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بو ای اباس ،پطامشو

با دگوگیوا بیابت

اوییم حمی کی در دوراا

عاهلطس ب وبطل جطوخ قشایل بوای بهیوه بیوداری جخ ی ابیتفاده می جید،
قانون و ا کودند ک بوای حفظ محط ییتیس کیاربود داجیس اعیوای ایی
قانوا ای بوی دولسهای بادی پ گطوی جد ،اما فاون نوع نگاه بلفا با نگیاه
پطامشو

ب پدیدههای مختلم و ب یور باص محط ییتس و قیوانط میو ش

با دا ،حول در قانوا حم پدید دورد ک دیگیو در رابیتای حفیظ محیط -
ییتس کاربودی نداجس

کلیدواژگان :پیامبر

 ،حفظ محیی زیسی ،،حیی  ،ر یر لات،یی،،

ی،تیا

نخستین اسالم .
 .1طرح مسئله

محی زیس ،ر ر ر حاضر ر بسیار از مباحث ر،ی لایگیا اایسیت ا پییاا ریر
اس ،الزم اس ،ر ر،م تاریخ نیز لایگا خو را بیابا .ب تازگ  ،مطا عات
محی زیس ،رناصر ر از آن اثر م پذیرنا ،ماننا صی،

ر ارتبیا بیا

محیی زیسی ،،امنیی،

محی زیس ،،ا یان محی زیس ،،قانون حقوق زیس ،محیط  ،صورت گرفت اسی،
ر تی اتیی ،مطا ع قیقتر این ااخص امور تأثیرگذار بر آن را نشان م تنا.
چگونگ لایگا محی زیس ،ر تاریخ اسالم ارتبا آن با ین اسالم ،امر اسی،
ر م توانا مور پژ تش قرار گیر  .مقا حاضر با تول ب یک از قوانین محی زیسیت
،تا نخستین اسالم ؛ یعن قانون حی
زیس ،را ر انایش

ر تالش اس ،چگیونگ لایگیا محیی

،تا نخستین اسالم ر نیا

آیین قوانین ین اسالم بو نیا،

افاف ساز  .ر این تحقیق از تاریخ اسالم ب رنوان بستر مطا عات ربار چگونگ ارتبا
رناصر تاریخ با محی زیس ،استفا م او .
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این ر ر تاریخ اسالم ،طبیع ،چ لایگات

اات اسی،

ی،تیا اسیالم بی

رنوان الرارنناگان قوانین ین برا حفظ محی زیس ،چ سیاس،تیای را بنیا ندیا
بو نا ،امر اس ،ر بایا ر مطا عات تاریخ  ،لایگات بیرا آن تعییین ایو  .ر ر،یم
تاریخ ب مثاب گزارش ر یاا تا م توان از سیاس،تا مرتب با محی زیس ،،ا تیای
استخراج رر ر ر راستا حفظ محی زیس ،،رارآما ت،ق اونا.
چگونگ ارتبا بین محی زیس ،سیاس ،گذار
ر ر این پژ تش ب آن تول م او  .سیاس،

ین

ین،

حاضر تستنا ر ر ،تا نخستین اسالم ترریب این

ر صار اسالم امر اسی،
پیش زمینی مطا عیات مقا ی
امر را م تیوان ریافی.،

مسئ ،ا ر ب طور رام سبب انجام این مقا گر یا ،چگونگ ارتباط اس ،ر م توانا
بین ین اسالم محی زیس ،،لو اات بااا چون پر اختن ب ایین امیر ر قا یب
یک مقا نی گنجا ،این پژ تش با خر رر ن الزا مسئ ،ب یک قانون محی زیست
سیر تحول آن ،ر پ یافتن چگیونگ لایگیا محیی زیسی ،ر انایشی

ی،تیا

اسالم اس.،
ب نبال زنگ خطر نابو

محیی زیسی ،ری صیاایش تیر ر ز ب،نیاتر می ایو ،

تحقیقات صورت گرفت اس ،تا امور ر زمین ایجا ایین فالعی را فیراتم می رننیا،
اناسای گر نا تا حا امکان از قوع آن ل،وگیر او  .ین ایی7891 ،م 7).ر سیال
7891م .ر مقا ا با رنوان ریش تا تاریخ بحرانتا ارو وژ  2لنبشی را ر ایین
زمین ایجا رر  .ا ر این مقا تالش م رنا اثبات نیایا حاریی ،انسان بر طبیع ،ری
برآما از سن،تا ا یان اس ،،رامل نابو

طبیع ،اس ،بر این ارتقا اس ،ر انسان

اناخت ا یان ابراتیی  ،رامل بحرانتا محی زیست معاصر اس.،
 Lin White .1محقق تاریخ دانشگاه کالیفرنیا.
 .2فضالن ام خالد وجوان ابرین ،اسالم و محیط زیست ،ص.43
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پس از طرح این نظری  ،مخا فان آن با تیررز بر ا یان رابط آن با محی زیس ،رصیا
ر آن برآمانا .ربار ارتبا
توحیا

ین اسالم با طبیع ،چگونگ لایگا محی زیس ،ر این یین

ر رشور تا اسالم تحقیقات صورت گرف ،ر یاگا تبییین یین ایی ،را نقیا

م رننا .برا نیون م توان ب مطا عات محقق ترر  ،ابراتیم ا ز میر 7یا سیا حسیین ن یر
ااار رر ر با تول ب لایگا محی زیس ،ر قرآن

ین اسالم ،نتایج متفا ت گرفتنا.

برا ا طالرات بیشتر ربار نوع یاگا ین ای ،ر برخالف سییا حسیین ن یر ،نگیات

منف ب ثأثیر ا یان ر محی زیس ،ار مطا ع پایان نام ا با رنوان بررس تطبیق ییاگا
سیا حسین ن ر ین ای ،با تأریا بر مقا رالسیک ای 2،مقا نقا یاگا ین ایی ،ر
مسئ ،بحران زیس ،محیط بر اساس مبنا انسان اناخت اسالم  4پیشندا م او .
 .2پیشینه پژوهش

بخش ا یان لدان

انشگا تار ار  3از نخستین مرارز اس ،ری تحقیقیات را ر ایین

حوز ارائ ا اس .،این تحقیقات ر ن مج،ا ب ا یان محی زیس ،می پر ازنیا ری
1. A common care for creation: SAID NURSI AND POPE FRANCIS ON
ENVIRONMENT ,Ibrahim, Ozdemir, de estudos da religiao (ISER), Enviroment,
2015.

او در این مقاله تالش کرده است با مقایسه دو دیدگاه سعیید نورسعو و پعار فرانسعی

در بعا

طبییت و خلقت آن به یک جمعبندی در این موضوع برسد .نتیجهگیری او ایعن بعود کعه در تمعام
عقیدهها و نگرشها ،حفاظت و مراقبت از محیط زیست ،یک وظیفه عمعومو دانسعته معوشعود و
تفاوت نگرش و متفاوت بودن تیاریف محیط زیست ،نباید به نتایج مختلفو منتهو گردد.

 .2مهدیه میرزا آقازاده ،بررسو تطبیقو دیدگاه سید حسین نصر و لعین وایعت بعا تدکیعد بعر مقالعه
کالسیک وایت.
 .4علیرضا پارسا ،فصلنامه آموزش محیط زیست و توسیه پایدار ،ش.3

4. Center for the study of world Religion

44

سال بیست و یکم ،شماره هشتاد و سوم ،پاییز 9911

ل،ا آخر آن با رنوان اسالم محیی زیسی 7،بیا سرپرسیت ریریار فیا تس 2مجیوری
مقاالت اس ،ر ر باب این موضوع گر آ ر اا اس .،مقا فا تس ابراتیم ا ز میر

4

از نوات تا برلست این مج،ا اس.،
با لو ابات ،حوز مطا عات تحقیق حاضر با مقا تا این رتاب ،تفیا ت ر نیوع
نگا  ،این

نوات را از تم لاا م رنا .ر مقاالت رتاب فا تس ،نویسنا تیا بیشیتر بیر

نگا تقاسآمیز بر طبیع ،،ا دیات اخالقیات زیس ،محیط تیررز ارنا .ر حیا ری
نوات حاضر با تیررز بر سیاس ،گذار

،تا ب نبال مدمترین قانون محی زیسیت

اس.،
رتابتا اسالم محی زیس 3،نوات محییا حسیین اییراز
زیس 5،نوات لوا

آم ، ،با تکی بر نگات فقد

اسیالم محیی

تیررز بر قرآن رریم ب نبال ارائ

پنا انارز برا حفظ محی تستنا .این نکت  ،اساس تفیا ت آنتیا را بیا نوایت حاضیر
اس.،
کمیته مطالیات دینو دانشگاه هاروارد ،یک دپارتمان دائمو و زیرمجموعه دانشکده علوم و هنرها
است که اعضای علمو خویش را از میان دو دانشکده علوم و هنرهعا و مدرسعه الهیعات هعاروارد
برموگزیند .پروفسور ویلفرد کنتول اسمیت که به عنوان یکعو از متخصصعان تعاریخ ادیعان ،آوازه
جهانو دارد ،بنیان تدسی

دورههای ادیان را در هاروارد گذاشت.

 .1ریچارد فالت  ،اسالم و محیط زیست.
 .2ریچارد فالت

ایران شناس کانادایو است .فولت

دارای دکترای تاریخ و مطالیات خاورمیانعه

از دانشگاه هاروارد است و استاد گروه علوم دین دانشگاه کنکوردیای مونترال است.
 .4دکترای فلسفه محیط زیست و ادیان از دانشگاه آنکارا.
 .3محمدحسین شیرازی ،اسالم و محیط زیست.
 .5عبداهلل جوادی آملو ،اسالم و محیط زیست.
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تمچنین ،رتاب اسالم محیی زیسی 7،نوایت فالیالن امخا یا لیوان ابیرین از
مطا عات برلست

یل پرارنیاگ

بسیار رارآما این حوز اس .،نویسنا تا رتاب ب

گستر گ مباحث نتوانست انا ،متن را از آافتگ برتانیا ،امیا بیا ارائی ا تیا زیسی،
محیط  ،تاریخ  ،ین

فقد باب ر ب این حوز را گشو انا.

مقا تا سیر رسول خاا ربار طبیع ،،رشا رز
رسول خاا

4

منشور بزرگ حقوق تربیت

بدااات

محی زیس،
نظاف ،محی

2

طبیع ،از نگا

ر نگیا نبیو  3از

مدمترین مقا تای تستنا ر م توان آنتا را ب رنوان پیشین پژ تش معرف رر  ،اما
اساس تفا ت نوات حاضر با این تحقیقات ،رال بر گستر گ زمیان ؛ یعنی تولی بی
 ،تا خ،فا نخستین ر رنار تول ب

 ،نبو  ،تیررز بر قانون حی بی رنیوان

قانون مدم زیس ،محیط اس.،
 .3قانون حرم و حمی از ایجاد تا اجرا
تعریف مفاهیم

محی زیس :،ب محیط ر فرآینا حیات را ر برگرفت

رناصر مولو ر آن بر یکایگر

تأثیر تأثر ارنا ،محی زیس ،گفت م او  5.با ری تف یل م توان گف ،ری محیی
زیس ،ربارت اس ،از مجیور ارای  ،رناصر ،ا ضاع احوال طبیع ر ب نحو

ر بقا

 .1فضالن ام خالد و جوان ابرین ،اسالم و محیط زیست.
 .2حسین انصاریان« ،سیره رسول خدا درباره طبییت ،کشاورزی و محیط زیست» ،فرهنگ جهاد،
ش.43-44
 .4حسین سیدی« ،طبییت از نگاه رسول خدا» ،میارف ،ش .31
 .3محمود مهدی پور « ،منشور بزرگ حقوقو تربیتو و بهداشتو و نظافت محیط در نگعاه نبعوی»،
نامه جامیه ،ش .22
 .5کامبیز بهرام سلطانو ،مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی-محیط زیست ،ص.21
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یگر گون تا لانور

یا سالم ،یا زیس ،بدتر زیباتر انسان
مفدوم چنان ر پیاا اس ،بر محی طبیع

گیات مؤثر اس .،این

رناصر مؤ ف تیا آن ماننیا آب ،خیا

توا متیررز اس ،گستر ا قابل مالحظ ار

از رناصیر ایرای الزم بیرا بقیا

حیات تا ا ضاع احوال رالع ب آرامش آراستگ  ،تی را ر بر م گیر .
حِیى :ب ا ف مق ور گا میا

7

ر غ ،ب معناى لاتایى از اراضى موات اس ،ری

از چریان حیوانات ر آنتا ،ل،وگیرى مىاو تا ر،فتایش زیا او
ر آن بررنا قرقگا  ،چراگا اخت اصى) .2حیی

احشام مخ وصى

ر تعرییف تیاریخ بی مراتعی گفتی

م او ر حاریان ب رنوان قرق منطق اخت اصى ارالم مىرر نا تندا اب ،رمی
حکوم ،سپا

گاتى موااى اخص حارم ،حق استفا از آن مراتع را ااتنا.

4

بنابراین ،قسی ،پر رنگ این تعریف ،ااار ب اختیار قارتمناان سیاسی بیرا قیرق
رر ن یک منطق اس ،ر نشان م تا زمین حی برا اتااف خاص استفا م ایا.
تاریخر راربر

استفا این فظ ب زمان پیامبر

بازم گر ر این بار فرمو نا:

هر حکومت یا فرمانروایی4میتواند مناطق حفاظت شدهای (حمی) را تعیین کند.

5

 .1خلیل امیدی و دیگران« ،موقییت و مبانو ارزشگذاری مقابله بعا آیینعدههعا در فقعه اسعالم»،
مطالیات فلسفه و حقوق اسالمو ،ش ،11ص.5
 .2حمیدرضا شیخو ،فرهنگ اعالم جغرافیایو – تاریخو در حدیث و سیره نبوی ،ص.134
 .4بالذری ،فتوح البلدان ،ص.121
بعه عنعوان
 .3در اینجا منظور از هر حکومتو ،حکومت های اسالمو هستند که پ از پیامبر
پیشوای مسلمانان حکومت موکردند؛ چراکه در زمان جاهلیت ،انحصعارطلبوهعایو کعه بعر ضعد
دیگران بود سبب شده بود هر فردی توان قرق کردن منطقهای را برای طایفه خود داشته باشعد .در
حالو که پیامبر این حق را تنها برای خود و حاکمانو که پیشوای مسلمانان هستند تیریف کردند و
حمو را جز برای سپاه اسالم و سوارانش که آماده جهعاد هسعتند ،اختصاصعو ندانسعتند (یعاقوت
حموی ،میجم البلدان ،ص.)244
 .5ریچارد فالت  ،اسالم و محیط زیست ،ص.151
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ر این مقا ب منظور استحکام تحقیق سدو  ،مطا ع  ،تحول مفدوم حی مطیابق
ترتیب زمان مور تول قرار م گیر  .ر این راستا ،ابتاا ب رسوم پر اخت م او ر ر
زمان لات،ی ،تح ،رنوان قرقساز مرسوم بو نا
ر ر زمان پیامبر

ر ا ام  ،تفا ت آن با قیانون حیی

چار تغییرات محتوای اا ،مشخص م او .

 .4پیشینه تاریخی حمی در دوران جاهلیت

ر زمان لات،ی ،،مدتر تر قوم م توانس ،زمین را با تاف ساختن چراگیا اخ ی ییا
منفع ،اخ

 ،قرق طایف خو ساز  .ر،یب بن ائل از افرا

مى ا  .ا سگى را تیرا خو ب ب،ناى مىآ ر

بو ر این رار را انجیام

آن را ب پارس رر ن امیى اای ،از

ترسو تا ترلا را ر صااى پارس سگ مىرسیا قرق اخت اصیى خیو اریالم میىریر .
تمچنین ر بیر ن این محا  ،خو را اریک یگر مر مان مىگرف ،تا لایى ری ایین
رار سبب قتل ى گر یا 7 .مدیمتیرین تفیا تتیا حیی
پیامبر

این بو چ رس حق ار زمین را حی

ر ر یر لات،یی ،بیا ران

یا قرق بخوانیا ایین امیر بیا چی

تاف بایا صورت بگیر .
 .5حرم و حمی در زمان پیامبر

ر ابتاا الزم اس ،،ااار او ر حرم حی

مفدوم متفا ت تسیتنا نباییا بیا تیم

خ ،گر نا .مناطق ر با رنوان حرم مشخص م اانا ،مشخ ات قوانین

ااتنا ر

بنابرگفت فالالن ام خا ا ،این مجیور قوانین ارو وژ ) 2براساس آیی تیای از قیرآن
فرمو تا

پیامبر اررم

مشخص اا بو نا 4.حرم ارالم نیو ن منطق ا بی معنیا

 .1یاقوت حموی ،میجم البلدان ،ج ،2ص.412
 .2دانش بررسو برهمکنشهای میان جانداران و زیست بوم (زیستگاه) آنها است.
 .4فضالن ام خالد ،اسالم و محیط زیست ،ص.25
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ریاف ،امتیاز امنی ،زیس ،محیط اس ،ری پاییا ا مناسیب تولی اسی،

ر ایین

پژ تش بسیار رارآما ل،و م رنا.
ماین

مک از ادرتای بو نا ر با رنوان حرم ،قوانین محی زیست

م اا 7.اینر ر آن

ران ،حالرت محیا

ر آنتا الرا

توانستنا قااس ،محا ا از ق،ییر

اسالم را حفظ رننا سالم ،را برا محی زیس ،آنلا ب ارمغان آ ر نا ،بسیار قابیل
احترام اس،؛ چرار ر زمان لات،ی ،،محی زیس ،ب

یل تیر یج رسیوم خرافی میور

آسیب قرار م گرف ،ر ر ا ام ب برخ از این رسوم ااار خواتا اا.
با ر اسالم ب رربستان ،تیام این رسوم با آیات قرآن

ستور پیامبر

برچیا

اانا .ایشان حا این زمینتا را مشخص رر نا حقوق برا تیام حیوانیات معیین
نیو نا 2.ر منابع تاریخ  ،اژ حرم حی مشاتا م او  .اایا ر برخ تحقیقات یا
ر نگا نخس ،،این
تفا تتای

اژ  ،یک

ر معنا این

تم معنا ر نظر گرفتی ایونا امیا بیا قی ،بیشیتر،

ر،ی یا م او .

حرم رنوان اس ،ر حالرت ابراتیم برا نامیان مک از آن بدر بر

با این رنوان

نبال این اقاام ،حالرت محیا

با مدیالرت

ب این مکان لغرافیای تقاس بخشیا .ب
ب یثرب این ادر را حرم نامیا

ر این بار فرمو :

من مدینه را حرم کردم .چنانکه ابراهیم مکه را حرم کرد.

3

بنابراین ،این سخنر گفت م او حرم بو ن ماین ب منز تعظیم این ادر اس،
حرم بو ن مک ایجاب م رر ر ر باب صیا

رختانش مینورات صیورت گییر  ،بی

 .1راوندی ،شرف النبو ،ص.314

 .2برای اطالعات بیشتر ،ر.ک :فاطمه بختیاری ،محیط زیست در اندیشه دولعت هعای اسعالمو؛از
دولت نبوی تا پایان اموی ،پایان نامه ارشد.
 .4نجمالدین محمود راوندی ،شرف النبو ،ص.314
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طور رامل ر م او  .با تیان ارایط ر مک حرم گر یا بیو  ،ماینی نییز از سیی،

حرم گر یا .این امر ر فتوحا ب،اان ،7مغاز

رسول خاا

2

محاضرات اال باء 4تأییا اا

اس .،ر این بار آما اس:،
مدینه نصف مکه ،آبادانی داشت و در شورهزار و سنگستاان واعتب بتود ،امتا
رسول خدا

فرمودند :همان طور که حضرت ابراهیم بنده و خلیل خدا بود و متن

نیز بنده و رسول خدا هسام .مدینه را به مانند مکه ،حرم خود میکنم .طوری کته
برای جنگ ،درخای بریده نشود و شکار در آنجا حرام گردد.

4

بنابراین حرم اان تر منطق ب معنا اریال قوانین محی زیسیت اسی ،تندیا
مخ وص مک

یا ماین نیس .،این حایث مشدور پیامبر اررم

ر حیرم ماینی بی

اخص ایشان حرم مک ب حالرت ابراتیم منتسب م انا ر صحی بخار آما اس،
ر نگا تعاا
پیامبر

از فقدا ب معنا

ز م حفظ حرم ،نسب این ادر اس 5.،یک از یاران

ب نام ابولریر ر این بار م گویا:
چنانچه در این محدوده گله ای از غزال پیدا کنیم ،به آنها آسیبی نختواهم رستاند
که محمد رسول اهلل ،حرم مدینه را به شعاع دوازده مایل ،حمی اعالم کرده است.

6

 .1بالذری ،فتوح البلدان ،ص.22
 .2واقدی ،المغازی ،ص.235
 .4راغب اصفهانو ،محاضرات ایدباء ومحاورات الشیراء ،ج ،2ص.32
 .3محمود القزوینو ،آثار البالد و اخبار الیباد ،ص.151
 .5بخاری ،صحیح بخاری ،ج ،5ص.31
 .2یاقوت حموی ،میجم البلدان ،ج ،1ص222؛ مقریزی ،امتاع ایسعماع ،ج ،13ص212؛ ریچعارد
فالت  ،اسالم و محیط زیست ،ص.151
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با حرم اان ماین  ،مرتب ادر از حیثاحترام باال رف ،محی زیسی ،آن ارا حیق
حقوق اا .این حقوق ن تندا ر ماین  ،ب،ک ر مک نیز بایا با تشایا الرا م ایا .ر لرییان
قت ،ر ب سبب اختالفات قبی ،ا

ر مک رخ ا  ،پیامبر

ر این بار فرمو نا:

رخطب ا

اى مردم! خداونتد ماعتال از هنگتام آفترینم آستمانهتا و زمتین و از روز
آفرینم خورشید و ماه ،از هنگامى که این دو کتوه را آفریتد ،سترزمین مکته را
حرمت بخشید و تا روز عیامت همچنان خواهد بود .براى هیچ کس که بته ختدا و
روز عیامت مؤمن باشد ،جایز نیست که در آن خونریزى کند ،یا حاى درخاتى را
ریشه کن سازد .این موضوع براى هیچ کس ،پیم از متن حتالل نبتوده استت و
براى هیچ کس پس از من هم حالل نیست ،براى من هم جتز یتس ستاعت حتالل
نبوده است و پس از آن به همان حرمتت ختود برگشتاه استت ،ایتن موضتوع را
حاضران شما به غایبان برسانند و اگر کسى گفت :پس چگونه رسول خدا در مکه
جنگ کرد؟ بگویید ،خداوند این موضوع را براى رسول خود حالل فرمود و براى
شما حالل نفرموده است.

ن تندا مک
ارالم او

1

ماین  ،ب،ک تر مکان یگر

بنابر صالح یا پیامبر


پییامبر
ارا قوانین خاص گر  .ب رنوان مثیال،

م توانس ،حرم

منطقی َج 2را بیرا

ثقیف تا حرم ارالم رر  .ر طبقاتا کبر آما اس ،ر حرم اان ج فرمیان از سیو
پیامبر خاا

برا مؤمنان اس ،ر نبایا رختان حیوانات ایین منطقی قطیع ایکار

اونا .ر این صورت ،فر خطارار بایا برا

مجازات نز پیامبر

 .1ابن سید ،ایلطبقات الکبری ،ص.22
 .2در ترجمه ایلطبقات الکبری آمده است که وَج بخشو از طائف است.
 .4ابن سید ،ایلطبقات الکبری ،ص.211

بر او .

4
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حرم خوانان تر مکان ن تندا قااس ،برا آن مکان ب ارمغان م آ ر  ،ب،ک امنی،
محی زیست آنلا را مدیا م رر ؛ چرا ر حرم یا تیان محا
ارا قوانین محی زیست بو  .ابینخ،یا ن . 909ق ).بی خیوب

مشخص اا مقیاس
ربیار ایین قیوانین

م نویسا:
براى حرم کعبه از همه نواحى آن ،حقوق تعظیم و شایستاگى خاىتى واجت
کرده است که براى جز آن فرض نفرموده است .زمین حرم (حرم کعبه) بته منزلته
جایگاه امن و بساى است که پناه پرندگان بتدان و جتانورانى کته در چراگتاه آن
میچرند از هر گونه دستبرد و گزندى مصوناند .از این رو به هیچ خائفى در آن
جایگاه نمیتوان تعرض کرد و هیچ حیوانى را نمیتوان شکار نمود و درخاتان آن
را نمیتوان براى هیزم به کار برد و حدود حرم که به ایتن مزایتا اخاصتاا دارد
عبارت است از :سه میل از راه مدینته تتا تنعتیم 1و از راه عتراق هفتت میتل تتا
خمیدگى منقطب کوه و از راه جعرانه 2نه میل تا شتع و از راه جتده ده میتل تتا
منطقه عشایر ،این است چگونگى و اخبار مربوط به مکه و آن را امالقرى و کعبه
نیز مىنامند.

3

با حرم خوانان یک منطق  ،آن لا ارا قوانین ارو وژ م اا .ایبان از لرییر بین
خازم ا از ربیااهلل بن ربیا بن رییر ر این بار حکای ،م رنا:
رسول خدا

در خطبه خویم گفت :بدانید که مکه در فاىله دو اخشت آن

حرم محرم است و هیچ کس را نقض حرمت آن روا نباشد .نه پتیم از متن و نته
 .1جایو در مکه (طبری ،تاریخ طبری ،ج ،4ص.)121
 .2در نزدیکو مکه است (مقدسو ،احسن اتقاسیم ،ج ،1ص.)114
 .4ابن خلدون ،تاریخ ابن خلدون ،ص.242
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پس از من و نه خود مترا ستاعای از روز .علفتزار آن را نچیننتد و درخاتانم را
نبرند و حیوانات شکاریم را نرمانند و مالی را که بیىتاح بیابنتد برنگیرنتد،
لکن باید آن را تعریف کنند و یا شناسایی کنند .عباس رحمةاهلل گویتد کته گیتاه
اِذخِر مساثنا است چه آن برای کار زیورستازان و مشتاطهگویتان و بتوی ختو
خانههایمان بایساه است .از این رو رسول اهلل فرمود :جزاِذخِر.

1

یک از مدمترین قوارا احکام ر ر ارتبا با حرم ر گزارشتا تیاریخ آمیا
اس ،،قوارا مربو ب رختان گیاتان اس .،بیشتر فقدا بر این ارتقا تسیتنا ری اگیر
رخت

گیات با ن خا  ،انسان ر ییا بااا ،قطع رر ن نابو

آن مکر اس .،ر

حا ر اگر انسان ر ر یش آن خا  ،اات بااا ،بریان ،خور ن انجام ا ن تر رار
یگر نسب ،ب آن ااکال ناار  2.ترگا اخص محرم
رخ ،ب سی ،ا

یا چرانان اترش ر حرم مک  ،ارتکاب لرم ت،ق م او

فر را آگا ساخ .،اگر ا را م ب این امر بو  ،بایا بدا
حق استفا از آن را نخواتا اا.،
ب لز حرمتا ،محا
پیامبر

ر حا ی ،احیرام باایا ،قطیع
بایا آن

رخ ،برییا ایا را بپیر از

4

یگر ب نام حی از محیا تیا تییییز یافتی بی سیی،

ارا قوانین خاص محی زیست

ررای ،م رر نا .حی یا قرق رر ن زمین برا
ب قانون اا .حالرت محیا

رفتار بو ر تیی باییا قیوانین آن را
اخص حارم از زمان پیامبر

تبیایل

منطق ا را تح ،رنوان حی ا نَق برا سوار نظام قرق

 .1بالذری ،فتوح البلدان ،ص.22
 .2کلینو ،الکافو ،ج ،5ص223؛ مجلسو ،روضة المتقین فعو شعرح معن ییحضعره الفقیعه ،ج،1
ص214؛حرعاملو ،وسائل الشییه ،ج ،14ص.44
 .4همان ،ص.21-22
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اطراف منطق حرام ماین را حی ارالم رر

رر  .آن حالرت

آن را تا اعار مشخص مینوع نیو .
این اقاام پیامبر

ا ام یاف .،قرقگا ربذ

اکار قطع رختان

7

ر گام بزرگ برا حفظ زمین تا ارزاینا بو  ،پس از ایشیان
2

حی ا نقیع از مدمترین نواح ماین تستنا ر با نیام حیی

مشدور بو نا 4.ابن سعا . 240ق ).ر گزارش خو ربار ارای الزم بیرا قیرق ایان
یک منطق م گویا:
چون پیامبر

در بازگشت از مریستیب 4بته منطقته نقیتب رستید و در آنجتا

مقدارى مرتب و چند آبگیر ماصل به یکدیگر را مالحظه فرمود و از ختوبى آب
و هوا و بدون حاج بودن آن منطقه مطلب شد و از میزان آب ستؤال فرمتود .در
پاست گفانتد :بتته هنگتام تابستاان آب کتتم شتده و آبگیرهتا خشتتس متىشتتود.

پیامبر

به حاط بن ابى بلاعه امر فرمودند کته آنجتا چتاهى حفتر کنتد و هتم

دساور دادند که نقیب منطقهاى حمایت شده باشد .و بالل بن حتار مزنتى را بتر
آن گماشاند .بالل گفت :چه اندازه از این زمینها را عرعگاه سازم؟ فرمود :هنگتام
سپیدهدم مردى که داراى ىداى رسا باشد بر فراز این کوه -که کوه مقًمل نامیده
مىشد -بایساد و فریادى کشد .تا هر جا که ىداى او رسید ،منطقته اخاصاىتى
براى مسلمانان و چراگاه اسبان و شاران جنگى ایشان خواهد بود .بالل گفتت :اى
رسول خدا

آیا دامهاى مسلمانان مىتوانند در آن چرا کنند؟ فرمود :نته ،نبایتد

 .1مقریزی ،امتاع ایسماع ،ج ،1ص 254و ج ،13ص214؛ یاقوت حموی ،میجم البلدان ،ج ،2ص.412
 .2جایو در نزدیکو مدینه (دینوری ،اخبار الطوال ،ص.)342
 .4حمیدرضا شیخو ،فرهنگ اعالم جغرافیایو-تاریخو در حدیث و سیره نبوی ،ص.134
 .3از آ های خزاعه و بنو مصطلق است که در ناحیه قدید و نزدیک ساحل جای دارد (طبعری،
تاریخ طبری ،ج ،4ص.)1144
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در آن وارد شوند .گوید :گفام با زن یا مرد ضعیفى که عدرت بر کوچیدن نداشاه
باشد و چند دام داشاه باشند چه کنم؟ فرمود :آنها را آزاد بگذار.

تیان طور ر از گزارش اقا برم آیا ،آب توا مناسیب
ار

1

لیو آب ،ریتیرین

حی خوانان یک منطق تستنا .این محا قرق ایا بیرا ایخص ییا امیر
بایا ر اختیار تیان اخص یا امر مشخص قرار م گرف ،،مگر اینر صاحب

مشخ

قرق امتیاز خویش را ب رس

یگر یا چیز

گزارش ابن سعا آما اس ،،پیامبر

ا نا حت

یگیر می بخشییا .بی رنیوان نیونی  ،ر

قرق نقیع را برا اسبان اتران لنگ اخت یاص

امتا مس،یانان الاز چرا ناااتنا.

ر لریان آما ساز اسب اتر برا لدا  ،تقاس محی زیس ،زیر سؤال نی رف،
ب حقوق آن ،طی ا

ار نی اا .برا فتوحیات گسیترش ق،ییر

اسیالم ری

الزم اش آما ساز اسب اتر برا تجدیزات سپا بو  ،محی زیسی ،تحی ،سییطر
قرار نی گرف ،نابو نی اا ،ب،ک محا ساز مور تول بیشتر قرار م گرفی .،ر
حا ر ر ر ر حاضر ،گسترش ق،یر ری لیا خیو را بی پاییا ا تحی ،رنیوان
ادرساز
سیاس،گذار

ا اس ،،الیاز نیابو

محیی زیسی ،را بی راحتی صیا ر می رنیا

ر

،تا برا حل این بحران ،ریتر راتکار رارآما ارائ م او .

ر منابع تاریخ  ،حق اخت اص قرقساز
تکی بر فرمایش پیامبر

پیامبر

مور بحث قرار گرفت اس .،بیا

مبن بر این ر حی لز برا خاا رسو ش نیس ،2،م توان

 .1ابن سید ،الطبقات الکبری ،ص.411

 .2خرج الحاکم من حدیث عبد الرحمن بن الحارث بن عبد اهلل بعن عبعاس ابعن بعي ربییعة ،ععن
الزهری ،عن عبید اهلل بن عبد اهلل عن ابن عباس عن الصیب بن جثّامة ن رسول اهلل صلي اهلل علیه و
سلم حمي النقیع و قال :ی حمي إی للَّه و لرسوله .قعال :و هعو صعحیح ااسعناد (مقریعزی ،امتعاع
ایسماع ،ج  ،1ص.)254
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ارالم قرق را حق اخت اص پیامبر خاا

انس .،صعب بن لثام ر ر ایت

ر این بار

م گویا:
پیتتامبر ختتدا نقیتتب را عتترق اعتتالم داشتتت و فرمتتود هتتیچ کتتس جتتز ختتدا و
پیامب ر

ر نگیات

پیامبر

او عرق ندارد.

1

یگیر می تیوان میار بییو ری اریالم قیرق از سیو لانشیینان پییس از

لایز اس،؛ چرار این رار برا حالرت

لایز بو اس ،ایشان این رار را نی

برا خو  ،ب،ک برا منافع مس،یانان انجام م ا نا خ،فا این رسم را ا ام ا نا .بنابراین،
تررس لانشین پیامبر

او ر پاس اا ،منافع مر م از چنین حق برخور ار اس .،نکت

این تح،یل ر رالم از ما ر

. 350ق ).مشاتا م او  .ما ر

ر این بار م نویسا:

اگتتر کماتتر کتتردن و یتتا افتتزودن بتته محتتدوه عتترق بتته وستتیله جانشتتینان
پیامبر

برای عشر خاىی از مردم و یتا رروتمنتدان اتفتاق افاتد ،جتایز نیستت.

[بنابراین دخالت در حدود عرق آن هم با اهداف خاا مثل سودرسانی به شتخ
یا گروهی خاا خارج از حوزه عدرت جانشینان پیامبر بود] منظور از عرق کردن
زمین موات این است که از احیای آن به عنوان تملس جلوگیری شود تا همچنتان
بر وضعیت اباحه عمومی بماند ،در آن علف بروید و گلهها در آن به چرا روند.

2

با تول ب مطا ب باال م توان مار اا ر ارالم حرم؛ یعن ارالم تقاس زمین ر
خو ب خو ربر ارنا قوانین ارو وژ تم م اا ،تندا از اختیارات پییامبران ا دی بیو
اس،؛ زیرا بی یییر از مکی
حالرت محیا

ماینی ری بی ترتییب بی سیی ،حالیرت ابیراتیم

حرم ارالم اانا ،با نقط ا لغرافیای ر رنوان حیرم بگییر ر بی ر

 .1واقدی ،مغازی ،ص.311
 .2ماوردی ،آیین حکمرانو ،ص.414
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نیستیم  .با این حال ،حی ارالم رر ن زمین ب منظور حفظ آن برا احشیام سیپا
راررر مشخ
حاریان خ،فا بو
لزیر ر راربر

بیا

ر برا آن زمین از طرف حکوم ،ارالم م ایا ،ر حیوز اختییارات
این امر ر زمان لات،ی ،تم مرسوم بو  ،اما با ر اسالم بی ایب
اتااف آن ،تغییرات صورت گرف.،

ب رنوان مثال ر زمان لات،ی ،قرق ساز ب سی ،مدتر یک قوم با تاف بدر بر ار
اخ

صورت م گرف .،ر حا ر با تغییر قیوانین مخ یوص قیرقسیاز بی سیی،

پیامبر

حق اخت اص قرق ساز از میان رف ،قرق رر ن یک منطق با اتااف نظام

محی زیست صورت م گرف ،بحث سو اخ

یا گر خاص

ر میان نبو .

 .6قانون حمی و تحول آن در عصر سه خلیفه نخست )35-11ه.ق).

خاا نا با ندا ین ساز ظرفی ،ر،ی برا انسان ر س،ط بر طبیع ،زمین ،ا را خ،یف
خویش ر آن قرار ا اس ،تا ب آبا ان

ریران آن تی ،گیار  .ا را ب بدر گییر از

مواتب فالل خو ر زمین فراخوانا اس ،تا ب اطیراف آن قیام بیر ار

از آن بدیر

لویا .بنابراین ،انسان لانشین خ،یف خاا نا ر استعیار ،ریران آبا ان زمیین اسی.،
موضوع خالف ،انسان ر مور تول ا یان توحیا اس ،،موضور اس ،ر ین ای ،آن
را سرچشی نابو

محی زیس ،م انا؛ چرار معتقا اس ،این امر بی فیر معتقیا بی

ا یان توحیا  ،الاز خل ت رف ر محی را م تا.
این امر ر فاری ناقاان ین ای ،ر اا اس .،خالف ،لانشین ایجاب م نیاییا
ر انسان امان ،زمین را ب نیکوی حفظ نیایا .آن را از تر گون فسا
نگ ار  .با انش ر،م ر را بدر ر

تخرییب م یون

ریران زمین بکواا .فالا زیسی ،محیطی

مولو ات یگر را تالیین رنا امکیان بدیر ر تیگیان

تییشیگ را بیرا تیی

مولو ات زمین فراتم آ ر  .این نوع از خالف ،ر مسئو ی ،را برردا تی انسانتا قرار
م تا ،با نوع یگر از خالف ،ر ب منز لانشین سیاس اس ،رتم تنیا اا بار
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مسئو یت را ر برردا ابوبکر . 74-77ق ).ب رنوان خ،یف نخس ،گذاایت ایا بیو ،
چناین برابر رر .
ر بعا از پیامبر

قارت سیاس را ب س ،گرف،

را بس م ا  ،مور تول

بررس قرار م گیر  .ابوبکر ،ربذ

ابوبکر ب رنوان نخستین فر
بایا

 ،نوپا پیامب ر

یک از ابستگان خو ب نام ریر بن رییر بین تنی ،

را برا زرات بگیران قرق رر

بر آزا اا ریربن خطّاب 7را بر آنلا گیار

ب ا گف:،

ای هنی! ىاحبان گلههای کوچس شار و گوسفند و نیز آنان را که دامتی بته
غنیمت آوردهاند به محدوده در آور .آیا من میتوانم آن ىاح گلته کوچتس و
دام های غنیمای را که نزد من می آورنتد و مترا امیرالمتؤمنین خطتاب متیکننتد
واگذارم؟ سوگند به آنکه جانم در دست اوست ،اگتر آن متالی کته در راه جهتاد
هزینها می کنم نبود ،هرگز حای یس وج از سرزمین مردم را بتر آنتان عترق
اعالم نمیداشام.

2

از یاگا طرفااران نظری ا ر ارالم قرق از سو پیشوایان را پس از پییامبر
لایز م انس ،،این حایث ر پیا 
مبر

را

فرمو  :تیچرس لز خاا پیامبر ا قرق ناارنیا،

باان معنا اس ،ر قرق رر ن ،تندا بر تیان ایو خاا پیامبر

ا

براى نیازمناان

بینوایان تأمین منافع تی مس،یانان لایز اس ،ایو اى ر ر لات،یی ،لیو اایت
اس ،بر اساس آن مدتر تر قوم ،سرزمینى را قرق اخت اصى اریالم میى اایت اسی،،
مر

اس.،

 .1ابن سید ،الطبقات الکبری ،ج ،5ص.144
 .2همان ،ص.411
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سخن ابوبکر ربار اینر قرقرر ن منطق را فق بیرا آمیا گ لدیا ر را خیاا
انجام م تا ،نشان تنا سو لوی تای اس ،ر بی نیور بازگشی ،بی رسیوم ر
لات،ی ،بو  .قرقساز امر اس ،ر م توانا برتمزننا راا  ،او  .بر تیین اسیاس،
ااتا تستیم ر ابوبکر برا این رار خو  ،یل م آ ر  .ر زمان ابوبکر قیرقسیاز بیا
تیان ریفی ،زمان پیامبر

صورت م گرف ،تس ،انسان بر زمین سو لویان نبو .

ر لریان قرق تول ب حقوق انسان محی  ،تر
اما مسا ات این ترریب با گذر زمان

ر ب

ب یک انااز مور تول تستنا،

ر تا بعا از بین م ر

حق انسان

نسییب ،بی حییق محییی بیشییتر می اییو تییا حییا ری ر ر تییا بعییا  ،سیاسیی،

پیامبر

سی ،ا برا سو لویان اا ر ر ا ام مقا ب آن پر اخت م او .

با ر ب

ر خ،یف

م . 24-74ق ).یگر ن تندا رار ،ب،ک گسیترش فتوحیات

لنگتای ر ر این راستا صورت م گرف ،بر محی زیس ،اثرگذار بو نا .سر ماار این
 ،نوپا ر پای تا قارتش ب استحکام نرسیا بو  ،نیاز اا ،ر رال بر استیاا از
سیاس،تا پیشین خو  ،متناسب با ارای ر رخویش ت یییات بگیر ر اایا ب قول
انگ،س 7985م 7).منجر ب انتقام لوی طبیع ،گر
سرا ،ر ن اش منجر ب بدر رش
برا

اایا بی قیول فر ییا 7848م).

از طبیع ،گر .

2

4

ر نوع نگا ریر ب محی زیس ،،بایا نگات ب ایرای بی آن ر اایت

باایم .ا طبقات ا کبر

ر این بار توضیی می تیا ری رییر ر خالفی ،خیو بیرا

رارگزارانش نوا ،ر نشان تا منطقی حیرم را نوسیاز رننیا ،3امیا برخی منیاطق را
 .1فیلسوف و انقالبو کمونیست آلمانو و یکو از نویسندگان کتا مانیفیست حز کمونیست.
 .2عصبشناس اتریشو و بنیانگذار علم روانکاوی و محقق بیمارستان عمومو وین.
 .4صالحالدین محالتو ،انسان ،جامیه و محیط زیست ،ص.22
 .3همان ،ص.12
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تمچنان ر
تغییرات

ر زمان پیامبر

قرق بو نا ،چراگات اخت اص برا اسبان معرف رر

ر آندا ایجا نکر  .حیو

ر این بار م نویسا:


مرتبت
حضرت خامى

نقیب را ویژه چراگاه است هتاى مستلمانان ستاخت.

عمر هم همان گونه رفاار کرد.

1

تم چنین ،احیا بن ریر اقاى از ریر بن رییر بن تنى از پارش از لیاش ر ایی،
مىرنا ر مىگف:،
ابتتوبکر ىتتدیق هتتیچ ستترزمینى را عرعگتتاه و از ستترزمینهتتاى اخاصاىتتى
حکوماى عرار نداد مگر منطقه نقیب را و مىگفت :متىدانتم کته پیتامبر

آن را

چراگاه اخاصاىى عرار دادند .ابوبکر آن جا را چراگاه اخاصاىى براى است هتاى
مسلمانان که بر آنها براى جنگ و جهاد سوار مىشتدند ،عترار داد .هتم چنتین در
ىورتى که شاران زکتات الغتر بودنتد ،آنهتا را بته منطقته ربتذه و اطتراف آن
مىفرسااد که همان جا بچرند و براى آنان ،چراگاهی اخاصاىى تعیین نکرده بتود
و به ساکنان اطراف چاه هاى آب هم مىسپرد هیچ کس را از آمدن به آنجتا منتب
نکنند و اجازه دهند از آب و علف آن جا بهرهمند شوند و چون عمر بن خطاب بته
حکومت رسید و مردم بسیار شدند و لشکر کشى به شام و مصتر و عتراق آغتاز
شد ،ربذه را چراگاه اخاصاىى عرار داد و مرا به سرپرساى آن گمارد.

2

این گزارش نشان تنا تأثیر فتوحات ر امر قرقساز اس ،ر سبب اا ریر بیرا
شکررش  ،قرقگات را اخت اص معرف رنا .گات ا ام مسیر ری پییام 
بر

بیرا

حفاظ ،از محی زیس ،برگزیا بو برا خ،فا بعا سخ ،م نییو ؛ چراری ایرای
 .1یاقوت حموی ،میجم البلدان ،ج ،2ص.412
 .2ابن سید ،الطبقات الکبری ،ج ،5ص.144
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متفا ت از ر ر پیامبر

تغییر رر بو

اا بو  .ارای لایا ر حاصیل زمیان بیو ،

سیاس،تا لایا را ط،ب م رر ر مور پسنا ریوم قرار نی گرف ،با ارتراض ر -
ب ر م اا .ب رنوان مثال ر این بار گزارش م او :
مردی ىحرانشین نزد عمر رفت و گفت :ما برای زمینهای خود در جاهلیتت
جنگ کردیم و بر همان زمینها مسلمان شدیم .آنگاه باید همین زمینها برای متا
عرق شود .عمر شروع به تاباندن سبیل خود و دمیدن در آن کرد.

1

این امر نشان م تا ر قرقساز ب الیل مخت،ف  ،ماننا فتوحات لدا ر حال
ااتنا .قرقساز ب این یل ر سبب بکر

افزایش بو ر حا ر ریوم انتظار یگر
مانان منطق مور نظر از لد ،محی زیسیت

احتیرام بی طبیعی ،از لدی ،قیانون

سیاس ،گذار م اا ،اتیی ،ار  .قرق رر ن مناطق چون میانع از تی،یک اخ ی
سو لوی تای ر میراث ران لات،ی ،بو  ،م گر یا محی زیسی ،را بیرا میات از
نابو

ر امان م اا،؛ زیرا منطق قرق اا راا طبیع خو را با ن خا  ،م پییو

از آسیب خا  ،بشر خراف تا لات،
ب رنوان مثال برا معرف خراف تا

ر امان بو .
ران لات ،م توان ب آتش افیر ز بیرا

آمان باران ،مافون رر ن اتر ر رنار قبر متوف برا ل،وگیر از پیا محشیور ایان
فر فوت اا

ز ن اتر سا م برا بدبو

اتر بییار ااار رر  2.ر حیا ری حیی

خوانان یک منطق م توانس ،امنی ،گیاتان حیوانات آن را تأمین رنیا .لرییان قیرق
رر ن زمینتا اایا ر ر ا ب نفع سالم ،محی سبز یا ب نفع حیوانات ت،ق او ،
اما ر ر تا بعا  ،گسترش فتوحات نیاز ب زمین بیشتر بیرا چراگیا اسیبان
 .1همان ،ص.221

 .2جیفری سبحانو قمو ،فروغ ابدیت (تجزیه و تحلیل کامل از زندگانو پیامبر).

ر
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س،ط یاب حاریان سبب اا ،تعا ل امنی ،محی زیس ،برتم برییز

ا ام سو لوی

این سیاس ،یگر برا حفظ محی زیسی ،مناسیب نبیو  ،مگیر ایینری مسیا ات ر
حقوقتا ررای ،م اا.
رام ررای ،مسا ات ر ر رثیان . 45-24ق ).سبب اا این قانون از مسیر ر،ی
م توان از آن ب رنوان قانون ضا محی زیس ،ییا ریر ؛

خو ب بیرات رشیا او

س،ط لوی بشر را قوت بخشیا .تمچنین ،ریر بیر

زیرا تی،ک اخ

را گسترش ا

این ارتقا بو ر

،مر ان مناطق مخت،ف برا ل،وگیر از ب لو آمان مشیکالت

ما برا سارنان آن سرزمین بایا ق ،رننا؛ چرار اگر افرا چار مشکالت ما اونا،
محی زیست را تخریب م رننا ر برا ب س ،آ ر نش تالا نکر انا .بی رنیوان
مثال،

ب مر

ر بر حی ربذ گیار بو  ،گف:،
مزاحم هیچ مسلمانى مشو و از نفرین مظلوم بارس که برآورده خواهتد شتد.

ىاحبان گوسپند و اشار اندك را اجازت ده و رمه ابن عفان و ابتن عتوف را دور
کن ،چه این دو تن اگر چارپایانشان هتالك شتود ،بته کشتاه و زرع ختود روى
خواهند آورد و آن بینوا اگر رمها از بین رود ،مىآید و فریاد سر مىدهتد کته
اى امیرالمؤمنین! اى امیرالمؤمنین! و چشمپوشى از سبزه و علف براى مستلمانان
آسانتر است تا جبران اموال به زر و سیم .سوگند به خداى که ایتن زمتین از آن
ایشان است .در جاهلیت به خاطر آن جنگیده و در حالى که مالتس آن بودنتد بته
اسالم گرویدند و اکنون پندارند که من بر ایشان سام روا مىدارم .اگر ستاورانى
که براى جهاد عطا مىگردد نبود ،هرگز بخشى از بالد مردمان را بر ایشان حمتى
عرار نمىدادم.

1

 .1بالذری ،فتوح البلدان ،ص.14
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ام ،ر نگا ریر ماننا نگرش ابوبکر اتیی ،اا ،،اما تاف اصی ،ایین
گسترش ین بو ر پای تا

بس

 ،بر آن قرار اای .،بنیابراین ،باییا منیاطق

اخت اص برا حیوانات سپا اسالم ر نظیر گرفتی می ایا
تر یا نبو  ،اما این

ی،تیا

ر الیرا ایین ت یییم

خ،یف ر تالش بو نا ر ام ،ب خ وص طبق ضعیف لامع از

این سیاس،گذار زیان نبیننا؛ زیرا با زیان این طبق  ،چرخ تو یا  ،باز می ایسیتا
 ،محی مدیا م اا ،اما این امور چ ارتباط بیا محیی زیسی،

زمین تا نابو
ارنا؟

محی زیس ،اامل زمین تا حیوانات ر سیاس ،قیرقسیاز
برا این رناصر ،قوانین تعریف گر یا ر الرا آندا مانع از نابو
گر یا .برا مثال حی رر ن منطق ا برا احشام سپا
را ارزاینا م رر
پیر

تم حوش

متوس

محی زیس ،می -

یا ام بینوایان ،تم آن زمین

ام را ب بدترین اکل حفظ م نیو  .ر ایین لرییان،

از سیاس،گذار تا پیامبر
ضعیف لامع اسالم

ارا حقیوق ایا

 ،تول ب بقا

 ،اتییی ،بی حقیوق طبقی

ر رنار ارتبیار بخشی بی حقیوق محیی زیسی ،قیرار

م گرف ،منجر ب اتیی ،حی رر ن قرقساز

ر راستا حفظ طبیعی ،ر تیاریخ

اسالم م اا.
تیان طور ر مشخص اس ،،ریر ب نبال این بو ر فر بینوا تنگ س ،تیم تیا
حا میکن بتوانا از حقوق ر مربو ب حی اس ،بدر ببر

ب ن یب نیانا ،اما باز تم

ستوران ر ینیی ،بو نا یا ر لدا از آندا استفا م اا تم بایا سو م بر نا .ایین
مسئ ،ریر را مجبور م رر ر سرزمینتای را حی رنا.
قرقساز
ماننا اسبان لنگ

حی رر ن مناطق ،بیشتر با تاف حفظ فالا سبز برا چرا حیوانات
اتران ینییت صورت م گرف .،حیوانیات ر ایین سیاسی،گیذار

نقش ررن سو گیر را ایفا م رر نا ،اما آیا منفع ،حیوانات ،ی،میر ان را بی ایین امیر
تشویق م رر ؟
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حی تا قوانین

ااتنا ر این قوانین بایا برا حفظ آندا الرا م ایا .بیرا مثیال،

سعا بن قاص تبر لام یالم را ر ر حال قطع رر ن رخت از منطق حی بو از
ا گرف ،گف:،
آنچه رسول بر من غنیمت عرار داده است ،باز پس نمیدهم .شنیدم که پیتامبر
میگفت :هرکه را دیدید حمی را عطب میکند وی را بزنید و هرچه دارد بساانید.

این گزارش ،حرم ،مناطق حی را نشان م تا .ر تاریخ

1

سیاس بعیا ری

مور تول این پژ تش قرار ار  ،ر رثییان . 45-24ق ).اسی .،حاایی تیا محیی
زیست این ران ر قرقساز بیش از انااز ا اس ،ر ب فرمان ا صورت م گرف.،
رایش ر این بار م گف:،
در دوره عثمان ،در مورد سه چیز بر وی خشم آورده بودیم .به کار گمتاردن
جوانان ،عرق و کاس زدن با تازیانه و عصا.

2

پیشتر ااار اا ر ر زمان لات،ی ،،قرق ب سی ،ز رگویان انجام م گرف ،ری
الاز چرا ب حیوانات افرا یگر نی

ا نا رس را اریک نی رر نا ،اما پیامبر

رسم را ر س،ط گر ت خاص را ب نبال اای ،،برانیااخ .،آن حالیرت

ایین
حتی

ر

قرقگا تا اخت اص ر با تاف آما ساز حیوانات برا لدا ر نظر گرفت م ایا،
الاز ر ب ام تدیاستان را م ا نا .ر این بار گزارش م او :
چون پیامبر

در بازگشت از مریستیب بته منطقته نقیتب رستید و در آن جتا

مقدارى مرتب و چند آب گیر ماصل به یکدیگر را مالحظه فرمود و از ختوبى آب
و هوا و بدون حاج بودن آن منطقه مطلب شدند ،از میزان آب سؤال فرمتود .در
 .1همان ،ص.121
 .2طبری ،تاریخ طبری ،ج  ،1ص.2311

44

سال بیست و یکم ،شماره هشتاد و سوم ،پاییز 9911

پاس گفاند :بته هنگتام تابستاان آب کتم شتده و آب گیرهتا خشتس متىشتود.

پیامبر

به حاط بن ابى بلاعه امر فرمودند کته آنجتا چتاهى حفتر کنتد و هتم

دساور دادند که نقیب ،منطقهاى حمایت شده باشد و بالل بن حتار مزنتى را بتر
آن گماشاند .بالل گفت :چه اندازه از این زمین ها را عرعگاه سازم؟ فرمود :هنگتام
سپیده دم ،مردى که داراى ىداى رسا باشد بر فراز ایتن کتوه-کته کتوه مقمتل
نامیده مىشد -بایساد و فریادى کشتد ،تتا هرجتا کته ىتداى او رستید منطقته
اخاصاىى براى مسلمانان و چراگاه اسبان و شاران جنگتى ایشتان خواهتد بتود.
بالل گفت :اى رسول خدا!

آیا دام هاى مستلمانان متىتواننتد در آن چترا کننتد؟

فرمود :نه ،نباید وارد شوند .گوید :گفام با زن یا مرد ضعیفى که عدرت بتر کوچیتدن
نداشاه باشتد و چنتد دام داشتاه باشتند ،چته کتنم؟ فرمتود :آنهتا را آزاد بگتذار .در
روزگار ابو بکر و عمر و عثمان هتمچنتان آن منطقته ،عترق و متورد حفاظتت بتود و
مقدار زیادى از اس هاى جنگى مسلمانان در آن منطقه نگهدارى مىشد.

محیا بن ا ریس اافع

. 203ق ).مق و رالم حالرت

1

را ربار ایینری قیرق

رر ن منطق ا حق خاا رسول ا اس ،،قرق چراگا اسبان اتران م انا ر بیرا
لدا ر را خاا استفا م اانا .با این حال ر انساب االاراف بالذر

. 218ق ).آما

اس ،ر رثیان ب لا آنر برا اتران ر ب صورت ما یات گرفت م اانا چراگیا
ر نظر گیر  ،برا خو چراگاتای برگزیا 2.تمچنین ر ر ایات ابن سعا آما اسی ،ری
رثیان ،این رار را برا خو ش حکم بن اب ا عاص . 45ق ).تی امویان انجام ا .
 .1واقدی ،مغازی ،ص.411
 .2بالذری ،فتوح البلدان ،ص.142
 .4ابن سید ، ،الطبقات الکبری ،ص.112
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ابن اب ا حایا . 959ق ).گزارش م رنا ر رثیان چارپایان تی مس،یانان را از چراگا
پیرامون ماین محر م ساخ ،،مگر آنر از آن بن امی بو  .ا ر ا ام ر این بار م نویسا:
عثمان ربذه را چراگاه اخاصاىی شارانی گردانید که به ىورت زکات گرفاه
میشد .نَقیب را چراگاه اخاصاىتی گردانیتد بترای است هتای جنگتاور استالم و
اس های خود و اس های بنیامیه .شَرف را چراگاه اخاصاىی شاران حکمبن-
ابیالعاا و شاران خود

گردانید .مسلمانان بر عثمان عی میشماردند که چرا

مرغزارها را چراگاه اخاصاىی خود کرد.

تم چنین ینور

1

. 219ق ).قرق رر ن زمینتاى اطراف ماین  ،ا ن زمین ،آذ ق

بخشییشتییاى بسیییار بی رسییانى ری تیییچ گونی تیراتییى تییمصییحبتى بییا رسییول

خاا

نااات انا را از موار

معرف م رنا مر م ر،ی رثیان م گفتنا 2.رار رثییان ر

تعیییین چراگییا اخت اص ی  ،بازگر انییان آ اب رسییوم رییرب قبییل از اسییالم بییو ر ی

پیامبر

آندا را نابو رر بو  .رثیان با قرق رر ن چراگیا تیا میانعی ،مسی،یانان از

استفا آندا ،س،ط بر طبیع ،برا رفع نیازتا اخ
افز

را آیاز رر  .ا بر تعاا قیرقتیا

این امر مور تول ناقاان  ،ا قرار گرف .،ر گزارا

ر این بار آما اس:،

مردى از مهاجران به عثمتان گفتت :آیتا آنچته را کته بته ىتورت عترق در
آوردهاى دیدهاى؟ عثمان گفت :عمر نیز براى شاران که به عنوان زکات از متردم
دریافت مىکرد ،سرزمینى را بته ىتورت عترق در آورده بتود .او در ایتن کتار
مقدارى افزود و من نیز به پیروى از او مقدارى بر آن عرق افزودم.
 .1ابن ابو الحدید ،شرح نهج البالغه ،ص.5
 .2دینوری ،امامت و سیاست ،ص.53

 .4همان.

3
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زمین ،فالا سبز ،حیوانات ،آب توا پاریزگ از موار
آندا تول رر اس،

7


پیامبر

تستنا ر آیات قرآن بی

با تول ب این موضوع ،ب ری،ی ریر ن فرمیانتیا

خاا نا م پر اختنا حرم ،تقاس محی را آنگون ر خاا از بشر خواست اس ،،حفظ
م رر نا .ایشان تا آنلا ر ارای

ا وی،تا الیاز می ا ر سیاسی،گیذار

ی،

خویش ،سالم ،محی زیس ،را ر رنار رضای ،ام ،ر نظر م گرفتنا.
با این حال ،رثیان ترگز قبول نااا ،ر توسع قرقگا را با منفع ،اخ ی

رتیم

آمیخت اس .،ا بر این ارتقا بو ر این ریل برآما از ستور خاا ا گوبر ار ایا از
 ،قب ،اس .،رثیان ر پاسخ م ریان ر ب این رار ا ایرا م گرفتنا رارش را ب
این یل ر خاا نا ب ا چنین الاز ا ناا اس ،،حرام م انستنا ،گف:،
عمر پیم از من برای شاران زکات عرق نهاد .چون من خلیفته شتدم شتاران
ىدعه بیشار شد و من بر عرق افزودم.

2

رثیان ستور توسع قرقگا ضرَی  4را ا ؛ چرار اترتا ب چدل تزار نفر رسیا بو نا
گنجایش این قرقگا رم بو  .ا حت آبتا صینی را ر نز یکترین آبتا ب ضیری
بو  ،خریاار رر  3.ر حا ر آب یک از س میور
فرمایش حالرت رسول

بیو ری مسی،یانان بیر اسیاس

ر آن اریک تستنا .افزایش توسع قرقگا تا امر بو ر

با خالف ،رثیان آیاز اا .این مالرا ر ظاتر نی توانس ،ضرر ب محیی زیسی ،ار
رنا؛ چرار یا محا

بیشتر از زمینتا رسیاگ م اانا یا از حیوانات بیشتر برا

چرا بدتر حیای ،م گر یا ،اما این رار

مشکل اساس را ب لو آ ر .

 .1هود21 :؛ ملک ،15 :طه،53-54 :
 .2طبری ،تاریخ طبری ،ج ،1ص.2243
 .4قرقگاه بنو کال و در هفت مایلو مدینه است (مسیودی ،تنبیه ایشراف ،ج ،2ص.)241
 .3شیخو ،فرهنگ اعالم جغرافیایو-تاریخو در حدیث و سیره نبوی ،ص.134
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نخس ،اینر طبیع ،ب رنوان آفریا خاا نا ری ارا لایگیا بیا ارزش حرمی،
ار اس ،زیبای
ب بشر سو برسانا

رظی ،خو را از س ،ا

ارزش آن ب زمین محا اا ر بایا

ر معرض س،ط لوی تا انسان قرار گرف .،م اینر این حرم،

مانع از رسیاگ ب حیوانات مس،یانان تدیاست اا بو ر قارت قرق رر ن محا ا
را ناااتنا .ر نتیج  ،حیوانات ست بنا اانا .ست ا ر متع،ق بی افیرا قیارتمنیا
بو نا یذا محی بدتر

ااتنا

ست ا ر متع،ق ب تدیاستان بو نیا از آن امتیازتیا

محر م اانا.
این لریان سبب نارضایت تدیاستان اا ر

ی ،قب،ی از آن ،سیخ ،ل،یوگیر

م رر  .ر نتیج  ،توسع قرق نفع برا محی زیس ،نااا ،قارتمنا بو ن ،رن یر
محیط را تم رگیر گر بنا رر  .محی گر قارتمنا ،سبزتر حیوانات آندا فرب تر
م اانا حیوانات گر ضعیف ر ب نابو

می رفتنیا .سیاسی،تیا نا رسی ،ی،
 ،ا اا.

رثیان ب تولد ا ب نارضایت لامع ر ندای ،سبب نابو
 .7نتیجه

ر ر ر حاضر ،انجینتا تشکلتای با تاف حفظ محی زیس ،تشیکیل می ایونا
با ن اینر تول ا ب تاریخ محیی زیسی ،اایت بااینا بی نبیال ارائی را حیل
راتکارتای برا حل بحران محی زیس ،تستنا .پس از اینر ا یان توحیا ب سی،
لنبش ر برآما از مقا ین ای ،بو ب رنوان رامل اص ،نیابو

محیی زیسی ،ر

معرض اتدام قرار گرفتنا ،محققان آثار را برا ر این اتدیام منتشیر سیاختنا .بیر ایین
اساس ،اتیی ،مطا عات تاریخ

ر این موضوع بیشتر اا ارتبیا بیین تیاریخ ا ییان

محی زیس ،اکل گرف .،ر اقع ،آانای با تاریخ قوانین محیی زیسی ،می توانیا تیا
حا

چگونگ لایگا محی زیس ،را ر انایش حاریان مس،یان افاف ساز .
مقا حاضر با تول ب یک از قوانین محور محی زیست

ر

،تیا نخسیتین

اسالم ؛ یعن قانون حرم حی  ،مسئ ،خو را چگونگ این قانون سیر تحول آن قرار
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ا اس .،ر نگا نخس ،،این سیاس،گذار تا م تواننا ب رنوان قیانون حکیومت
لد ،تأمین نیازتا سیاس ق،یاا اونا ،اما پس از بررس

ر

تغییر زا ی ییا می تیوان

اتیی ،رناصر محی زیست را ر آنتا مشاتا رر  .ب خ وص ر

ی ،نبیو  ،ایین

قوانین نشان تنا اتیی ،حرم ،قااس ،رناصر محی زیست تستنا.
مقا حاضر ر تالش اس ،بیا تولی بی یکی از قیوانین محیی زیسیت نخسیتین
،تا اسالم  ،افز ن بر تأریا بر پیونا ین اسالم محی زیس ،ب پرسیش اصی،
مقا پاسخ تا .مقا بر این مارا اس ،ر نخستین

ر

،تا اسالم با قرقسیاز

راستا حفظ محی زیس ،،گام تا مثبت بر ااتنا ،اما اثر این قانون ر ر تا بعا
چناان پایاار نبو .
منظور از قرقساز  ،انتخاب مکانتای معین اا بو ر ارا ااخصتا تعرییف
اا محی زیست از طرف خ،فا حکیا برا حفظ حرم ،آن زمین بو نا ایجا مکان
بو ر بتوانا از گزنا ر انسان با اکار س،ط بر محی

ار م رنا ،حفظ ایو

این رار ن تندا این مکان تا بکر باق بیاننا ،ب،ک برا احشام یا اتااف خاص

بیا
،تا

حفظ اونا.
با این حال ،این تعریف تندا ر قا ب نظری مانا .با مطا ع منیابع تیاریخ می تیوان
گف ،ر پیامبر

با ری ،رر ن قوانین حی

با ایجا تغییرات

محا رر ن افرا

ر م توانستنا منطق ا را قرق بخواننا ،آن رسم ر لات ،را قانون رر نا .این قانون
م توانس ،امنی ،محی زیست را برا طبیع ،ب ارمغان بیا ر .
ا ام این مسیر ر ر خالف ،ابوبکر ریر تا حا
احشام ،حی ساز را با گسترش ر ب ر رر

ری ،اا ،اما افزایش تعیاا

تیین امر نارضایت را بی نبیال آ ر  .ر

ر خالف ،ریر تالش م اا برا لبران این امر ،الاز ر احشام افیرا ضیعیف بی
این زمینتا ا او  ،اما ر ران خالف ،رثیان ،لامع
اانا .گسترش قرقساز

قشر ضعیف از این امتیاز منع

حی تای ر ر خیام ،خالفی ،ییا خانیاان ابسیت بی
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ایشان؛ یعن امو تا بو نا ،نارضایت مر م را افیزایش ا
سقو

یکی از روامیل زمینی سیاز

 ،رثیان گر یا.
،تا پس از پیامبر

 ،احترام ب محی اطیراف را یایی نیی انسیتنا .آنیان

تس ،بر محی را ر ا وی ،قرار ا نا س،ط لوی را لا گزین حرم ،محیی زیسی،
رر نا .ر

 ،رثیان با بدان حفظ قارت نظام  ،نارضایت التیار حاصل اا 7.حی

م توانس ،محی زیس ،را از خطر نابو
تقاسآمیز ا را ب محی رور رر
لویان

حفظ رنا اما نفیس سی،ط لیو بشیر ،نگیا

تس ،بر محی ب منظور س،یاب ب اتااف بدیر

خو خواتان نتوانس ،تحقق قانون حی را تیانطور ر پیامبر

نبال اات بااا ب انحراف رشیا اا.

 .1دینوری ،امامت و سیاست ،ص.55

م خواستنا ب
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