهاند.
شــهر شــیراز لولهکشــی میکنــد و  12هــزار خانــوار
خــوب و خداپســندانه تبدیــل کننــد و در طــول ســال
بــه تبلیغــات ی ـکروزهای بــه نــام «روز درختــکاری» بســنده نکننــد.
در آن زمــان صاحــب آب لولهکشــی میشــوند .وی در کنــار ایــن
بــا توجــه بــه افزایــش روز افــزون آلودگــی ه ـوا و مشــکالت ناشــی از
کار بــزرگ ،بــه تأســیس مجموعــه بهداشــتی و آموزشــی بیمارســتان
جنگلزدایــی در مناطــق جنگلــی کشــور و بــروز برخــی از ح ـوادث
نمــازی بــه عن ـوان محلــی بــرای آمــوزش و درمــان اقــدام میکنــد
طبیعــی کــه منجــر بــه آتشســوزی جنگلهــا میشــود ،الزم اســت
و مهمتــر آن کــه درآمــد حاصــل از شــبکه آبرســانی را نیــز وقــف
تــا کاشــت مــداوم و وســیع درخــت ،متناســب بــا شــرایط اقلیمــی هــر
بیمارســتان میکنــد تــا بــه طــور دائمــی هزینــه بیمارســتان تأمیــن و
مــردم از بیمــاری نجــات یابنــد.
منطقــه در قالــب درختــان وقفــی بــرای عمــوم مــردم ادامــه یابــد تــا بــه
یــک فرهنــگ تبدیــل شــود .تجربــة برخــی کشــورها در ایــن زمینــه
ب) وقف درخت
اســام بــرای گیاهــان و درختــان اهمیــت فراوانــی قائــل شــده
 . 1محدث نوری ،مستدرک الوسائل ،ج ،13ص.460
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قابــل ذکــر اســت؛ بــرای مثــال کاشــتن درخــت در یکــی از مناطــق
اندونــزی جــزو شــروط ازدواج تعییــن شــده اســت .بــه گــزارش واحــد
مرکــزی خبــر بــه نقــل از شــبکه تلویزیونــی العربیــه شــعار «درخــت
بــکار ،ازدواج کــن» در اســتان جــاوة اندونــزی بــه یکــی از شــروط
بــرای هــر فــردی تبدیل شــده اســت کــه قصــد دریافــت مجــوز ازدواج
را دارد .ایــن شــرط ،طرفــداران حفــظ محیــط زیســت را در اندونــزی
1
خوشــحال کــرده اســت.
ج) وقف حیات وحش
در ســنت موقوف ـه قدیــم ،شــاهد جلوههــای زیبایــی از وقــف بــا
انگیــزه حفاظــت از محیــط زیســت بودهایــم .یــک نمونــه آن دربــاره
پرنــدگان مهاجــر اســت .کشــور مــا محــل عبــور پرنــدگان مهاجــر
اســت کــه در فصــل ســرما از مناطــق سردســیری بــه طــرف جنــوب
ایــران پــرواز میکننــد ،در موقوفــات مــا در قرنهــا پیــش بــرای
غــذای ایــن پرنــدگان پیشبینــی الزم شــده اســت .بــرای پرندگانــی
کــه زمســتانها را در تاالبهــای ایــران میگذراننــد ،از درآمدهــای
زمینهــای موقوفــه کشــاورزی ،ســهمی تعییــن میشــده تــا در
ماههایــی کــه دانــه بــه ســختی در اختیــار آنهــا قــرار میگیــرد،
دانههــا را بریزنــد و از تلــف شــدن پرنــدگان جلوگیــری کننــد .در
روســتای عزآبــاد اســتان یــزد ،موقوفــهای بــوده کــه منافــع آن بایــد
صــرف طعمــه ســگ کــور شــود.
ســرمای شــدید ســال  1386موجــب شــد تــا حیوانــات زیــادی
بــرای تهیــه علوفــه بــه مناطــق مســکونی و شــهری پنــاه آورنــد .گرچه
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اقداماتــی بــرای تهیــه دانــه و علوفــه
آنــان انجــام داد؛ امــا همچنــان ایــن امــر بــه عن ـوان یــک ضــرورت
زیس ـتمحیطی قابــل توصیــه در امــور وقفــی مطــرح اســت.
 . 1تابناک.88/2/16 ،

د) وقف و بیابان زدایی
مناطــق کویــری وســیعی در کشــور مــا وجــود دارد و دولــت،
تــوان الزم در مبــارزه بــا آن و مســأله بیابانزدایــی را نــدارد .پــس
منافــع برخــی از موقوفــات میتوانــد بــا کاشــت درختــان متناســب
بــا شــرایط اقلیمــی هــر منطقــه از حرکــت ش ـنهای روان جلوگیــری
و در ایــن زمینــه بــه محیــط زیســت کمــک کنــد .موقوفــه بــرای
جلوگیــری از حرکــت شــنهای روان کــه امــروز مســأله اساســی
بعضــی از شــهرهای جهــان و کشــور ماســت از قدیــم مــورد توجــه
واقفــان بــوده اســت .مــا موقوفاتــی داشــتهایم کــه نیکــوکاران
شــهرها ،ســرمایهای را بــه کار انداختهانــد و درآمــد آن عایــد کســانی
میشــود کــه کارشــان توقــف شــنهای روان و حتــی برگردانــدن
شــنهای روان بیابــان از شــهرها بــوده اســت.
ه) وقف و آلودگی هوا
افزایــش آلودگــی هـوا بــه خصــوص در شــهرهای بــزرگ بــه یــک
معضــل بــزرگ اجتماعــی تبدیــل شــده اســت؛ بــه گون ـهای ســاالنه
افــراد زیــادی بــر اثــر آلودگــی هـوا جــان خــود را از دســت میدهنــد.
درختــان زیــادی در شــهرهای بــزرگ بــر اثــر کثــرت ســرب و دوده از
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نفــس کشــیدن و تولیــد اکســیژن بــاز میماننــد .مصــرف آب بــرای
ان ـواع نیازهــای خانگــی ،صنعتــی و شــهری رو بــه افزایــش اســت و
دههــا مشــکالت دیگــر کــه برنامههــای دولتــی از حــل آن عاجــز
اســت .پــس یــک عــزم ملــی الزم اســت تــا افــراد ،درآمدهــای وقفی را
بــه راههــای گوناگونــی در حــل اینگونــه معضــات زندگــی امــروزی
اختصــاص دهنــد؛ بــرای مثــال در گذشــته ،باغهــای میــوهای را وقــف
میکردنــد تــا میــوه آن بــه اســتفاده افــراد نیازمنــد یــا عابــران برســد ،امــا
امــروزه نیــاز روزافــزون شــهروندان حتــی فقــرا و نیازمنــدان بــه فضاهای
ســبز بــه مراتــب بیشــتر از میــوه درختــان اســت .پــس میتــوان بــا
مســاعدت دولتــی در ارائــه زمیــن و تســهیالت دیگــر ،مــردم را تشــویق
کــرد کــه بــه احــداث و وقــف پارکهــای مناســب در ســطح شــهر
بپردازنــد .بــه عــاوه ،همانگونــه کــه در گذشــته ،موقوفاتــی بــرای
حمــل و نقــل حجــاج ،زوار یــا در راه مانــدگان وجــود داشــته اســت،
امــروزه نیــز میتــوان درآمــد موقوفاتــی را بــه تهیــه وســایل حمــل و
نقــل عمومــی اختصــاص داد تــا در کاهــش آلودگــی ه ـوا و بهبــود
ترافیــک شــهری کمــک کنــد.

نتیجه
وقــف ،یکــی از کارآمدتریــن ایــن روشهــا اســت کــه بــه طــور
مســتقیم یــا غیرمســتقیم ،نیازهــای مالــی الزم را در ایــن زمینــه تأمیــن
میکنــد؛ زیــرا وقــف ،اســتمرار و دوام دارد و نســلهای آینــده را
نیــز شــامل میشــود و منابــع زیســتمحیطی را بــرای آنــان حفــظ
میکنــد .ایــن امــر بیانگــر نمون ـهای از پویایــی برنامههــای اســامی
اســت .بــرای توســعه فرهنــگ وقــف و بهکارگیــری منافــع آن در
محیــط زیســت ،راههــای زیــر پیشــنهاد میشــود .1 :بــاز تعریفــی
از وقــف ،بــا عنــوان راهــی مؤثــر در رفــع نیازهــای روز جامعــه و
نــوآوری در وقــف صــورت گیــرد؛  .2برخــی از وقفنامههــای
مرتبــط بــا حفــظ محیــط زیســت بازخوانــی و بــه مــردم معرفــی
شــوند؛  .3صفحاتــی از کتــب مــدارس بــه معرفــی و کارآمــدی
نهــاد وقــف اختصــاص داده شــود؛  .4رســانههای جمعــی ،تبلیغــات
مداومــی بــرای افزایــش آ گاهــی عمومــی دربــاره وقــف و محیــط
ً
زیســت داشــته باشــد و تجلیــل مناســبی از واقفــان مخصوصــا واقفــان
مربــوط بــه محیــط زیســت بــه عمــل آیــد.
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فهرست برخی از عناوین مجرمانه محیط زیستی و مجازات قانونی آن

1

عنوان مجرمانه

ردیف

میزان مجازات

1
2

ایجاد آلودگی محیط زیستی

حبس تا  1سال

شکار و صید جانوران عادی بدون پروانه

جزای نقدی از صد هزار ریال تا یک میلیون ریال با حبس از یک تا شش ماه

3

شکار و صید در فصول ممنوع یا در مناطق ممنوع

جزای نقدی از یک و نیم میلیون تا سه میلیون ریال یا حبس از  91روز تا  6ماه

4

شکار و صید جانوران حمایت شده بدون پروانه یا در مناطق حفاظت شده

حبــس از  3مــاه تــا یــک ســال بــا جــزای نقــدی از یــک و نیــم میلیــون تــا هجــده
میلیــون ریــال

5

شکار جانوران کمیاب در معرض انقراض یا شکار در پارکهای ملی

حبس از  91روز تا  3سال یا جزای نقدی از  1800000تا  2000000ریال

6

تردد وسیله نقلیه فاقد گواهینامه معاینه فنی

جزای نقدی  500000ریال و ممنوعیت تردد وسیله نقلیه

7

کشتن جانوران وحشی

از سی هزار ریال تا صد میلیون ریال بر حسب نوع جانور

8

انتشار بیش از حد مجاز آلودگی هوای کارخانجات

جزای نقدی از  2000000تا  5000000ریال

9
10
11

ممانعت از انجام بازرسی مأموران سازمان برای بررسی آلودگی هوا

جزای نقدی از  500000تا  5000000ریال

سوزاندن زباله به وسیله صاحبان اماکن عمومی

جزای نقدی از  500000تا  5000000ریال

ایجاد آلودگی هوا به وسیله منابع خانگی

جزای نقدی از  100000تا  1000000ریال

12

آلودگی صوتی

جزای نقدی از  50000تا  100000ریال

13

نگهداری و دفع و تخلیه مواد پسماند در محیط

جزای نقدی از  500000تا صد میلیون ریال

14
15
16

تصرف عدوانی در زمینهای ملی

حبس از  1ماه تا  1سال

تخریب هر اصله درخت

از  2000000تا  5000000ریال برحسب نوع درخت

آتشسوزی عمدی در جنگل

حبس از  3تا  10سال

17

تجاوز به مناطق جنگلی

حبس از  1تا  3سال

18

ایجاد آلودگی نفتی در آبهای داخلی ایران

حبــس از شــش مــاه تــا دو ســال یــا پرداخــت جــزای نقــدی از یــک میلیــون تــا ده
میلیــون ریــال

19

صید غیر مجاز هر نوع ماهی

ضبط عین مال و جزای نقدی دو برابر بهای مال مکشوفه

20

تصرف اراضی ساحلی

حبس تا  3سال
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ـا
ـو بـ
ـی در گفتگـ
ـم آبـ
ـران کـ
بحـ

ـی
ـور کردوانـ
پروفسـ

پروفســور پرويــز كردوانــی متولــد 1310روســتای
«مندولــک» گرمســار ،متخصــص عمــران كويــر ،کــه
عضويــت در بنيــاد مطالعــات آســيايي ،مجمــع شــبكه
آب خاورمیانــه ،هيــات امنــای صلــح ســبز ،رئيــس كمیتــه
بيابانزدايــی انجمــن متخصصــان محيطزيســت ايــران
و نیــز تاليــف بيــش از  02جلــد كتــاب و دههــا مقالــه
علمــی بــه زبانهــای فارســی ،انگليســی و آلمانــی و
ســخنرانیهای متعــدد در مجامــع علمــی داخلــی و
خارجــی ،از ســوابق درخشــان ایــن پژوهشــگر ایرانــی
اســت .از دیگــر افتخــارات وی ،انتخــاب او بــه عنــوان
شــخصیت برجســته و از مفاخــر فرهنگــی اســتان ســمنان،
گذرانــدن مراحــل اســتاد یــاری ،دانشــیاری و اســتادی تــا
پایــه  92و همچنیــن برنــده جایــزه مهــرگان علــم بــه

خاطــر تألیــف بهتریــن کتــاب ســال 1380اســت.
پایــش :ممنــون از وقتــی کــه در اختیــار

مــا قــرار دادیــد .لطفــا بــرای شــروع ،دربــاره

بحــران کمآبــی کــه مهمتریــن معضــل

زیس ـتمحیطی ایــران امــروز اســت ،نکاتــی را
بفرماییــد.

ّ
هــر چــه زمــان میگــذرد ،مســئله اب
حادتــر میشــود و کشــورهایی کــه از لحــاظ
منابــع آبــی فقیرنــد ،یعنــی در منطقـهای قــرار
گرفتهانــد کــه میــزان بارندگیشــان کمتــر
اســت ،زودتــر در مضیقــه قــرار میگیرنــد.
میــزان آب هــر کشــور ،بســتگی بــه میــزان
بارشــی دارد کــه بــه ســطح میریــزد ،کــه
مقــداری از آن بــر روی زمیــن جــاری

میشــود ،مقــداری تبخیــر شــده ،مقــداری
در زمیــن نفــوذ میکنــد و تبدیــل بــه آب
زیرزمینــی میشــود ،مقــداری داخــل
چالههــا ،باتالقهــا ،تاالبهــا و دریاچههــا
مــیرود و مقــداری از آن نیــز تبدیــل بــه
رودخانــه میشــود .ایــن میــزان آب ،بســتگی
بــه بــارش دارد و بــارش بــه دو چیــز وابســته
اســت؛ عــرض جغرافیایــی بــه ایــن معنــا کــه
یــک منطقــه در کجــای زمیــن قــرار گرفتــه
باشــد بــه عنـوان مثــال کســانی کــه در منطقــه
اســتواییاند ،کمتــر مضیقــه آبــی دارنــد زیــرا
در آنجــا هــر روز بــاران میآیــد؛ ولــی کشــور
ایــران در عرضــی قــرار دارد کــه بــه آن ن ـوار
خشــک میگوینــد؛ یعنــی مقــدار بارندگــی
در آن کــم اســت؛ البتــه میــزان بارندگــی
بــه واقــع شــدن در ســرزمین کوهســتانی یــا
بیابانــی بســتگی دارد .در مناطــق کوهســتانی
میــزان بارندگـی بیشــتر اســت کــه در کشــور
ایــران مثــا در رشــته کوههــای البــرز و
زاگــرس بیشــتر بــاران میبــارد؛ ولــی در
دشــتها بارندگــی کمتــر اســت.
روزبــهروز بــر جمعیــت دنیــا افــزوده
میشــود .بــه همیــن دلیــل مقــدار مصــرف
آب ،زیادتــر میشــود و جامعــهای کــه آب
بیشــتری مصــرف کنــد ،آب بیشــتری را آلوده
میکنــد .از طرفــی هــم توقــع مــا نســبت
بــه آب بیشــتر شــده اســت .پیــش از ایــن
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مــردم از آب حــوض و آب انبارهــا اســتفاده
میکردنــد؛ امــا اکنــون همــه ســعی میکننــد
کــه از آب لولهکشــی و آبهــای بســیار
خــوب اســتفاده کننــد .بنابرایــن کشــورهایی
کــه از لحــاظ بارندگــی فقیــر و کــم آبنــد ،باید
در مصــرف آب محتــاط باشــند و اگــر بیشــتر
از منابــع آبیشــان مصرفکننــد ،روزبــهروز
در مضیقــه قــرار میگیرنــد و زودتــر بــه
بحــران خواهنــد رســید .کشــور ایــران نیــز از
کشــورهایی اســت کــه در آن بارندگــی کــم
اســت و در مضیقــه آبــی قــرار دارد .در اســتان
گیــان و مازنــدران تــا دو هــزار میلیمتــر،
بارندگــی وجــود دارد؛ امــا در مناطقــی ماننــد
یــزد شــصت میلیمتــر و در قــم حــدود 100
تــا  110میلیمتــر بارندگــی میشــود یــا در
بیابــان لــوت ،بارندگــی خیلــی کــم اســت.
ً
ممکــن اســت یــک تــا پنــج ســال اصــا بــاران
نیایــد؛ حتــی در پربارتریــن مناطــق کــه گیالن
و مازنــدران اســت ،تابســتانها بارندگــی کــم
میشــود و کمبــود آب وجــود دارد.
در سراســر کشــور از لحــاظ آب مضیقــه
وجــود دارد ،بــا ایــن حــال بــه ویــژه بعــد از
انقــاب ،همــه چیــز توســعه پیــدا کــرد .ابتــدا
بــرای رســیدن بــه خودکفایــی ،کشــاورزی را
توســعه دادنــد و پــس از آن کــم کــم ،صنعت
در کشــور رواج پیــدا کــرد و بــا توســعه
صنعــت ،مســئله آب پیــش آمــد .شــهرها
نیــز بــه تدریــج توســعه پیــدا کردنــد .روســتا،

صنعــت ،شــهر و ...نیــاز بــه آب داشــتند.
پیــش از انقــاب  17-16ســد در کشــور
بــود امــا بــرای اینکــه آب شــهرها تامیــن
شــود اقــدام بــه سدســازی شــد؛ زیــرا بــدون
وجــود ســد ،آب در رود جــاری مــی شــد،
بخشــی از آن بــرای حوضهــا و آب انبارهــا و
بخشــی بــرای کشــاورزی اســتفاده میشــد و
بقیــهاش بــه تاالبهــا و باتالقهایــی ماننــد
باتــاق گاوخونــی ،رود کــر ،دریاچه طشــت
و نیریــز میریخــت؛ همچنیــن بســیاری از
رودهــا در شــمال کشــور روانــه دریــای خــزر
میشــد و چندیــن رود نیــز در قســمت غــرب
بــه رودخانــه هــای عــراق میریخــت.
امــا از دو نکتــه غفلــت شــد :یکــی
اینکــه همیــن میــزان آبگیــری افزایــش
پیــدا کنــد؛ یعنــی بهــرهوری بــاال بــرود امــا
در کشــاورزی فقــط ســطح کشــت گســترش
پیــدا کــرد آن هــم بــا تولیــد بســیار پاییــن و در
صنعــت نیــز در هــر کجــا صنایــع گســترش
ً
یافــت؛ مثــا در شــهر اصفهــان تــا شــعاع
 50کیلومتــری صنعــت رشــد کــرد .پــس از
ســاخت ســدها ،آب کشــاورزی کــم شــد و
کشــاورزان بــه چــاهزدن یــا مهاجرتکــردن
بــه شــهرها اقــدام کردنــد .بــه همیــن دلیــل
شــهرها بــزرگ شــدند و بــا بزرگتــر شــدن
شــهرها ،نیــاز بــه فضــای ســبز و آب افزایــش
یافــت .بنابرایــن بــه ناچــار از آب ســدها بهــره
بــرداری زیــادی شــده و آب کشــاورزی
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کــم شــد و تاالبهــا و باتالقهــا خشــک
شــدند .اکنــون نیــز بــه دلیــل نبــود آب
کافــی ،وضــع بــد اقتصــادی اهالــی روســتا در
حــال مهاجرتنــد ،بــه شــهرهای کوچکتــر
میرونــد و از شــهرهای کوچکتــر بــه
شــهرهای بزرگتــر و بعــد بــه کالنشــهرها و
پایتخــت میرونــد.
پایــش :جنابعالــی مهمتریــن عوامــل

و زمینههایــی را کــه باعــث ایجــاد بحــران
کمآبــی شــد ،چــه امــوری میدانیــد؟

اکنــون کشــور در همــه زمینههــا توســعه
پیــدا کــرده اســت؛ ولــی ایــن توســعه پایــدار
نیســت .ســطح کشــت ،ســطح دانشــگاهها و
شــهرها همــه گســترش پیــدا کــرده اســت؛ امــا
پایــدار نیســت .تــا جایــی کــه امــکان داشــته
ســد زد ه شــده و چــاه حفــر شــده اســت .تمــام
ایــن مســائل را در واقــع خــود انســان بــه وجــود
آورد .انســان بــا تولیــد علــم و نــوآوری در علــم
میخواهــد زندگــی را بــرای خــودش بهتــر
کنــد؛ امــا هــر چــه تــاش و فعالیــت میکنــد،
مثــل کــرم ابریشــم اســت کــه خــودش در
پیلــه بیشــتر گرفتــار میشــود .انســان شــروع
بــه فعالیــت و گســترش ســطح کشــت کــرد و
کاری کــرد کــه روســتاها خالــی شــد و شــهرها
آلــوده شــدند .ترافیــک و مســئله آب و÷...
باعــث شــده اســت کــه شــهرها هــم قابــل
ســکونت نباشــند .انســان بـرای بهبــود زندگــی
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خــود بــه تکنولــوژی روی آورد؛ امــا بیشــتر
ی بشــر ب ـرای مصــرف
اختراعــات و تکنولــوژ 
بیشــتر آب بــود .مثــا در کشــور ایـران از دهــه
چهــل ،چاههــای عمیــق و نیمــه عمیــق حفــر
شــد .قبــل از آن در مملکــت مــا از کشــورهای
خــارج و از تمــدن اروپایــی  170-160ســال
پیــش الگــو گرفتنــد و از آب پشــت بــام ،جمــع
میکردنــد و میخوردنــد .ولــی بعدهــا شــیر و
شــلنگ را اخت ـراع کردنــد و ایــن نمــاد تمــدن
و تگنولــوژی قلمــداد شــد؛ یعنــی مناطــق و
کشــورهایی کــه از شــیر و شــلنگ اســتفاده
میکردنــد ،متمــدن بودنــد و کســانی کــه آب
را بــا االغ ،کولهپشــتی ،بشــکه و ...میآوردنــد

متمــدن محســوب نمیشــدند.
از نظــر مــا قدیمیهــا بســیار صرفــه
جــو بودنــد امــا در حقیقــت اینگونــه نبــوده
اســت .آنهــا امــکان اســتفاده از آب را
نداشــتند؛ یعنــی حداکثــر از ســطل و مثــل آن
بــرای آوردن آب اســتفاده میکردنــد؛ ولی از
وقتی شــیر و شــلنگ درســت شــد ،انسان آب
زیادیمصرف
افزایش

سرعت ذوب یخهای

قطبی باعث باال آمدن آب دریاها و

اقیانوسها و به زیر آب رفتن بسیاری از
مناطق ساحلی و اراضی مستعد خواهد
شد.

میکنــد .اگــر آپارتمــان ســیصد طبقــه باشــد،
اگــر هــزار متــر یــا دو هــزار متــر هــم ارتفــاع
داشــته باشــد ،شــیر را بــاز میکننــد و
شــلنگ بــه آنجــا م ـیرود و هــر چــه دلشــان
بخواهــد آب مصــرف میکننــد.
بنابرایــن بــا شــیر و شــلنگ ،آبهــا
غــارت شــد و امــکان ایــن فراهــم شــد کــه بــا
آن حیــاط بشــویند و زراعــت کننــد و فضــای
ســبز را آبیــاری نماینــد .بــا ایــن ابــزار اســت
کــه در آپارتمــان و طبقههــای مختلــف دوش
میگیرنــد و حمــام میکننــد و هــر چقــدر
دلشــان بخواهــد آب مصــرف میکننــد.
دومیــن مســأله ،حفــر چــاه عمیــق و
نیمــه عمیــق اســت .در گذشــته در کشــور
مــا از قنــات اســتفاده میشــد .بــا قنــات و
چاههــای دســتی نمیتــوان آب را تمــام
کــرد؛ ولــی دهــه چهــل ،چاههــای عمیــق
و نیمــه عمیــق موتــوری در کشــور مــا رواج
پیــدا کــرد و در مناطــق روســتایی بــه ســرعت
اقــدام بــه حفــر ایــن چاههــا نمودنــد .بــا
حفــر ایــن چاههــا ســطح آب بــه شــدت پایین
رفــت و مســائل و مشــکالت متعــدد دیگــری
ً
بــه وجــود آمــد .مثــا ســطح آب کــه پاییــن
رفــت ،حفــر چــاه در دشــتهای بــزرگ
ممنــوع شــد .االن در منطقــه قــم ،کرمــان،
اصفهــان و شــیراز و ...حفــر چــاه ممنــوع
اســت؛ یعنــی از حــدود ششــصد دشــت،
حفــر چــاه در  75درصدشــان ممنــوع اســت

هژــیو هدـنورــپ

و کســی حــق نــدارد بــرای کشــاورزی
چــاه بزنــد ،آن  25درصــدی کــه مجــاز
اســت دشــتهای کوچــک اســت؛ مثــا
کالردشــت و تنکابــن؛ ولــی حفــر چــاه در
تمــام دشــتهای بــزرگ مملکــت ،ممنــوع
اســت .وقتــی حفــر چــاه ممنــوع شــد،
گســترش کشــاوزی ،امــکان نــدارد.
پــس اول دشــتها را بــه دشــتهای
ممنوعــه و غیرممنوعــه تقســیم کردنــد و دوم،
چاههــای نیمــه عمیــق بــه عمیــق تبدیــل
شــد .نیمــه عمیــق یعنــی تــا ســی یــا ســی و
پنــج متــر بــه آب میرســیدی؛ امــا اکنــون در
قــم عمــق چــاه در دشــتها بــه  200و 300
متــر و در بعضــی جاهــا چهارصــد و حتــی در
جهــرم تــا  575متــر ،آب پاییــن رفتــه اســت.
بــا عمیــق شــدن چاههــا هزینــه کشــاورزی
زیــاد شــد و کشــاورز بایــد موتورهــای
قویتــر میگذاشــت .همچنیــن امــکان
غــارت آب فراهــم شــد؛ یعنــی اگــر چــاه
عمیــق نبــود ،آبهــا تمــام نمیشــد بنابرایــن
در بســیاری از مناطــق ســطح آب پاییــن رفــت
و آب ،غــارت و چاههــا خشــک شــد و پــس
از آن مــردم مهاجــرت را شــروع کردنــد.
ســومین مســأله ،خشکشــدن
قناتهاســت .قناتهــا بــا فرهنــگ
کشــاورزی ایــران عجیــن بــود و خاصیتــی
کــه داشــت ایــن بــود کــه نمیشــد آب را
غــارت کــرد؛ چــون بــا فشــار نبــود و آب

خودبهخــود بــا نیــروی خــودش خــارج
میشــد .امــا چاههــا عمیقنــد ،در قناتهــا
مــادر چاههــا ســی یــا چهــل یــا پنجــاه متــر
بــود؛ ولــی اکنــون چاههــا ،صــد ،دویســت،
ســیصد ،چهارصــد تــا پانصــد متــر اســت.
قناتهــا در بســیاری از مناطــق خشــک
شــدند و آنچــه هــم کــه خشــک نشــده ،در
آینــده خشــک خواهــد شــد .قنــات یکــی از
کارهــای تمــدن ســه هــزار ســاله ایــران بــود،
تقریبــا اختــراع ایرانیــان در هــزاره دوم قبــل
از میــاد بــه شــمار میــرود یعنــی تقریبــا از
هنگامــی کــه قــوم آریایــی بــه ایــران آمدنــد
قنــات وجــود داشــت.
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چهارمیــن مســئله ایــن اســت کــه آب شــور
پیشــروی کــرد .در یــک چــاه ،جهــت آب
شــیرین بــه ســمت آب شــور اســت؛ یعنــی اول
آبهــا شــیرین اســت و پاییــن آبهــا شــور
میشــود؛ مثــل دشــت مازنــدران کــه وقتــی در
یزنــی ،شــیرین اســت؛
دامنههایــش چــاه م 
ولــی دریــا شــور اســت؛ و اینقــدر چــاه زدنــد و
ســطحش پاییــن رفــت کــه ســطحش از ســطح
آب دریــا پایینتــر رفــت .بنابرایــن آب از اینجــا
در چاههــا برگشــت و چاههــا شــور شــد و هــر
کجــا کــه منبــع شــوری بــود ،مثل قــم که ســه یا
چهــار نمکـزار دارد ،اطرافــش همه آبها شــور
شــدند .بــا شــور شــدن آب ،دیگــر روســتا آب
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خــوردن نــدارد و بایــد از جــای دیگــری برایــش
آب بیاورنــد .با شورشــدن آب پــس از تبخیر آن،
نمــک در ســطح زمیــن میمانــد و زمیــن شــور
میشــود .و بنابرایــن بســیاری از گیاهــان ،رشــد
نمیکننــد؛ مثــل خیــار ،گوجــه و هندوانــه .بــا
آبیــاری زیــاد زمیــن تبذیــل بــه کویــر و نمکـزار
میشــود و بایــد مهاجــرت کــرد و رفــت و از
ایــن اتفاقــات زیــاد افتــاده اســت.
بــا پاییــن رفتــن ســطح آب ،کشــاورزی
غیــر اقتصــادی میشــود؛ زیــرا وقتــی عمــق
چــاه از  15متــر بــه  ،400 ،200 ،100و  500متــر
رســید ،موتورهــای ســنگین نیــاز دارد و بــرق
زیــادی مصــرف میشــود کــه آب بیــرون بیایــد
بنابرایــن گندمــی کــه هــزار تــا هــزار و صــد
ً
تومانــی اســت ،اصــا اقتصــادی نیســت.
بــر اثــر مصــرف آب و نابــودی آن ،بیابان،
پیشــروی میکنــد .پوشــش گیاهــی دشـتها
کــه از آبزیرزمینــی اســتفاده میکنــد از بین
میــرود ماننــد پوشــش گیاهــی دشـتهای قــم
دارد کــه دارد از بیــن مــیرود و خشــک
میشــود .زیــرا پیــش از حفــر چاههــای
عمیــق گیاهــان ســعی میکردنــد از آب
زیرزمینــی اســتفاده کننــد؛ ولــی عمــق آب،
کــم کــم بــه صــد ،دویســت و چهارصــد
متــر رســید .دیگــر ریشــه گیــاه بــه آنجــا
نمیتوانــد برســد و همــه خشــک میشــود
و بیابــان پیشــرفت میکنــد و پوشــش آن
نابــود میشــود .در نتیجــه ریزگردهــا از

زمیــن بلنــد میشــود .کشــور ایــران پیــش از
ایــن ریزگــرد نداشــت و ریزگردهــا از کشــور
عــراق و ماننــد آن میآمــد؛ ولــی اکنــون از
مناطــق داخلــی ،ریزگــرد بلنــد میشــود.
ح جنــگلکاری بــه
یکــی از طرحهــا ،طــر 
ً
نــام بیابانزدایــی بــود؛ مثــادر جنــوب شــهر
ســمنان 15 ،هــزار هکتــار را جنــگلکاری
کردنــد یــا اطــراف قــم ،ولــی همــه دارد
خشــک میشــود؛ بــرای اینکــه در شــهر ،برای
مصــارف شــهری ،فضــای ســبز ،آشــامیدن
و زمینهــای کشــاورزی خیلــی چــاه زدنــد
و دیگــر بــه ایــن جنگلهــا آب نمیرســد و
خشــک میشــود .جنگلهــا کــه خشــک
میشــود شــنهای روان راه میافتــد.

بنابرایــن بــا افزایــش چاههــای عمیــق
ســطح آب چــاه پاییــن رفــت و دریاچههــا،
تاالبهــا و باتالقهــا را خشــک کــرد و
ً
خیلــی از دریاچههــا مثــا دریاچــه بیلــو،
دریاچــه مریـوان ،دریاچــه زریـوار آبشــان کم
شــد .دهــه  60طرحــی منطقــه وســیعی بــه نام
روســتای بیدولــه اجــرا شــد بــه نــام طــرح کــه
در یــک منطقــه وســیع کشــاورزی صدهــا
حلقــه چــاه زده شــد .قســمت اعظمــی از
دریاچــه مریـوان از آبهــای زیرزمینــی بــود؛
ولــی وقتــی چاههــا را زدنــد ،چاههــا آب را
کشــیدند و آب دریاچــه پاییــن رفــت .البتــه
دریاچــه مریــوان خشــک نمیشــود؛ چــون
خــودش  800میلــی متــر بارندگــی دارد؛
امــا دریاچــه فامــور یــا پریشــان در اســتان
فــارس خشــک شــد .در خیلــی از مناطــق،
دریاچههــا خشــک شــدند .دریاچــه ارومیــه
همیــن طــور شــد دورش  53هــزار حلقــه چاه
زدنــد .دیــر زمانــی آبهــای زیرزمینــی بــه
دریاچــه ارومیــه میریخــت؛ امــا وقتــی چــاه
زیــاد شــد ،آبــش پاییــن رفــت و دریاچــه
خشــک شــد.
دلیــل خشکشــدن دریاچــه دو چیــز
اســت :آب ســطحیاش را ســدها گرفتنــد و
آبــش کــم شــد و خشــک شــد؛ ولــی چاههــا
دریاچــه را مریــض کردنــد؛ بــه ایــن معنــا
کــه آب آن کــه خیلــی پاییــن رفــت ،آب
شــور از کــف دریاچــه بــه چاههــا ریخــت.
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بنابرایــن هــر چقــدر آب بــرود چاههــا بیشــتر
شــور میشــوند و بــه ایــن صــورت دریاچــه
مریــض میشــود.
چاههــا باعــث خشــکی رودخانــه هــا
میشــود؛ ماننــد زاینــدهرود اصفهــان ،زاینــده
رود یعنــی رودی کــه در حــال رفتــن اســت زیرا
ایــن رود آب زیــادی داشــت کــه در رود جاری
بــود ،آبهــای زیرزمینــی هــم قدمبهقــدم از
زیــر وارد رود میشــدند ،امــا ایــن قــدر عمــق
چاههــا پاییــن رفــت ،کــه اکنــون از زاینــدهرود
بــه چاههــا میریــزد .یکــی از دالیلــی کــه
زاینــدهرود دارد ،مرتــب خشــکتر میشــود،
ایــن اســت کــه آبهایــش بــه چاههــا مــیرود
و ســطح آب پاییــن مــیرود .بــه عقیــده مــن،
کــم کــم همیــن کویــر مســیله ،یــا حــوض
ســلطان یــا دریاچــه نمــک ،همــه خشــک
خواهنــد شــد؛ بــه دو دلیــل :یکــی اینکــه پیــش
از ایــن آب ســطحی ،درونشــان میریخــت،
مثــل همــان رودخانــهقرهچــای کــه بــه دریاچه
نمــک ،قــم ،کاشــان و گرمســار میریــزد ،امــا
از بــه قــدری آبهــای ســطحی را گرفتهانــد و
سدســازی کردهانــد؛ آبــی درونشــان نمیریــزد و
بنابرایــن آب شــیرین کــم شــده اســت .یکــی
هــم اینکــه دور ایــن مناطــق کــه زمینهــای
کشــت بــوده ،زیــاد چــاه میزدنــد .در نتیجــه
ســطح آب پاییــن م ـیرود و حتــی آب از ایــن
کویرهــا بــه چاههــا م ـیرود و آبهــا را شــور
میکنــد.
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بــه عقیــده مــن همیــن کویــر بــزرگ
مرکــزی ایــران و همیــن دریاچــه نمــک،
تــا چنــد ســال دیگــر بیشــتر وجــود ندارنــد.
آبهــای کویرهــا بیشــتر از آب زیرزمینــی
تأمیــن میشــد .دریاچــه نمــک قم و کاشــان،
جــزء م ـوارد اســتثنا اســت؛ بــرای اینکــه قــره
چــای بــه آن میریخــت و قمــرود بــه مســیله
میریــزد .کویــر بــزرگ مرکــزی ایــران کــه
شــمالش گرمســار ،ســمنان ،دامغان ،شــاهرود
و ســبزوار و جنوبــش خــور و جنــدق اســت،
بیشــتر بــر اثــر آبهــای زیرزمینــی بــه وجــود
آمــد؛ بــرای اینکــه اگــر آب ســطحی بریــزد،
مثــل باتــاق میشــود و ماننــد دریاچــه نمــک
گرمســار ،قــم و کاشــان میگــردد؛ ولــی
کویــر مرکــزی ایــران ،آبــش ،آب زیرزمینــی
اســت کــه از زیــر مـیرود ،ماننــد شــیری کــه
حــرارت داده میشــود و بعــد کــه ســرد شــد،
سرشــیر میبنــدد و سرشــیر بــاال میآیــد.
امــا اکنــون بــه ایــن دلیــل کــه در
دش ـتهای اطرافــش بــرای شــهر ،صنعــت و
کشــاورزی چــاه زدهانــد ،دیگــر از زیــر آب
نمیآیــد .بنابرایــن ،آبــی نیســت کــه نمــک
را گل کنــد و همیــن نمــک را بــاد پخــش
میکنــد .پیشــتر در دشــت کویــر ،در زمســتان
امــکان پیــاده روی نبــود امــا حــاال بــا ماشــین
میرونــد و هیــچ عیبــی نمیکننــد؛ بــرای
اینکــه آب زیرزمینــی نمیآیــد و کویرهــا بــا
همــه مزایایشــان ،آســیب میبیننــد .دریاچــه

نمــک قــم ،کاشــان و گرمســار ،بــه علــت
اینکــه آب ســطحی بــه آنهــا نمیریــزد ،دیگــر
منبــع عظیــم نمــک تعطیــل خواهــد شــد.
در کویــر بــزرگ مرکــزی کــه منبعــش از
آب زیرزمینــی بــود؛ وقتــی ســطح آب پاییــن
رفــت ،چــاه آرتیزیــن بــه چــاه معمولــی تبدیــل
شــد .چــاه آرتیزیــن چــاه خودجــوش اســت؛
یعنــی بــا کنــدن زمیــن آب خــودش بیــرون
میریــزد و آب آن ،تحــت فشــار اســت؛
ماننــد شــیلنگی کــه پــر آب باشــد و پاییــن
شــلنگ را ســوراخ شــود ،در ایــن صــورت
آب بــاال میپــرد .بــه ایــن نــوع چــاه ،آرتیزیــن
میگوینــد .اکنــون بــا حفــر چاههــای
بســیار ،چــاه آرتیزیــن ،از بیــن رفتــه اســت.

چــاه بهشــت زهــرا و برخــی جاهــای دیگــر،
آرتیزیــن بــود امــا اکنــون ایــن گونــه نیســت.
بــا افزایــش حفــر چــاه ،زمیــن نشســت
و تبدیــل بــه چالــه هایــی معــروف بــه چالــه
ً
شــیطان شــده اســت .قبــا البــهالی منافــذ
زمیــن آب بــود امــا وقتــی آبهــا گرفتــه شــد،
زمیــن نشســت میکنــد و تبدیــل بــه چالــه
هــای عظیــم میشــود.
در همــدان ،منطقــه کبودرآهنــگ کــه
صحیحــش کبــود راهنــگ اســت بــرای
نیــروگاه ،دههــا حلقــه چــاه زدنــد ،در نتیجــه،
زمیــن بــه انــدازه یــک میــدان ورزشــی ،گــود
شــده و نشســت کــرده اســت .وقتــی زمیــن
نشســت میکنــد ،هــر چقــدر در ایــن منطقــه
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بارندگــی شــود ،دیگــر نمیتوانــد آب بــه
زیرزمیــن و ســفرهها بــرود .اگــر آب زیــادی
برداشــت شــود و زمیــن ،نشســت کنــد؛
حتــی اگــر صــد ســال بارندگــی شــود دیگــر
آب نمیتوانــد بــه ســفرههای زیرزمینــی
بــرود .اگــر زمیــن نشســت کــرد ،اگــر
نشســت در منطقــه شــهر باشــد ،لولههــای
گاز و آب میشــکند و نشســت میکنــد،
پــی ســاختمانها ،بــه ویــژه ســاختمانهای
قدیمــی کــه خشــت و گل باشــد؛ نشســت
پیــدا میکنــد .وقتــی زمیــن نشســت کــرد
پلهــا میشــکنند؛ مثــل پــل کرمــان کــه
یــک طرفــش نشســت کــرده و کمــر پــل
دارد میشــکند .وقتــی زمیــن نشســت کــرد،
دکلهــای بــرق کــج میشــود و میشــکند
و جــاده آســفالت ،خــراب میشــود.
در حــال حاضــر قطــار ســریع الســیری
بــا ســرعت دویســت یــا ســیصد کیلومتــر در
حــال ســاخت اســت کــه قــرار اســت در یک
ســاعت از تهــران بــه مشــهد بــرود .پیــش از
ایــن بــه مســئولین هشــدار دادم کــه مراقــب
نشســت زمیــن باشــید بــرای اینکــه دشــت
تهــران ،دشــت ورامیــن ،دشــت گرمســار،
دشــت ســمنان و دامغــان ،دشــت شــاهرود
و نیشــابور و دشــت خــود مشــهد ،در حــال
نشســت کــردن اســت؛ و وقتــی قطــار بــا
ایــن ســرعت مــیرود ،احتمــال شکســت
کمــر ریــل وجــود دارد و خطرهایــی ایجــاد

میکنــد.
اینهــا مســائل و کشــکالتی اســت کــه
حفــر چاه بــه وجــود آورده اســت .کشــاورزان
اطــراف قــم ،گرمســار و اصفهــان از نبــود
آب گلــه مندنــد .اگــر ســازمان آب خیلــی
بخواهــد کمــک کنــد میگویــد کــف
را بکــن و یــک الیــه دیگــر را بررســی کــن
شــاید زیــرش آب باشــد .اغلــب اینهــا بــه
آب نمیرســند و یــا اگــر برســند بــه آب شــور
میرســند؛ بــه ویــژه منطقــه قــم ،گرمســار و
اصفهــان ،آب شــور بــاال میآیــد بــه همیــن
دلیــل کمبــود آب هــم مهاجــرت میشــود.
طبــق آمــار گفتــه میشــود کــه ششــصد و
هفتصــد هـزار حلقــه چــاه زدهاند که دویســت
ه ـزار حلقــهاش ،غیرمجــاز اســت .هــم چــاه
غیرمجــاز زدهانــد و هــم برداشــت غیرمجــاز
کردهانــد .بــه ایــن معنــا کــه یــک لیــوان
آبمیــوه داریــم کــه بایــد با یــک نــی بخوریم؛
ولــی اگــر ســه نفــر ،ســه تــا نــی گذاشــتند،
آبمیــوه بیشــتری مصــرف میشــود و بــا ســه
بــار مکیــدن تمــام میگــردد.
اگر چه

ذخایر آب زمین از دیرباز،

یک منبع زیستی قابل احیا محسوب

میشدهاند؛ اما واقعیت ،آن است که این

ذخایر در سطح جهانی در معرض تهدید
جدی قرار دارند.
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دربــاره چــاهزدن زیــاد و دیگــری
برداشــت بیــش از حــد ،بــاز همــان مثــال
آبمیــوه را میتــوان زد .پــس بــا دو اقــدام
چاههــای غیرمجــاز و برداشــت غیرمجــاز،
ســطح آب پاییــن رفــت و ایــن همــه مســائل
و مشــکالت ایجــاد شــد کــه وزارت نیــرو را
نگــران کــرده اســت.
بــرای کشــاورزان چــاه ممنــوع شــده؛ ولی
بــرای شــهر ممنــوع نشــده اســت .اکنــون حفر
چــاه در تمــام دشــت قــم  ،دشــت اصفهــان
و گرمســار ممنــوع اســت؛ ولــی در شــهرها
ممنــوع نیســت .وزارت نیــرو از اقــدام شــورای
شــهر بــرای حفــر چــاه ممانعــت نمیکنــد؛
بلکــه پروانــه نیــز میدهــد و ایــن ،اشــتباه
بزرگــی اســت؛ امــا اگــر بیــرون از شــهر،
کشــاورزی بخواهــد چــاه احــداث کنــد ،بــه
او اجــازه نمیدهنــد و جریم ـهاش میکننــد.
چند فنآوری را مطرح کردم:
اول) شیر و شلنگ؛
دوم) چاههــای عمیــق و نیمــه عمیــق
موتــوری و بعــد هــم برقــی؛
سوم) سدسازی و کانال آب؛
انســان ســه اختــراع کــرد کــه بتوانــد
از آب بیشــتر اســتفاده کنــد .اول شــیر و
شــلنگ ،دوم چاههــای عمیــق و نیمهعمیــق
و ســوم ،ســد و کانــال .تــا زمانــی کــه ســد
نبــود ،انســان نمیتوانســت آب را بــه جایــی
برگردانــد و نمیتوانســت آب را نگــه دارد

124

در سال
کــه در دهــه چهــل ،گیاهــان علفــیاش آن
و آب ،مســیر خــودش را میرفتامــا اکنــون
 58بيش از  18میليون هکتار جنگل
قــدر بلنــد بــود کــه گوســفند ،االغ و گاو
آنقــدر ســد زیــاد شــده آبهــا قطــع
در کشور وجود داشته است؛ ولی آمار رسمی آن
در بیــن آن دیــده نمیشــد.
شــدهاند .پــس از آن بــرای شــهر
هماکنون 12میليون هکتار برآورد میشود؛ اما فائو بر اساس
 6-5ســال پیــش حــاج آقــای
و صنعــت ،آبهــای ســطحی
عکسهای فضايي که در اختيار دارد ،میزان جنگلهای ايران را تنها 7
دادنــد .بــه کشــاورزان نیــز گفتــه
طاهایــی ،اســتاندار قــم ،از مــن
شــد کــه چــاه بزننــد؛ امــا دیگــر میليون هکتار برآورد میکند که به گفته يک مقام مسئول در سازمان جنگلها دعــوت کــرد .وقتــی بــه مســیله
ً
آبــی نیســت کــه بردارنــد .در در کمتر از ربع قرن ،حدود دو سوم جنگلها از بين رفته است .بخش قابل رفتــم ،مســیله را اصال نشــناختم.
توجهي از جنگلهای شمال کشور که قديمیترين جنگلهای دنياست 3
االن بــه دلیــل از بیــن رفتــن
مــواردی ماننــد قــم ،از دز ،آب
میليون سال قدمت دارد؛ ازاينرو ايران تنها با دو دهم درصد از
گیاهــان ،یــک مــوش از دویســت
گرفتــه شــد .چندیــن ســال طــول
سهم اقتصاد جهاني ،جايگاه دهمین تخريبکننده محيط
متــری دیــده میشــود؛ در حالــی
کشــید و میلیاردهــا تومــان هزینه شــد؛
زيست را دارد.
کــه در قدیــم ،االغ و گاو در آن دیــده
ولــی اکنــون دیگــر آب نــدارد .بــه قــدری
نمیشــد .آبهــای زیرزمینــی و ســطحی
از دز ،کارون و کرخــه ،آب گرفتــه شــد کــه
ـنجان،
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االکنــون وضــع آب ،بــد اســت امــا
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ـ
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بــه کشــاورزان اجــازه حفــر چــاه نمیدهــد؛
در حالــی کــه در کل بایــد  40حلقــه چــاه
حاضــر
حــال
در
شــود.
ی
م
خشــک
بــاغ،
ولــی بــه شــهرداریها اجــازه میدهــد .هــر
م ـیزد؛ ولــی االن حــدود  1650حلقــه چــاه
حالــی
در
اســت
شــده
خشــک
قــم
مســیله
چقــدر بــه کشــاورز فشــار بیاورنــد ،مــردم
دارد .بــه همیــن دلیــل اســت که اکنــون ،آب
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روســتایی بــه شــهر مهاجــرت میکننــد و
آن وقــت شــهر دچــار معضــات اجتماعــی،
فحشــا ،آلودگــی هــوا و ...میشــود .آب
بــرای نســلهای آینــده پسانــداز اســت.
ً
معمــوال بایــد از آبهــای ســطحی اســتفاده
شــود و نبایــد آب پسانــداز را اســتفاده
کــرد .آب پسانــداز بــرای مواقــع ضــروری
اســت و اگــر از پسانــداز برداشــت شــود بــه
پایــان خواهــد رســید .وزارت نیــرو بــه صنعت
فرمــان میدهــد کــه آب کشــاورزان را بخــرد.
صنایــع نیــز ،آب کشــاورزان و قناتهــا را بــه
قیمــت بســیار بــاال میخرنــد و آنهــا هــم
مهاجــرت میکننــد.
قیمــت آب روســتاییان را بــاال رفتــه
ً
اســت؛ مثــا در منطقــه گرمســار ،ایــن
قیمــت  50درصــد بــاال رفتــه اســت؛ ولــی
قیمــت آب شــهر را بــاال نبردنــد .چاههــای
غیرمجــاز را پلمــپ میکننــد در حالــی
کــه در یــک روســتا فــردی بیســت یــا ســی
ســال زحمــت کشــیده ،بــاغ درســت کــرده،
زندگــی درســت کــرده ،دختــر دانشــجو و دم
بخــت و وام و قــرض دارد .فکــر نمیکننــد
وقتــی چــاه را بســتند ایــن فــرد از اینجــا کجــا
بــرود؟ گل در خیابــان بفروشــد؟ در کارتــن
بخوابــد؟ بچــه و زنــش چــه کار کننــد؟
در حــال حاضــر چــاه غیرمجــاز را
میبندنــد و بــرای چاهــی کــه خودشــان
پروانــه دادهانــد کنتــور هوشــمند میگذارنــد؛
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بــه کشــاورز میگوینــد وضعیــت آب بــد
اســت .کمــک کــن تــا دوبــاره خــوب شــود
یعنــی اینجــا زمانــی بــوده کــه در بیســت متــری
میشــد بــه آب رســید؛ امــا حــاال در عمــق
دویســت متــری بــه آب میت ـوان رســید .اســم
ایــن کار را را طــرح تعادلســازی گذاشــتهاند؛
یعنــی وضعیــت آب بایــد تــا  20ســال دیگــر بــه
حالــت اول برگــردد .در این طــرح ،آب مصرفی
را نصــف میکننــد؛ امــا مشــکل اینجاســت
کــه وقتــی آب نصــف شــد محصوالتــش
هــم نصــف میشــود .در حــال حاضــر ٪50
مــواد غذایــی کشــور از خــارج وارد میشــود
و کشــاورزان بــه شــهرها مهاجــرت میکننــد.
بــه کشــاورز گفتــه میشــود کــه بــا نصــف
آب بایــد از اول ســال آبــی ،یعنــی از اول مهــر
تــا مهــر دیگــر کشــاورزی کنــی؛ یعنــی اگــر
پاییــز ،غلــهکاری کــردی ،دیگــر در بهــار،
کاری نــداری .اگــر بهــار پنبــه یــا یونجــه
کاشــتی ممکــن اســت وســط کار ،آب تمــام
شــود؛ یعنــی جلــوی چشــم کشــاورز پنبــهاش
بــه گل مینشــیند؛ ولــی آبــش تمــام میشــود
و کنتــور هوشــمند ،خامــوش میشــود و دیگــر
نمیتوانــد آب بگیــرد .قانــون هــم میگویــد
کــه اگــر کشــاورز بــه ایــن کنتــور دســت زد
بایــد جریمــه شــود.
اکنــون شــهرداریها میگوینــد:
هزین ـه شــهرداری باالســت و بایــد تراکــم را
فروخــت .االن خانههــا ســه طبقــه اســت،
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بعــد هشــت و ده طبقــه میشــود .خانــه
یــک طبقــه بــوده و چهــار نفــر در آن زندگــی
میکردهانــد ،امــا حــاال ده طبقــه شــده و
چهــل نفــر اســتفاده میکننــد .بــا کــدام
آب؟ وزارت نیــرو -کــه مســئول آب اســت
و بایــد بــه شــهرداری بگویــد کــه تراکــم
نفــروش ،مــن آب نــدارم -هــم خوشــحال
اســت ،زیــرا پــول انشــعاب میگیــرد.
در حــال حاضــر بنده نظریه جدیــدی دارم
و آن اینکــه عامــل اول بحــران ،شــهرداریها،
دوم وزارت نیــرو و ســوم محیــط زیســت
اســت؛ زیــرا وقتــی در شــهری ،ایــن همــه بــرج
ســاختند ،تراکــم جمعیــت میشــود و فضــای
ً
ســبز میخواهــد ،مثــا دو هــزار هکتــار بــه
فضــای ســبز قــم اضافــه شــود .بــرای ایــن دو
هــزار هکتــار ،آب چنــد روســتا را بایــد بــه ایـن
مســئله اختصــاص داد؟ اکنــون در تهــران بایــد
دو هــزار هکتــار فضــای ســبز اضافــه شــود؛
در حالــی کــه در روســتاها بــه شــدت بــه
کشــاورزان فشــار میآورنــد.
مســئوالن میگوینــد :صرفهجویــی
کــن؛ ولــی خودشــان هیــچ اقدامــی در ایــن
ً
راســتا انجــام نمیدهنــد؛ اوال شــهرداری
بایــد هزینههایــش را کــم کنــد تــا تراکــم
کمتــری بفروشــد .وزارت نیــرو نیــز اوال بایــد
ً
جلــو ســاخت و ســاز را بگیــرد و ثانیــا :بیشــتر
از ســه طبقــه اجــازه ســاخت و ســاز ندهــد.
بایــد تبلیغــات هــم بشــود کــه همــگان ایــن
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ســبزش را توســعه میدهــد .االن بــا قدیــم
فــرق میکنــد .قدیمهــا اســتاندار جدیــد
یــک اســتان ،خواهــان توســعه کشــاورزی،
صنعــت و دانشــگاهها بــود امــا اکنــون،
اســتاندار بایــد ســطح کشــاورزی را کــم کند
و بــه تبــع آن کشــت یــک کشــاورز روســتایی
میشــود؛
نصــف

موضــوع را بداننــد .در ایــن صــورت مــردم
بــرای مهاجــرت مواظــب هســتند و ســریعا
اقــدام بــه مهاجــرت نمیکننــد؛ ولــی
وقتــی ساختوســاز آزاد اســت ،روســتاییان
امــاک و اموالشــان را میفروشــند و
مهاجــرت میکننــد .بایــد ســاخت و ســاز
محــدود شــود چــون همــه در خطرنــد.
دلیل
بــه ســازندگان نیــز بایــد گفتــه شــود کــه
خشکشدن دریاچه دو چیز
اجــازه پایــان کار در گــرو اســتفاده از شــیر
است :آب سطحیاش را سدها گرفتند و آبش
آالت کممصــرف اســت .همچنیــن بــه خانــه
هــای قدیمــی بــرای اســتفاده از شــیرهای کم شد و خشک شد؛ ولی چاهها مریضش کردند؛ یعنی
کــم مصــرف یارانــه داده شــود .همــان گونــه چی؟ آبش که خیلی پایین رفت ،آب شور از کف دریاچه
کــه المپهــای کــم مصــرف را آوردنــد و به چاهها میرود و بنابراین هر چقدر آب برود و چاهها
بیشتر شور میشوند و به این صورت این
مــردم در خانههــا اســتفاده کردنــد ،بایــد شــیر
دریاچه مریض شد.
کممصــرف ،دوش کممصــرف و ســیفون
کممصــرف ،رایــج شــود .بایــد آب پشــت
کشــاورزی
ولــی وزارت
بامهــا جمــع آوری شــود .ممکــن اســت آب در
تهـران ،امســال یــا ســال دیگــر جیرهبنــدی شــود
کشــوری مثــل اســترالیا ،بــذر و کــود خــوب
بــه کشــاورز میدهــد و ماشــین آالت
و قــم هــم ممکــن اســت ایــن گونــه شــود.
پیشــرفته ارائــه میکنــد تــا تولیــدات چنــد
در حــال حاضــر در تمــام برجهــا مخــزن
برابــر شــود .اکنــون در کشــور مــا بــه عنـوان
آب وجــود دارد و میخواهنــد آن را از
همیــن آب لولهکشــی پــر کننــد در صورتــی
مثــال بایــد ده هکتــار کشــت ،کــم شــده و
کــه بایــد مخــزن را از آب بــاران پــر کــرد.
تبدیــل بــه پنــج هکتــار شــود در حالــی کــه
در کانــادا  40-50هکتــار از زمینهــای
بایــد بگوینــد آقــای کردوانــی ناراحــت نباش
تــو بــا ایــن روشهــا میتوانــی از همیــن پنــج
شــور و بیحاصــل را کاری میکننــد کــه
هکتــار همــان محصولــی را برداشــت کنــی
آب بــاران را جمــع کننــد؛ آیــا در کشــور
کــه از ده هکتــار برداشــت میکــردی؛ امــا
ایــران چنیــن کارهایــی میشــود؟ شــهرداری
ایــن کار را نمیکننــد.
خیابــان را آب پاشــی میکنــد و فضــای
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بعــد بــه درهای بــا صفــا رســیدیم کــه دویســت تــا ســیصد روســتای
فضای سبز در تاریخ و ادبیات ایران
خوشمنظــره داشــت و درختــان را طــوری کاشــته بودنــد کــه
روســتاها را از گرمــای آفتــاب محفــوظ میکــرد ،ســرزمینی کــه
ســاکنان ایــران از روزگاران قدیــم بــه داشــتن باغهــای زیبــا و
رود آراکــس و رودهــای دیگــر ،آن را مشــروب میکردنــد ،بــه حــد
فرحانگیــز عالقــه بســیار داشــتند . 1ظــروف بــه جــا مانــده از آن دوران
کمــال ،مــزروع و آبــادان بــود.
کــه بــه درخــت ،شــاخ و بــرگ منقــوش اســت ،عالقــه آنــان را بــه
ویــل دورانــت در «تاریــخ تمــدن» مینویســد :بــاغ در همــه
ً
بــاغ و باغــداری نشــان میدهــد .مــردم ایــام اصــوال بــرای باغهــا و
ادوار تاریــخ از نظــر ایرانیــان نوعــی جلــوه و کشــش خاصــی داشــت.
بیش ـهها احتــرام فوقالعــادهای قائــل بودنــد تــا آنجــا کــه بیشــههای
درختــکاری بــه ســبک ایرانــی بعدهــا هــم بیــن اعــراب مســلمان و
سرســبز و خــرم را متبــرک میدانســتند و از ابنیــه دینــی محســوب
هــم در هندوســتان رواج یافــت و در قــرون وســطی الهامبخــش
میکردنــد .بارتلــد در تذکــره جغرافیایــی تاریخــی ایــران مینویســد:
اروپاییــان نیــز شــد .ایرانیــان بــرای تشــویق درختــکاری و باغــداری
درة حاصلخیــزی کــه بــه گفتــه هــرودت ،دیوکــس پایتخــت خــود
تــا آنجــا پیــش رفتنــد کــه بــه روایــت هــرودوت ،خشایارشــاه هنــگام
(همــدان) را در آنجــا ســاخته بــود ،در دامنــه کــوه الونــد قــرار داشــت
ســفر بــه ســارد ،درخــت چنــار زیبایــی را کــه نظــرش را جلــب
و از رود (دره)مرادبیــک و از نهرهــای دیگــر مشــروب میشــد .آنجــا
کــرده ،بــه طــا آراســت و یکــی از ســربازان جاویــد خــود را مأمــور
بــه واســطة وفــور آب همیشــه سرســبز و خــرم بــود و اطرافــش پــر از
حفاظــت آن کــرد .یونانیــان واژة پردیــس را از ایرانیــان اخــذ کردنــد
باغهــای میــوه ،انگــور و کشــتزار غلــه بــود.
و از طریــق آن ،ایــن واژه در همــه زبانهــای اروپایــی رواج یافــت.
در ســیاحتنامه فیثاغــورث نوشــته شــده اســت کــه چنــد روز
باغهــای ایرانــی بــه علــت زیبایــی فــوق العــادة خــود متــرادف
پــس از تاجگــذاری داریــوش کبیــر در شــوش بــه قصــد اقامــت در
بهشــت آســمانی بودنــد .ایــن لغــت بــا همیــن مفهــوم و بــه
پرســپولیس حرکــت کردیــم .در طــول راه از
صــورت فــردوس وارد زبــان عربــی شــد .در تــورات
انسان،
دیــدن چمنزارهــای وســیع و ســبز و
از پردیسهــای باســتانی خوزســتان یــا
جانشین خداوند در زمین است و
خــرم کــه تمامــش شــبدر بــود
بهشــتهای جاودانــی آنجــا صحبــت
برای اِعمال این جانشینی ،نه تنها از اختیار و آزادی
لــذت بردیــم .ایــن گیاهــی
شــده اســت .هنــر باغســازی
برخوردار است ،بلکه جهان ُم َسخر وی است تا بتواند در آن به دخل
اســت ســودمند کــه در
و ایجــاد فضــای ســبز قبــل از
و تصرف بپردازد .با وجود این به همان اندازه که انسان از اختیار و آزادی
یــک ســال ســه بــار از برخوردار است ،مسئول رفتار خویش با طبیعت و سایر مخلوقات نیز است؛ زیرا هخامنشــیان و بعــد از آن در
آن برداشــت میکننــد.
تخــت جمشــید و شــوش بــه
انسانباید آیینه تمامنمای اسماء و اوصاف الهی و حافظ مخلوقات او باشد تا
اعالتریــن درجــه خــود رســیده
شایسته جانشینی خداوند بر زمین شود .در غیر این صورت ،انسان از قدرتی
 . 1برگرفته از مقاله «فضاهای سبز
بــود و در ایــران در بیشــتر شــهرها
سوء استفاده کرده است که صرف ًا به دلیل جانشینی خداوند بر زمین به
در ارزشهای کهن ایرانی اسالمی و
باغهایــی پــر از درختــان زیبــا
وی اعطا شده است و نتیجه آن نیز دوری از صفات خداوندی و
ضرورت آموزش این ارزشها در دوران
کنونی» ،فرهود گل محمدی ،کتاب اخالق و
وجــود داشــت کــه بــه آن پردیــس
برهمزدن نظم طبیعت خواهد بود.
محیط زیست.
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میگفتها نــد .
هنــر باغســازی (پردیسســازی) یکــی از هنرهــای کهــن
ایــران اســت کــه متأســفانه امــروزه ایــن هنــر نیــز دســتخوش یــورش
فــنآوری و ارزشهــای غربــی شــده اســت .ســنتهای باغســازی
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ایــران حــاوی ارزشهــای ویــژهای اســت بــاغ ایرانــی یــک مظهــر
قدرتمنــد معنــوی اســت .بــاغ ایرانــی انقالبــی در صنعــت آبرســانی
عرضــه کــرد .ابــداع قنــات (کاریــز) اســتفاده از آب باریکههــای
زیرزمینــی را بــرای آبیــاری عملــی ســاخت و زندگــی و ســکونت در
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کوهپایههــای البــرز و زاگــرس را امکانپذیــر کــرد .بــاغ بــه نوبــه
خــود معجــزهای بــود و تکنولــوژی کــه نظــام آبیــاری و شــیوههای
تهویــه را شــامل میشــد ،فضــای مســکونی مناســب و مطبوعــی در
قلمرویــی برهــوت و بـیآب میســاخت؛ همچــون بــاغ فیــن کاشــان.
بــا یــک نظــر کوتــاه بــه تاریــخ باغســازی در ایــران دیــده میشــود
کــه نخســتین پردیسهــا یــا بهشـتها و درختزارهــای زیبــا در شــوش،
تخــت جمشــید و ســپس در همــه شــهرهای ایــران از قبیــل اصفهــان،
ری ،صــد دروازه (دامغــان) ،شــیراز و ســایر مناطــق اســتان فــارس
ســاخته شــدند .باغهــا و پردیسهــای قدیــم ماننــد بــاغ گلشــن طبــس
کــه در وســط شــورهزارهای تفتــه کویــر احــداث شــدند و در آنهــا
درختــان خرمــا و انـواع درختــان دیگــر کاشــته شــدند ،زیبایــی خاصــی
دارنــد و انســان را بــه هیجــان مــیآورد .در تمــام شــهرهای کویــری
همچــون کاشــان ،یــزد ،طبــس ،کرمــان ،بیرجنــد ،گنابــاد ،فــردوس،
مشــهد ،کاشــمر ،نیشــابور ،ســبزوار ،بیهــق ،دامغــان ،ســمنان ،ری،
قــم ،خــور و بیابانــک هــر جــا چشــمهزار و آبــی باشــد ،یــک بــاغ
ی دیــده میشــود .اشــعار بســیاری از شــعرا در وصــف باغهــا،
ایرانــ 
پردیسهــا ،چشــمهها و گــذر آب جویبارهــا نمــود اهمیــت ایــن
مقولــه در ادبیــات ایــران زمیــن اســت؛ بهویــژه در آثــار شــاعران مناطــق
کویــری ماننــد محتشــم کاشــانی از کاشــان ،فرخــی یــزدی و وحشــی
بافقــی از یــزد ،هاتــف اصفهانــی و شــیخ بهایــی از اصفهــان ،خواجوی
کرمانــی از کرمــان و حافــظ و ســعدی از شــیراز.
در تهــران در زمــان قاجاریــه باغهــای متعــددی احــداث شــدند؛
از جملــه بــاغ گلســتان ،بــاغ اللـهزار و باغشــاه .در زمــان کریمخــان،
بــاغ جنــت ســاخته شــده بــود کــه از شــمال بــه مــکان میــدان امــام
خمینــی(ره) کنونــی محــدود میشــد .در بعضــی قســمتهای
تهــران ،باغهــا و پارکهــای بــزرگ و گردشــگاههایی بــرای مــردم
تهــران وجــود داشــته اســت؛ ماننــد بــاغ نظامیــه و بــاغ نگارســتان در
میــدان بهرســتان ،و ایــن عــاوه بــر باغهایــی بــوده کــه در بیــرون
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تاریــخ نابــود شــده اســت.
شــهر از چهــار طــرف وجــود داشــته اســت.
در اســـطورهشنــــاســــی ایرانیــان ،درختــان ،بــه ویــژه درختــان
ایــران در گذشــته ،آب و ه ـوای دلپســندتر ،خرمتــر و باصفاتــری
کهنســال ،مقــدس بودنــد .بــه عقیــده ایرانیــان قدیــم ،درختــان،
داشــت کــه ایــن وضــع ،در تواریــخ یــزد ،کاشــان و ...ضبــط شــده
انســانهای خوبــی بودنــد کــه پــس از مــرگ بــه درخــت تبدیــل
اســت .شــواهد تاریخــی نشــان میدهــد کــه ســرزمینهای جنــوب
شــدهاند تــا زندگــی جــاودان داشــته باشــند .بــه همیــن دلیــل
ایــران بــه ویــژه اســتان فــارس و کرمــان از تخــت جمشــید تا بلوچســتان
قطــع درختــان ،امــری ناصــواب پنداشــته میشــد .آنــان معتقــد
کــه در گذشــته ،گاهـواره تمــدن بشــری بــوده اســت ،امــروزه بــه کویر
بودنــد هــر کــس درخــت کهنســال یــا درخــت مثمــری را
تبدیــل شــده اســت .در کتــاب تاریــخ یــزد ،تألیــف جعفــر
از
قطــع کنــد ،در همــان ســال ،یکــی از خویشــاوندان
بــن محمــد بــن حســن جعفــری (قــرن نهــم) ،از
بحرانی
های
نشانه
دیگر
باغهــای زیبــا ،بادگیرهــا و باغچههــای فــراوان
خــود را از دســت خواهــد داد .درخــت چنــار،
َ
روند
بر
مدیریت
نبود
فعلی،
وضعیت
بودن
صحبــت میشــود؛ از جملــه بــاغ عــاء
ســرو ،کنــار و انــار نــزد ایرانیــان محبوبیــت
است.
آینده
وضعیت
از
ما
بودن
نامطمئن
و
موجود
یــزد ،بــاغ فیــروزی ،کــه دارای بادگیرهــای
بیشــتری داشــتند .درخــت چنــار بــر محــل
نشان
اوضاع
نداشتن
دست
در
و
مدیریت
ضعف
این
وســیعی ســایه میافکنــد و مــردم معتقــد
عالــی ،حــوض ،درختــان بســیار ،داربندهــا
نه
و
است
بحرانی
فعلی،
وضعیت
که
دهد
می
بودنــد کــه ایــن درخــت از شــیوع تــب و
و چشــمههای نیکــو بــوده اســت .در
انتقال.
مراحل
های
نابسامانی
بیماریهــای عفونــی جلوگیــری میکنــد علــم
هــر حــال ایــن باغهــا و باغهــای دیگــر در
پزشــکی ثابــت کــرده اســت کــه بعضــی از درختــان
شــهر کویــری یــزد ،خــود نشــان از ایــن دارد کــه
بــا تالشهــای مســئوالنه و همــت بــاال چنیــن سرســبزی را
بــا متصاعــد کــرد اسانســی ســانی بــه نــام فیتونســید در ه ـوا
ســبب نابــودی بســیاری از میکروبهــا و جانــوران مضــر و ریــز
میتـوان حتــی در دل کویــر ایجــاد کــرد .ایــن باغســتانهای مختلــف
مضــر میشــوند.
و متفــاوت کــه در نقــاط مختلــف ایــن مــرز و بــوم نمایــان بــوده و بــه
مــردم در دوران قبــل از اســام پیــش از آغــاز جنــگ ،شــاخهای
همــت و یــاری مردمــان هــر منطقــه در گذشــته بــه وجــود آمده اســت.
از درخــت کنــار را در جلــوی پــای ســربازان خــود میانداختنــد تــا
ســاعی معتقــد اســت کــه ســطح جنگلهــای ایــران در گذشــته
آنــان را از گزنــد دشــمنان حفــظ کننــد .درخــت ســرو در گونههــای
بیــش از  30میلیــون هکتــار بــوده اســت .بویــک اتریشــی پــس از
درختــی ایــران ،مقــام خاصــی دارد .ایرانیــان باســتان همــواره بــه
بررسـیهای زیــاد بــه ایــن نتیجــه رســید کــه در دو هــزار ســال قبــل،
ایــن درخــت بــا دیــده احتــرام مینگریســتند .ســرو بــرای پارســیان
ایــران قریــب  80میلیــون هکتــار جنــگل داشــت .ش ـواهد تاریخــی
مقــدس بــوده اســت و آنــان بــرای ایــن درخــت ،کرامــت بیشــماری
نشــان میدهنــد زمانــی کــه رهبــران مذهبــی و سیاســی کشــورهای
قائــل بودنــد و تغذیــه از گــرده ،بــرگ و جوانــه آن را ســبب طــول
اروپایــی ،مــردم را بــه جنگلتراشــی دعــوت میکردنــد تــا از ایــن
عمــر میدانســتند .در افســانههای پارســی ،اصــل ایــن درخــت را
راه پــول بیشــتری بــه دســت آورنــد ،شــاهان و رهبــران مذهبــی ایــران،
از بهشــت میدانســتند و آن را درخــت مینــو مینامیدنــد .اثــر نفــوذ
مــردم را بــه طبیعتدوســتی تشــویق میکردنــد؛ ولــی بــا وجــود ایــن
روحانــی ایــن درخــت در ایرانیــان ،چنــان اســت کــه در تمــام مظاهــر
بــه دالیــل متعــدد ،ســطح وســیعی از جنگلهــای ایــران در ادوار
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میوههــای آن را مرواریــد ،لعــل ،زمــرد ،فیــروزه تشــکیل میدادنــد
تمــدن ،نشــانی از آن وجــود دارد .در قالــی ،پارچــه ،نقاشــیهای
و پرندههایــی کــه از مینــای خالــص ســاخته شــده بودنــد ،بــر روی
مینیاتــور و ،...نمــاد ســرو از نقشهــای اصلــی اســت و از آن در
شــاخههای آن جــای داشــتند.
قالــی و پارچهبافــی بــه نــام کجبوتــه و یــا بوتــه ترمــهای ـ کــه از
ادبیــات ایــران در برقــراری رابطــه نزدیــک و دوســتانه میــان
طرحهــای اصیــل ایــران اســت ـ اســتفاده میشــود.
در تاریــخ ایــران ،همــواره از ســروی ذکــر میشــود کــه
انســان و طبیعــت نقــش مهمــی داشــت .ادیبــان ،بــاغ را پناهگاهــی
زرتشــت آن را از بهشــت آورده و در کاشــمر اســتان خراســان غــرس
آرام و مظهــر شــکوه و عظمــت جهــان ،توصیــف و قــد کشــیده
نمــوده اســت .ایــن ســرو در ادبیــات ایــران ،شــهرت
و بلنــد انســان را بــه ســرو و پوســت زیبــا و لطیــف را
براي
بــه گل تشــبیه میکردنــد .در کتــاب اوســتا،
زیــادی داشــت و دقیقــی و فردوســی دربــاره آن
حل مشکالت محيط زيست،
زرتشــت از اهورامــزدا میپرســد :چــه قومــی
اشــعاری ســرودهاند .مــردم ایــران بــه ایــن ســرو
به مشارکت مردم نياز داريم .اگر مردم
احتــرام بســیاری مینهادنــد و بــر آن نذرهــا دانش زيستمحيطي باال ،آگاهي کافي و رويکرد خوشــبختتر اســت؟ جــواب میگیــرد:
ملتــی کــه درخــت مثمــر بــکارد و زمینهــای
میبســتند .آن درخــت ســرو بســیار تنومنــد
صحيح درباره محيط زيست داشته باشند،
بــیآب و علــف را بــه زمینهــای کشــاورزی
بــود؛ ولــی بــرای جلوگیــری از توســعه خرافــات
قطع ًا به تخريب آن حساسيت نشان
تبدیــل کنــد .ظــروف ســفالینی کــه از  400ســال
بــه فرمــان خلیفــه متــوکل قطــع شــد .امــروزه هــم
میدهند.
پیــش از میــاد باقــی ماندهانــد ،منقــوش بــه مناظــری
بــر برخــی از ایــن نــوع درختــان مــردم روســتایی نــذر
همچــون تصویــر آبگــرو درختــان هســتند .جلوههــای طبیعــت در
میبندنــد و امیــد شــفا یافتــن و بــرآوردن آرزوهــای خــود را دارنــد.
ایــران ،چنــان محبوبیتــی داشــتند کــه دی ـوار منــازل بــه مناظــری از
درخــت نــزد ایرانیــان ،نمــاد طــراوت ،آرامــش و زیبایــی بــود و
طبیعــت منقــوش میشــد .تصاویــر درخــت ســرو و خرمــا در تخــت
بســیاری از فرمانروایــان دســتور میدادنــد تــا داخــل قصـ ِـر آنــان نیــز
جمشــید ،خــود گـواه ایــن نظریــه اســت .در آن ایــام از آنجایــی کــه
بــا گل و درختــان مصنوعــی تزییــن شــود.
موقعیــت اجتماعــی افــراد بــا میــزان و تعــداد دامهــای آنــان ســنجیده
فردوســی از درختــی ســخن میگویــد کــه بــرای کیخســرو
میشــد ،بــرای نگهــداری دام بیشــتر ،الزم بــود کــه جنگلهــا و
ســاخته شــده بــود .تنــه ایــن درخــت از نقــره ،شــاخههای آن از
مراتــع اطــراف منطقــه مســکونی خــود را حفــظ کننــد.
طــا و یاقــوت و میوههــای آن میــان تهــی بــوده و داخــل آن را از
مخلــوط مشــک و گالب پــر میکردنــد .در دربــار غزنویــان هــم
همگــی مــا بــا داســتان انوشــیروان عــادل و مــرد پیــری کــه درخــت
گــردو میکاشــت آشــنا هســتیم .انتخــاب روزی بــرای درختــکاری
بــه ایــن موضــوع ،توجــه زیــادی میشــد .بعدهــا مغــوالن تحــت
( 15اســفند) کــه ســازمان ملــل متحــد ،دولتهــای جهــان را بــدان
تأثیــر فرهنــگ ایــران قــرار گرفتنــد و اتاقهــای خــود را بــا درختــان
ً
و گلهــای مصنوعــی تزییــن میکردنــد .زیباتریــن آنهــا درختــی
تشــویق میکنــد ،عقیــدهای کامــا ایرانــی اســت و مــا بــا آن از 14
قــرن پیــش آشــناییم .آقــای فــن هاگــن آلمانــی ،پــدر علم جنگلــداری
بــود کــه بــرای تیمــور ســاخته شــد و در داخــل چــادر ســلطنتی در
میگویــد« :حداکثــر آن قــدر برداشــت کنیــم کــه ســاالنه میرویــد
ســمرقند قــرار داشــت .ایــن درخــت کــه بلنــدی آن بــه بلنــدی قامــت
و جنــگل را حداقــل بــه شــکلی کــه از گذشــتگان دریافــت کردیــم بــه
یــک انســان بــود ،برگهایــی ماننــد کاج داشــت؛ در حالــی کــه
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آینــدگان بســپاریم ».ایــن ســخنان بــرای ایرانیــان تازگــی نــدارد؛ زیــرا
دهقانــی پیــر و دوراندیــش در  14قــرن پیــش ،کلماتــی پرمعنیتــر
بــه انوشــیروان گفــت و بــه خاطــر آن کیســهای زر پــاداش گرفــت:
«دیگــران کاشــتند و مــا خوردیــم ،مــا بکاریــم دیگــران بخورنــد».
شــاید بت ـوان اذعــان کــرد کــه پــس از حملــه مغــول بــه ایــران،
همبســتگی قلبــی ایرانیــان بــا طبیعــت تــا حــدودی سســت شــد.
مغــوالن ،مردمــی کــوچرو بودنــد و هیچگونــه همبســتگی بــا منطقــه
خاصــی نداشــتند .افــکار و شــیوه زندگــی آنهــا در ایرانیــان بیتأثیــر
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نمانــد و حتــی برخــی از اق ـوام ایرانــی کــه تــا قبــل از حملــه مغــول،
یکجانشــین بودنــد ـ ماننــد ایــل شاهســون ـ همچــون آنــان زندگــی
ایالتــی در پیــش گرفتنــد؛ هــر چنــد کوچنشــینی قبــل از حملــه
مغــول نیــز در ایــران وجــود داشــت .ناامنیهــای آن زمــان خــود نیــز
ســبب شــد کــه دامــداران هنــگام کــوچ کــردن ،خانوادههــای خــود
را بــه همــراه ببرنــد و در منطقــه ییــاق و قشــاق مکانهایــی بــرای
زیســتن و کشــاورزی بــه وجودآورنــد کــه در بســیاری نقــاط ،همــراه
بــا جنگلتراشــی بــوده اســت.
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از ظرفیــت خــاك جنگلهــا بــرای ذخیرهســازی آب متأثــر اســت.
نگاهی به وضعیت منابع آب در ایران و جهان
ماهیــت منطقـهای منابــع آب ،مانــع از آن شــده اســت تــا جامعــه
جهانــی بیانیــه یــا كنوانســیون خاصــی را بــرای آن تصویــب كنــد؛
بــروز خشكســالی باعــث شــده اســت كه كشــور بــه صــورت
بیانی ـهای كــه بــه طــور فزاینــده ،عمــق نگرانیهــای بشــر را در ایــن
جدیتــری بــا مشــكالت كمبــود آب مواجــه شــود1؛ امــا
بــاره منعكــس ســازد .آب ،كاالیــی منحصــر بــه فــرد و مادهای بســیار
محدودیتهــای منابــع آب از یــك ســو و برداشــت بیرویــه از
حیاتــی اســت .محدودیتهــای ایــن مــادة حیاتــی ،ظرفیتهــای
ایــن منابــع محــدود و تخلیــه ضایعــات و پســماندها در منابــع آبــی از
ســایر منابــع حیاتــی از جملــه غــذا ،انــرژی ،ذخایــر ماهــی و حیــات
ســوی دیگــر ،در حــال تضعیــف ایــن منبــع حیاتــی اســت .جمهــوری
وحــش را تحــت فشــار قــرار میدهــد .اســتحصال ســایر منابــع ،از
اســامی ایــران بــه دلیــل قــرار گرفتــن در كمربنــد خشــك و نیمــه
جملــه غــذا ،م ـواد معدنــی و فرآوردههــای جنگلــی نیــز بــه تناســب
خشــك جهــان در زمــره كشــورهای بــا محدودیــت منابــع آب قلمــداد
مقــدار كمــی و كیفــی منابــع آب میتوانــد محــدود شــود .در
میشــود و بــه همیــن دلیــل نیــز ایــن مــاده حیاتــی در ایــران ،یكــی
شــماری از حوزههــای آبخیــز جهــان ،محدودیتهــای آب آشــكار
از مهمتریــن اركان توســعه كشــور اســت كــه توســعه ســایر بخشهــا
شــده اســت .در برخــی از فقیرتریــن و ثروتمندتریــن كشــورهای
در گــرو بهرهبــرداری پایــدار از آن اســت.
جهــان نیــز ســرانه اســتحصال آب بــه دلیــل مســایل زیس ـتمحیطی،
افزایــش هزینههــا و كمیابــی ،در حــال كاهــش اســت.
الف) وضعیت آب در جهان
توزیــع جریانهــای آبــی نیــز در ســطح جهــان نامتعــادل اســت و
آب شــیرین نــه یــك منبــع جهانــی ،بلكــه منبعــی منطقــهای
بــا توزیــع جمعیــت تناســب نــدارد .از مجمــوع كل آبهــای جهــان،
محســوب میشــود كــه در حوزههــای آبخیــز خاصــی
گسترش
 97/4درصــد آن را آب شــور دریاهــا و اقیانوسهــا
از جهــان قابــل دســترس اســت و بــه دلیــل
مسائل و مشکالت
تشــكیل میدهنــد كــه بــه دلیــل شــوری قابــل
محدودیــتآن بــه اشــكال مختلفــی یافت
زیستمحیطی و ضرورت حل آنها را میتوان
اســتفاده نیســتند .بــه ایــن ترتیــب از مجمــوع
میشــود .در برخــی از حوزههــای
از جمله نیازهای امروزی مردم دنیا دانست .پس
منابــع آبــی جهــان ،ذخایــر آب شــیرین تنهــا
آبخیــز ،ایــن محدودیتهــا فصلــی
الزم است با توجه به نیازهای امروزی جامعه بشری،
 2/6درصــد كل حجــم ذخایــر آبهــای
هســتند كــه بــه قابلیــت و توانایــی
ظرفیتهای وقف مورد بهرهبرداری قرار گیرد ،و با
ســطح زمیــن را شــامل میشــود كــه بخــش
ذخیرهســازی آب در دورههــای
برنامههای زیربنایی ،فرهنگ وقف در جامعه
اعظــم آن بــه صــورت یــخ در قطبهــای كــره
خشــك وابســته اســت .در ســایر مناطق،
ترویج شود.
زمیــن و یخچالهــای طبیعــی ( 1/98درصــد) و
محدودیتهــا از میــزان تغذیــه دوبــاره
آبهــای زیرزمینــی ( 0/59درصــد) وجــود دارنــد كــه
ســفرههای آب زیرزمینــی ،میــزان ذوب بــرف یــا
در دســترس نیســتند .بــه ایــن ترتیــب از مجمــوع آبهــای كــره زمین
تنهــا  0/014درصــد آب قابــل اســتفاده بــوده و در واقــع حیــات
 . 1هفتهنامه برنامه ،شماره .273
آدمــی وابســته بــه همیــن مقــدار انــدك آب اســت .از ایــن مقــدار
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نیــز حــدود  0/001درصــد ،آب موجــود در اتمســفر ،رودخانههــا،
گیاهــان و جانــوران 0/005 ،درصــد رطوبــت خــاك و  0/007درصــد
آب شــیرین موجــود در دریاچههــا اســت.
میــزان آبــی كــه ســاالنه از اقیانوسهــا تبخیــر میشــود ،حــدود
 425هــزار كیلومتــر مكعــب اســت .بخــش اعظــم آن بــه صــورت
بارندگــی بــه اقیانوسهــا برمیگــردد و تنهــا حــدود  40هــزار
كیلومتــر مكعــب بــه صــورت نــزوالت جــوی در خشــكیها تخلیــه و
بــه صــورت روانآب از طریــق رودخانههــا و جریانهــای زیرزمینــی
دوبــاره بــه ســوی اقیانوسهــا جــاری میشــود.
بــه ایــن ترتیــب مشــاهده میشــود ،برخــاف اینكــه بخــش
اعظــم ســطح زمیــن را آب پوشــانده ،تنهــا بخــش اندكــی از آن بــرای
بشــر قابــل اســتفاده اســت و در حقیقــت تمــام برنامهریزیهــای
بشــر بایــد بــا توجــه بــه ایــن محدودیتهــا صــورت پذیــرد .
از طــرف دیگــر ،توزیــع و پراكنــش ایــن حجــم محــدود آب نیــز
در ســطح كــره زمیــن ،بســیار ناهمگــون اســت و توزیــع مكانــی و
زمانــی آب نیــز بســیار متغیــر بــوده و منطبــق بــا پراكنــش جمعیــت و
نیــاز جوامــع بشــری بــه آب نیســت.
میــزان آب مصرفــی انســانی ،مقــدار آبــی اســت كــه برداشــت
میشــود؛ امــا بــه رودخانههــا یــا آبهــای زیرزمینــی بــاز نمیگــردد؛
زیــرا تبخیــر شــده یــا در گیاهــان و فرآوردههــای كشــاورزی ذخیــره
میشــود .میــزان آب مصرفــی انســانی ،حــدود  2290كیلومتــر مكعــب
در ســال اســت .حــدود  4490كیلومتــر مكعــب نیــز بــرای رقیقكــردن
و كاهــش آلودگیهــا اســتفاده میشــود .حاصــل جمــع ایــن دو عــدد
 6780كیلومتــر مكعــب در ســال اســت كه نیمــی از مجمــوع آبهای
روان پایــدار(آب شــیرین) كــره زمیــن را تشــكیل میدهــد.
ً
اگــر میانگیــن تقاضــای ســرانه آب ،اصــا تغییــر نكنــد و جمعیت
جهــان بــر اســاس پیشبینیهــای ســازمان ملــل بــه نــه میلیــارد نفــر
در ســال  2050برســد ،آبــی كــه بشــر اســتحصال میكنــد ،حــدود
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 10200كیلومتــر مكعــب ،یعنــی حــدود  82درصــد آبهــای روان
شــیرین كــره زمیــن خواهــد بــود .اگــر عــاوه بــر جمعیــت،
تقاضــای ســرانه نیــز افزایــش یابــد ،محدودیــت شــدید آب در ســطح
جهــان ،قبــل از ســال  2100نمایــان خواهــد شــد.
ب) وضعيت آب در ايران
اي ـران ،ســرزمینی كوهســتانی اســت كــه دو رشــته كــوه البــرز بــا
جهتگيــری شــرقی ـ غربــی و رشــتهكوه زاگــرس بــا جهتگيــری
شــمال غربــی ـ جنــوب شــرقی در آن قـرار گرفتهانــد .ايــن دو رشــتهكوه
هماننــد ديــوارهای ،مانــع رســيدن ابرهــای بــارا نزا از شــمال و غــرب
كشــور میشــوند و بــه همیــن دليــل نيــز بخــش اعظــم كشــور را مناطــق
خشــك و نيمــه خشــك تشــكيل میدهــد .كمبــود منابــع آبــی همـواره
يــك عامــل محدودكننــده فعاليتهــادر كشــور ،بــوده اســت.
توزيــع مكانــی آب در ايــران بــه دليــل شــرايط طبيعــی بســيار
ناهمگــن اســت .توزيــع زمانــی نــزوالت جـ ّـوی در كشــور نيــز ماننــد
توزيــع مكانــی ،رونــد مشــابهی را نشــان میدهــد و میـزان آن در ســالها
و حتــی در فصــول مختلــف ،متغيــر اســت .ايــن مســأله ،مشــكالت
گوناگونــی را در چنــد ســال اخيــر بــرای بخشهــای مختلــف ،بــه
ويــژه بخــش كشــاورزی و تأمیــن آب شــرب شــهرها بــه همـراه داشــته
و زيانهــای بســیاری را بــه ايــن بخــش تحمیــل كــرده اســت؛ حتــی
توزيــع نامناســب زمانــی بارشهــا در ســالهای معمولــی نيــز از تنگناهای
جــدی محدوديــت منابــع آب ايـران اســت و ايــن معضــل در ســالهای
خشــك تشــديد میشــود؛ بـرای نمونــه ،در مناطقــی كــه از نظــر بــارش
نــزوالت جــوی در زمــره مناطــق پــر بــاران طبقهبنــدی میشــوند ،در
بعضــی از ماههــای ســال ،كمآبــی ،مشــهود اســت .تحليــل زمانــی
نــزوالت جـ ّـوی ،بيــان كننــده دامنــه تغييـرات زيــاد آن از ســالی بــه ســال
ديگــر اســت .جــدول شــماره  2حجــم حاصــل از ريزشهــای جــوی را
در حوزههــای آبريــز كشــور نشــان میدهــد.
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بــا توجــه بــه رونــد رشــد جمعيــت كشــور و تشــديد نيــاز
بخشهــای مختلــف ،افزايــش مصــرف آب بخــش شــهری،
روســتايي و صنعتــی اجتنابناپذيــر خواهــد بــود .آب در فرآينــد
توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی كشــور ،نقــش عمــده و
كليــدی دارد .افزايــش توليــدات كشــاورزی و امنيــت غذايی ،توســعه
مراكــز جمعيــت شــهری و روســتايی و بهبــود و ارتقــای كيفيــت
زندگــی در گــروی انجــام ســرمايهگذاریهای الزم و هماهنــگ در
ابعــاد مختلــف توســعه و بهرهبــرداری از منابــع آب اســت.
منابــع آب تجديــد شــونده كشــور بــا توجــه بــه وضعيــت
بارندگــی ،پوشــش گياهــی و ســاير عوامــل تأثيرگــذار در حجــم
نــزوالت جــوی ،حــدود  139-130میليــارد متــر مكعــب در ســال
اســت كــه حجــم قابــل اســتحصال و بــا احتســاب آبهــای برگشــتی
حــدود  126میليــارد متــر مكعــب بــرآورد میشــود .از كل آبهــای
تجديــد شــونده ،حــدود  105میليــارد متــر مكعــب را جريانهــای
ســطحي و  25میليــارد مترمكعــب را جريانهــای نفــوذی بــه منابــع
زيرزمینــی تشــكيل میدهنــد.
در حالــی كــه متوســط حجــم كل آب ســاالنه كشــور ،رقــم
ثابتــی اســت ،تقاضــا بــرای آب بــه علــت رشــد جمعيــت و توســعه
كشــاورزی ،شهرنشــينی و صنعــت در خــال ســالهای اخيــر،
متوســط ســرانه آب قابــل تجديــد كشــور را تقليــل داده اســت؛ بــه
گونـهای كــه ايــن رقــم در ســال  1340حــدود  5500مترمكعــب بــود
در ســال  1357بــه حــدود  3400در ســال  1367به حــدود  2500و در
ســال  1376بــه حــدود  2100متــر مكعــب كاهــش يافتــه اســت .ايــن
میــزان بــا توجــه بــه رونــد افزايــش جمعيــت كشــور در ســال 1385
بــه حــدود  1750تنــزل يافتــه اســت و در افــق ســال  1400بــه حــدود
 1300مترمكعــب تنــزل خواهــد يافــت .صــرف نظــر از تفاوتهــای
آشــكار منطقـهای در كشــور و طيــف گســترده مناطــق خشــك نظيــر
ســواحل خليــج فــارس و دريــای عمــان ،نيمــه شــرقی كشــور از

خراســان تــا سيســتان و بلوچســتان و نيــز حوزههــای مركــزی كــه
میــزان ســرانه آب قابــل تجديــد در آنهــا از میــزان متوســط كشــور
بــه مراتــب پايينتــر اســت ،ارقــام متوســط ســرانه آب كشــور در
ســالهای آينــده بــه مفهــوم ورود ايــران بــه مرحلــه تنــش آبــی و
كمآبــی خواهــد بــود.
برداشــت بیرويــه آب از آبهــای زيرزمینــی ،يكــی ديگــر از
مســايل اساســی كشــور در بخــش آب بــه شــمار میآيــد كــه در
حــال حاضــر ،مشــكالت جــدی را در كشــور پديــد آورده اســت .بــه
همیــن دليــل نيــز در بســياری از نواحــی كشــور ،ســطح ســفرههای
آب زيرزمینــی افــت كــرده و بــا توجــه بــه خشكســالیهای اخيــر،
افزايــش بهرهبــرداری از آبهــای زيرزمینــی تشــديد شــده و
خســارتهای جبرانناپذیــری را بــر منابــع آبــی زيرزمینــی كشــور
وارد آورده اســت.
در كنــار كاهــش كمیــت منابــع آب ،انتشــار پســابهای
صنعتــی ،كشــاورزی و شــهری هــم از ديگــر عوامــل تهديدكننــده
منابــع محــدود آب كشــور محســوب میشــوند .هــر چنــد در خــال
ســالهای گذشــته بهويــژه برنامههــای ســوم و چهــارم توســعه،
اقدامهــای قابــل قبولــی بــرای تصفيــه پســابهای شــهری و صنعتــی
صــورت گرفتــه و مبيــن توجــه دولــت بــه حفاظــت از كيفيــت منابــع
آب اســت؛ امــا بــا توجــه بــه افزايــش جمعيــت كشــور ،گســترش
شهرنشــينی و توســعه فعاليتهــای صنعتــی و كشــاورزی ،ضــروری
اســت تــا اقدامهــا از شــتاب بيشــتری برخــوردار شــوند.
ج) شاخصهای تطبيقی منابع و مصارف آ 
ب
بــا فرارســيدن قــرن بيســت و يكــم و همزمــان بــا افزايــش جمعيــت
بهويــژه در كشــورهای در حــال توســعه ،تقاضــا بــرای آب بــه منظــور
تأمیــن نيازهــای جمعيتــی ،افزايــش قابــل مالحظــهای يافتــه اســت.
ايــن موضــوع بــه ویــژه در مناطقــی از جهــان كــه بــه صــورت طبيعــی

هژــیو هدـنورــپ

همـواره بــا كمبــود آب مواجــه بودنــد ،بيشــتر حايــز اهمیــت اســت.
همانگونــه كــه عنــوان شــد ،توزيــع مكانــی آب در جهــان،
بســيار نامتــوازن اســت و بــه همیــن دليــل نيــز میــزان دسترســی
و ســرانه مصــرف آن نيــز تفاوتهــای فاحشــی را در بيــن مناطــق
مختلــف جهــان ،نمايــان میســازد.
يكــي از شــاخصهای بســيار مهــم دربــاره وضعيــت منابــع آبــی
هــر كشــور ،نســبت اســتحصال آب بــه آب قابــل دسترس(پتانســيل
آبــی) اســت .ايــن شــاخص از تقســيم آب مصــرف شــده بــه آب
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قابــل دســترس هــر كشــور بــه دســت میآيــد .هــر چــه ،مقــدار ايــن
شــاخص بزرگتــر باشــد ،میــزان فشــار بــر منابــع آبــی كشــور بيشــتر
بــوده و مبيــن تنــش آبــی در يــك كشــور اســت .بــر اســاس ايــن
معيــار در صورتــي كــه مقــدار ايــن شــاخص در دامنــه  1-5باشــد
كشــور مــورد نظــر هيــچ گونــه تنــش آبــی نــدارد ،در صورتــي كــه
شــاخص مزبــور بيــن  5-20باشــد كشــور دارای تنــش آبــی كــم،
اگــر بيــن  20-40باشــد دارای تنــش آبــی متوســط و بيــش از  40نيــز
دارای تنــش آبــی شــديد خواهــد بــود.
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يكــی ديگــر از شــاخصهای مصــرف منابــع آب ،شــاخص
بهــرهوری آب اســت كــه نشــان میدهــد بــه ازای هــر واحــد توليــد
ناخالــص داخلــی چــه مقــدار آب مصــرف شــده اســت .بــرای
محاســبه ايــن شــاخص ،توليــد ناخالــص هــر بخــش بــر مقــدار آب
مصــرف شــده در بخــش مزبــور تقســيم میشــود و عــدد حاصــل بــه
عنـوان شــاخص اســتفاده میشــود .مقــدار ايــن شــاخص بــه تبعيــت
از شــرايط و ســاختار اقتصــادی كشــورها متفــاوت اســت .بررســی
ايــن شــاخص در بيــن كشــورهای مختلــف جهــان ،تفاوتهــای
آشــكاری را بيــن كشــورهای توســعه يافتــه و درحــال توســعه نشــان
میدهــد؛ بــه گونـهای كــه مقــدار كل ايــن شــاخص بيــن  28/2در
كشــورهای بــا درآمــد بــاال تــا  0/8در كشــورهای بــا درآمــد پاييــن در
نوســان اســت .بــر اســاس اطالعاتــی کــه بانــك جهانــی در ســال
 2006منتشــر کــرده اســت ،متوســط ايــن شــاخص طــي دوره -2004
 1987در ايــران بــراي بخشهــای كشــاورزی ،صنعــت و شــاخص
كل بــه ترتيــب معــادل  26/2 ،0/2و  1/6بــوده اســت كــه نســبت
بــه كشــورهای توســعه يافتــه و متوســط جهانــي ،ارقــام پايينتــری را
نمايــان میســازد (بــه اســتثنای بخــش صنعــت).
همانگونــه كــه مالحظــه میشــود ،مقــدار ايــن شــاخص در
كشــورهای توســعه يافتــه بــه دليــل فنآوریهــای باالتــر از كارآيــی و
بهــرهوري بيشــتر برخــوردار بــوده و بــه همیــن دليــل نيــز بــه ازاي هــر
واحــد مصــرف آب ،ارزش افــزوده بيشــتري نســبت بــه كشــورهای
كمتــر توســعه يافتــه توليــد میكننــد .ايــن در حالــی اســت كــه اكثــر
كشــورهای توســعه يافتــه بــه دليــل قــرار گرفتــن در عرضهــای باالتــر
كــره زمیــن كمتــر بــا محدوديــت آبــی دســت بــه گريبــان بــوده و بــا
مشــكالت كمتــری در ايــن زمینــه مواجــه هســتند؛ ازايـنرو ،ارتقــای
بهــرهوری و كارآيــی آب در كشــورهای كمآبــی نظيــر جمهــوری
اســامی ايــران بســيار حايــز اهمیــت بــوده و ضــروری اســت تــا
سياســت و اقدامهــای مقتضــی در ايــن زمینــه صــورت گيــرد.

د) جمعبندی
مــا در جهانــی زندگــی میكنيــم كــه كمبــود آب همــواره بــه
عن ـوان يــك موضــوع اساســی ،مطــرح بــوده اســت؛ كمبــودی كــه
هــر ســاله بيشــتر میشــود .در حــال حاضــر بســياری از افــراد در
كشــورهای در حــال توســعه از آب كافــی بــراي بــرآوردن نيازهــای
اصلــی خــود ماننــد شــرب ،حمــام و پخــت و پــز ،محــروم اســت.
پيشبينــی میشــود كــه تــا ســال  2050میــادی حــدود  563میليــون
نفــر بــر جمعيــت كشــور هنــد 187 ،میليــون نفــر بــر جمعيــت كشــور
چيــن كــه در زمــره فقيرتريــن كشــورهای جهــان بــه لحــاظ اراضــی
كشــاورزی قلمــداد میشــود ،افــزوده شــود كــه در حــال حاضــر نيــز
بــا مشــكالت عديدهــای در زمــره تأمیــن منابــع آب مواجــه هســتند.
كشــورهایی نظيــر مصــر ،مكزيــك و جمهــوری اســامی ايــران نيــز
بــا افزايــش جمعيــت مواجــه بــوده و بــر اســاس پيشبينــی ســازمان
ملــل متحــد جمعيــت آنهــا نيــز تــا ســال  2050حــدود  50درصــد
افزايــش خواهــد يافــت .در ايــن كشــورها كــه در حــال حاضــر بــا
كمبــود آب مواجــه هســتند ،تــداوم رشــد جمعيــت ،بســياری از
شــهروندان را بــا كمبــود آب مواجــه كــرده اســت و در صورتــی كــه
اقدامهــای اساســی را بــرای اســتفاده بهينــه از منابــع محــدود آب در
دســتور كار خــود قــرار ندهنــد ،بــه طــور قطــع بــا مشــكلهایی بــرای
دس ـتيابی بــه توســعه پايــدار مواجــه خواهنــد شــد.
يكــی از مهمتريــن نشــانههای كمبــود آب ،خشــك شــدن
رودخانههــا اســت كــه اكنــون در تعــدادی از رودخانههــای مهــم
جهــان مشــاهده میشــود؛ بــه همیــن دليــل افــرادی كــه در انتهــای
سرشــاخههای ايــن رودخانههــا زندگــی میكننــد ،بــا كمبــود شــديد
آب در تمــام يــا بخشــی از ســال مواجهانــد .پديدهــای كــه در حــال
حاضــر در تعــدادی از رودخانههــای كشــور مــا نيــز مشــهود اســت.
از ســوی ديگــر ،بــه دليــل انتشــار انـواع آلودگیهــا و ورود آنهــا
بــه منابــع محــدود آب ،همیــن مقــدار آب محــدود نيــز بــه دليــل
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آلودگــی شــديد ،قابــل اســتفاده نیســت .همچنيــن در شــرايطی كــه
رودخانههــای مهــم جهــان ،پيوســته خشــك میشــوند ،ســفرههای
آب زيــر زمینــی نيــز در تمــام قارههــا بــه علــت فزونــی گرفتــن
تقاضــای آب از بــازده پايــدار آبخوانهــا پيوســته در حــال تنــزل
هســتند .پمپــاژ كــردن آب از عمــق زمیــن ،پديدهــای اســت كــه در
نيــم قــرن اخيــر و از زمــان پدیدآمــدن موتورهــای نيرومنــد ديزلــی
ممكــن شــده و توانســته اســت ،در مدتــی كوتــاه ،كاهــش شــديد
آبهــای زيرزمینــی را باعــث شــود.
ه) پيشنهادها
روشهــای بیشــماری بــرای اســتفاده از آب بــه صــورت
پايــدار و نــه از طريــق مصــرف آب بيشــتر ،وجــود دارد .فهرســت
خالصهــای از مهمتريــن اقدامهــا را در ايــن زمینــه میتــوان بــه
شــرح زيــر ارائــه كــرد:
انطبــاق میــان كيفيــت آب بــا نــوع مصــرف؛ بــرای مثــالاســتفاده از آب غيــر شــرب حاصــل از تصفيــه فاضالبهــا در
ســيفون توالــت و بــرای آبیــاری چمــن.
توســعه روش آبیــاری قطــره ایكــه میتوانــد مصــرف آب رابيــن  30تــا  70درصــد كاهــش و همزمــان میــزان توليــد محصــول را
نيــز بيســت تــا نــود درصــد افزايــش دهــد.
اســتفاده از شــيرهای آب كممصــرف در دستشــويیها وماشــينهای لباسشــويی.
جلوگيری از نشت آب .كشــت گياهــان ســازگار بــا شــرايط اقليمــی در مناطــق خشــكو كـمآب و توســعه فضــاي ســبز بــا كشــت گياهــان بومــی كــه نيــاز
اندكــی بــه آب دارنــد.
بازيافــت آب،برخــی از صنايــع ،بــه ويــژه در مناطــق خشــك وك ـمآب ،پيشــگام اســتفاده از روشهــای كارآمــد و كمهزينــه بــرای

بازيافــت ،تصفيــه و اســتفاده مجــدد از آب بودهانــد.
جم ـعآوری آب بــاران در مناطــق شــهری بــا توســعه سيســتمجمــعآوری و ذخيــره آب از طريــق ســقف منــازل میتــوان آبــی
بــه انــدازه آبهــای روان حاصــل از نــزوالت جــوی را ماننــد ســد
بزرگــی ،ذخيــره و مصــرف كــرد.
يكــی از بهتريــن روشهــا بــرای اســتفاده عملــی از ايــن اقدامهــا
توقــف اعطــای يارانــه بــه بخــش آب اســت .اگــر قيمــت اســتحصال
نشــاندهنده تمــام يــا بخشــی از هزينههــای مالــی ،اجتماعــی و
زيسـتمحيطی تأمیــن آب باشــد ،اســتفاده عقاليــی از منابــع آب بــه
طــور خــودكار محقــق میشــود.
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بررسی وضعیت حیات وحش كشور
كشــور ایــران بــه علــت تنــوع جغرافیایــی و اقلیمــی خــود دارای
تنــوع گونــهای بســیار ارزشــمندی اســت 1و بــر اســاس آخریــن
بررســی و گزارشهــای كارشناســان محیــط زیســت حــدود 1131
گونــه جانــوری اعــم از پســتاندار ،پرنــده ،خزنــده و دوزیســتان
در اكوسیســتمهای خشــكی و آبهــای داخلــی ایــران زیســت
میكننــد .رده پســتانداران بــا  194گونــه شناســایی شــده ،طیــف
وســیعی از جانــوران را از نظــر جثــه در بــر میگیــرد؛ بــه گونــهای
کــه پســتاندار بســیار كوچكــی كــه حشــرهخوار كوتولــه نامیــده
میشــود و فقــط در حــدود  2گــرم وزن دارد و نهنگهــای بزرگــی
را كــه بــا طــول بیــش از ســی متــر و  130تــن وزن دارد در آبهــای
دریــای جنــوب را میتــوان در ایــن رده مشــاهده کــرد.
از میــان گونههــای شــناخته شــده ،گونههــای زیــادی وجــود
دارنــد كــه فقــط در ایــران زیســت میكننــد و در ســایر نقــاط
دنیــا یــا وجــود ندارنــد و یــا بــا مهاجــرت و دســتكاریهای بشــر
و روشهــای دیگــر انتقــال یافتهانــد؛ از جملــه اینگونــه میتــوان
بــه یوزپلنــگ ،گــوزن زرد و گورخــر ایرانــی اشــاره كــرد .از میــان
پســتانداران كشــورمان ،راســته جونــدگان بــا  69گونــه (بیــش از یــك
ســوم كل پســتانداران ایــران) بــه علــت اهمیــت در انتشــار بیماریهــا،
خســارات وارده بــر محصــوالت زراعــی ،ســهولت جمــعآوری و
نگهــداری ،بیشــتر مــورد توجــه و مطالعــه قــرار گرفتهانــد .البتــه
عمــده ایــن مطالعــات بــر پایــه ریختشناســی صــورت پذیرفتــه
اســت؛ امــا ضــرورت مطالعــات نویــن نظیــر مطالعــات كروموزومــی،
بیوشــیمیایی ،مولكولــی و رفتارشناســی نیــز بــه شــدت احســاس
میشــود.
 . 1پورتال سازمان حفاظت محیط زیستwww.doe.ir/Portal/File/ShowFile. ،

.aspx?ID=434293bc-58a5-490a

غنــای گونـهای پســتانداران ایــران نبایــد ســبب غــرور شــود؛ چــرا
كــه از گونههایــی همچــون شــیر ایرانــی و ببــر مازنــدران امــروز جــز
نامــی باقــی نمانــده اســت و اگــر برنامــه مــدون و جامعــی بــرای
حفــظ و صیانــت از گونههــای ارزشــمند دیگــری از پســتانداران
همچــون گــور ایرانــی ،یوزپلنــگ ایرانــی ،خــرس ســیاه و گــوزن زرد
وجــود نداشــته باشــد ،در آینــده نــه چنــدان دوری نیــز شــاهد نابــودی
ایــن گونههــای نــادر كشــورمان خواهیــم بــود.
در میــان مهــرهداران ،پرنــدگان بــه ســبب برخــورداری از قــدرت
پــرواز ،صاحــب وســیعترین محیــط بالمعــارض در گیتــی یعنــی هـوا
هســتند .در ایــران تاكنــون  521گونــه پرنــده ،شناســایی و گــزارش
شــده اســت كــه ایــن تعــداد ،معــادل كل گونههــای پرنــده موجــود
در قــاره اروپــا اســت .بیشــترین گونههــا را پرنــدگان متكــی بــه
تاالبهــا تشــكیل میدهنــد؛ امــا آلودگــی و تخریــب تاالبهــای
ایــران در ســالهای اخیــر ،خــود عاملــی بــرای كاهــش تعداد بســیاری
از گونههــای پرنــدگان ایــران گشــته اســت .هماكنــون پرندگانــی
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نظیــر درنــای ســیبری ،باالبــان ،اردك سرســفید ،میــش مــرع ،عقــاب
طالیــی ،اردك مرمــری و تعــدادی دیگــر از گونههــا در كشــور در
معــرض تهدیــد و انقــراض قــرار دارنــد.
ماهیــان آبهــای داخلــی ایــران شــامل  180گونــه و در 27
خان ـواده جــای گرفت ـ ه اســت .در گــروه ماهیــان آبهــای داخلــی،
خانـواده كپــور ماهیــان فــون غالــب ماهیــان را تشــكیل میدهــد كــه
بــه تنهایــی  31جنــس و  74گونــه دارد ،ماهــی كورغــار ،قــزلآالی
خالقرمــز و ماهــی آفینیــوس از جملــه گونههــای منحصــر بــه فــرد
در ایــران بــه شــمار میرونــد و ارزش زیســتی باالیــی دارنــد .متأســفانه
ـان آبهــای
بــه دلیــل عــدم توجــه الزم بــه حفــظ و مدیریــت آبزیـ ِ
داخلــی طــی دو دهــه اخیــر ،مطالعــات جامعــی بــرای شــناخت
ماهیــان در اكوسیســتمهای آبــی مختلــف صــورت نگرفتــه و از
فراوانــی و پراكنــش بســیاری از گونههــا اطالعــات و آمــار دقیقــی
در دســترس نیســت و یــا جمعیــت برخــی گونههــا نظیــر ماهــی
كورغــار در معــرض تهدیــد اســت .از رده خزنــدگان در پنــج راســته
الكپشــتها ،كروكودیــل ســانان ،سوســمارها ،كــرم سوســمارها و
مارهــا تاكنــون  204گونــه ،شناســایی شــده اســت؛ امــا اطالعــات
مفیــد و قابــل دســترس دربــاره ایــن جانــوران بســیار انــدك اســت.
كمبــود مطالعــات جامــع و عمیــق دربــاره بیولــوژی و حفاظــت
ایــن جانــوران از یــك طــرف و جمعیــت رو بــه زوال بــا توجــه بــه
تخریــب زیســتگاههای آنهــا در ســالهای اخیــر ســبب نگرانــی
ً
نســبتا زیــادی دربــاره تعــدادی از گونههــای ارزشــمند خزنــده
كشــورمان شــده اســت ،متأســفانه شــكار و صیــد بیرویــه صدهــا
و هــزاران مــار ســمی ،بســیاری از گونههــای مــار ســمی از جملــه
افعــی شــاخدار و افعــی دماونــدی را در معــرض خطــر انقــراض
قــرار داده اســت .خشكســالیهای چنــد ســاله در اســتان سیســتان
و بلوچســتان كــه زیســتگاه تنهــا گونــه تمســاح تاالبــی ایــران اســت.
نگرانیهایــی را در مــورد كاهــش جمعیــت ایــن گونــه بــه وجــود

آورده اســت .از رده دوزیســتان (وزغهــا ،قورباغههــا و ســمندرها)
نیــز در كشــورمان  20گونــه تاكنــون گــزارش شــده كــه در بیــن آنهــا
ســمندرها ،اهمیــت بیشــتری دارنــد و اطالعــات بســیار كــم و جزئــی
از بیولــوژی و اكولــوژی آنهــا در دســت اســت .البتــه گونههایــی
نظیــر ســمندر لرســتان ،ســمندر كردســتان دارنــد ،ســمندرغارزی
ایرانــی و ســمندر آذربایجــان در وضعیــت بحرانــی یــا در معــرض
خطــر انقــراض قــرار دارد.
الف) تحلیل وضعیت موجود حیات وحش كشور
در حــال حاضــر بســیاری از گونههــای مختلــف جانــوری
یــا مهــرهداران ایــران در معــرض تهدیــد قــرار دارد ،تخریــب و
تكهتكهشــدن زیســتگاههای اصلــی ایــن جانــوران ،شــكار و
صیــد بیرویــه آنهــا و خشكســالی هــای متوالــی در كشــور از
جملــه عوامــل اصلــی تهدیــد آنهــا بــه شــمار م ـیرود .بســیاری از
گونههــای در معــرض خطــر تحــت حمایتنــد؛ امــا متأســفانه ابــزار و
امكانــات كافــی بــرای حفاظــت از آنهــا وجــود نــدارد؛ چــه در مورد
نمونههــای برجســتهای نظیــر یوزپلنــگ یــا گــور ایرانی و چــه در مورد
گونههایــی بــا اهمیــت كمتــر نظیــر خزنــدگان و دوزیســتان .اتحادیــة
جهانــی حفاظــت از طبیعــت و منابــع طبیعــی ( )IUCNبــرای بررســی
وضعیــت حفاظتــی گونههــای جانــوران جهــان ،همهســاله فهرســتی
را بــه نــام لیســت ســرخ ( )Red Listمنتشــر میکنــد كــه وضعیــت
حفاظتــی گونههــا را در ســطوح مختلفــی ماننــد بحرانــی ( ،)CRدر
معــرض خطــر انقــراض ( )ENو آســیب پذیــر ( )VUطبقهبنــدی
میکنــد .ایــن مرکــز آخریــن وضعیــت حفاظتــی گونههــای
مختلــف مهــرهداران را در ایــران در ســال  2009منتشــر کــرده اســت
كــه حــدود  77گونــه از تمامــی ردههــای جانــوری ،یعنــی نزدیــك بــه
 6/8درصــد از كل گونههــای جانــوری ایــران را در فهرســت منتشــر
شــده قــرار داده اســت .اگــر رونــد تخریــب زیســتگاهها و ســایر
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عوامــل تهدیــد ادامــه داشــته باشــد حیــات وحــش كشــور بــا تهدیــد
جــدی مواجــه خواهــد بــود و در ســالهای آتــی برخــی گونههــای
ارزشــمند را همچــون یوزپلنــگ و گــور ایرانــی از دســت خواهیــم داد
و آنهــا بــه فهرســت گونههــای منقرضشــده افــزوده خواهــد شــد.
بــرای حفاظــت از ذخایــر ژنتیكــی كشــورمان بایــد همــت کنیــم،
تعارضــات موجــود بیــن انســان و محیــط را بــه حداقــل رســانیم و
بــرای نســل آتــی ،ســرزمینی بــا میــراث طبیعــی گرانبهــا بــه ارث
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بگذاریــم .توجــه بــه ارزشهــای متنــوع گونههــای جانــوری در
برنامهریزیهــای توســعه ،ایجــاد حــس حمایــت از حیــات وحــش
در ســطوح جامعــه ،جلــب مشــاركتهای مردمــی در مدیریــت
و حفاظــت حیــات وحــش ،انجــام پژوهــش كاربــردی و بنیــادی
بــه منظــور شــناخت و مدیریــت گونههــای جانــوری و احیــای
زیســتگاه و جمعیــت آنهــا ،فراهمکــردن امكانــات ،تجهیــزات و
نیــروی كیفــی و كمــی مــورد نیــاز حفاظتــی و جلوگیــری از تخریــب
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زیســتگاهها میتوانــد شــرایط مطلوبــی را بــرای پویایــی و پایــداری
گونههــای جانــوری كشــورمان و زیســتگاههای آنهــا فراهــم ســازد.
ب) تهدیدها
تخریب و جزیرهای شدن زیستگاهها؛
رعایــت نشــدن حقآبــة ضــروری بــرای حفــظ تعــادل محیــط
زیســت در رودخانــه هــای كشــور؛
ورود انــواع آلودگیهــای صنعتــی ،كشــاورزی و شــهری بــه
اكوسیســتمهای آبــی و خشــكی كشــور؛
ورود و معرفــی غیراصولــی و مهــار نشــده گونههــای غیربومــی
بــه كشــور؛
شكار غیرقانونی و وجود سالحهای غیرمجاز؛
حضور دام بیش از ظرفیت در زیستگاههای حیات وحش؛
وجود نداشتن قوانین و مقررات كافی؛
بیتوجهــی بــه ارزشهــای گوناگــون حیــات وحــش در
برنامهریزیهــای توســعه؛
كمبود آمار و اطالعات در زمینه حیات وحش؛
زندهگیری و تجارت غیرقانونی گونههای جانوری؛
بهرهبرداری بیرویه از منابع آبی و تهدید تاالبها؛
فقدان امكانات ،تجهیزات و نیروی كمی و كیفی الزم و كافی؛
خشكسالیهای متوالی.
ج) قوتها و فرصتها
مدیریــت و حفاظــت حــدود  %10عرصههــای آبــی و خشــكی
كشــور؛
تنوع زیستی باال در كشور؛
افزایــش آ گاهــی و عالقــه عمومــی در ســطح جامــع نســبت بــه
ارزشهــای حیــات وحــش طــی ســالهای اخیــر؛

تهیــه و تدویــن برخــی از دســتورالعملهای الزم بــرای مشــاركت
و ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی در مدیریــت حیــات وحــش؛
وجود متخصصان و كارشناسان فعال و مجرب در كشور.
ه) راهكارهای اجرایی
تهیــه ،تدویــن و اجــرای برنامههــای جامــع مدیریــت گونههــای
جانــوری در معــرض خطــر و تهدیــد؛
رفــع تعارضهــا و تهدیدهــای موجــود در زیســتگاههای حیــات
وحش ؛
جلوگیری از بروز انواع آلودگیها در زیستگاه جانوران؛
توســعه و بــه كارگیــری فنآوریهــای جدیــد بــرای مدیریــت و
حفاظــت گونههــای جانــوری؛
جمـعآوری ســاحهای غیرمجــاز و صــدور پروانــه حمــل ســاح
شــكاری متناســب بــا جمعیــت حیــات وحــش قابل برداشــت؛
سرشماری و پایش مداوم حیات وحش كشور؛
پیشگیری از بیماریهای حیات وحش؛
جلوگیــری از ورود گونههــای جانــوری غیربومــی مهاجــم بــه
كشــور؛
وضعیت قوانین و مقررات جدید و متناسب؛
ایجــاد زمینــه مشــاركت فعــال بخــش خصوصــی ،در مدیریــت و
حفاظــت حیــات وحــش؛
لحــاظ نمــودن ارزشهــای متنــوع گونههــای جانــوری در برنامــه
هــای توســعه و فعالیتهــای عمرانــی كشــور؛
حفــظ یكپارچگــی زیســتگاهها و جلوگیــری از جزیــرهای شــدن
آ نها؛
ارتقای سطح دانش كارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست؛
ملحــوظ نمــودن ارزشهــای تنــوع زیســتی ،تــوان طبیعــی و
ظرفیــت تحمــل زیســت بومهــا در طرحهــای توســعه؛
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استقرار مدیریت زیست بومی؛
بازسازی و احیای گونههای آسیب دیده؛
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احیــای زیســتگاههای خســارت دیــده ناشــی از آثــار تخریــب و
خشكســالی.
تنوع مهرهداران ایران

رده

راسته (تعداد گونه)

پستانداران
پرندگان
خزندگان
دوزیستان

38

194

80

521

22

212

سوســمارها یــا مارمولكهــا ( ،)110مارهــا ( ،) 89الكپشــتها ( ،)10كــرم سوســمارها ( )2وكروكودیلهــا
(. )1

2

20

قورباغهها و وزغها ( ،)12سمندر ()8

28

180

ماهی ها

خانواده

گونه

جونــدگان ( ،)29خفاشهــا ( )43گوشــتخواران ( ،)31حشــره خ ـواران ( ،)15آب بــازان ( ،)18زوج ســمان
( ،)9خرگوشهــا ( ،)3فردســمان ( )1و گاو دریایــی (.)1
گنجشكســانان ( ،) 222آبچلیــك ســانان ( ،) 94شــاهین ســانان ( ،) 42غازســانان ( ،) 34لكلــك ســانان
( ،)21كبوتــر ســانان ( ،)12درنــا ســانان ( ،)15جغــد ســانان ( ،)11داركــوب ســانان ( ،)10ماكیــان ســانان (9
) ،ســبزقبا ســانان ( ،) 9پلیــكان ســانان ( ، )8كبوتــر دریایــی ســانان ( ،)2كشــیم ســانان ( ،) 5كوكــو ســانان
( ،) 4شــبگرد ســانان ( ،) 4پرســتو ســانان ( ،) 4غـواص ســانان ( ،) 2طوطــی ســانان ()2

كپــور ماهیــان( ،)80ســگ ماهیــان ( ،)28گاوماهیــان ( ،)20كیلــكا ماهــی ( ،) 9كپــور ماهیــان ( ،)8آزاد
ماهیــان( ،) 5ماهیــان خاویــاری(  ،) 5كفــال ماهیــان(  ،) 4گربــه ماهیــان ( ،) 3ســوف ماهیــان ( ،) 3ســه
خــاره ماهیــان ( ،) 2مارماهیــان دهــان گــرد ( ،) 1كوســه ماهیــان ( ،) 1خامــه ماهیــان ( ،) 1اســبله ماهیــان (1
) ،اشــلمبو ماهیــان ( ،) 1اردك ماهیــان ( ،) 1لــوت ماهیــان ( ،) 1شیشــه ماهیــان ( ،) 1گامبوزیــا ( ،) 1ســوزن
ماهیــان ( ،) 1مارماهــی خــاردار آب شــیرین ( ،) 1ســیچیلیده ( ،) 1ســرماری ()1
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خالصه وضعیت گونههای مهرهداران ایران در لیست سرخ IUCN

رده مهره دار

تعداد گونههای
توصیف شده
جهان در سال
2009

تعداد گونههای
تهدید شده جهان
در سال 2009

درصد گونههای
تهدید شده
جهان
در سال 2009

تعداد گونههای
توصیف شده
ایران در سال
2009

تعداد گونههای
تهدید شده ایران
در سال 2009

درصد گونههای
تهدید شده ایران
در سال 2009

پستاندار

5488

1141

%21

194

18

%8/2

پرنده

9990

1222

%12

521

20

%3/8

خزنده

8834

423

%5

212

9

%4/2

دوزیست

2348

1905

%30

20

4

%20

ماهی

30800

1285

%4

180

28

جمع کل

21259

5922

%9/8

1131

88

%4/5
%2/8

هژــیو هدـنورــپ

ایران در محاصره مشکالت بدون مرز

گــری لوییــس ،نماینــده مقیــم برنامــه
توســعه ملــل متحــد در ایــران در بخــش اول
ســخنرانیاش در کنفرانــس میــراث طبیعــی
ایــران ،بــه تشــریح عبــارت امنیــت انســانی
بــه صــورت مفهومیگســتردهتر از امنیــت
ملــی پرداخــت 1و از رابطــه تنگاتنــگ آن بــا
محیــطزیســت ســخن گفــت .بخــش دوم
ســخنان لوییــس بــه پنــج چالــش کنونــی
محیــط زیســت ایــران بــه صــورت عنصــری
اساســی در امنیــت انســانی میپــردازد و
راهکارهایــی بــرای مواجهــه بــا ایــن چالشهــا
ارائــه میدهــد.
الــف) امنیــت محیــط زیســت بــه
صــورت عنصــری اساســی در امنیــت
انســانی
امنیــت انســانی عبارتــی اســت کــه
نخســتین بــار در برنامــه توســعه ملــل متحــد
در ســال  1994بــا تغییــر مفهــوم ســنتی امنیــت
ملــی ـ کــه تنهــا بــر امنیــت داخــل مرزهــای
یــک کشــور تمرکــز دارد ـ مطــرح شــد .بــه
 . 1تارنمای رسمی مرکز صلح و محیط زیست،
(_http://pengoo.ir/index.php?option=com
content&view=article&id=529:1393-02-08-19-08)09&catid=2:1389-04-12-15-50-45&Itemid=4
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گفتــه کوفــی عنــان ،انســان در قــرن  21در
مــردم متمرکــز باشــد .امنیــت انســانی عــاوه
بــر مالحظــات سیاســی و اقتصــادی بایــد
محاصــره مشــکالت بــدون مــرز قــرار گرفتــه
بــر غــذا ،بهداشــت و جامعــه بــر شــخص و
اســت و روشهــا و رویکردهــای امنیــت ملــی
محیــط زیســت متمرکــز اســت.
در کشــورها قــادر بــه ارائــه راهحــل اساســی
بــرای آنهــا نیســت .فقــر گســترده میلیاردهــا
بنابرایــن امنیــت محیــط زیســت بــه
انســان ،ناامنــی غذایــی ،بیماریهــای مســری،
صــورت عنصــری اساســی در امنیــت انســانی
بالیــای طبیعــی و تغییــرات آب و هوایــی از
اســت و تخریــب طبیعــت چالــش واقعــی
انســان در دهههــای آینــده اســت .در
یرونــد.
جملــه ایــن مشــکالت بــه شــمار م 
ســالهای اخیــر ،خطــر ملمــوس و آشــکار
ایــن چالشهــا باعــث جابهجایــی
ناشــی از گــرم شــدن کــره زمیــن احســاس
گســترده جمعیتهــا و ناشــی از تغییــرات
میشــود .در واقــع تغییــرات آب و هوایــی
آب و ه ـوا اســت .در نتیجــه میلیونهــا آواره
ناشــی از افزایــش گازهــای گلخانــهای،
بالقــوه از ایــن مصایــب و بالهــا میگریزنــد.
مهمتریــن خطــر بــرای امنیــت انســانی در
موجــب
جابهجاییهایــی،
چنیــن
تاریــخ  150هــزار ســاله بشــر روی زمیــن
ســرخوردگی ،قانونشــکنی ،جــرم و جنایــت
و مناقشــات بیــن فرقــهای میشــود؛ حتــی
اســت .بنابرایــن مــا نیــاز بــه پیــدا کــردن راهی
گاهــی بــه چیــزی منجــر خواهــد شــد کــه آن
بــرای توقــف گرم شــدن ســیاره خــود داریم،
را تروریســم مینامیــم .وقتــی مــردم
بــدون اینکــه رشــد اقتصــادی را بــه
یکی
از مــن دربــاره چالشهــای
خطــر اندازیــم .مــا بایــد
از جمله موارد وقفی که
واقعــی مربــوط بــه
بــاور داشــته باشــیم کــه
از صدر اسالم بسیار رواج داشته
میتــوان ایــن کار را
امنیــت انســانی کــه بــا
است ،وقف آب در اشکال مختلف آن
انجــام داد .اندیشــیدن
آنهــا مواجــه هســتیم،
بوده است.
میپرســند ،بــه ســرعت بــر
بــر اســاس امنیــت انســانی،
آینــده تمرکــز میکنــم .دهــه
راه مهــار تهدیدهــای محیــط
بعــد ،قــرن بعــد .اگــر صراحتــا بگویــم،
زیســتی امــروزه اســت و یــک اراده سیاســی
کــه بــر اســاس شـواهد علمــی،اقــدام عملــی
تمــدن انســان ،نــه موجودیــت انســان ،بلکــه
کنــد ،ممکــن اســت نــوع بشــر را نجــات
تمــدن انســان تــا آن زمــان دوام بیــاورد.
دهد .
امنیــت حقیقــی (امنیــت انســانی) بایــد بــر
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مــا بایــد راهــی بــرای مشــخص کــردن
خواهنــد کــرد؛ همــان گونــه کــه صدهــا
با توجه
تهدیدهــای واقعــی آینــده دربــاره امنیــت
هــزار نفــر بــر اثــر خشــک شــدن بســتر
به افزایش روز افزون آلودگی
انســانی بیابیــم؛ بــهویــژه تهدیدهایــی کــه
دریــای آرال در آســیای مرکــزی مهاجــرت
هوا و مشکالت ناشی از جنگلزدایی در مناطق
محیــطزیســت را بــه خطــر میانــدازد .جنگلی کشور و بروز برخی از حوادث طبیعی که منجر کردنــد .همــان گونــه کــه هــزاران نفــر بــر
همچنیــن مــا بایــد بزرگتریــن چالــش به آتشسوزی جنگلها میشود ،الزم است تا کاشت مداوم و اثــر خشــک شــدن دریاچههایهامــون
دســتهجمعی خــود را بــه فرصــت بــرای وسیع درخت ،متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه در قالب در شــرق ایــران مجبــور بــه ترک روســتاها
ســاختن آینــدهای قابــل دوام و قابــل ادامــه
شــدند .مهاجــرت باعــث اختــاف و
درختان وقفی برای عموم مردم ادامه یابد تا به یک
تنــش و گاهــی بــه خشــونت منجــر میشــود
تبدیــل کنیــم .قــرن  21قرنــی اســت کــه
فرهنگ تبدیل شود.
و امنیــت انســانی را بــه مخاطــره میانــدازد.
ممکــن اســت محیــط زیســت مــا را بســازد
بــه طــور کلــی آب ،بزرگتریــن
یــا ویــران کنــد و مــا بایــد از آن بــرای حفــظ
بارندگــی
میانگیــن
محدودیــت منابــع در ایــران و بزرگتریــن
محیــط زیســت بهــره بگیریــم.
در جهــان اســت؛ امــا پیشبینیهــای آب
خطــر محیــط زیســت کشــور در درازمــدت
و هوایــی ،حاکــی از ایــن اســت کــه در
ب) چالشهای محیط زیست ایران
اســت .بــا از دســت رفتــن منابــع آب
آینــده ،خشــکتر نیــز خواهــد شــد .در
زیرزمینــی ،بســیاری از بخشهــای کشــور
ایــران ماننــد بســیاری از کشــورهای در
واقــع ،ذخیــره و عرضــه آب در ایــران در
غیرقابــل ســکونت خواهــد شــد و پیامدهــای
حــال توســعه کــه منابــع طبیعــی سرشــاری
حــال کاهــش اســت .ایــن در حالــی اســت
آن ویرانگــر خواهــد بــود .راه حــل ایــن
دارنــد ،از روشــی بــرای توســعه اســتفاده
کــه تقاضــا بــرای آب در ایــران روزبــهروز
بحــران ،تجدیــد نظــر کامــل دربــاره شــیوه و
کــرده کــه بــر منابــع تجدیــد پذیــرش فشــار
بیشــتر میشــود؛ بــه گونــهای کــه تــا ســال
رویکــرد مدیریــت آب در ایــران اســت.
آورده اســت .بــا شــیوه کنونــی مدیریــت
 2025میــزان تقاضــای آب  30میلیــارد متــر
منابــع طبیعــی ،ایــران بــا آینــدهای داغتــر و
کارشناســان بســیاری کــه بــا آنــان
مکعــب در ســال بیشــتر از مقــدار کنونــی
صحبــت کــردهام ،میگوینــد الزم اســت
خشــکتر مواجــه شــده و امنیــت محیــط
خواهــد بــود.
دربــاره شــیوه و رویکــرد مدیریــت آب در
زیســت در ایــن جغرافیــا بــه چالــش کشــیده
کاهــش ســطح آب زیرزمینــی و کاهــش
شــده اســت .بــهطــور کلــی پنــج تهدیــد
ایــران کامــا تجدیــد نظــر شــود .آنــان چهــار
حقآبــه رودخانههــا و تاالبهــا نشــانگر
اولویــت را پیشــنهاد میدهنــد:
زیس ـتمحیطی اصلــی در ایــران کــه امنیــت
ایــن  2رونــد متضــاد بیــن عرضــه و تقاضــای
 .1مشــارکت :بایــد همــه گروههــای
انســانی را بــه مخاطــره میانــدازد ،بــه شــرح
آب اســت .بحــران دریاچــه ارومیــه ،بارزترین
ذینفــع را در برنامهریــزی اختصــاص منابــع
زیــر قابــل تقســیم اســت:
نمونــه نگرانــی از وضعیــت آب در ایــران
مشــارکت دهیــم؛
 )1آب :فــات ایــران ،ســرزمینی
اســت .بــا از دســت رفتــن آب ،کشــاورزی و
 .2قیمتگــذاری :نبایــد آب را منبعــی
خشــک اســت .میانگیــن بــارش در ایــران بــا
اقتصــاد روســتاها از بیــن م ـیرود و ســاکنان
رایــگان و تمامنشــدنی بدانیــم؛ چــون
 250میلیمتــر در ســال ،کمتــر از یــک ســوم
بــرای امــرار معــاش بــه شــهرها مهاجــرت

هژــیو هدـنورــپ

کشــاورزی ،بخشــی اســت کــه بیشــترین آب
را مصــرف میکنــد و ســایر بخشهــا هــم
آب را مصــرف میکننــد .پــس الزم اســت
آب را بهتــر قیمتگــذاری کنیــم .یــک
نــوع نظــام قیمتگــذاری کــه کارشناســان
پیشــنهاد میکننــد ،قیمتگــذاری دوگانــه
اســت .در ایــن روش ،قیمــت آب بســته بــه
اینکــه بــرای امــرار معــاش مصــرف شــود یــا
بــرای تجــارت ،فــرق میکنــد؛

 .3حفاظت :الزم اســت از آب زیرزمینی
و ســطحی خــود بهتــر نگهــداری و حفاظــت
کنیــم .نخســت بایــد میــزان تبخیــر ،تعریــف
و اتــاف و برداشــت غیرقانونــی کنونــی آب
را متوقــف کنیــم .الزمــه ایــن کار ،اجــرای
بهتــر قوانیــن و سیاس ـتهای موجــود اســت؛
 .4بهینهســازی اســتفاده از آب :بایــد
از ف ـنآوری پیشــرفته اســتفاده کــرده ،آب را
بازیافــت کنیــم .افزایــش تولیــد کشــاورزی
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بایــد بــر اثــر بــاال بــردن بازدهــی زمیــن باشــد،
نــه ناشــی از مصــرف آب بیشــتر.
 )2آســیبدیدگی و فرســایش خــاک:

ایــن تهدیــد از  2منبــع بیابانزایــی و
جنگلزدایــی نشــأت میگیــرد .ایــن
واقعیــت دارد کــه ناحیــهای وســیع از ایــران
همــواره بیابانــی بــوده اســت؛ امــا در ایــن
لحظــه ،ســرعت گســترش بیابانزایــی
اســت کــه نگرانکننــده و هشــداردهنده
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اســت .روندهــای تغییــر آب و هــوا ،عامــل
بیابانزایــی هســتند؛ امــا فشــار جمعیــت بــا
اســتفاده بیــش از حــد آب و چــرای بیرویــه
نیــز بیابانزایــی را تشــدید میکنــد؛
بــرای مثــال خــاک زراعــی ایــران  20برابــر
ســریعتر از آنچــه تشــکیل میشــود ،از
دســت مــیرود کــه نتیجــه آن بیابانزایــی و
جنگلزدایــی اســت .ســرعت گســترش ایــن
معضــل ،آن قــدر نگرانکننــده اســت کــه
میتوانــد بخــش بزرگــی از ایــران را غیــر قابــل
ســکونت کنــد .احیــای جنگلهــا ،ادغــام
مدیریــت منابــع طبیعــی و برنامهریــزی بــرای
پایــداری بومــی و بومشــناختی و اجــرای
قوانیــن حفاظــت از منابــع آب و زمیــن از
جملــه راهکارهــای پیشــنهادی اســت.
 )3انــرژی :در حــال حاضــر ،مصــرف
انــرژی و میــزان ســرانه تولیــد دیاکســید
کربــن ایــران از جملــه باالترینهــا در جهــان
اســت .ایــن معضــل بــه افزایــش جمعیــت،
تالشــی بــرای توســعه و داشــتن ذخایــر نفــت
و گاز طبیعــی فــراوان مربــوط میشــود.
یارانــه قیمــت ســوخت ،از دیگــر عواملــی
اســت کــه ســبب شــده قیمــت انــرژی در
ایــران بســیار انــدک باشــد .البتــه طــی ســه
دهــه گذشــته ،دولــت ایــران ،کاری عظیــم
در زمینــه حمایــت از توســعه انســانی ماننــد
افزایــش میانگیــن طــول عمــر ،گســترش
آمــوزش و پــرورش ،افزایــش درآمدهــا منهای

مالیــات انجــام داده اســت و برقرســانی
و انــرژی ارزان ،بــه ایــن توســعه انســانی
بــه شــدت کمــک کردهانــد؛ امــا دولــت
بــرای کربنزدایــی از اقتصــاد خــود بایــد
راهکارهایــی داشــته باشــد کــه از جملــه آنهــا
میتــوان بــه بهینهســازی و کارآیــی انــرژی
در شــبکههای مصــرف مســکونی ،صنعتــی،
حمـل و نقــل شــهری ،افزایــش ســهم انــرژی
خورشــیدی ،بــادی ،آبــی ،ژئوترمــال (انــرژی
زمینگرمایــی) ،مشــارکت بیشــتر بخــش
خصوصــی در بخــش انــرژی بهویــژه در
انــرژی قابــل تجدیــد و ســرمایهگذاری در
فنآوریهــای جدیــد انــرژی اشــاره کــرد.
 )4آلودگــی ه ـوا :در میــان همــه مســائل
مربــوط بــه محیــط زیســت ایــران ،تأثیــر
ً
آلودگــی ه ـوا بــر کیفیــت زندگــی ،احتمــاال
آنیتریــن و ملمــوس و مشــهودترین تهدیــد
اســت .آمارهــا بــه مــا میگویــد شــهرهای
ایــران از جملــه آلودهتریــن شــهرهای جهــان
هســتند .طبــق ارزیابــی ســازمان جهانــی
بهداشــت ،اهــواز ،کرمانشــاه و ســنندج
شــرایطی بدتــر از تهــران دارنــد .دولــت
ایــران ،شــهرهای اراک و اصفهــان را بــه ایــن
فهرســت افــزوده اســت .توفــان ریزگردهــا
کــه طــی  7ســال گذشــته آغــاز شــده و از آن
ســوی مرزهــای غربــی ایــران وارد میشــود،
بــه معضــل آلودگــی هــوا افــزوده اســت.
ایــن توفانهــا بــه اقتصــاد ایــران بهویــژه

ً
کشــاورزی (مثــا تولیــد عســل) و حمــلو
نقــل صدمــه میزنــد .همچنیــن بهداشــت و
ســامت عمومــی ایــران را ضعیــف میکنــد
(بــا تأثیراتــی تــا حــد تعطیلــی مــدارس) ،نظــام
زیســتی ایــران بهویــژه جنگلهــای بلــوط در
رشــته کوههــای زاگــرس را تهدیــد میکنــد
و بــه رابطــه بــا همســایگان غربــی ایــران نیــز
آســیب میزنــد .حــل ایــن مشــکل نیازمنــد
همــکاری مؤثــر منطقــهای ،قیمتگــذاری
انــرژی ،برخــورد بــا انتشــار گاز از لولــه اگزوز
خودروهــا و اجــرای سیاسـتهای درســت در
ایــن زمینــه اســت.
 )5خســارت تنــوع زیســتی :پنجمیــن
چالــش زیســتمحیطی ایــران از دســت
رفتــن تنــوع زیســتی اســت .ایــران بیــش از
 1130گونــه جانــور مهــرهدار و  7600گونــه
گیاهــی دارد و زیســتگاه پســتانداران بــزرگ
ماننــد یوزپلنــگ آســیایی ،گــوزن زرد ایرانــی
و گــور خــر آســیایی اســت؛ امــا انقــراض
انــواع و گونههــای گیاهــی و جانــوری در
ایــران شــدت یافتــه و هماکنــون  10درصــد
جمعیــت جانــوری و  2درصــد گونــه گیاهــی
در لیســت قرمــز ســازمان ملــل قــرار دارد .بــا
توجــه بــه اینکــه حفاظــت از محیــط زیســت
همــواره بــا فعالیتهــای اقتصــادی در
تضــاد بــوده ،دســتآوردهای کوتاهمــدت
توســعه غالبــا مســائل و نگرانیهــای طوالنــی
مدتتــر زیســت محیطــی را تحتالشــعاع
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قــرار میدهــد .هنگامیکــه چنیــن تضــادی
بیــن منافــع شــروع میشــود ،محیــط زیســت
بــه حاشــیه رانــده میشــود .بــه همیــن دلیــل
بایــد بــه دنبــال راههایــی بــود کــه از الگوهــای
از نظــر مالــی پایــدار بــرای حفاظــت ان ـواع و
گونههــا حمایــت کننــد .نظــارت دقیقتــر بــر
خســارت وارده بــه محیــط زیســت ،مشــارکت
جوامــع محلــی در حفاظــت از منابــع طبیعــی
و ایجــاد معــاش جایگزیــن بــرای جوامــع
روســتایی -ماننــد اکوتوریســم -در جهــت
کاهــش اتــکای بیــش از حــد بــه برداشــت
ناپایــدار از منابــع طبیعــی در کاهــش فشــار
وارده بــر زیســتگاهها مؤثــر خواهــد بــود.
اکنــون دیگــر نمیتـوان بــا مســأله محیــط
زیســت ،ماننــد یــک موضــوع معمولــی یــا
ملــی برخــورد کــرد .بــرای حــل معضــات
محیطزیســت در ایــران بــه یــک ســاماندهی
شــجاعانه از بــاال نیــاز داریــم کــه البتــه بــه
نظــر میرســد در ایــران بــه تدریــج شــروع
شــده اســت .در ایــن شــرایط ،ســازمان
ملــل ،بــرای همــکاری و مشــارکت ،آمــاده
اســت .هماکنــون ســازمان ملــل متحــد در
حــال انجــام کارهــای فراوانــی بــا ســازمان
محیــط زیســت ،ســازمان جنگلهــا ،مراتــع
و آبخیــزداری ،وزارت نیــرو و اداره جهــاد
کشــاورزی اســت .انتظــار مــیرود ایــن
همــکاری در زمینــه بهبــود وضعیــت محیــط
زیســت ایــران ،ادامــه و افزایــش یابــد.

نگاهی به اصول فقهی در ارتباط با
محیط زیست

شــاید مکــرر گفتــه باشــیم کــه هــر گاه
انســان در ســایه تعالیــم الهــی تربیــت شــود،
هیچگونــه مشــکلی از ناحیــه فعالیتهــای
او بــرای طبیعــت و ســایر همنوعــان ایجــاد
نمیشــود؛ امــا بــا توجــه بــه اینکــه آییــن
اســام فقــط وضعیــت مطلــوب را در نظــر
نگرفتــه و میخواهــد بــا جهتگیــری
مناســب ،انســانها را بــه هــدف واقعــی ســوق
دهــد ،رهنمودهایــی را بــرای تنظیــم رفتــار و
روابــط انســانها بــا یکدیگــر و نیــز بــا ســایر
گونههــای گیاهــی و حیوانــی تشــریع کــرده
اســت .ایــن رهنمودهــا کــه پیشفرضهایــی
در زمینــه ارائــه مــدل مطلــوب بهرهبــرداری
از منابــع طبیعــی اســت،عبارتند از:
الف) قاعده الضرر
یکــی از قواعــد فقهــی کــه در فقــه،
کاربــرد فراوانــی دارد ،قاعــده الضــرر اســت.
ایــن قاعــده کــه افــزون بــر پشــتیبانی بــه
وســیله کتــاب و ســنت ،حمایــت محکــم
عقــل و ســیره عاقــان را نیــز دارد ،یکــی
از مشــهورترین قواعــد فقهــی اســت کــه از
روزگاران قدیــم ،معرکــه آرای فقیهــان بــوده
اســت .مهمتریــن دلیــل ایــن قاعــده ،روایتــی
اســت کــه عکــس العمــل پیامبــر اکــرم2
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را دربــاره عمــل زیــانآور ســمرة بــن جنــدب
نقــل میکنــد .ســمره در تــردد بــه محــل
درخــت خرمــای خــود ،داخــل خانــه فــردی
از انصــار میشــد و اســباب ناراحتــی وی را
فراهــم میکــرد و حاضــر نبــود بــه هیچوجــه
بــا او کنــار بیایــد؛ بــه همیــن علــت ،پیامبــر
اکــرم 2دســتور دادنــد تــا درخــت را را
بکننــد و نــزد او بیندازنــد و فرمودنــد :تــو
فــرد ضــرر رســانندهای هســتی و کســی نبایــد
1
بــه مؤمــن ضــرر برســاند.
شــارع مقــدس در اســام هیچگونــه
قانونــی را کــه منشــأ وارد کــردن ضــرر بــه
دیگــران یــا بــه خــود باشــد وضــع نکــرده
اســت؛ بــرای نمونــه ،انســان مالــک امــوال
مشــروع خــود اســت و میتوانــد در آنهــا
بــه صــورت دلخــواه تصــرف کنــد؛ ولــی
اگــر تصــرف او بــه گونـهای باشــد کــه بــرای
شــخصی زیــانآور باشــد ،مشــمول ایــن
قاعــده میشــود و بــر طبــق آن نمیتوانــد
بــه اینگونــه تصــرف دســت یــازد .شــأن
نــزول قاعــده الضــرر بــه خوبــی ،ایــن نکتــه
را روشــن میســازد .طبــق احادیــث متنــوع و
متعــدد ،رســول خــدا 2هــر اقــدام و عملــی
را کــه بــه مســلمانی ضــرر وارد میکــرد،
ممنــوع میدانســت و در حدیــث معــروف
ســمره ،زیــان بــه یــک شــخص ســبب شــد
حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،25باب  12از کتاب احیاء
ّ .1
الموات ،ح  1و .3
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پیامبــر بــه ســمره اجــازه ندهــد در درخــت
خــود تصــرف کنــد .اکنــون اگــر برخــی
تصرفهــا بــه گــروه زیــادی از مــردم
زیانرســان باشــد ،بیشــک ایــن قاعــده،
ً
تصرفــات مذکــور را مهــار میکنــد؛ مثــا
قطــع جنگلهــا کــه ســبب پدیــد آمــدن
ســیلهای ویرانگــر و زیانبــار میشــود
و یــا آلــوده کــردن خاکهــا و در نتیجــه
فرســایش آنهــا و یــا احــداث یــک کارخانــه
بــزرگ کــه دود و گازهــای متصاعــد از آن
میتوانــد بــرای همــه مــردم شــهر زیانآفریــن
باشــد یــا اســتفاده از وســایل نقلیـهای کــه هوا
را آلــوده میکنــد ،یــا رهــا کــردن فاضــاب
کارخانــه بــه رودخانههــا و یــا آلــوده کــردن
دریاچههــا و مســایلی از ایــن دســت کــه
موجــب وارد کــردن ضــرر بــه محیــط زیســت
میشــود ،بــر پایــه ایــن قاعــده مهــم فقهــی،
جایــز نیســت .بدیهــی اســت هــر مقــدار ،این
زیانرســانی بزرگتــر و در تخریــب محیــط
ّ
زیســت مؤثرتــر باشــد ،بــه طــور روشــنتر
مشــمول ایــن قاعــده خواهــد بــود .در زمــان
مــا تخریــب جنگلهــای بــزرگ جهــان و
از بیــن بــردن و آلودهکــردن خاکهــا،
تأســیس کارخانههایــی کــه تصاعــد،
گازهــای گلخانــهای را در پــی دارد و
موجــب افزایــش دمــای کــره زمیــن میشــود
یــا گازهایــی کــه بــه الیــه ازن لطمــه میزنــد
و نیــز آلودهکــردن آبهــا از بزرگتریــن

بر اثر

مصرف آب و نابودی آب،

بیابان ،پیشروی میکند .دشتها پوشش
گیاهی دارد که از آبزیرزمینی استفاده

میکند .دشتهای قم پوشش گیاهی دارد؛ ولی
دارد از بین میرود و خشک میشود.

ضررهایــی
اســت کــه آتــش آن گریبانگیــر همــه
انســانها میشــود .اگــر پیامبــر خــدا2
در روزگار مــا زنــده بــود ،بــر پایــه ایــن
حدیــث و ایــن قاعــده روشــن ،ایــن اقدامــات
افســار گســیخته را قاطعانــه مهــار میکــرد.
ب) قاعده اتالف
مســتند ایــن قاعــده ،افــزون بــر اجمــاع
1
فقیهــان و ســیره ُعقــا ،روایــات معصومیــن:
و آیــه شــریفه زیــر اســت:
ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َْ
ــه
« َف َم
ــن اعتــدى علیكــم فاعتــدوا علی ِ
ِ
ْ
ِب ِمثــل َمــا ْاع َتـ َـدى2؛ یعنــی هــر کــس بــر شــما
ِ
تعــدی کنــد ،شــما هــم بــه ماننــد خــودش بــا
او رفتــار کنیــد».
بــر اســاس ایــن قاعــده ،هــر گاه کســی
مــال دیگــری را از بیــن ببرد یــا آن را از مالیت
حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،27باب  11از ابواب کتاب
ّ .1
الشهادات.
 . 2بقره.194/

بینــدازد ،ضامــن جبــران آن اســت و در ایــن
مســأله شــریک بــودن خــود فــرد در آن مــال
تفاوتــی ایجــاد نمیکنــد؛ یعنــی اگــر کســی
در دارایــی کــه بــا دیگــران شــریک اســت،
بــدون اجــازه آنهــا تصــرف کنــد ،نســبت
بــه ســهم آنهــا ضامــن اســت و در موضــوع
مــورد بحــث مــا بــا توجــه بــه ســهیم بــودن
همــه انســانها در منابــع زیســت محیطــی،
شــخص بهرهبــردار نمیتوانــد زمینههــای
تخریــب ،اســتفاده غیــر بهینــه و صدمــه زدن
بــه ایــن منابــع را ایجــاد کنــد و یــا باعــث
آلودگــی محیــط زیســت شــود کــه خــود،
یکــی از منابــع عمومــی بــه شــما مـیرود .در
غیــر ایــن صــورت در برابــر حقــوق دیگــران
ضامــن خواهــد بــود.
ج) قاعده حق الناس
در فرهنــگ ســنتی اســامی دو گونــه
حــق ،شــهرت دارد :حــق اللــه و حــق الناس.
مقصــود از حــق اللــه انجــام واجبهــا و
تــرک گناهانــی اســت کــه در یــک محــور
اصلــی یعنــی ارتبــاط بــا خــدا مشــترکند؛
بــرای نمونــه نمــاز و روزه از واجبــات بــزرگ
و حــق اللــه محســوب میشــود و هــر گاه
آدمــی ،ایــن وظایــف را بــه طــور شایســته
انجــام ندهــد ،ســزاوار کیفــر الهــی اســت؛
چــون مرتکــب گنــاه شــده اســت .در مقابــل
ایــن حــق ،حــق النــاس اســت .گســتره ایــن
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حقــوق ،مســائل اقتصــادی ،اجتماعــی،
سیاســی و فرهنگــی را دربرمیگیــرد .در
اســام ،حــق النــاس مهمتــر از حــق اللــه
اســت .در روایتــی از امــام علــی 8در ایــن
بــاره چنیــن میخوانیــم« :خداونــد متعــال،
حقــوق بندگانــش را بــر حقــوق خــود مقــدم
ســاخت .پــس هــر کــس حقــوق مــردم را ادا
کنــد ،زمینــه ادا کــردن حقــوق خــدا نیــز در
1
او فراهــم میآیــد».
همچنیــن در روایتــی چنیــن آمــده اســت:
«بــا فضیلتتریــن راه عبــادت خداونــد،
ادای حــق مؤمــن اســت 2».روایاتــی از ایــن
دســت بســیار اســت .در مقابــل ،برخــی
روایــات از کیفــر دردنــاک تضییــع حقــوق
مــردم ســخن میگویــد .در حدیــث دیگــری
آمــده اســت« :آن ظلمــی کــه بازخواســت
میشــود ،ظلــم بنــده بــه بنــده دیگــری
اســت کــه قصــاص و تالفــی آن در آخــرت
دش ـوار اســت و قصــاص در آنجــا بــا زخــم
کاردهــا و زدن تازیانــه نیســت و بــه گونـهای
اســت کــه زخــم کاردهــا و درد شــاقها در

 . 1جعل اهلل سبحانه حقوق عباده مقدمة لحقوقه ]علی حقوقه[
فمن قام بحقوق عباد اهلل کان ذلک مودیا الی بقیام لحقوق اهلل
(آمدی ،غرر الحکم ،ج .)370:3
 . 2ما عبداهلل بشیء افضل من اداء حقوق المؤمن (آمدی ،غرر
الحکم ،ج .)39:6

برابــر آن کوچــک و حقیــر اســت».
عقــل انســان حکــم میکنــد کــه بــرای
انجــام ایــن فریضــه الهــی در آغــاز ،حقــوق
مــردم را بشناســد؛ چــه اینکــه بــدون شــناخت
حــق النــاس ممکــن اســت از ســر جهــل ،آن
حقــوق پایمــال شــود .در ایــن بــاره روایاتــی
نیــز بــر شــناخت حقــوق مــردم تأکیــد
مــیورزد؛ بــرای نمونــه در روایتــی از امــام
حســن عســکری 8چنیــن نقــل شــده
3

 . 3و اما الظلم الذی الیترک فظلم العباد بعضهم لبعض
القصاص هناک شدید هو جرحاً بالمدی و الضرباً بالسیاط
و لکنه ما یستصغر ذلک معه (سید رضی ،نهج البالغه ،خطبة
.)175
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اســت« :واالتریــن مقــام را نــزد خداونــد،
کســانی دارنــد کــه حقــوق بــرادران خــود را
4
(مــردم را) بهتــر بشناســند و بهتــر ادا کننــد».
بنابرایــن طبــق ایــن روایــت و روایاتــی از ایــن
دســت بایــد حقــوق مــردم را شــناخت و در
پــی انجــام وظیفــه در ایــن بــاره بــود.
بیشــک از روشــنترین انــواع حقــوق
مــردم ،مســائلی از قبیــل آب و ه ـوای ســالم
و محیــط زندگــی آنهــا اســت؛ ازایــنرو
آلودهکــردن هــوا ،آب و عناصــر دیگــر
 . 4اعرف الناس بحقوق اخوانه و اشدهم قضائاً لها اعظمهم عند
اهلل شأناً (عالمه مجلسی ،بحار االنوار ،ج .)117:75
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زیســت انســان ،انــواع بــارزی از
محیــط
ِ
تضییــع و زیــر پــا گذاشــتن حقــوق مــردم،
و گناهــی اســت کــه انســان نبایــد خــود را
بــدان بیاالیــد؛ بــه عبــارت دیگــر ایــن ســخن
پیامبــر و امــام علــی 8که «مســلمان کســی
اســت کــه مســلمانان از زبــان و دســت او
آزار نبیننــد» 1در آزارهــای فــردی و کوچــک
خالصــه نمیشــود؛ بلکــه زیانهــای بــزرگ
و فراگیــر را بیشــتر شــامل میشــود و تخریــب
محیــط زیســت و طبیعــت از روشــنترین
نمونههــای آن بــه شــمار میآیــد.
د) اصل منع از اختالل نظام
ایــن قاعــده کــه گاهــی بــا عنــوان
وجــوب حفــظ نظــام و گاهــی هــم بــا عنـوان
نهــی از اختــال نظــام ،یــاد میشــود ،مــورد
اتفــاق فقیهــان بــوده و در م ـواردی متعــددی
از مباحــث فقهــی ،مــورد اســتناد آنــان قــرار
گرفتــه اســت؛ از جملــه امــام خمینــیv
میفرماینــد:

ّ ...ان حفــظ النظــام مــن الواجبــات
االکیــده و اختــال االمــور المســلمین
مــن االمــور المبغوضــه2؛  ...همانــا حفــظ

 . 1فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده اال بالحق و
الیحل اذی المسلم اال بما یجب (ابن ابی الحدید ،شرح نهج
البالغه ،ج 298:9؛ سید رضی ،شرح نهج البالغه ،خطبه .)166
 . 2موسوی خمینی ،کتاب البیع ،ج  ،2ص 461؛ همچنین
ر.ک :بحر العلوم ،بلغه الفقیه ،ج  ،1ص 290؛ موسوی خویی،
مصباح الفقاهه ،ج  ،1ص .27
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نظــام از واجبــات مؤکــد و اختــال در امــور
مســلمانان از امــور مبغــوض و ناپســند اســت.
میکشند؛ مثل پل کرمان که یک طرفش
کنــار ایــن قاعــده ،اصــل دیگــری بــا
نشست کرده و کمر پل دارد میشکند .وقتی زمین
عنــوان مصلحــت نظــام وجــود دارد کــه
کلیــه سیاســتها و قانونگذاریهــای نشست کرد ،دکلهای برق کج میشود و میشکند .وقتی
زمین نشست کرد ،جاده آسفالت ،خراب میشود.
دولــت دربــاره نحــوه اســتفاده از منابــع
االن وقتی از میبد به اردکان میروید ،آنجا کمر
بایــد منطبــق بــا ایــن اصــل و در واقــع
آسفالت جاده شکسته است.
تأمینکننــده مصلحــت نظــام و عامــه مــردم
آن
باشــد .ایــن اصــل کــه گاهــی از آن بــا
مخــتــــل
عنــوان مصلحــت عامــه هــم یــاد میشــود،
شـــــود ،ایـــــن آزادی مشــــروع ،محـــدود
بــه تعبیــر برخــی بســی فراتــر از مقولــه حفــظ
میشــود.
نظــام اســت و برخــاف عناویــن ضــرر
و حــرج کــه در واقــع عمــل پیشگیرانــه
ه) قاعده منع از اسراف و تبذیر
و انفعالــی را درون خــود دارد ،بــا عنــوان
اســراف بــه معنــای تجــاوز از حــد در
مصلحــت میتــوان در وضعیــت حســاس و
صــرف مــال اســت .هــر نــوع مصــرف مــال
موقعیتهــای ضــرور ،بــه صــورت ابتدایــی و
3
بیــش از حــد متعــارف ،اســراف اســت؛ حتی
ایجابــی تصمیمگیــری کــرد.
اگــر انفــاق در راه خــدا باشــد .خــروج از
بــر اســاس ایــن قاعــده ،هــر سیاســت یــا
حــد متعــارف ،انواعــی دارد .گاهــی از مــال
فعالیتــی کــه انجــام یــا تــرک آن بــه مختــل
بــه هیــچوجــه اســتفاده نمیشــود و تضییــع
شــدن نظــام جامعــه بینجامــد ،حــرام و ممنوع
و اتــاف میشــود؛ مثــل دور ریختــن آب
اســت؛ بــرای مثــال بــا اینکــه بهرهبــرداری از
قابــل اســتفاده و گاه فــرد بیــش از حــد شــأن
مشــترکات و مباحــات در نظــام اقتصــادی
ً
خــود از آن اســتفاده میکنــد ،و گاه اصــوال
اســام مجــاز شــمرده شــده ،هــر گاه بــر اثــر
مــال ،مــورد نیــاز شــخص نیســت؛ بنابرایــن
ازدیــاد جمعیــت و کثــرت اســتفاده از ایــن
اســراف در مــواردی تحقــق مییابــد کــه
منابــع ،آن منبــع مشــترک از بیــن بــرود و یــا
مــال ،ضایــع و تلــف شــود یــا بــه مصــرف
آســیب جــدی ببینــد و نظــام بهرهبــرداری از
4
نادرســت برســد.
زمین نشست کرد پلها

 . 3تقوی ،حکومت و مصلحت ،ص .146

 . 4نراقی ،مستند الشیعه ،ص .637-620
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اســت و شــریکبودن شــخص در مالکیــت
تبذیــر نیــز بــه ریختوپــاش مــال معنــی
مسئوالن
ایــن منابــع ،باعــث نمیشــود حکــم حرمــت
شــده اســت؛ بنابرایــن اســراف و تبذیــر هــر
میگویند :صرفهجویی کن؛ ولی
آن برداشــته شــود.
دو ،اتــاف مــال محســوب میشــوند بــا
خودشان هیچ اقدامی نمیکنند؛ یعنی چه کار کنند؟
او ً
ایــن تفــاوت کــه اســراف از بیــن بــردن
آیــا اســراف ،افــزون بــر حرمــت
ال شهرداری باید هزینههایش را کم کند تا تراکم کمتری
ّ
بفروشد .وزارت نیرو باید بگوید :او ً
کمــی مــال و تبذیــر ،اتــاف کیفــی
تکلیفــی ،حکــم وضعــی ضمــان
ال :نسازید و ثانی ًا :بیشتر از
آن اســت.
را نیــز بــه دنبــال دارد؟ فقیهــان در
سه طبقه اجازه ساخت و ساز ندهند .باید تبلیغ شود که همه این
طبــق تعریــف ذکــر شــده،
مباحــث متعــددی مثــل اســتفاده
را بدانند .در این صورت مردم برای مهاجرت مواظب هستند و
قاعــدة اســراف و قاعــدة اتــاف
بیــش از حــد مصــرف از مــال زکات
فوری مهاجرت نمیکنند؛ ولی وقتی ساختوساز آزاد است،
متفاوتنــد .اســراف ،شــامل مــال شــخصی
بــرای تهیــه کفــن میتــی کــه پــول کفــن
روستاییان امالک و اموالشان را میفروشند و
و مــال غیــر اســت؛ ولــی قاعــدة اتــاف،
نــدارد ،عــدم احتســاب مصــرف اســرافی
مهاجرت میکنند.
مربــوط بــه مــال غیــر اســت .البتــه اتــاف،
از مؤونــة ســال و لــزوم ادای خمــس آن،
از
بیــش
کاالیــی،
مصــرف غیــر مســرفانه مــال دیگــری را
اعطــای ســهم ســادات بــه حــد نیــاز و عــدم
و
ـم
ـ
کنی
ـتفاده
ـ
اس
ـی
ـ
طبیع
ـع
ـ
مناب
از
ـاز
ـ
نی
ـد
ـ
ح
نیــز شــامل میشــود .شــخصی کــه بــدون
اســراف ،اســراف در عقوبــات مالــی و بدنــی
از
ـم.
ـ
نکنی
ـتفاده
ـ
اس
ـد
ـ
لی
و
ت
ـه
ـ
بهین
ـب
ـ
ترکی
از
ـا
ـ
ی
اجــازه ،مــال دیگــری را بخــورد یــا بــرای
بــه وســیلة اولیــای دم یــا حاکــم و اســراف در
طرفــی همــان گونــه کــه اشــاره شــد ،اســراف
ســاختن خانــه از آن اســتفاده کنــد ،اســراف
تنبیــه و تأدیــب ،ضمانــت مترتــب بــر اســراف
2
ـال
ـ
م
در
ـا
ـ
ی
ـخصی
ـ
ش
ـال
ـ
م
در
ـت
ـ
اس
ـن
ـ
ممک
نکــرده اســت؛ ولــی اتــاف صــدق میکنــد
را مطــرح کــرده و پذیرفتهانــد .بنابرایــن
1
یــک
گاهــی
نیــز
دیگــری
باشــد.
دیگــری
میت ـوان گفــت اســتفاده نادرســت از منابــع،
و او ضامــن امــوال مــردم اســت.
جامعــه
کل
گاهــی
و
اســت
گــروه
یــا
فــرد
ضمانــت در پــی دارد.
قلمــروی اســراف ،بســیار گســترده
یعنــی اســراف در بیــت المــال صــورت
اســت .اســراف ،ممکــن اســت در مصــرف
بــه
مربــوط
ال
و
امــ
ایــن
گاهــی
گیــرد؛
ی
م
و) اصل انصاف
کاال یــا خدمــت باشــد و یــا در تولیــد و ایجاد
ها
ل
نســ
تمــام
گاهــی
و
خــاص
نســل
یــک
بــر اســاس ایــن اصــل هــر فــردی کــه از
خدمــت؛ ماننــد اینکــه کاالیــی را بیــش از
مــا
بحــث
مــورد
موضــوع
هماننــد
اســت؛
فعالیتــی منتفــع میشــود بایــد خســارتهای
حــد نیــاز مصــرف کنیــم یــا از خدمــات
یعنــی منابــع طبیعــی کــه هــر یــک از اینهــا
ناشــی از آن را نیــز بپذیــرد .مبنــای ایــن اصل،
آموزشــی ،پزشــکی ،تلفــن و ...اســتفاده غیــر
در
حرمــت،
اصــل
در
اشــتراک
ضمــن
قاعــده مشــهور «مــن لــه الغنــم فعلیــه الغــرم»
ضــرور انجــام دهیــم و یــا در بــه کارگیــری
دارنــد.
تفــاوت
آن
ضعــف
و
شــدت
اســت؛ یعنــی کســی کــه منفعتــی میبــرد،
عوامــل تولیــد و خدمــت ،اســتفاده غیربهینــه
گونــه
هــر
فــوق
مطالــب
اســاس
بــر
خســارت آن نیــز بــر عهــده او قــرار دارد.
داشــته باشــیم؛ مثــل اینکــه بــرای تولیــد
اســتفاده مســرفانه از منابــع طبیعــی اعــم از
کمــی و یــا کیفــی ،حــرام و ضمانــتآور
 . 2رک :رضایی« ،آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار»،
 . 1رضایی« ،آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار» ،فصلنامه
اقتصاد اسالمی ،ش  ،18ص .73

فصلنامه اقتصاد اسالمی ،ش .18

هژــیو هدـنورــپ

عــاوه بــر اینکــه مضمــون آن مطابــق ســیره
ً
عقــا اســت .و معمــوال در دنیــا طبــق آن
عمــل میکننــد.
همچنیــن فرمایــش امیــر المؤمنیــن8
نیــز مؤیــد آن اســت .ایشــان فرمــوده اســت:
الجــری الحــد اال جــری علیــه1؛ یعنــی
هــر کــس حقــی بــه نفــع او باشــد در مقابــل
آن مســئول اســت.
اســحاق بــن عمــار نیــز در حدیثــی موثق،
ســؤالی را از امــام کاظــم 8نقــل میکنــد:
قــال :قلــت البــی ابراهیــم :8الرجــل
یرهــن الغــام و الــدار فتصیبــه اآلفــه ،علــی
مــن یکــون ،قــال علــی مــواله ،الــی ان قــال:
2
«کذلــک یکــون علیــه مــا یکــون لــه».
از امــام کاظــم 8دربــاره مــردی ســؤال
کــردم کــه غالمــی و خانــهای را بــه رهــن
میدهــد و بــه غــام آســیب میرســد،
جبــران آن بــر چــه کســی اســت ،فرمودنــد:
بــر صاحــب اوســت تــا اینکــه فرمودنــد:
همــان طــور کــه از منافــع آن اســتفاده
میکنــد ،ضــرر آن نیــز بــر عهــده اوســت.
طبــق ایــن قاعــده ،هزینههــای خارجــی
ناشــی از اســتفاده از منبــع زیســتمحیطی
بــر عهــده بنــگاه و اســتفاده کننــده از آن
منبــع اســت.
 . 1رضی ،نهج البالغه ،ترجمه :سید جعفر شهیدی ،خطبه .216
حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،12باب  5کتاب رهن ،ح.6
ّ .2

ز) اصل حاکمیت دولت
از مهمتریــن عوامــل توفیــق در اجــرای
خــوب سیاســتها و قوانیــن ،وجــود
ضمانــت اجرایــی قــوی آنهــا اســت .در
غیــر ایــن صــورت ،حتــی بهتریــن برنامههــا
نیــز امــکان تحقــق نمییابنــد .اصولــی کــه
پیشتــر بدانهــا اشــاره شــد ،زمینــه را بــرای
تدویــن برنامــه و قانــون مناســب در جهــت
بهرهبــرداری بهینــه از منابــع طبیعــی و حفــظ
محیــط زیســت فراهــم میکننــد؛ بــا وجــود
ایــن ،اجــرای خــوب ایــن برنامههــا ،نیازمنــد
حاکمیــت دولتــی مقتــدر اســت .حکومــت
اســامی ،از نظــر داشــتن منابــع مالــی مکفــی
بــرای اداره جامعــه ،قانونگــذاری در م ـوارد
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مــورد نیــاز و نیــز اجــرای احــکام ،از اقتــدار
الزم برخــوردار اســت.
در نظــام اســامی ،مالکیــت بخــش قابــل
توجهــی از ایــن منابــع بــرای دولــت اســت و
بخــش دیگــری را نیــز دولــت بــه نمایندگی از
عمــوم مــردم سرپرســتی میکنــد و میتوانــد
منافــع آن را در مصالــح عامــه مــردم مصــرف
کنــد .همچنیــن منابــع مالــی دیگــری چــون
خمــس ،زکات و مالیاتهــای حکومتــی
ً
بــرای اهــداف مختلفــی کــه معمــوال از
وظایــف دولتهــا اســت در نظــر گرفتــه
شــده اســت.
بــه عــاوه برخــورداری دولــت از
حــق مالکیــت یــا نظــارت بــر اکثــر منابــع
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طبیعــی ،ایــن امــکان را فراهــم مـیآورد تــا بــا
برنامهریــزی درســت ،زمینــه بهرهبــرداری
بهینــه مدبرانــه و عادالنــه از مواهــب طبیعــی
را فراهــم ســازد.
ح) قاعده عدالت
قــرآن کریــم یکــی از مهمتریــن اهــداف
بعثــت پیامبــران را استوارســازی عدالــت در
پهنــه جامعــه میدانــد:
مــا فرســتادگانمان را بــه دالیــل روشــن
فرســتادیم و بــا آنــان کتــاب و تــرازوی
(شــناخت حــق از باطــل) فــرود آوردیــم تــا
1
مردمــان خــود عدالــت را برپــا کننــد.
ای پیامبــر بگــو خداونــد مــرا بــه اجــرای
2
عدالــت فرمــان داده اســت.
بــه مــن فرمــان دادهانــد تــا میــان شــما
3
عدالــت برقــرار کنــم.
4
مؤمنان عدالت را بسیار برپا دارید.
و مبــاد دشــمنی بــا گروهــی ســبب شــود
عدالــت را اجــرا نکنیــد؛ بــا عدالــت رفتــار
« . 1ل َ َق ْد أَ ْر َسلْنَا ُر ُسلَنَا بِالْبَیِّنَ ِ
اب َوال ْ ِمی َزانَ
ات َوأَن َزلْنَا َم َع ُه ُم ال ْ ِكتَ َ
َّاس بِال ْ ِق ْس ِط» (حدید.)25/
لِیَ ُقو َم الن ُ
 « . 2ق ُ ْل أَ َم َر َربِّی بِال ْ ِق ْس ِط» (اعراف.)29/
ت َِ
ل ْع ِد َل بَیْنَ ُك ُم» (شوری.)15/
َ « . 3وأُمِ ْر ُ
ین بِال ْ ِق ْس ِط» (نساء.)135/
ین آ َمنُوا ْ ُكون ُوا ْ قَ َّوامِ َ
« . 4یَا أَیُّ َها ال َّ ِذ َ

کنیــد کــه بــه تقــوا نزدیکتــر اســت.
آیــات متعــددی از قــرآن و نیــز روایــات
مختلــف ،مــردم را بــا تأکیــد بســیار بــه
اجــرای عدالــت فرمــان میدهــد .بررســی
ایــن روایــات گســترده نشــان میدهــد کــه
عدالــت در اســام ،از مهمتریــن ضوابــط و
محورهــای تصمیمگیــری اســت کــه بایــد
بــه عنــوان مبنــا و معیــار احــکام فقهــی و
قوانیــن موضــوع باشــد.
دربــاره معنــای عدالــت از روزگاران
کهــن ،اختــاف نظــر اســت و افالطــون،
ارســطو و فیلســوفان دیگــر از آن تعریفهایــی
ارائــه دادهانــد .در روزگار مــا نیــز متفکــران
در تعریــف و چگونگــی اجــرای آن،
دیدگاههــای گوناگونــی دارنــد .دانشــمندان
مســلمان هــم از ایــن حالــت اســتثنا نیســتند.
آنهــا نظــر یکســانی دربــاره عدالــت ندارنــد؛
امــا بیشــک آنــان عدالــت را در برابــر
ظلــم بــه کار میبرنــد؛ بدیــن معنــی کــه
هــر چیــزی ظلــم محســوب شــود ،عدالــت
نیســت.
در قــرآن ،بــه همــان ســان کــه بــر
5

َ ...« . 5و َ
ب
ال یَ ْج ِر َمن َُّك ْم َشنَآ ُن قَ ْو ٍم َعلَى أَالَّ تَ ْع ِدلُوا ْ ا ْع ِدلُوا ْ ُه َو أَق ْ َر ُ
لِلتَّ ْق َوى( »...مائده.)8/

استوارســازی و اجــرای عدالــت تأکیــد شــده
اســت ،از هرگونــه ظلــم و ســتمگری نیــز
نهــی شــده اســت .در صدهــا آیــه از قــرآن،
مــردم و مؤمنــان بــه شــدت از ظلــم نهــی
شــدهاند .بیشــک ویرانگــری طبیعــت
از روشــنترین مصداقهــای ســتمگری و
دژخیمــی اســت .چــه ظلمــی باالتــر از آن
کــه آب و هوایــی کــه حیــات مــردم در گــرو
وجــود و پاکیزگــی آن اســت ،آلــوده شــود،
جنگلهایــی کــه بــه منزلــه ش ـشهای کــره
زمیــن هســتند بــه گونــهای بــاور نکردنــی
و سرســامآور نابــود شــوند و آب کــه منبــع
زندگــی اســت بدینســان در معــرض
آلودگــی قــرار گیــرد.
یکــی از معانــی عدالــت ،آن اســت
کــه حــق هــر کــس بــه او داده شــود .حــق
حیــات و زندگــی و اســتفاده از هــوا و آب
ســالم از اولیــن و ضروریتریــن حقــوق هــر
انســان اســت و بایــد رهبــری جامعــه اســامی
و نیــز همــه مــردم بــرای فراه ـمآوردن زمینــه
آن بکوشــند و هــر گونــه مانعــی را در ایــن
بــاره از بیــن ببرنــد؛ بــه عبــارت دیگــر عدالت
ایجــاب میکنــد از هــر گونــه تجــاوز بــه
حریــم طبیعــت و محیــط زیســت جلوگیــری
شــود.
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آشنایی با نهادهای متولی حفاظت از محیط زیست و وظایف آنان
عنوان صالحیت

ردیف

1

حفاظت از جنگلها و مراتع

نهاد متولی

مستند قانونی

ســازمان جنگلهــا ،مراتــع و آبخیــزداری کشــور
مــاده  2قانــون حفاظــت و بهرهبــرداری از جنگلهــا و
(وابســته بــه وزارت جهــاد کشــاورزی)
مراتع ()1346/5/30

2

حفاظت از نباتات

ماده  1قانون حفظ نباتات ()1342/2/12

ســازمان حفــظ نباتــات (وابســته بــه وزارت جهــاد
کشــاورزی)

3

حفاظت از منابع آبزی

مــاده  3قانــون حفاظــت و بهرهبــرداری از منابــع آبــزی
جمهــوری اســامی ایــران ()1374/6/14

شرکت سهامی شیالت ایران

4

حفاظت از آب دریا و رودخانههای مرزی

مــاده  11قانــون حفاظــت دریــا و رودخانههــای مــرزی
از آلودگــی بــا مـواد نفتــی ()1354/11/4

5

حفاظت از اراضی مستحدث و ساحلی

6

کنترل و مقابله با بالیای طبیعی

مــاده  2آییننامــه ســتاد پیشگیــری و مدیریــت بحــران
در حـوادث طبیعی و سـوانح غیرمترقبــه ( )1383/4/8ستاد مدیریت بحران

7

نظارت بر سموم و مواد شیمیایی

مــاده  2آییننامــه اجرایــی کنتــرل و نظــارت بهداشــتی
بــر ســموم و مـواد شــیمیایی ()1378/6/16

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

8

دفع مواد پسماند

ماده  5قانون شهرداری ()1334

شهرداری

9

حمل سالح برای دفع جانوران زیانکار

مــاده واحــده قانــون اجــازه صــدور جـواز حمــل ســاح
ژاندارمری (نیروی انتظامی)
به وســیله ژاندارمــری ()1363/2/16

10

حفاظت از حریم رودخانهها ،مردابها و برکههای
طبیعی

11

بهرهبرداری از منابع عمومی آب

12

تهیه طرحهای بیابانزدایی

13

جمعآوری ،انتقال و تصفیه فاضالب شهری

14

تصویب طرحهای بهرهبرداری از منابع تجدیدپذیر

قانون اراضی مستحدث و ساحلی ()1354/4/29

ســازمان بنــادر و کشــتیرانی ایــران (وابســته بــه وزارت
راه و ترابــری)
وزارت جهاد کشاورزی

قانون توزیع عادالنه آب ()1364/8/14

وزارت نیرو

قانون توزیع عادالنه آب ()1364/8/14

وزارت نیرو

تبصــره  5مــاده  34قانــون حفاظــت و بهرهبــرداری از
جنگلهــا و مراتــع ()1346/5/30

وزارت جهاد کشاورزی

مــاده  1قانــون تشــکیل شــرکتهای آب و فاضــاب
()1369/10/11

شرکت آب و فاضالب (وابسته به وزارت نیرو)

مــاده  6آییننامــه اجرایــی بنــد (الــف) تبصــره 82
قانــون برنامــه دوم توســعه ()1377/7/22

وزارت جهاد کشاورزی

159

160

عنوان صالحیت

ردیف

مستند قانونی
قانون حفاظت در برابر اشعه ()1368/1/20

نهاد متولی

15

حفاظت در برابر اشعه

16

بهرهبرداری از نیروی هستهای و حفاظت در برابر آن

17

اقیانوسشناسی

18

استانداردسازی

19

توسعه شهرهای سالم

مصوبــه هیــأت وزیــران دربــاره تشــکیل کمیســیون
کمیســیون هماهنگــی پــروژه شــهرهای ســالم کشــور
هماهنگــی پروزه شــهرهای ســالم کشــور ()1376/7/1
(وابســته بــه وزارت بهداشــت)

20

تعییــن اســتاندارد کیفیــت و بهداشــت محصــوالت و
م ـواد بازیافتــی

ماده  3قانون مدیریت پسماندها ()1383/2/20

21

تبصــره مــاده  2قانــون مدیریــت پســماندها
آمــوزش روســتاییان بــرای کاهــش مــواد پســماند
( )1 3 8 3 /2 /2 0
کشــاورزی

22
23

مدیریت اجرایی پسماندهای غیر صنعتی و ویژه
تعییــن مناطــق مناســب در طرحهــای شهرســازی بــرای
دفــع پســماندها

قانون سازمان انرزی اتمی ایران ()1353/4/20

سازمان انرژی اتمی ایران
سازمان انرژی اتمی ایران

شــورای عالــی اقیانوسشناسی(وابســته بــه وزارت راه
قانــون تشــکیل شــورای عالــی اقیانوسشناســی کشــور
و ترابــری)
()1370/5/20
قانــون اصــاح قوانیــن و مقــررات مؤسســه اســتاندارد و
تحقیقــات صنعتــی ایــران ()1376/3/13

ماده  8قانون مدیریت پسماندها ()1383/2/20
تبصــره مــاده  12قانــون مدیریــت پســماندها
( )1 3 8 3 /2 /2 0
تبصــره  2مــاده  12قانــون مدیریــت پســماندها
( )1383 /2 /20

مؤسس ه استاندارد و تحقیقات صنعتی

مؤسس ه استاندارد و تحقیقات صنعتی
وزارتخانههــای جهــاد کشــاورزی ،صنایــع و معــادن،
کشــور ،بهداشــت
شهرداریها
شورای عالی شهرسازی و معماری

24

تهیه امکانات الزم برای محلهای دفع پساماندها

25

بنــد (و) مــاده  12قانــون برنامــه چهــارم توســعه
تدویــن پیشنویــس آییننامههــای طــرح جامــع آب
( )1383 /7 /25
کشــور

26

تعیین سیاست انرژی کشور

بنــد (د) مــاده  1قانــون تأســیس وزارت نیــرو
( )1 3 5 3 /1 1 /2 8

وزارت نیرو

27

نظــارت بــر نحــوه اســتفاده از مــواد انــرژیزا بــه بنــد (و) مــاده  1قانــون تأســیس وزارت نیــرو
( )1 3 5 3 /1 1 /2 8
صــورت مــواد اولیــه در صنایــع

وزارت نیرو

28

کنترل بهرهبرداری از منابع آب

بنــد (ک) مــاده  1قانــون تأســیس وزارت نیــرو
( )1353 /11 /28

وزارت نیرو

29

مــاده  10قانــون تشــکیل وزارت جهــاد کشــاورزی
سیاســتگذاری در زمینــه تأمیــن ،توزیــع و مصــرف
()1379/10/6
آب کشــور

وزارت کشور
وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامهریزی

شورای عالی آب

هژــیو هدـنورــپ

ردیف

عنوان صالحیت

مستند قانونی

نهاد متولی

30

بنــد (الــف) مــاده  1قانــون تشــکیل وزارت صنایــع و
تنظیــم سیاس ـتها ،خــط مشــی و برنامههــای صنعتــی
معــادن ()1353/5/1
و معدنــی کشــور

وزارت صنایع و معادن

31

بنــد (و) مــاده  1قانــون تشــکیل وزارت صنایــع و معــادن
نظــارت در امــر مدیریــت و بهرهبــرداری مؤثــر از
()1353/5/1
معــدن و کارخانههــا

وزارت صنایع و معادن

32

بنــد (ع) مــاده  1قانــون تشــکیل وزارت صنایــع و معــادن
صــدور پروانــه اکتشــاف و بهرهبــرداری از معــادن و
()1353/5/1
نظــارت بــر آن

وزارت صنایع و معادن

33

ارزیابی طرحها و برنامههای صنعتی و معدنی

بنــد (ف) مــاده  1قانــون تشــکیل وزارت صنایــع و
معــادن ()1353/5/1

34

بنــد  23مــاده  1قانــون تمرکــز امــور صنعــت و معــادن
صــدور مجــوز تأســیس و بهرهبــرداری واحدهــای
تشــکیل وزارت صنایــع و معــادن ()1379/10/6
تولیــدی صنعتــی و معدنــی

وزارت صنایع و معادن
وزارت صنایع و معادن

بنــد  2مــاده  2قانــون تأســیس شــورای عالــی
شهرســازی و معمــاری ایــران ( 1351/12/22اصالحیــه
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
)1376 /1 /17

35

تصویب طرحهای جامع شهری

36

تصویب طرحهای احداث بنا در خارج از شهرها

37

مقابله با خشکسالی

مــاده  4تصویبنامــه دربــاره تشــکیل ســتاد مقابلــه بــا
بحــران خشکســالی ()1375/12/28

38

تهیه برنامه جامع راهبردی مقابله با بحران آب

مــاده واحــده تصویــب نامــه در خصــوص تهیــه برنامــه
جامــع راهبــردی مقابلــه بــا بحــران آب ( )1385/4/18ستاد مدیریت منابع آب

39

تهیــه مقــررات و آییننامههــای حفاظــت فنــی و
بهداشــتی

مــاده  4آییننامــه اســتفاده از اراضــی احــداث بنــا و
تأسیســات در خــارج از محــدوده قانونــی و حریــم
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شــهرها ()1356/2/22

ماده  1الیحه قانونی حفاظت فنی ()1324/5/8

ستاد مقابله با بحران خشکسالی

شورای عالی حفاظت فنی
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