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المللی و اسالمزیست از منظر   حقوق بشر نیبحق رب محیط
محسن قدير0

 چکيده
رو، تریب اراان حیات بشاری باه شاسار نمادت ارا م از ایاب      اسوارت طبیع  از مهم

ق نظر بونت ارا م ابتادا نر حقاو   انوار تاریخی مطسح یزی،  نر اسهاحترام به مقیط
الس ال  زی،  شدت ااه نر قالاب حقاوق بایب    الس ل معاتر رعی بر حسای  از مقیطبیب

زی،  زی،  تب ور یاف  اما تدم  افای ِ ایب حسای  و ضرورت حفاظ  از مقیطمقیط
زی،ا  و حقاوق بشار    اای نیندت، ایجان پیوناد میاان مقایط   برای ان،ان امروز و ن،ل

ای جه  نیل تواند وری هنی از حقوق بشر میمورن توجه قرار هرف ، زیرا حسای  قانو
رو، نر چارچوب ن،ل راوم حقاوق بشار حا      زی،  باشدم از ایببه تیان  از مقیط

الس  ی حقوق بشری شکل هرف  اه نر زی،  نر ارنان بیبجدیدی به نام ح  بر مقیط
زی،  به تنوان یک ح  ان،انی مطرح شدت ار م از منظر ارالم باه تناوان   نن مقیط

یک نیب جامع و اامل میان ان،اان و طبیعا  رابطاه وجاون نارنم نر تعاالیم اراالمی       
برناری معقول نسایند و از اتالف و اا قرار هرفته تا از نن بهرتطبیع  نر اختیار ان،ان

ااای  نابونی نن خونناری نسایندم چنیب حقی نر قرنن اریم شنارایی شدت و از جنباه 
  و توتیه شدت اه از طبیع  به تناوان اماانتی الهای    مخت فی به نن پرناخته شدت ار

ارتفانت نسایند و ح  نیندهان رتای  شونم

الس  ی حقاوق بشار،   زی، ، ارنان بیبالس ل مقیطارالم، حقوق بیب واژگان کلیدی:
زی، محقوق اسب،تگی، ح  بر مقیط
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 مقدمه

جندا جهداني دوم و    هايي اس  کده بعدد از  تدوين مفاهيم حقوق بشري به خاطر تالش

 تصويب منشور ملل متحد و تأسيس سازمان ملل متحد صورت گرف .

مديالدي  1133گيري اعالميده جهداني حقدوق بشدر در سدال      اولين گام در اين مسير شکل

و بدا   1«نسدل اول حقدوق بشدر   »اس ، بعد از آن بدا تصدويب ميثداق حقدوق مددني و سياسدي       

 شکل گرفتند. 2«نسل دوم حقوق بشر»هنگي، تصويب ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فر

هاي اول و دوم حقوق بشر، نسل سوم امروزه با توسعه مفاهيم حقوق بشري در کنار نسل

المللي مطدرح شدده اسد  کده پيوندد      در جامعه بين 3«حقوق همبستگي»با عنوان  3حقوق بشر

: 1331 الملدل دارد)گدروه صدلح، کرسدي حقدوق بشدر،      مستحکمي با فردي شدن حقوق بين

12.) 

براساس مفاهيم شکل گرفته در قالب نسل سوم، با نگرشي جديد مفاهيمي چدون صدلح،   

زيس ، که در گذشته به طور مستقل و بدون هديی نسدبتي بدا انسدان مالحظده      توسعه و محي 

 شدند، به عنوان يک ح  انساني مورد پذيرش قرار گرفتند.مي

م حقوق بشر اس ، که بده عندوان يکدي    از جمله مصادي  نسل سو 2«زيس ح  بر محي »

 نمايد.شده و جامعه بشري را ملزم به رعاي  آن ميهاي حقوق همبستگي مطرح از جلوه

گيدرد کده در   رويه از طبيع ، حيات انساني در معرض خطدر قدرار مدي   برداري بيبا بهره

صورت  برداري معقول و منطقيجه  حفظ ح  انساني بر محي  زيس  بايد از طبيع  بهره

حفاظد  از   يمديالدي بدود کده دغدغده    1131گيرد تا حيات انساني محفو  بماندد. از دهده   

                                 
1. First Generation 

2. Second Generation 

3. Third Generation 

4. Solidarity Rights 

5. Right to Environment 
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زيس  شکل گرف . براي زيس  با رويکرد حقوق بشري و تح  عنوان ح  بر محي محي 

زيسد   ميالدي در اولين اصل خود به ح  بر محدي  1122اولين بار اعالميه استکهلم در سال 

 (.321 :1331اشاره کرد)موسوي، 

زيس ، در کنار حد  بدر صدلح، حد  بدر توسدعه و حد  بدر ميدراث          امروزه ح  بر محي 

مشترک بشري  به عنوان نسل سوم حقوق بشر شناسايي شده اس . نسل سدوم حقدوق بشدر،    

المللي حقدوق همبسدتگي   نويس ميثاق بينشود. اما براساس پيشحقوق برادري نيز ناميده مي

سازمان ملل تهيده شدد، اصدطالح حقدوق همبسدتگي بيشدتر       ميالدي توس  1132که در سال 

 (.22: 1333گيرد)سيدفاطمي، مورد استفاده قرار مي

اسالم به عنوان دين جام، که نيازهاي بشري را در نظر گرفته اس ، طبيع  را در تسخير 

صدحيح   يانسان و متعل  به انسان دانسته که انسدان بايدد همانندد يدک اماند  از آن اسدتفاده      

 هاي آينده انتقال دهد.يد و آن را به طور سالم به نسلنما

المللدي  زيسد  از منظدر حقدوق بشدر بدين     در اين مقالده ابتددا بده بررسدي حد  بدر محدي        

 نماييم.پردازيم و سپس اين ح  را از منظر اسالم مطالعه ميمي

 

 المللیزيست از منظر حقوق بشر بين.حق بر محيط1

 زيستيط. بررسی پيشينه حق بر مح1-1

مطرح شدد کده    1«زيس الملل محي حقوق بين»زيس ، گيري ح  بر محي قبل از شکل

المللي اس  که موضور آن پيشگيري از آلودگي و حفاظد  از  به معناي مجموعه قواعد بين

ي زيسد  از دهده  الملل محي (. رشد واقعي حقوق بينBirnie, 1993: 3زيس  اس )محي 

ي زيسد  بيشدتر جنبده   اس ، از اين زمان بده بعدد حقدوق محدي      ميالدي آغاز گرديده1131

الملدل تبدديل   المللي پيدا نموده و به عنصري قوي در تحول مفداهيم بنيدادين حقدوق بدين    بين

اي که در نهاي  در قالب يک ح  انساني به عندوان حقدوق همبسدتگي و    شده اس  به گونه

 (.322: 1323نسل سوم حقوق بشر تبلور ياف )اميرارجمند، 

                                 
1. International Environmental Law 
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ميالدي با برپايي کنفرانس استکهلم بده عندوان نقطده عطفدي در توجده بده       1122از ژوئن 

(. در اعالميده  123: 1333انصاري، زادهزيس  بشر اين حقوق توسعه ياف )تقيمسايل محي 

چدون آزادي  زيستي سالم هدم زيس  يعني داشتن محي رسمي کنفرانس مزبور ح  بر محي 

 ها تلقي شد.ادين انسانو برابري از حقوق بني

بعد از حقوق مدني و سياسي ]حقوق آزادي[ و حقدوق اقتصدادي، اجتمداعي و فرهنگدي     

]حقوق برابري[، حقوق همبستگي ]حقوق برادري[ به عنوان سومين نسل حقدوق بشدر تلقدي    

حقدوق همبسدتگي بدوده و     يتدرين شداخه  زيسد  توسدعه يافتده   گرديده اس . ح  بر محدي  

اساسي بيش از چهل کشور از جمله ايران به رسدمي  شدناخته شدده اسد .      تاکنون در قانون

اين نسل از حقوق بشر ضمن داشتن خصوصيات دو نسل گذشته، بدون مشارک  همه ]فرد، 

تواندد تحقد  يابد)اميرارجمندد،    المللدي[ نمدي  دول ، نهادهاي دولتي و خصوصي، جامعه بين

1323 :323.) 

ي انسدان در محيطدي کده بده او اجدازه     »داشد  کده   ن ميماده نخس  اعالميه استکهلم بيا

دهد، از حقوق بنيداديني نسدب  بده آزادي، مسداوات و     زندگي همراه با کرام  و رفاه را مي

زيسد  بدراي نسدل    شراي  مناسب زندگي برخوردار اس  و مسؤولي  حفظ و بهبود محدي  

زيسد  و    ميان حفظ محي هاي آينده را بر عهده دارد. مقدمه اعالميه به نسبحاضر و نسل

نمايد و سعي در ايجاد سازش ميان رويکردهاي انسان محدور و طبيعد    ح  حيات توجه مي

زيس  انساني، طبيعدي و مصدنوعي،   محي  يهر دو جنبه»محور دارد. مطاب  بخشي از مقدمه 

وري کامدل او از حقدوق بنيدادين بشدري، حتدي حد  حيدات ضدروري         براي رفاه بشر و بهدره 

 (.33: 1312مشهدي، «)اس 

زيسد  و حقدوق   الملل محي بعد از اعالميه استکهلم يکي از رويدادهاي مهم حقوق بين

به وسيله مجمد، عمدومي سدازمان     1بشر در اين دوره تاريخي، تصويب منشور جهاني طبيع 

آيد. گرچه اين منشور يک مدتن حقدوقي غيدر    ميالدي به شمار مي1132ملل متحد در اکتبر 

                                 
1. World Charter for Nature, 1982 
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زيس  و حقوق بشر بر جداي  الملل محي اس ، لکن تأثيراتي اساسي در حقوق بين آورالزام

 (.23: 1312گذاشته اس )پورهاشمي و ارغند، 

نسل سوم حقوق بشر، يعني حقوق همبستگي، بعد از منشور جهاني طبيع  به تددريج در  

ثداق حقدوق   المللي مورد پذيرش قرار گرفته اس . اگر چه تاکنون همانند ميسطح جامعه بين

آور مدني و سياسدي و ميثداق حقدوق اقتصدادي، اجتمداعي و فرهنگدي در قالدب اسدناد الدزام         

حقوقي عرضه نشده اس . از جمله اسدناد در ايدن خصدوص بيانيده اجدالس ريدودوژانيرو در       

باشد که ضمن تأکيد بر بيانيه استکهلم به طور عام به موضور توسعه پايددار  ميالدي مي1112

ترين دسدتاورد ايدن بيانيده، گشدودن راه تغييدر مکدان از       از نظر حقوقي بزر پرداخته اس . 

باشد. به عنوان مثال اصدل اول بيانيده تصدريح    زيس  به حقوق بشر ميالملل محي حقوق بين

هاي ها موضور اصلي هر گونه توسعه هستند، برخورداري از سالم  و تواناييکند انسانمي

باشدند. ايدن مطلدب در بيانيده     ها در انطباق بدا طبيعد  مدي   جسمي و روحي جزء حقوق انسان

ميالدي و در بيانيه کنفرانس ريدو  2112ميالدي، بيانيه ژوهانسبور  2111هزاره ]نيويورک[ 

 (.133-132: 1312ميالدي مورد تأکيد قرار گرفته اس )پورهاشمي و ارغند، 2112، 21+ 

 گانه حقوق بشرهاي سه. بررسی نسل1-2

ي حقوق بشر به شرح ذيدل بررسدي خواهندد شدد: نسدل      گانههاي سهنسل در اين قسم 

اول، حقوق مدني و سياسي  نسل دوم، حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگدي  و نسدل سدوم    

 حقوق همبستگي.

 . نسل اول حقوق بشر1-2-1

نسددل اول حقددوق مدددني و سياسددي را در بددر دارد. ايددن دسددته از حقددوق کدده مشددتمل بددر 

هدا از  دولد  در حدريم آن   يادين فردي و از نظر ماهوي مستلزم عدم مداخلههاي بنيآزادي

ها و نهادهدا و مقامدات دولتدي از    برخي اعمال و اقدامات براي دول  يکنندهيک سو و من،

شدوند. دليدل منفدي و    سوي ديگر هستند، حقوق نسل اول يا حقوق منفي يا سلبي ناميدده مدي  

هاس  کده انجدام برخدي اقددامات را     آن يکننده  سلبسلبي ناميده شدن اين حقوق، ماهي

نمايد. ايدن حقدوق، بده لحدا  غيدر      سازد و مداخله در آن را نامشرور ميبراي دول  من، مي

ها به شهروندان خويش و داشتن ها در اعطاي آنآفريني دول اعطايي بودن يعني عدم نقش
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شوند کده دولد    يفا برخوردار مينقش صرف اعالمي، تنها در صورتي از شراي  تمت، و است

ها وارد شود و از برخي عملکردهاي خودسدرانه خدودداري ورزد)گدروه صدلح     به حريم آن

 (.11: 1331کرسي حقوق بشر، صلح و..، 

هاي غربي دارد و اساسا  مربوط خواهي دول اين نسل ريشه در مکتب ليبراليزم و آزادي

هاي قضايي مربدوط  اجتمار و مشارک ، ضمان چون عقيده، بيان، هاي بزرگي همبه آزادي

گناه بودن اشخاص تا زمان اثبدات جدرم و مند، عطدف بماسدب  شددن قدانون و حقدوق         به بي

هاي قرن هيجدهم به خصوص انقدالب کبيدر   سياسي اس . چنين هنجارهايي از زمان انقالب

عصر شکل هاي مدرن امروزي به خصوص در متون حقوقي اين فرانسه پا گرف  و در قالب

 (.33: 1331پيدا کرد) ذاکريان، 

 . نسل دوم حقوق بشر1-2-2

حقدوق  »نسل دوم که مشتمل بر حقوق اقتصدادي، اجتمداعي و فرهنگدي اسد  و گداهي      

شود، ناظر بر حقوقي هستند که نه تنها خدودداري دولد    گفته مي« مثب  اجتماعي يا ايجابي

لکده بده صدرف خدودداري دولد  از انجدام       سازند بها را ضروري مياز اقدامات مغاير با آن

برخي اقدامات اکتفا نکدرده و دولد  را بده انجدام برخدي اقددامات در جهد  فدراهم شددن          

 کنند.ها يعني حقوق مثب  وادار ميهاي تحق  و استيفاي کامل آنزمينه

هداي  نسل دوم که به حقوق رفاهي نيز شهرت دارد ريشه در مطالبدات اشدخاص و گدروه   

هداي کدارگري دارد. در عرصده حقدوق بشدر برخدي از حقدوق        خصوص گدروه اجتماعي به 

اقتصادي و اجتماعي مانند ح  تأمين اجتماعي، کار و سدطح مناسدب از زنددگي و آمدوزش     

گيدرد.  بر شمرده شده اس ، در اين گروه جداي مدي   1133که در اعالميه جهاني حقوق بشر 

هاي سوسياليسد  در اعالميده   اين حقوق پس از جندا جهداني دوم بدا اعمدال نفدوذ کشدور      

جهاني حقوق بشر گنجانده شد و در قالب سدندي حقدوقي بده ندام ميثداق حقدوق اقتصدادي،        

 (.33و33: 1331اجتماعي و فرهنگي شکل گرف )ذاکريان، 

 . حقول نسل سوم1-2-3

شوند، بر حقوق فردي و جمعي و در عدين حدال   نسل سوم که حقوق جمعي نيز تلقي مي

ها دالل  دارد، حقوقي که واجدد اوصداف هدر دو نسدل اول و     ي تشکليهتکليف افراد و کل
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دوم حقوق بشري از حيث قابل اقامه بدودن در برابدر دولد  و قابدل مطالبده بدودن از دولد         

هداي اول و دوم  باشند. بازتاب ايجاد نسل سوم حقوق بشر ايجاد علقه و ارتباط ميان نسدل مي

هداي نسدل اول و   گويي به کاستيدر جه  پاسخ اس . در جه  نزديکي نسل اول و دوم و

المللي را بده هدر   دوم، نسل سوم شکل گرف . اين فرآيند موجبات اعتقاد و ايمان جامعه بين

آورد و حمايدد  جهدداني از حقددوق بشددر را بدده همددراه   سدده نسددل حقددوق بشددر فددراهم مددي  

 (.23: 1331دارد)ذاکريان، 

المللدي حقدوق همبسدتگي    ميثداق بدين  نويس مصادي  نسل سوم حقوق بشر براساس پيش

ميالدي سازمان ملل، مشتمل بر چهار ح  يعني، ح  بر صلح، ح  بر توسدعه، حد  بدر    1132

باشند. حقوق متعل  به اين نسدل داراي دو  زيس  و ح  بر ميراث مشترک بشري  ميمحي 

 وجه مشترک زير هستند:

 سن  سوسياليستي نسل دوم..نه ناشي از سن  فردگرايي نسل او هستند و نه ناشي از 1

هداي  دهدد تدا در سدال   ها امکان مدي اند امري که به آن. ابتدا در روند تقنيني قرار گرفته2

آينده به عنوان حقوق بشر الزامي شدناخته شدوند)گروه صدلح کرسدي حقدوق بشدر و صدلح،        

1331 :13.) 

اسد  کده    هاي اول و دوم حقوق بشر با نسل سوم حقوق بشر در اينتفاوت اساسي نسل

آور حقدوقي مدورد پدذيرش قدرار گرفتده و      هاي اول و دوم در قالب اسناد الزاممحتواي نسل

آور را به خود اختصاص دهدد در حدالي کده محتدواي نسدل      المللي و الزامتوانسته سندي بين

آور در آيدد، از  جانبده تبيدين شدود و در قالدب اسدناد الدزام      سوم هنوز نتوانسته به صورت همه

مديالدي  1133آور بيش نيس  که در سدال  اي غير الزامنسل سوم حقوق بشر، اعالميه رو،اين

: 1331توس  مجم، عمومي تصويب شده اس  )گروه صلح کرسدي حقدوق بشدر و صدلح،     

 (.13و12

زيس  به داليل مختلف به حقوق همبستگي، ح  بر محي  يدر ميان مصادي  چهارگانه

ه و در حدال توسدعه نسدب  بده ضدرورت حفاظد  از       ويژه وفاق نسبي کشورهاي توسعه يافتد 

بدارِ تخريدب   چنين به دليدل نگراندي مشدترک بشدري  از پيامددهاي زيدان      زيس  و هممحي 

المللي )به زيس  توانسته اس  بر مصادي  ديگر پيشي گرفته و روند ورود به اسناد بينمحي 
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: 1331وق بشر و صدلح،  تر نمايد)گروه صلح کرسي حقاي حقوق بشري را سري،ويژه منطقه

111.) 

 زيست. تعريف حق بر محيط1-3

زيس  تعريدف مقبدول و جدامعي کده مدورد پدذيرش همگدان        در خصوص ح  بر محي 

هاي نظري اسد  کده در خصدوص ايدن     باشد، ارائه نشده اس . اين مطلب براساس اختالف

اندد  تناب نمودههاي موجود از ارائه تعريفي مشخص براي آن اجح  وجود دارد، اکثر نوشته

 (.132: 1322و يا تعاريف ارائه شده نيز مواجه با برخي مناقشات نظري اس )پارسا، 

زيس  ذکر المللي و متون مرتب  نيز تعريفي از ح  بر محي ها و اسناد بيندر کنوانسيون

المللدي حقدوق   ندويس سدومين ميثداق بدين    ( پديش 12( و )13نشده اس . با وجود ايدن مدواد )  

 زيس  را تبيين نموده اس :تا حدودي ح  بر محي  همبستگي

زيس  سدالم  ها به صورت گروهي ح  دارند از محي انسان ي. هر انسان و کليه13ماده 

و متعادل از نظدر زيسد  محيطدي و مسداعد بدراي توسدعه اقتصدادي، اجتمداعي، فرهنگدي و          

 حقوقي برخوردار گردند.

ه شدراي  طبيعدي حيدات را دچدار تغييدرات      گردند کهاي عضو متعهد مي. دول 12ماده 

اي کده  نامساعدي ننمايند که به سالم  انسان و همزيستي جمعي صددمه وارد کندد. صددمه   

ي جم، ضروري باشد و راهي بدراي اجتنداب از آن وجدود نداشدته باشدد، قابدل       براي توسعه

اشدد و  بزيسد  چده مدي   گردد. بايد بررسي شود که مراد از ح  بر محدي  قبول محسوب مي

 (.22: 1333زيس  اس )فيروزي، محتواي آن در بردارنده چه کيفيتي از محي 

براي رسيدن به يک تعريدف قابدل قبدول بايدد بده ايدن مطلدب توجده نمدود کده حد  بدر             

الملدل يعندي حقدوق    اصدلي حقدوق بدين    ياي از دسدتاوردهاي دو شداخه  زيس  آميدزه محي 

درس  اين حقوق ارائه تعريدف مشدکل    باشد که بدون درکزيس  و حقوق بشر ميمحي 

 (.132: 1331نمايد)کرسي صلح و حقوق بشر، مي

زيسد  را ايدن گونده تعريدف نمدود: حد  بدر        تدوان حد  بدر محدي     به صورت سداده مدي  

زيس  شايسته، سدالم و امدن   زيس  حقي اس  که به موجب آن برخورداري از محي محي 

زيس  هم مورد حفاظد   پاکي محي شود که در آن تميزي و يک ح  بشري محسوب مي
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اي نباشدد کده بده سدالم  انسدان و زنددگي       زيسد  بده گونده   قرار گيرد و تغييرات در محي 

 جمعي او صدمه وارد کند.

 زيست. اجزاي حق بر محيط1-4

حد  مزبدور    يدهندده دهندده و قدوام  زيس  داراي اجزايي اس  که تشدکيل ح  بر محي 

 هستند. اين اجزا عبارتند از:

 .ح  دسترسي به اطالعات زيس  محيطي.1

 . ح  مشارک  در اتخاذ تصميمات زيس  محيطي.2

 . ح  بر آموزش مسايل زيس  محيطي.3

. ح  دادخواهي از جمله مجازات و جبدران خسدارات زيسد  محيطي)افتخدارجهرمي،     3

1331 :21.) 

 . حق دسترسی به اطالعات زيست محيطی1-4-1

عمدومي مؤظفندد اطالعدات مربدوط بده حفاظد  از        مؤسسات يبه موجب اين ح  کليه

زيس  و اقدامات مؤثر بر آن را در اختيار شهروندان قرار دهند. شايان يادآوري اس  محي 

زيسد  سدالم هنگدامي ممکدن     ايفاي تعهدات شهروندان براي دستيابي به ح  داشدتن محدي   

زيسد  مانندد   حدي  گردد که از اطالعات کافي برخدوردار باشدند. حد  برخدورداري از م    مي

ساير حقوق صرفا  ح  براي شدهروندان نبدوده بلکده بدا الزامدات و تکداليفي بدراي ايشدان بده          

دارد)گدروه صدلح کرسدي حقدوق بشدر و دموکراسدي،       صورت فردي و گروهي مالزمه مدي 

1331 :212.) 

زيس  و اسدناد مربدوط   ( اعالميه ريودوژانيرو در خصوص محي 11اين مطلب در ماده )

المللدي در مدورد حد  بدر اطالعدات و      راهبردي صوفيا بلغارستان و کنوانسديون بدين  به اصول 

دانمارک، مورد تأکيدد قدرار گرفتده     1133زيس  مصوب مشارک  عمومي در زمينه محي 

( کنوانسديون  3( کنوانسيون اروپايي حقوق بشر و ماده )11(. ماده )21: 1333اس )فيروزي، 

 تأکيد دارند. تغيير آب و هوايي نيز بر اين امر
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 . حق مشارکت شهروندان در اتخاذ تصميمات زيست محيطی1-4-2

تواند با رعاي  مقررات به صورت فردي يا بده همدراه   به موجب اين ح  هر شخصي مي

ديگران در اتخاذ تصميمات زيس  محيطي مشارک  داشته باشدد. ايدن حد  نداظر بدر اصدل       

 محيطي اس .ي هنجارهاي زيس ها و هم اجراگيريمشارک  عمومي هم در تصميم

مشارک  عمومي موجب افزايش مشروعي  تصميمات اتخاذي و کاهش سطح تعارض 

اطالعدات عيندي و    يگيري به دليل ارائهو چالش ميان دول  و مل ، ارتقاي کيفي  تصميم

 يهدا و ارائده  مشدکالت اجتمدار و علدل آن    يبينانده مردمي به دول  و احدراز مدنظم و واقد،   

هداي  هاي مناسب و در نهاي  هماهنگي رفتارهاي دولد  بدا اجتمدار براسداس بايسدته     حلراه

 (.Coenen, 2008: 2شود)نظم عمومي مي

( ريدو بدر ايدن حد      11المللي از جملده مداده )  همانند ح  دسترسي به اطالعات اسناد بين

 تأکيد دارند.

 زيستیهاي محيط. حق بر آموزش1-4-3

به اتخاذ تدابير الزم جهد  ايجداد فرهندا دوسدتي بدا      به موجب اين ح  دول  مؤظف 

سازي باشد. اين آموزش و فرهناهاي پاک ميطبيع ، حفاظ  از آن و استفاده از فناوري

اي، دانشگاهي[ و غير رسمي ]آموزش سطوح اعم از آموزش رسمي ]مدرسه يبايد در کليه

 (.22: 1331براي عموم[ صورت گيرد)افتخارجهرمي، 

ان »اي همگان وجود دارد که امکان آموزش مسدايل زيسد  محيطدي بدراي آ    اين ح  بر

مهيا شود که با اسدتيفاي ايدن حد ، دو حد  ديگدر يعندي حد  بدر مشدارک  عمدومي و حد             

 شود.دسترسي به اطالعات تسهيل مي

 . حق دادخواهی و اقامه دعوا1-4-4

اسد ، حقدي   زيس  سدالم  محيطي يکي از اجزاي طبيعي ح  بر محي دادخواهي زيس 

زيسد  کده   دهد نسب  به موارد تخريب يا آلودگي محدي  ي شهروندان اجازه ميکه به همه

اند، به جه  نفد، عمدومي   موجبات خسارت و ضرر شخصي و فردي مستقيم را فراهم کرده

بارزي از اين  يي مزبور جلوهها در عرصهاقامه دعوا نمايند  حضور نهادهاي مدني و تشکل

 (.211: 1331گروه صلح کرسي حقوق بشر، صلح و دموکراسي، دادخواهي اس )
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المللدي  باشد که در اسناد بدين در برخي موارد اين دادخواهي همراه با جبران خسارت مي

( اعالميده ريدو و برخدي اسدناد     11( کنوانسيون اروپايي حقوق بشر و ماده )11از جمله ماده )

 ديگر مورد تأکيد قرار گرفته اس .

 زيستميان حقوق بشر و محيط. رابطه 1-5

زيسدتي و تضدعيف حقدوق    ي محدي  ي واقعي و قدوي بدين تجزيده   با در نظر گرفتن رابطه

انساني، بررسي اين که چگونه اين دو شداخه در درون حقدوق بدا يکدديگر رابطده مشدترکي       

زيس  پاک وجود دارد يا اين دارند بسيار مهم اس . آيا يک ح  بشري براي داشتن محي 

 اند؟هاي حقوقي مختلف خوب حماي  شدهزيس  از طري  رژيموق بشر و محي که حق

ي غالدب  زيس  سده نظريده  مشترک حقوق بشر و حفاظ  از محي  يدر ارتباط با رابطه

 (.222: 1311وجود دارد)کوالسوريا، 

منددي از  فرض براي بهدره زيس  را به عنوان يک پيشيک: اولين عقيده حفاظ  محي 

تضدمين   يهدا از قبيدل وظيفده   داند و بندابراين تعهددات حقدوق بشدري دولد      يحقوق بشر م

کامل از حقوق حفاظد  شدده را ضدروري     يزيستي براي استفادهسطحي از حفاظ  محي 

 (.Fitzmaurice, 1999: 612داند)مي

دو: اين ديدگاه حقوق بشدر خاصدي را بده خصدوص حد  دسترسدي بده اطالعدات، حد           

گيدري خدوب   امدور و حد  بدر جبدران خسدارت را بدراي تصدميم       مشدارک  در اداره کدردن   

داند. بنابراين، اين موارد حقوق بشري بايستي به منظور تضمين زيستي بسيار حياتي ميمحي 

 (.Shelton, 1991:105زيستي اجرا شوند)حفاظ  محي 

سه: ديدگاه سوم که در حال حاضر تقريبا  در نيمي از قانون اساسي کشورهاي جهدان بده   

اند حد   اي نيز به آن اشاره کردهچنين دو سند حقوق بشري منطقهآن اشاره شده اس  و هم

زيس  سالم، پاک و بده لحدا  اکولدوژيکي متعدادل را بده عندوان       برخورداري از يک محي 

کشدورها پذيرفتده    يدانند. با وجود اين رويکرد اخير توس  همده يک ح  مستقل بشري مي

: 1311اسناد جهاني حقدوق بشدري ذکدر نشدده اس )کوالسدوريا،      چنين در قالب نشده و هم

223.) 
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زيسدتي و تحصديل توسدعه پايددار     حقوق بشري براي حفاظ  محي  يدر هر حال، جنبه

حياتي خواهد بود. گزارش سال دو هزار توسعه انساني تصوير متفاوتي از رابطه حقدوق بشدر   

زارش رابطده ميدان حقدوق بشدر و     کندد. در ايدن گد   زيس  و توسعه ارائده مدي  و حقوق محي 

دروندي و ديناميدک توصديف شدده اسد . در چهدارچوب ايدن         يزيس ، يک رابطده محي 

زيس ، تجاوز به حقوق انسداني تلقدي شدده، فقدر و توسدعه نيدافتگي       گزارش تخريب محي 

زيس  را تح  فشار قدرار داده و نقدض حقدوق بشدر را هدم بده دنبدال آورده اسد  و         محي 

زيسد  مدورد توجده قدرار     زيس  در قالب ح  بر محي ل حقوق بشر و محي وابستگي متقاب

 (.222: 1333گرفته اس )مواليي، 

 زيست. حقوق بشر مرتبط با محيط1-6

بنددي حقدوق بشدر وجدود دارد. يدک روش عدام فهرسد         هاي متفاوتي براي طبقهروش

تصدادي،  چون حقدوق مددني، سياسدي، اق   کردن حقوق براساس موضور اصلي و محوري هم

اجتماعي و فرهنگي اس . حقدوق مددني و سياسدي شدامل حد  بده زنددگي و حيدات، حد           

برخورداري از حريم خصوصي و زندگي خانوادگي، ح  برابري و عدم تبعديض اسد  کده    

 زيستي تح  تأثير قرار بگيرد.اين موارد ممکن اس  به وسيله شراي  محي  يهمه

عيار حداقلي را براي زندگي و رفاه وض، حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي هم يک م

اند. اجراي اين حقوق وراي از سطح نيازهاي اساسي به طور مشخصي وابسته به سدطح  کرده

اقتصادي اس  که هر کشور به دس  آورده اس . ح  بر سالمتي، حد  بدر غدذا و     يتوسعه

شدتر از  آب و ح  برخورداري از يک استاندارد مناسدب زنددگي وسدايلي بدراي حفاظد  بي     

زيسدتي مدان، تحقد  کامدل ايدن حقدوق       محدي   يزيس  هستند، در حالي کده تجزيده  محي 

 گردد.مي

از ديدگاه ديگر حقوق بشدري، حقدوق بشدر بده دو دسدته حقدوق اساسدي بشدر وحقدوق          

زيسدتي قدرار   محي  يتوانند تح  تأثير تجزيهشود. حقوق اساسي زير مياي تقسيم ميرويه

 (.223: 1311بگيرند)کوالسوريا، 

اش مشتمل بدر حد  بدر    ترين ح  بشر در قلمرو گسترده. ح  بر حيات به عنوان اساسي1

 شود.سالمتي و رفاه نيز مي
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. ح  احترام به حريم خصوصي افراد و زندگي خانوادگي و داشتن خانده کده بده طدور     2

 آميزي در مقابله با آلودگي شديد درخواسد  شدده اسد  و در درون نظدام حقدوق     موفقي 

 بشر اروپايي مطرح شده اس .

 مندي از مالکي .. ح  بر استفاده و بهره3

زيس  شايسته که بده طدور واضدح توسد  دو معاهدده      . ح  برخورداري از يک محي 3

اي يعندي منشدور آفريقدايي بدانجول در مدورد حقدوق مردمدان و بشدر، و         حقوق بشري منطقه

حقوق بشدر مدورد شناسدايي قدرار گرفتده       سالوادور به نام کنوانسيون آمريکاييپروتکل سان

 اس .

 . ح  تعيين سرنوش .2

 (.222: 1311. ح  بيان فرهنگي و ح  داشتن مذهب)کوالسوريا، 3

 اي مکمل حقوق اساسي بشر اس  و شامل موارد ذيل اس :حقوق رويه

 .ح  داشتن اطالعات.1

 . ح  مشارک .2

 . ح  بر حماي  برابر و آزادي از تبعيض.3

 جبران خسارت. . ح  بر3

 

 زيست از منظر اسالم. حق بر محيط2

شدود  السالم( روشن ميبي )عليهمدر تعاليم اسالم با بررسي آيات و روايات و سيره اهل

زيس  به عنوان يکي از مباحث حياتي مورد توجه قرار گرفته اسد . اسدالم يکدي    که محي 

زيسد  لحدا  نمدوده اسد .     محدي  زيسد  و در  از نيازهاي اساسي بشر را در پيوند با محي 

کندد و بده طبيعد  نيازمندد اسد . از      شود، در آن رشدد مدي  انسان در دامان طبيع  متولد مي

اي خل  شده اس  که در خدم  انسان باشدد و نيازهداي او   طرف ديگر، طبيع  هم به گونه

 را برطرف نمايد.
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، نظيدر  اندد ذاري شدده گهاي زيادي با يکي از عناصر طبيع  نامدر قرآن کريم هم سوره

ي بقره، رعد، نحل، نور، عنکبوت، نجم، حجر، شمس، حديد، ليدل، قمدر،   هاي مبارکهسوره

 تين، ناس.

زيس  را در تسخير انسان قرار داده اس . بر ايدن اسداس   خداوند سبحان طبيع  و محي 

 که هر يک از موجودات، خاصي  و اثدر ويدژه خدود را دارندد، اگدر انسدان آن خاصدي  را       

شناخ  و آن را درس  تنظيم و رهبري کرد، در حقيق  آن موجود را تسخير کدرده اسد    

أَلَدم  تَدرَو ا أَنَّ   »و البته خداوند سبحان اس  که جهان طبيع  را مسخر انسان قرار داده اسد :  

 1«.اللَّهی سیخَّرَ لَکُم  میا فِي السَّمیاویاتِ ویمیا فِي الْأَر ضِ

زمين دستور داد تا از امام و انسان کامل پيدروي نمايندد يعندي     خداوند متعال به آسمان و

الهدي باشدد و در اماند  الهدي خياند       دار الهي باشد و سالک سدبيل انساني که امين و امان 

آملدي،  خواهد رفتار کند)جوادينکند. همين انسان آزاد نيس  تا در طبيع  هر گونه که مي

1313 :132.) 

تمامي هستي و آفرينش مسؤول اس  و بدا صدلح و آرامدش در    انسان در برابر خداوند و 

هدا را  هاي اخير مطرح شده ح  انسانزيس  به عنوان يک ح  بشري که در دههکنار محي 

زيستي سالم و امن مطرح نمدوده و ايدن حد  در تعداليم اسدالمي هدم مدورد        در داشتن محي 

اشدرف مخلوقدات و جانشدين     توجه بوده اس . در متون ديني تأکيدد شدده انسدان بده عندوان     

اي هاي الهي را دارد اما اين استفاده نبايد به گونهخداوند بر روي زمين ح  استفاده از نعم 

برداري از اين نعمد  الهدي در معدرض خطدر قدرار گيدرد و يدا        باشد که ح  ديگران در بهره

 هاي آينده گردد.موجب تضيي، ح  نسل

شدمولي اسدالم، بدا اسدتناد بده آيدات قدرآن        هاندر اين نوشتار ضمن تشريح جامعي  و ج

پردازيم و از جهد  فقهدي آن را   السالم( به اين موضور ميکريم و روايات معصومين)عليهم

 دهيم.مورد بررسي قرار مي

                                 
  در: سوره مبارکده لقمدان، آيده    «اس  مسخّر شما ساخته اس  نيها و زمکه خدا آن چه را که در آسمان يديند اآي. »1

 .21شريفه 
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 شمولی و جامعيت مکتب اسالم. جهان2-1

اعصدار مخاطدب    يها را در همهانسان يشمول اس  که همهاسالم مکتبي جام، و جهان

ي موضوعات را مورد توجه قرار داده اسد  تدا نيازهداي حقيقدي و راسدتين      قرار داده و کليه

جوام، بشري را تأمين نمايد و از اين طري  سعادت ابناء بشري را محق  کند. اسدالم مددعي   

گويي به نيازهاي متغير انسان در هر دوراندي اسد  و قدوانيني بدر ايدن روابد  و شدؤون        پاسخ

البته اين به آن معنا نيس  که براي هر موضور يا عنوان خداص و متدداول   وض، نموده اس . 

امروزي حکم خاصي را مقرر داشته باشد، بلکه کليات و قواعدي در اسالم وجدود دارد کده   

زيسد   توان حکم هر موضور را از آن به دس  آورد. يکي از همين موضدوعات محدي   مي

در عصدر حاضدر، بحثدي کدامال  ندو و تدازه        زيس  با مفهوم رايدج و متدداول آن  اس ، محي 

 (.112: 1333اس )گرجي، 

زيسد  و  السالم( به ابعاد مختلف حقوق محدي  اما قرآن کريم و تعاليم معصومين)عليهم

زيسد  پرداختده   زيس  در قالب ح  بر محي حتي محوري  يافتن انسان در ارتباط با محي 

 عدم تخريب آن تأکيد کرده اس .زيس  و اس  و در اين راستا بر حفاظ  از محي 

باشد يعني بيان کامل هر چيز در قدرآن آمدده اسد     قرآن کريم تبيان براي هر چيزي مي

 1...«.وینَزَّلْنَا عیلَي کی الْکِتَابی تِب يیان ا لِکُلِّ شَي  »...

فرمايندد  شمولي اسالم تأکيد نموده و مدي السالم( نيز بر جامعي  و جهانامام صادق)عليه

داوند در قرآن کريم هر چيزي را بيان فرموده اس . به خدا سوگند چيدزي را کده مدورد    خ»

نياز مردم بوده، رها نکرده اس ، تا کسي نگويد اگر فالن مطلب درس  بود در قدرآن ندازل   

: 1311کليندي،  «)نيازهاي بشر را در آن نازل کدرده اسد    يشد. آگاه باشيد خداوند همهمي

113.) 

بر طب  ادله نقلي بيان هر امري در قرآن کريم هس  ولي با توجه بده ايدن   به رغم اين که 

سدازي اسد  کده بدراي تکامدل فدرد و جامعده در        مطلب که قرآن يک کتاب تربيتي و انسان

                                 
 .31  در: سوره مبارکه نحل، آيه شريفه «اس  يزيکامل هر چ انيکه ب ميتو فرستاد يبه سو يکتب. »1
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شود که منظور از همه چيدز تمدام   هاي معنوي و مادي نازل شده اس ، روشن ميجنبه يهمه

 (.331: 1321شيرازي، س )مکارماموري اس  که براي هداي  انسان ضروري ا

 هاي زيست محيطی در قرآن کريم. جلوه2-2

زيس  دارد. قرآن کريم تنها به نگاه شماري اختصاص به محي در قرآن کريم آيات بي

ارتبداط   يپردازد بلکه ضمن بيدان اصدول و جزييدات نحدوه    ظاهري در خصوص طبيع  نمي

نمايد. قرآن برداري و تعامل با آن را معين ميزيس  و طبيع ، چگونگي بهرهانسان با محي 

نگرش انسان به طبيع  را تنظيم نمدوده و در مجدراي صدحيح قدرار      يخواهد نحوهکريم مي

 ها حاصل شود.دهد تا از طبيع  بهترين بهره براي انسان

در بينش قرآني انسان خليفه خداوند اس  که طبيع  بده عندوان اماند  الهدي ندزد او بده       

شده تا از آن به نحو احسن استفاده نمايد و طبيعد  را در معدرض تخريدب و    گذاشته وديعه 

تسدخير طبيعد  و منداب، آن و     يمورد به مقولده  23تباهي قرار ندهد. در قرآن کريم بيش از 

مدورد   31مدورد لفدظ بحدر و مانندد آن،      31مورد به احياي طبيع  پرداخته شده اسد  و   13

 332مورد دابمه و دواب، بديش از   12مورد نهر و انهار،  1د شجر، مور 22الفا  جبل و جبال، 

مورد لفدظ شدمس بده کدار رفتده اسد )حدادي،        33مورد لفظ سما و  311مورد لفظ زمين، 

1333 :23.) 

هاي تين، فجدر، نجدم، طدور،    خداوند سبحان در قرآن کريم در موارد متعدد مانند سوره

هداي گونداگون طبيعد  سدوگند يداد کدرده       وهضحي، ذاريات، عاديات، شمس و ليل به جلد 

 اس .

گذاري شده اس . مانند: بقدره، نمدل،   نامزيس  در قرآن کريم آيات با نام عناصر محي 

ليل، نساء، رعد، عنکبوت، فجر، ضحي، نحل، دخان، شمس، قمر، بروج، نور، نجم، حديد، 

 هستند. زيس محي تين و برخي اسامي ديگر که مبين عناصر 

 زيس  به صورت اختصار به قرار ذيل اس :محي هاي قرآني گر از جلوهبرخي دي

 سوره نساء[. 123مالک اصلي همه چيز خدا اس  نه انسان]آيه  -

 سوره اعراف[. 131سوره انعام و آيه  132ها براي آزمايش انسان اس  ]آيه نعم  -
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سدوره   111د ]آيده  باشد هدايي از سدوي پروردگدار مدي    ها و آيده نشانه يطبيع  به مثابه -

 سوره جاثيه[. 2سوره عنکبوت، آيه  33سوره سبأ، آيه  1سوره فصل ، آيه  23يونس، آيه 

آيندد ]آيدات   زيس  به شدمار مدي  محي اي از حفاظ  ها مرحلهقوانيني که رعاي  آن -

سوره طه، آيده   31سوره حج، آيه  3سوره نحل، آيه  13تا  11سوره بقره، آيات  112و  133

 سوره اسراء[. 23ره نساء و آيه سو 132

سدوره   11موزون بودن عالم و اين که جهان خلق  براساس توازن بنا شده اس  ]آيده   -

 حجر[.

در آيات متعدد قرآن کريم انسان به توجه به سوي طبيعد  دعدوت شدده اسد  تدا در       -

 11آيده  سدوره جاثيده،    13و  3، 3سوره يونس، آيدات   111هاي الهي تدبير نمايد ]آيه نعم 

 سوره يس[. 33سوره انعام و آيه 

پردازد کده تجداوز   مي زيس آياتي که به رعاي  ميزان و مقدار معين استفاده از محي  -

داندد  زيسد  مدي  زيس  و برهم خوردن تعدادل محدي   محي از اين ميزان را موجب تخريب 

سدوره   21ر، آيده  سوره قمد  31سوره فرقان، آيه  2سوره اعلي، آيه  3سوره رعد، آيه  3]آيه 

 سوره حج[. 21حجر و آيه 

 . تسخير طبيعت براي انسان2-3

هاي قرآن کريم طبيع  در تسدخير انسدان اسد . در قدرآن کدريم آيدات       براساس آموزه

فروانددي از تسددخير موجددودات طبيعددي بددراي انسددان حکايدد  دارد. چنددان کدده قددرآن کددريم  

کشدتي را مسدخّر شدما    »[ و 32اهيم، ]ابدر « خداوند نهرهدا را مسدخّر شدما سداخ     »فرمايد: مي

خورشيد و ماه را [ »12]نحل، « شب و روز را براي شما تسخير کرد»[ و 33]ابراهيم، « ساخ 

آن  يدريا را به تسخير شدما در آورد تدا از گوشد  تدازه    [ »33]ابراهيم، « مسخّر شما ساخ 

دات در زمدين تأکيدد   [ قرآن کريم در آياتي بر تسخير همده موجدو  13]نحل، « استفاده نماييد

[ 32]حدج،  « آن چه را روي زمين اس  مسخّر شما ساخ  يبيني خداوند همهآيا نمي»دارد 

دهدد  و در نهاي  خداوند از تسخير هر آن چه در آسمان و زمين اس  براي انسان خبدر مدي  

 [.13]جاثيه، « خداوند آن چه در آسمان و زمين اس  مسخّر شما ساخ »
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موجدودات مسدخّر فرمدان خددا در طريد  سدود        يايدن باورندد همده   برخي از مفسران بر 

بده  « لکدم »در « الم»ها هستند خواه مسخّر فرمان انسان باشند يا نه و به اين ترتيب حرف انسان

أَلَدم   »برخي ديگر در ذيل آيه شدريفه  (. 33: 1332شيرازي، اصطالح الم منفع  اس )مکارم

« لکدم »در « الم»بدر ايدن باورندد کده     « م  میا فِي السَّمیاویاتِ ویمیا فِي الْدأَر ضِ تَرَو ا أَنَّ اللَّهی سیخَّرَ لَکُ

هددا و زمددين وري انسددان از آسددمانبددراي تعليددل غددايي اسدد  يعنددي هدددف از تسددخير، بهددره 

را بدراي منفعد  يدا غايد  بددانيم  در هدر حدال        « الم(. »221: 1312اس )عالمه طباطبدايي،  

بيندي شدده اسد  و ايدن امدر بيدانگر ايدن        در طول حيات پيشتسخير طبيع  براي نور انسان 

هدا اسد  و   انسان يواقعي  مهم اس  که استفاده از آسمان، زمين و موجودات آن ح  همه

وري از طبيعد  نبايدد بدا حد  انتفدار ديگدري منافدات داشدته باشدد.          هر گونه تصرف و بهره

مندد  تسدخير از موجدودات بهدره   زيس  طبيعي در تسخير آدمي اس  تا با تکيه بر حد   محي 

هاي مختلف موجدودات زندده گدردد و    که موجب از بين رفتن گونه ايگيريشود ولي بهره

بشر آينده را از اين موجودات محروم نمايد، کفران نعم  الهي اسد  و از مصدادي  قطعدي    

 رود.سوءاستفاده از ح  به شمار مي

هدا  مين براي انسان، تسدخير علمدي آن  ها و زهاي تسخير موجودات، آسمانيکي از جلوه

هدا و قدوانين حداکم بدر     تواند سدن  اس  يعني آدمي از چنان ظرفيتي برخوردار اس  که مي

هداي  حيات موجودات زندده بدا روش   يموجودات طبيعي را شناسايي کند و نسب  به توسعه

  و بده  علمي اقددام نمايدد. متأسدفانه بشدر بدا سوءاسدتفاده از ظرفيد  علمدي خدود بدا سداخ           

هداي مخدرب بده حيدات زيسدتي و      هاي اتمي و شيميايي و اسدتفاده از سدالح  کارگيري بمب

رساند. اين نحوه رفتار بدا موجدودات   ساختمان آفرينشي موجودات زنده به شدت آسيب مي

السالم( به کدارگيري  زنده با هدف تسخير موجودات براي انسان منافات دارد. امام علي)عليه

ندگي را براساس پارسايي دانسدته اسد  کده بايدد حقدوق محدل زيسد  و        استعداد تسخيرکن

السالم(: اتقواهلل في عبداده و بدالده فدانکم    قال علي)عليه»موجودات زنده آن را رعاي  نمود 

 (.332: 1323البالغه، نهج«)مسؤولون حتي عن البقار و البهائم

، شدب و روز بدراي   قرآن کريم ضمن شناسايي ح  تسخير دريدا، نهرهدا، خورشديد، مداه    

هاي خويش کده غيدر قابدل شدمارش هسدتند، انسدان را       انسان و يادآوري تکثر و تنور نعم 
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[. اين توصيف از تعدمي انسدان بده   33کند]ابراهيم: آيه موجودي ستمگر و ناسپاس معرفي مي

نادرسد  اسدتعداد تسدخير طبيعد  از ناديدده گدرفتن        يهداي طبيعدي و اسدتفاده   مناب، نعمد  

الهي در تسخير طبيع  حکاي  دارد. بدون ترديد تصرفي که سدتمگرانه و همدراه    هايسن 

منکر تلقي اس ، زيرا تعداليم اسدالمي بدراي تجداوز و      يبا ناسپاسي باشد از مصادي  برجسته

برد همان گونه که بدراي عمدران و آبداداني    را به کار مي« منکر»تعدمي به نعم  طبيع  واژه 

 برد.را به کار مي« معروف»زيس  واژه  زمين، حفظ و توسعه محي

 هازيست حق همه انسان. محيط2-4

زيسد  را  محدي  اي از آيات قرآن کريم در مقام بيان اين امر هسدتند کده خداوندد    دسته

 يبراي انسان آفريده اس  و انسان ح  تصرف و استفاده از آن را دارد و اين ح  براي همه

 (.2: 1333د دارد)فيروزي، ها وجوزمان يها در همهانسان

اي[ که همده آن چده در   و اوس  آن ]آفريننده»فرمايد سوره بقره مي 22خداوند در آيه 

برداري از مناب، و منداف، زمدين را متعلد     در اين آيه شريفه بهره«. زمين اس  براي شما آفريد

حيح در جه  رف، داند که بايد به طور اصولي و صمي ي اعصارها و در همهانسان يبه همه

 ها صورت پذيرد.دوره يها در همهنيازها و رعاي  حقوق ساير انسان

«. و خداوند زمين را براي همگدان قدرار داد  »سوره الرحمن آمده اس   11در آيه شريفه 

توانندد از آن  زيس  آن، حقي همگاني اس  که همه ميبر مبناي اين آيه اخير زمين و محي 

اي باشدد کده امکدان اسدتفاده و     اين اسدتفاده از ايدن حد  بايدد بده گونده      مند شوند، بندابر بهره

 هاي آينده حفظ شود.برداري از آن براي نسل حاضر و نسلبهره

 زيست امانتی الهی در دست انسان. محيط2-5

از آنجا که طبيع  و مواهب آن از سدوي خداوندد متعدال بده صدورت اماند  در اختيدار        

زيس  تصدرفي نمايدد کده مخدالف     محي تواند در امان  ي نميانسان قرار داده شده اس  و

 رضاي  صاحب امان  باشد.

اي الهي اسد  کده بده دسد      طبيع  وديعه يبه عبارت ديگر زمين، آب، آسمان و همه

رو انسدان مسدؤول   اندد، از ايدن  ها پديد آمدهمتعادل از آن يانسان سپرده شده و براي استفاده
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د در عمران و آبداداني آن کوشدا باشدد و از تخريدب و فسداد آن      باشد و بايحفظ طبيع  مي

 (.213: 1332ممانع  به عمل آورد)نصر، 

 زيست. ممنوعيت تجاوز و تعدّي به محيط2-6

و زمدين  »فرمايدد:  کند زيرا ميياد مي« موزون»زيس  با واژه محي قرآن کريم از تعادل 

در آن از هدر چيدز متناسدب و مدوزون      هداي اسدتوار بدر نهداديم و    را گسترديم و در آن کدوه 

 «.رويانديم...

بديهي اس  هر گونه تصرف در طبيع  که تناسب و توازن عناصر و موجودات طبيعد   

زيسد  را فسداد در زمدين    را بر هم زند افساد در زمدين اسد . قدرآن کدريم تخريدب محدي       

 [.32 اعراف،«]در زمين پس از اصالح آن فساد نکنيد»فرمايد: داند لذا ميمي

عهدد و ميثداق    يزيسد  و اصدالح در زمدين از مصدادي  برجسدته     رعاي  تعدادل محدي   

باشدد.قرآن کدريم تجداوز بده     خداوند با آدمي اس  که ناديده گرفتن آن موجب خسران مي

اسد  چندان کده    حريم طبيعد  و ضداي، سداختن و تخريدب منداب، زيسدتي را اعتدداء دانسدته        

خداوند در اختيار شما قدرار داده اسد  را ضداي، نکيندد و از     اي که مناب، پاکيزه» فرمايد: مي

مائدده،  «]حدود خويش تجاوز نکنيد چرا که متجاوزين مشمول محب  خداوند نخواهند بدود 

اند که از نظر قرآن، بشري کده از طريد    [ برخي از محققان از اين آيه شريفه نتيجه گرفته33

الهي را بشکند و رابطه با خدا را از هم بگسدلد  فساد و تباهي و تجاوز از حدود مرزها، پيمان 

و تعادل ميان محي  و محاط را بر هم زندد از مشدمول رحمد ، محبد  و رأفد  الهدي دور       

شدود کده تجداوز بده حدريم      (. از تعاليم اسالم فهميدده مدي  221: 1321داماد، گردد)محق مي

و سدقوط انسدان را   طبيع  و مناب، زيستي آن گناه و جرمي اس  که خشم و غضب خداوند 

توان مجدازات متناسدب بدراي تخريدب طبيعد  را بدا اسدتناد بده قواعدد          به همراه دارد لذا مي

 کيفري اسالمي شناسايي و مقرر نمود

 زيست. قواعد فقهی مرتبط با حق بر محيط2-7

در اين خصوص قواعد متعددي ذکر شده که در اين نوشتار به سه قاعدده مهدم الضدرر،    

 پردازيم.مياتالف و تسبيب 
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 . قاعده الضرر2-7-1

براساس قاعده الضرر، احکام موضوعه نبايد به ضرر و ضرار منجر گردد. ضدرر و زيدان   
عبارت اس  از نقص بر جان، مال، حيثي  يا حقي از حقوق انسان که به طور مستقيم يا غيدر  

 مستقيم وارد آيد و سبب دشواري و زيان بر او گردد.
هداي  ديددگاه « الضرر وال ضدرار فدي االسدالم   »در عبارت « ال»در خصوص تفسير معناي 

بدراي نفدي جدنس اسد  يدا ايدن کده مدراد از         « ال»کده  متفاوتي ارائه شده اس . از جمله ايدن 
و مدوارد  « الحکدم ضدرري فدي االسدالم    »، نفي حکم ضرري اسد  يعندي   «الضرر والضرار»

ا در خصدوص موضدور   ديگري نيز ذکر شده که مجال طدرح آن در ايدن نوشدتار نيسد . امد     
مبداني موجدود در    يزيس [، قدر متيقن اين اس  کده براسداس همده   بحث ما ]ح  بر محي 

اين موضور در قلمرو قاعده قرار دارد. قاعده الضرر در تعاليم اسالم « الضرر والضرار»مفاد 
اي برخدوردار اسد  و تمدام زوايداي زنددگي بشدر را در بدر        از قلمرو بسيار وسي، و گسدترده 

زيسد  و آسديب رسداندن بده زنددگي فدردي و       گيرد. بدون هيی ترديدي تخريب محي مي
تواندد بده دليدل    ها از جمله مدوارد ضدرر اسد   بده ايدن معندا کده انسدان نمدي         اجتماعي انسان

بدرداري و اسدتفاده   برداري افراطي از طبيع  به ديگران ضرر و زيان وارد کند. اگر بهرهبهره
رر به خود و يا اضرار به ديگران گدردد، از نظدر اسدالم مدردود     بي رويه از طبيع  موجب ض

 وجود ندارد.« ضرر و ضرار»اس ، به سبب اين که در اسالم 
خاستگاه اين قاعده مهم فقهي، عقل و سيره عقال اس  و در کتاب و سن  بر آن تأکيدد  

زيسدد ، از سددنخ ضددررهاي ( اضددرار وارد بددر محددي 21: 1311شدديرازي، شددده اسدد )مکارم
 دهند.عمومي اس  که حيات نور بشر را در معرض آسيب جدي قرار مي

يکي از نکات مورد بحث پيرامون قاعده الضرر، شمول ايدن قاعدده بدر عددميات اسد .      
تدوان بدا تمسدک بده ايدن      بدين معنا که هرگاه از فقدان يک امر وجودي ضرر پديد آيد مي

رو، قاعددده الضددرر ندده تنهددا  ز ايددن( ا211: 1313قاعددده آن ضددرر را منتفددي کرد)سيسددتاني،  
هداي اصدالحي و   دارد بلکده تدرک اقددام   هاي تخريبي را بدر مدي  هاي ناشي از اقدامخسارت

زيس  منجر شود، اين قاعدده بدا آن مقابلده خواهدد کدرد. در      سازنده اگر به اضرار در محي 
هداي  خسدارت  شود بلکه ضدمان زيس  مينتيجه قاعده الضرر نه تنها مان، از اضرار به محي 

 دهد.زننده قرار ميناشي از هر گونه ترک اقدام اصالحي را هم برعهده خسارت
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 . قاعده اتالف2-7-2

براساس اين قاعده هر کس به تخريب و اتالف اموال ديگران، اعم از امدوال خصوصدي   
اند عنصر عمدد  و عمومي اقدام کند، مسؤول جبران خسارت اس . فقهاي عظام تأکيد نموده

اگاهانده و اشدتباهي   د در صدق معناي اتالف دخيل نيس  و اگر منشأ اتالف اقدام غيدر و قص
 (.2: 1311شيرازي، شود)مکارمهم باشد، مشمول قاعده مي

البته هر گونه اتالف عمدي و آگاهانه موجب پيگرد قدانوني و ثبدوت مجدازات تعزيدري     
باشدد، شايسدته اسد  در    ميبراي متخلف اس . از آن جا که موضور قاعده اتالف مال غير 

زيس  مطلبي بيان شود. فقيهان هر آن چه را که براي خصوص مالي  و مالکي  مناب، محي 
اند و اين ها دخيل شود مال ناميدههاي مردم مطلوب باشد و در امر معاش آنتأمين نيازمندي

، کندد)بجنوردي زيس ، حتي خاک و هواي موجود صدق مدي تعريف بر همه عناصر محي 
1311 :31.) 

شدود  زيس  يک ح  بشدري محسدوب مدي   زيس ، محي اگر چه براساس ح  بر محي 
زيس  را هدم داشدته باشدد    ولي اين مطلب به اين معنا نيس  که ح  اتالف و تخريب محي 

زيس  به عنوان يک امان  الهي حفاظ  و حماي  به عمل آورد. نظريده  بلکه بايد از محي 
محيطي و جبدران خسدارت وارده بدر آن نقدش مناسدب و      ي  زيس تواند در مصاداتالف مي

زيس  را تخريب نمايد در برابر آن ضدامن  پررنگي ايفا نمايد. بر اين اساس، هر کس محي 
زيس  متعل  به مردم باشد]مشترکات عمدومي و انفدال[   اس ، از جمله در مواردي که محي 

تدري بدراي عداملين    مطلدوب و سداده  چون در اتالف، قصد شرط نيس ، بر اين اساس مبناي 
 (.31: 1313باشد)فهيمي و مشهدي، زيس  ميخسارت به محي 

 . قاعده تسبيب2-7-3

براساس قاعده تسبيب هر اقدامي کده بده طدور غيدر مباشدر موجدب تخريدب و آلدودگي         
هداي  آور خواهد بود. نکته قابل توجه ايدن کده قاعدده نقدش    زيس  شود ضمانعناصر محي 
( سبب چيزي اس  121: 1331داماد، گيرد)محق ي از ترک فعل را هم در بر ميتسبيبي ناش

 آيد.که از وجودش وجود ديگري الزم نيايد ولي از عدمش عدم ديگري الزم مي
تفاوت ميان اتالف و تسبيب اين اس  که اوال ، در اتالف مسدتقيما  يدا مباشدرتا  خسدارت     

ف هميشده انجدام يدک فعدل باعدث ايجداد خسدارت        شود. ثانيا ، در اتدال ديده ميمتوجه زيان
شود يعني ترک فعل از مصادي  اتالف نيس  اما در تسبيب هدم فعدل و هدم تدرک فعدل      مي
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موجب مسؤولي  اس . ثالثا ، در تسبيب تعدي و تفري  هم الزم اس  اما در اتدالف تعددي   

 شرط نيس .
ي مسدؤول سدبب   براساس قاعده تسدبيب اگدر عددم اقددام بده موقد، اشدخاص يدا نهادهدا         

زيسد  شدود بده حکدم ايدن قاعدده،       هاي زيس  محيطي و از بين رفتن ذخاير محي خسارت
 مسؤولي  جبران خسارت برعهده مسبب خواهد بود.

در تعاليم اسالمي براساس قاعده تسبيب، شخصي کده از طبيعد  بده عندوان حد  انسداني       
د سدبب خسدارت بده طبيعد      فعل يا ترک فعل خو يگردد، ح  ندارد به واسطهمند ميبهره

زيسد   شود. هر چند، اين نظريه براي جبران کامل، سري، و مناسب خسارات حدوزه محدي   
محيطي اثبات رابطه سدببي   مناسب نيس ، چرا که در غالب موارد مرتب  با خسارات زيس 

 (.31: 1313رو خواهد شد )فهيمي و مشهدي، هاي بسياري روبهبا دشواري
 

 گيرينتيجه
زيسد  منتسدب   انديشدي پيرامدون در معدرض تخريدب قدرار گدرفتن محدي        ن چارهبهتري

زيسد  در قالدب حقدوق    دانستن طبيع  به انسدان بدود کده بده شدکل گيدري حد  بدر محدي          
زيس  شکل زيس ، نگاه جديدي به محي گيري ح  بر محي همبستگي منجر شد. با شکل

 گرف .
ره نسل سوم حقوق بشر مورد توجده  زيس  در زمبراساس اين نگاه جديد، ح  بر محي 

زيس  امن، پداکيزه و سدالم   خاص قرار گرف . حيات و حماي  از ح  حيات، بدون محي 
زيسد  مقدمده و اسداس بدراي سداير      توان گف  حد  بدر محدي    رو، ميممکن نيس . از اين

منددي انسدان از ايدن حقدوق متوقدف بدر فدرض        باشدد، چدون بهدره   مصادي  حقوق بشدر مدي  
زيس  سالم از حداقل سالمتي و تندرستي اس ، پس ح  برخورداري از محي  برخورداري

 توان از حقوق بنيادين دانس .را مي
زيسد  داشدته و   اي بده محدي   ساز، توجه ويدژه اسالم به عنوان يک مکتب جام، و انسان

هدي بدر   داند. اما انسان که خليفده ال شناسد و او را مسل  بر طبيع  ميانسان را خليفه الهي مي
زيسد  بايدد بده    زمين اس  ح  ندارد مرتکب تعدمي و تفري  شود. نگرش انسان بده محدي   

زيس ، در حفاظ  از آن کوشا باشد برداري از محي عنوان امان  الهي باشد که ضمن بهره
 هاي آينده تحويل دهد.تا اين امان  الهي را به سالم  به نسل
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ن و مسدخّر بدودن طبيعد  بدراي انسدان لحدا        اسالم توجه به طبيع  را با محوري  انسدا 
 زيس  از منظر اسالم شناسايي شده اس .نموده اس . براساس اين نگرش ح  بر محي 

 

 منابع
 قرآن کريم.
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