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Abstract
Describing the quality of relationship between human rights and
environmental protection in international law is far from simplicity and
clearness. Nevertheless, the connection between environmental law and
human rights and environment’s influences on many rights of human beings
are undeniable. Consistent or inconsistent understanding of human rights and
environment, is very useful for identifying priorities in conflicts or overlaps
of common areas between these two fields. But it could be argue that the
Qur'an’s look to environment is completely distinguishable from other
religions and legal systems. So as, human rights are limited on the ground
that they are in conflict with the environment. Since the thinking and
attention to environmental are inferred in Quran verses and all the teachings
of Islam, So the convergence of environmental law and human rights from
an Islamic perspective is accepted.
Keywords: human rights, environmental law, Right on environment,
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چكيده
رابطه بين حقوق بشر و حفاظت از محتي زيست در حقتوق بتينالملت موضتو

چندان ساده و آشكاري نيس ؛ اگرچه ارتباط حقتوق محتي زيست و حقتوق بشتر و
پيامدهاي مباحث محي زيس بر بسياري از حقهاي بشري غيرقاب انكتار است  .در
بروز برخورد و همپوشانی حوزههاي مشترک ايتن دو ،همستو يتا معتار

پنداشتتن

حقوق بشر و محي زيس  ،در شناسايی ارجحي ها بسيار راهگشاس  .بتا بررستی-
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همگرایی حقوق محیط زیست و حقوق بشر؛ با ن گاهی هب فقه اسالمی

هاي انجام شده مالحظه میگردد که نگاه قرآن بته ببيعت  ،نگتاهی کتامال متفتاوا از
ساير اديان و نظامهاي حقوقی اس و حق انسان بر زمتين ،در برختی متوارد کته بتا
محي زيس در تعار

قرار میگيرد محدود میشود .از آنجا کته تأمت و توجته بته

ببيع از آياا قرآن مجيد و تمامی آموزههاي اسالم قاب استتنباط متیباشتد ،بتدين
روي همگرايی حقوق محي زيس و حقوق بشر از منظر استالم امتري پذيرفتتهشتده
اس .
واژگان کلیدی :حقوق بشر ،حقوق محي زيست  ،حتق بتر محتي زيست  ،همستويی،
تعار

استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه شهيد بهشتی.
دانشجوی دکترای حقوق بينالملل دانشگاه شهيد بهشتی( ،نویسنده مسئول)dr.alirezarezaiee@gmail.com :
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مقدمه

وجود محيط زیست مناسب ،بخش جدانشددنی ملزومدا حيدا و بقداء بشدر اسدت .بد
همين جهت ،در دنيای معاصدر در سدرلوح اداره امدور کشدورها ،توجد بد رعایدت حقدوق
محيطزیست و توسع پایدار و سياستگذاریهای مربوط ب آنها معطوف گردیدده اسدت.
شکی نيست ک حقوق محيط زیست بر بسياری از حقهای بشری از جمل حق حيدا  ،حدق
بر بهداشت ،حق بر مسکن ،حق بر غذا ،برخدورداری از اسدتانداردهای محيطدی در زنددگی
همچون هوا ،خاک و آب پاک ،و حقهای رفاهی اثر دارد .بدین روی ،ارتباط ميان حقدوق
بشر و حقوق محيط زیست غيرقابل انکار است.
در این مقال در پی یافتن پاسخ این پرسش هستيم ک آیا حق بر محديط زیسدت را مدی-
توان ب عنوان یکی از حقهای بشر قلمداد نمود .بدیهی است پاسخ این سؤال ،حایز اهميدت
خاصی از حيث موارد بروز تعارض با سایر حقهای بشری است .چنانچ آن را حقی مستقل
از حقوق بشر بپنداریم نقاط اصطکاک و برخورد ب حداکثر میرسدد و حدل تعدارضهدا بدا
دشواریهای بيشتری توأم خواهد شد ،در حالی ک اگر ب عنوان یکی از حقوق بشری تلقی
گردد تعارضها و دیگر چالشها در ميان اجزاء یک کُل ،ب حداقل ممکدن خواهدد رسديد.
در شریعت اسالم ب ویژه قرآن کریم آیاتی پيرامون محيط زیست وجود دارد کد حکایدت
از مالکيت حقيقی خداوند بر منابع زیست محيطی دارد و این ک خداوند ،محديط زیسدت را
در اختيار بشر قرار داده تا در حد نياز استفاده کند .بندابراین حدق انسدان بدر زمدين در برخدی
مواردک با محيط زیست در تعارض قرار میگيرد محدود میگردد.
 .1تبيين ماهيت رابطه حقوق محيط زیست و حقوق بشر

دیرزمانی از عطف توج کشورهای موسوم بد اقتصدادهای نوظهدور بد اولویدت محديط
4

زیست و پایداری توسع  ،نگذشت توج و اعتقاد نداشتند اما واقعيتهدای جهدانی حداکی از

آن است ک کشورهای جهان چارهای جز تجدیددنظر در ایدن بداور خدود ندارندد (گدزارش
اجالس توسع پایدار سازمان ملل متحد .)5 : 94 ،از دهد هفتداد مديالدی ،قدوانين اساسدی



کشورها همسو با تغييرا بينالمللی ،رفت رفت حدق بدر محديط زیسدت را بد عندوان یکدی از
مصادیق حقوق افراد و حق شهروندی بد رسدميت ناختندد .اکندون ززم اسدت رویکردهدای
زیست در معاهدا حقوق بشری بررسی شود.
 .1-1رویكردهای نظری :نظرات فلسفی و ادیان

در این قسمت ،درصدد ارائ مبانی نظری موجود در خصوص سابق تداریخی حقدوق
محيط زیست هستيم .نظری های موجدود در موضدو ارتبداط حقدوق بشدر بدا حقدوق محديط
زیست بر دو رویکرد اساسی اولي استوار است :انسدانمحدوری و طبيعدتمحدوری .در کندار

همگرایی حقوق محیط زیست و حقوق بشر؛با ن گاهی هب فقه اسالمی

موجود در خصوص رابطد حقدوق بشدر و حقدوق محديط زیسدت و جایگداه حقدوق محديط

این دو رویکرد ،رویکرد سومی نيز مطرح است ک بر پای مفهوم توسع پایدار شکل گرفتد
است .درکنار این س رویکرد ،باید رویکرد اسالم ب طبيعت و محيط زیست را تحت عنوان
نگاه خدامحوران مطرح نمود .از این رو ،ب هدر یدک از نظدرا و عقایدد پيرامدون آنهدا بد
تفکيک خواهيم پرداخت.
 .1-1-1نظریه های طبيعت محوری ،انسان محوری و توسعه پایدار

در هرکدام از دو نظری اوليد – نظرید طبيعدتمحدور و نظرید انسدانمحدور  -افدراط و
تفریطهایی از سوی معتقدان بددانهدا وجدود دارد .برخدی بدر اسداس دو تفسدير متفداو از
نيازهای انسان ،بين انسانمحوریِ ضدعيف و قدوی تفداو

قائدل هسدتند (Armestrang and

) .Botzler, 2003: 314بر این اساس ،انسانمحوریِ قوی برای غير انسدانهدا و اشدياء ،بد -
خاطر توانایی آنها در برآورده کردن نيازهای کلّی ،و همچنين نيازهای منطقی ،ارزش قائدل
اسدت ( .)Ibid, 309-310در حدالی کد انسدان محدوری ضدعيف ،آن دسدت از سيسدتمهدای
ارزشگذار ک زمين ساز تمایال بهرهبرداری بی روی در قبال طبيعت هستند را نقدد و نفدی
میکند ،طرفداران انسانمحوری پای و اساس کار خدود را بدر ایدن عقيددهی کاندت اسدتوار
ساخت اند ک ارزشهای اخالقی را باید ب انسان هدا بد عندوان تنهدا موجدوداتی کد قدادر بد
استفاده از منطق و زبان هستند ،محدود کرد؛ ضمن این ک بسط دادن امور اخالقدی بد غيدر
انسانها را تقبيح میکند و چندين بسدط دادندی را غيرمنطقدی و غيرعملدی مدیدانندد ( Ibid,
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 .)310با این وجود ،طرفداران نظری موصوف ،ادعدا مدیکنندد کد انسدانمحدوری ضدرورتا
متدرادف بددا بهددرهبدرداری طمعکاراند از منددابع طبيعددی یدا یددک سوءاسددتفاده غيرضددروری از
موجودا زنده نيست اما در مقابل ،برخی ( )Murphy, 1993: 139از محيطزیستگرایدان
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ادعا میکنند ک این فرضي ها و ادعاها گمراهکننده هستند ،چون انسانها ن در مرکز جهدان
هستند و ن در نقط اوج تکامل قرار دارند؛ ضمن آن ک تمایال انسدانمحوراند بد فاجعد
های اکولوژیکی منجر میشدود و تغييدرا اکولدوژیکی از طریدق قدانون و سياسدت ،بددون
تغييرا اکوسيستممحوری ،چيزی بیاثر است .آنها از سوی دیگر ادعا میکنند ک اتکدا بدر
معيارهایی چون تواناییهای ذهنی و ارتباطی برای خارج کدردن غيرانسدانهدا از مالحظدا
اخالقی ،یک باور غيرمنطقی و غيرمتقاعدکننده میباشد و ب عنوان مؤید ادعای خود اظهدار
میدارند همين معيارها در قبال گروههای مختلف انسانها ،مخصوصا نوزادان و افدراد دارای
معلوليتهای ذهنی هم ب کار می رود اما آنها را از حوزه اخالق خارج نمیکند .نهایتدا ایدن
ک  ،انسانمحوری میکوشد مردم را در مدار خودش قفل کند و محوریدت غداییِ انسدان را
اجتنابناپذیر میسازد .بنابراین ،تفاو بين انسان محوری و اکوسيستم محدوری از بسدياری
جها تمایزی بين ارزشهای مفيد و ذاتی است .ارزش مفيدد چيدزی ،بدا اسدتفاده از آن بد
پایان میرسد ،بنابراین ب دنبال آن ،ارزش آن ب ارتباط آن با دیگر موجودا یا بد اعمدالی
بستگی دارد ک میتواند از یک سيستم انجام دهد .ارزش ذاتی یک چيدز خداص ،بد مثابد
ماهيت هرگون سيستم ارزشگذاری است؛ از این رو ک چون حول ارزش یک چيدز بددون
توج ب هر فاکتور دیگری میچرخد .از نظر کاليکا  ،ارزشگذاری ذاتی و دروندی یدک
چيز ...در واقع ارزشگذاری آن چيز برای خود آن ،ب عنوان یدک هددف ،درون خدود آن
میباشد)Callicott, 2002: 16( .
در انتقاد از انسانمحدوری ،طبيعدتمحدوری شدکل گرفدت کد امدروزه بد عندوان یدک
اصطالح کلّی برای هم سيستمهای ارزشگذاری ک غيرِ انسانمحور هستند ب کار مدیرود.
در واقع ،طبيعتمحوری ،یک نظری یدا فلسدف واحدد نيسدت بلکد ترکيبدی از رویکردهدای
محيط زیستی در قلمروهای متنوعی است ک رویکردهدای معندوی ،علمدی و متدافيزیکی بدا
همدیگر ادغام میشوند تا انوا مختلفی از نظریا سبز یا ریش ای را تکوین و تحول دهندد.
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خميرمای این مفهوم ،ناظر بر خلع انسان از محوریدت جهدان و جدایگزین کدردنِ طبيعدت بد

جای آن است .طبيعتمحوری ،تغيير مرکز تفکر انسان ،از انسدانهدا بد سدمت شدبک ای از
روابط متقابل بين انسانها و طبيعت میباشد  .برخی اصدطالح اکوسيسدتم محدوری را بد کدار



میبرند؛ چرا ک معتقدند طبيعتمحوری جایگاه اخالق را ب اعضای زنده حسداس و بددون
حس اختصاص میدهد ،درحالی ک اکوسيستممحوری ،جایگاه اخالق را گسترش میدهد
بنابراین ،استفاده از اصطالح اکوسيستممحوری را ب عنوان کلم ای سدودمندتر بدرای "دادن
بازترین ارزش ب اکوسفر و ب اکوسيستمهایی ک دربر میگيرد" ،ارائ میکند.
بعد از دو نظر بنيادین مذکور شاهد شکلگيری و افزوده شدن ضلع سومی تحت عندوان
ادغام حقوق بشر و محيط زیست بدر اسداس مفهدوم توسدع پایددار هسدتيم .مفداهيمی چدون
عدالت اجتماعی و از بين بردن نابرابریها ،حقوق بشر و حفاظت از محديطزیسدت در کندار
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تا کل موجودا  ،از جمل گوند هدا و اکوسيسدتمهدا را هدم دربگيرندد (.)Espen, 2007: 5

رشد اقتصادی و توسع  ،مفهوم نوینی را شکل دادند .این فرایند سدير تحدول ،موجدب تولدد
مفهوم «توسع پایدار» شد (آقایی: 98 ،

 .) 9-مفهوم توسع پایددار ترجمدان ضدرور

آشتی بين توسع اقتصادی و حفاظت از محيط زیست است (افتخدار جهرمدی .) : 988 ،تدا
این ک امروزه توسع پایدار ب هدف نهایی مدیریت زیستمحيطی تبدیل شدده اسدت .حدق
برخورداری از محيط زیست سالم و حق بهرهمندی از توسع ک تحقق همزمان آنها مسدتلزم
توسع پایدار میباشد ،یکی از جلوههای حيثيت و کرامت انسانی تلقی میگردد ک مکمدل
حقوق بشر برای نسل حاضدر و شدرط تحقدق آن بدرای نسدلهدای آیندده مدیباشدد (افتخدار
جهرمی .) 5 : 988 ،این نظری در تالش است رابط ای مسالمتآميز بين دو نظرِ ارای شده-
ی اولي برقرار نموده تا از مزایا و محاسن هردو نظری در جهت برقراری تعامل بين آنها بهره
ببرد .در تأیيد رابط بين حقوق بشر ،حفاظت از محيط زیسدت و توسدع پایددار بد قطعنامد

 .چند محوری ،ک الگویی جدید در فلسف زیست محيطی می باشدد ،بدزرم محدوری فلسدف هدای انسدان محدوری و
زیست محوری را زیرسؤال می برد چون آنقدر گسترده هستند ک نميتوان آنها را در مرکدز قدرار داد .از نظدر آنتدونی
وستون ،چندمحوری ،دنيایی از مراکز متعدد و چندگان کاهشناپذیر از موجودا و ارزشها را متصور مدی شدود ،ند
یک محور ساده ،از هر اندازه یا ميزان رشد ،بلک چندین محور ،ک تا حدودی باهم تداخل دارندد ،و هرکددام مرکدز
خاص خودش را دارد .چندمحوری ،یک نو «اخالق جمعی» را القا ميکند ک پا رااز فضای انسانی فراتر می گدذارد.
ب نقل از :آنتونی وستون ،چندمحوری :یک بياني  ،اخالق زیست محيطی  ،) 009( 2ص .98
 .یک گزارش در سال  004برای دفتر کميساریای عالی حقوق بشر ( )OHCHRبر این نکت کليدی تأکيد دارد کد
در حالی ک معاهدا جهانی حقوق بشر بد یدک حدق وید ژه بدرای داشدتن یدک محديط زیسدت سدالم و امدن اشداره
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 UNHRCدر سددال  )20/ 005( 005مدیتددوان اشدداره نمددود .گددزارش  OHCHRدر سددال
 0تصددریح نمددوده ک د وظددایف و تعهدددا حقددوق بشددری ،ایددن پتانسدديل را دارنددد ک د
سياستگذاریهای بدينالمللدی ،منطقد ای و ملدی را در زميند حفاظدت از محديط زیسدت و
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تشویق در جهت هماهنگی بين سياستها ،قانونمندی و نتایج پایدار را بد اطدال برسدانند و
آن را تقویت کنند  ،اما این گزارش متضمن هيچ دیدگاه جدیدی – یدا حتدی تدالش بدرای
طرح دیدگاه جدید  -پيرامون رابط ميان حقوق بشر و محيط زیست مشاهده نمیگدردد .در
این گزارش ،س رویکرد نظری برای رابط بين حقوق بشر و محيط زیسدت مشدخش شدده-
اند .رویکرد اول ،محيط زیست را ب عنوان یک پيش شرط برای بهره بردن از حقدوق بشدر
در نظر میگيرد .رویکرد دوم ،حقوق بشدر را بد عندوان ابدزاری بدرای پدرداختن بد مسدائل
زیستمحيطی ،هم ب صور عملی و هم ب صور ذاتی ،درنظر میگيرد .رویکدرد سدوم،
حقوق بشر و محيط زیست را بر اساس مفهوم توسع پایدار بدا هدم ترکيدب و در هدم ادغدام
مدیکندد ( .)Boyle, 2012:623در توسدع پایددار ،دو مؤلفد مدورد توجد قدرار مدیگيدرد:
نيازهای اساسی انسانها ،ب ویژه افراد و ملتهای فقير؛ و توج ب حقوق نسلهای آیندده در
برخورداری از منابع و امکانا زیستمحيطی با توجد بد فشدارهای ناشدی از سدازمانهدای
اجتماعی و وضعيت تکنولوژی بر محيط زیست( .افتخار جهرمی)9 : 988 ،
کميسيون حقوقی شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد بر اساس تشدویق مجمدع
عمومی مطدابق بندد  9قطعنامد  95/49در کندار تعيدين نمایندده ویدژه جهدت تهيد گدزارش
درخصدوص ارتبداط حقدوق بشدر و محديط زیسدت گدزارش وی را تصدویب کدرد کد ایدن
گزارش در آراء محاکم قضایی داخلی و بدينالمللدی همدواره مدورد اسدتناد قدرار مدیگيدرد
(حبيبی .) 50 : 98 ،رای دیوان امریکایی اروپایی حقوق بشر در قضي های لوپز -اوسترا و
قطعنام حقوق بشر و محيط زیست مصوب سومين جلس مجمع عمومی سازمان کشدورهای

نمیکنند ،هم معاهدا حقوق بشری سازمان ملل رابط قطعی و ذاتی بين محيط زیست با طيفی از حقدوق بشدر مثدل
حق حيا  ،حق بهداشت ،حق غذا ،حق آب ،و حق مسکن را تشخيش دادهاند.
 .تالش میشود معيارهایی برای سنجش کارآمدی سياستهای دستيابی ب توسع پایددار مطدرح شدوند .بدرای مطالعد
بيشتر مراجع شود ب  :دیوید ،لری و پيسوپاتی ،بازکریسنا ،آینده حقدوق بدين الملدل محديط زیسدت ،ترجمد مهدرداد
محمدی ،انتشارا شهر دانش ،چاپ اول ، 949 ،ص  91ب بعد.
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2.OHCHR, Analytical Study on the Relationship Between Human Rights and the
Environment (hereafter‘ OHCHR 2011 Report’), UN Doc. A/HRC/19/34, 16 Dec. 2011,
at6-9.

آمریکایی (  ) 00با تأکيد بر لزوم مطالع رابط این دو درصدد برقراری تعامدل ميدان آنهدا
میباشد( .حبيبی) 5 : 98 ،



 .2-1-1رویكرد ادیان الهی غير اسالم به محيط زیست

طبيعت ،متهم میکنند .مسيحيت غربیِ معرفیشده هم توسط کاتوليکها و هم پروتستانهدا،
در مقایس با دیگر ادیان ب عنوان انسانمحورترین دین شناخت شدده اسدت( White, 1967:
 .)5-6محقق آمریکایی ،ادوارد پيسون اوانز (  ،) 41 - 89اولين فردی بود ک رابطد بدين
انسان محوری و مسديحيت را مدورد توجد قدرار داد ،بد شدد از ویژگدی انسدان محوراند
مسيحيت درمقایس با ادیان کلگرایی مثل بودایی و ودایی ،انتقاد میکندد .هفتداد سدال بعدد
در سال  ، 421لين وایت همين انتقاد را در یک مقال اثرگذار بد ندام "ریشد هدای تداریخی
بحران زیستی ما" تکرار میکند .طبق نظر وایت ،ریش های بحران زیستشناسی امروزی مدا

همگرایی حقوق محیط زیست و حقوق بشر؛با ن گاهی هب فقه اسالمی

برخی زیستشناسان ،آموزههای یهودی -مسيحی در مورد آفرینش را بد عندوان دليدل
اصلی و ریش بحران زیستی بر اثر تشویق رفتار سدلط جویاند و متکبراند ی انسدان در مقابدل

را حداقل تا حدودی میتوان ب آموزههای یهود و مسديحيت ربدط داد ،کد متمایدل هسدتند
انسانها را ب عنوان سَروَران طبيعت ،ون قسمتیازطبيعت درنظر بگيرند (.(Leib, 2011: 12
وایت ادعای خود را بر اساس قسمتی از تورا –  - 2 :مبنا قرار مدیدهدد ،کد یدک
جمل بحثبرانگيز از تورا است ک اغلب اوقا ب عنوان مأموریت بشدر بدرای حاکميدت
بر طبيعت بيان میشود« :و خدا گفت؛ اجازه بدهيد انسان را در تصویر خودمان خلدق کنديم،
چيزی مثل خودمان :و ب آنها اجازه دهيم بر ماهيان دریا ،و بر مرغان هوا ،و بدر چارپایدان ،و
بر کل زمين ،و بر هر خزندهای ک روی زمين می خزد تسلط داشدت باشدد» (تدورا .) : 2
ب اعتقاد وایت ،این تمایل قوی تسلط و برتری بر دیگر مخلوقا  ،ریشد در عبدارا کتدب
مقدس دارد ک تصریح میدارد انسانها شبي خدا آفریده شدهاند .بنابراین او نتيج میگيرد
ک این بيانا مقدس ،ریش در عقاید یهودی -مسيحی دارند ک میگویند خداوند زمدين و
نعمتهای آن را برای رضایت انسان آفرید و طبيعت در آنجا قرار دارد تا مورد بهرهبرداری
او قرار بگيرد.
با این حال ،وایت آموزههای سنّت «فرانسيس اسيسی» را جدا میکند ،ک یدک دیددگاه
بسيار اساسی در مورد محدودیت قدر انسان هابر خلقت ب عنوان "حامی مقددس زیسدت

شناسان" را در نظر میگيرد؛ چون اسيسی ک خداوند را ب عنوان خالق در نظر میگيرد ،بد
هم مخلوقا زنده ب عنوان برادر و خواهر اشاره مدیکندد .شدافر کد یدک محقدق الهيدا
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پروتستانی است ،ویژگیهای برشمرده شده توسط وایت در مدورد مسديحيت و ضدد محديط
زیست بودن آن را مردود اعالم میکند ،و ادعا مینماید ک تسلط انسدان بدر طبيعدت امدری
مثبت است ،ن ویرانگر ،و آن گناه نخستين بود ک با هبوط وارد این دنيا شد و رابط انسان-

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

طبيعت را منحرف کرد .بنابراین ،انسانهدا وظدایفی اخالقدی در قبدال طبيعدت دارندد؛ چدون
طبيعت هدی خداوند ب انسان است .این دیدگاه حفاظتی بيانگر آن است ک خداوند انسان-
ها را برای مراقبت از دنيای غيرانسان انتخاب کرد .ب همين ترتيب ،دویت ابراز میدارد کد
کتاب انجيل پر از آموزه های دوستی بدا محديط زیسدت اسدت و مسدئل اصدلی ،اجدرای ایدن
آموزه است (ن خودِ آموزه) .او خواهان مشارکت پرثمر بدين زیسدتشناسدان و کليسداها بد
منظور نجا جهان طبيعت است)Northcott, 1996: 126( .
 .3-1-1رویكرد اسالم به محيط زیست و انسان ( دیدگاه خدامحور)

بر خالف رویکردهای موجود در مورد ادیدان دیگدر (یهدود و مسديحيت) کد مقبوليدت
چندانی ندارد ،وفق آموزههای دین اسالم مشکال زیستمحيطی دنيا جدا از بحث زیسدتی
و تجربی ،بدین دليل است ک انسانها خود را در احاطد خداوندد ندانسدت و ذا زیتنداهی
الهی را ب عنوان مالک واقعی محيط زیست بداور ندارندد .اسدتقالل انسدان از محديط زیسدت
خود و در پی آن جدایی از محيط زیست الهی ،سرچشدم تبداهی و بحدران زیسدتمحيطدی
کنونی جهان میباشد .درست است ک وفق فق اسالم ،غایت نخستين طبيعدت ،انسدان اسدت
ولی هرگز «غایت بودن» ب معنای «صاحب اختيار بودن» نيست .نگاه قرآن ب طبيعت نگداهی
کامال جدید و متفاو از ادیان دیگر است.
 .1-3-1-1آیات قرآن

خدا در قرآن مجيد بشر را ب توج و تأمل در طبيعت دعو میکند و بر آن اصرار مدی
فرماید (محقق داماد .) 0 -88 : 949 ،باید توج داشت ک از منظر اسدالم و قدرآن مجيدد،
سراسر هستی -ک جهان طبيعت جزئی از آن می باشد« -آیدت» و نشدان حدق متعدال دانسدت
شده است .در آی  59سوره فصلت آمده است« :ما نشان هاى خود را در اطراف جهدان و در
درون جانشان ب آنها نشان مىدهيم تا برایشان آشدکار گدردد کد او حدق اسدت؛ آیدا کدافى
نيست ک پروردگار بر هم چيز شاهد و گواه است؟ در آید  89سدوره آلعمدران آمدده:
«آیدا جددز دیدن خداونددد را بددازمىجوینددد؟ بددا آن کد آنددان کد در آسددمانهددا و زمدينانددد،
خواهناخواه گردن نهادة فرمان اویند و ب سوى او بازگردانده مىشوند».
11

از توج و اهميت دین اسالم بد طبيعدت ،کتداب آسدمانی قدران کدریم مظداهر مختلدف
طبيعت را موضو سوگند خود قرار میدهدد .خداوندد در آیدا متعددد بد بخدشهدایی از
طبيعت همچون خورشيد ،ماه ،زمين ،آسدمان و ...قسدم یداد مدیکندد «والشدمس و ضدحئها،

مؤید جایگاه و اهميت ذاتی طبيعت در دین اسالم است .قرآن کریم در آی 2

سوره نساء

با موضو قرار دادن زمين و آسمانها آنهدا را از آن خدود مدیداندد و درصددد اعدالم تعلدق
طبيعت و خدا و نفی تعلق آن ب غير از خدا از جمل انسان اسدت .هرچندد در آید  9سدوره
مؤمنون از خلقت انسان ب عنوان بازترین نو آفرینش خدا یاد میکند و خدا ب خدود بابدت
خلقت انسان تبریک میگوید .حال ،با وجود این کد انسدان را بد عندوان جانشدين و خليفد
خود بر روی زمين معرفی میکند اما با توج ب آیا باز در قرآن ب عنوان کتاب آسدمانی

همگرایی حقوق محیط زیست و حقوق بشر؛با ن گاهی هب فقه اسالمی

والقمر اذا تلئها ،و النهار اذا جلئها ،واليل اذا یغشئها و السماء و ما بناها و ازرض و ما طحاها».
بدین روی ،زمانی ک خداوند این چنين طبيعت را ب عنوان سوگند ب بشر بر زبدان مدیراندد



اسالم میتوان ب جایگاه خاص طبيعت پدی بدرد .همچندين قدرآن کدریم سدورههدایی را بندام
جانوران یا اجزاء طبيعت نامگذاری کرده است و در بسياری از این سورهها ب این مصادیق-
پرداخت است ،همچون سورههای بقره (گاو) ب عنوان بزرمترین سوره قرآن کدریم ،نحدل
(زنبور عسل) ،نمل (مورچد ) ،عنکبدو  ،دخدان (دود) ،نجدم (سدتاره) ،قمدر (مداه) ،حدیدد
(آهن) ،شمس (خورشيد) ،تين (انجير) و ليل (شب) .از طرفی با توج ب آی  25سدوره حدج
ک اشاره ب رام گردیدن آنچ در زمين هست برای انسان دارد ،یا این ک در آید  0سدوره
لقمان عنوان می دارد ک خدا آنچ در آسدمانهدا و زمدين اسدت را مسدخّر انسدان سداخت و
اعالم میدارد با این عمل نعمتهای خود را بر انسان تمام کرده است .حال با ایدن توصديف
شاید گفت شود ک نگداه قدرآن نيدز انسدانمحدور بدوده و هدر آنچد خلدق شدده بدا هددف و
محوریت انسان و ب منظور برآوردن نيازهای بشر خلق شده است .اما همانگوند کد پيشدتر
گفت شد با وجود آیا متعدد ذکر شده ب سختی میتوان ایدن نظرید را از مجمدو آیدا
کالم الهی قرآن کریم استنباط نمود .آنچندان کد در آید  5سدوره بقدره چندان ارزشدی بد
طبيعت داده ک نابودی طبيعت و رویيدنیها را با ریختن ناحق خدون انسدان و نسدل بشدر در
یک ردیف قرار داده و مذموم و ممنو نموده است .قرآن کریم در جایی دیگر انسدان را از
مصرف بیروی خوردنیها و آشاميدنیها بازمیدارد (اعدراف آید  9 ،9انعدام 2 ،نسداء،
 21فرقان 1 ،اسراء 5 ،شعراء 89 ،یونس و  99غافر) .در آیا دیگری قران کریم انسدان
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را ب تفکر در مظاهر طبيعت دعو میکند ک حکایت از نگاه ویژه خدا ب انسدان در برابدر
طبيعت دارد.
 .2-3-1-1روایات

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

در کنار آیا کالم الهی ،احادیث معتبر نيز ب ارزش ذاتی طبيعت پرداخت اند؛ چنانکد
خشم طبيعت در برابر افکار و رفتار و اعمال انسدانهدا را برابدر بدا خشدم خداوندد دانسدت اندد
(مجلسی .)919 : 909 ،یا این ک در حدیثی دیگر قضاو مغرضان قاضی را موجدب قطدع
برکت و بارش عنوان میدارد (حرعاملی .) 55 : 904 ،هرچند هدف از ایدن حددیث معتبدر
نکوهش رفتارهای ناشایست انسان همچون دروغ حاکم ب مردم بوده ک موجب قطع بارش
میگردد .اما از این مقایس میتوان ب ارزش ذاتدی طبيعدت در برابدر انسدان اشداره کدرد کد
استقالل طبيعت در کنار انسان است و ب همين خاطر میتواند در مقابل او نيز قرار بگيرد.
با مراجع ب فق اسدالمی خصوصدا فقد اماميد  ،روایداتی درخصدوص ارزشگدذاری بدر
طبيعت میبينيم .ب عنوان مثال ،امام صادق ( ) محيط زیست سالم را در گرو هدوای پداک،
آب سالم و زمين حاصلخيز برشمرده است (مجلسی .) 99 : 909 ،و یدا آنگوند کد شديخ
صدوق در کتاب من زیحضره الفقي ب نقل از امام صادق ( ) آورده است ک ایشان تأکيدد
خاصی بر جلوگيری از آلودگی آب توسط انسان دارد (محقق داماد.)4 : 949 ،
در مجمو  ،با مالحظ این آیا و احادیث مدیتدوان مددعی شدد کد در اسدالم ضدمن
برقراری رابط بين انسان و طبيعت ،تکاليفی را ب انسان در برابر محيط زیست بار نموده و بد
نوعی برای محيط زیست در برابر انسان حقوقی قائل شده و الزاماتی را بر انسان در مواج با
طبيعت بار نموده است .هرچند طبيعت و محيط زیست را مسدخّر انسدان مدیداندد و اصدالت
وجودیِ انسان را معنا و اعتبار میبخشد اما در عين حال تکاليف و تعهداتی نيز بدرای انسدان
در رابط با محيط زیست شناسایی میکند.
مالصدرا ،حکيم قرن هجری ،با الهام از تعليما قرآن مدیگویدد« :مفداد امدر الهدی،
دین است ک ب سراسر جهان ،اعم از انسدان ،حيدوان و جمدادا یعندی کدوه ،دریدا و سدایر
اجزای جهان حکمفرماست ،بنابراین هم هستی و موجواد  ،اعم از صاحبان اراده و اختيار
و غيرارادی نيز متدین و دیندارند» .ب دیگر سخن ،از نظدر فقد اسدالم طبيعدت در ارتبداط بدا
خداست ولو انسان آن را درک نمیکند (محقق دامداد .)4 : 949 ،بندابراین ادعدا مبندی بدر
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این ک انسانمحوری در مذاهب عامل تخریب کنونی باشد ب روشنی در حدوزه اسدالم و بدا
تأمل در منابع شریعت و از جمل قرآن ،مردود است.

 .2-1حق بر محيط زیست در معاهدات حقوق بشری

معاهدا حقوق بشری (ب استثنای کنوانسيون آفریقایی حقوق بشر و خلقها) علدیرغدم



خصوصيا تحولگرایان ای ک دارند ،هنوز هم حدق داشدتن یدک محديط زیسدت سدالم یدا

محيط زیست طراحی نشدهاند .کميسيون آمریکایی حقوق بشر نيز بد طدور مشدابهی ادعدای
هم شهروندان پاناما برای حفاظت از یک منطق حفاظت شدده طبيعدی را نپدذیرفت و آن را
رد کرد .اعمال کميت حقوق بشر سازمان ملل هم فرقی بدا ایدن پروندده هدا نددارد .در یدک
پرونده در مورد گياهان تراریخت – اصالحشدهی ژنتيک -این کميت ابراز داشدت کد هديچ
شخصی ب صور نظدری نمدی تواندد بدا یدک قدانون مخالفدت کندد کد از نظدر او مغدایر بدا
معاهدا است .هيچکدام از این پرونده ها حمایتی از هيچکددام از مفداهيم مربدوط بد حدق
فردی و مستقل داشتن یک محيط زیست سالم نکردند.

همگرایی حقوق محیط زیست و حقوق بشر؛با ن گاهی هب فقه اسالمی

رضایتبخش را تضمين نمیکنند .همانطوری ک  ECTHRدر پروندده کرتداتوس تأکيدد
کرده است :ن بند  8و ن هيچ بند دیگری از کنوانسيون ب طور خاصی برای حمایت کلی از

کميت سازمان ملل درمورد حقدوق اقتصدادی ،اجتمداعی و فرهنگدی بيانيد هدای عمدومی
مختلفی را مرتبط با محيط زیست و توسع پایدار ارائ کرده است ،از جمل بيانيد هدای  9و
 5ک بندهای و از  ICESCRرا تفسير میکنند تا دسترسی ب آب کافی ،بیخطدر و

کمهزین را برای مصارف خانگی و برای امور بهداشتی دربربگيرندد 9.آنهدا همچندين مندع و

کاهش تماس با پدیدههای مضری مثل اشع ها و مدواد شديميایی ،یدا دیگدر شدرایط محيطدی
مضری ک ب طور مستقيم یا غيرمستقيم بر سالمت انسان اثر می گذارند را پوشش میدهندد.
اینها تفاسيری مهم و مفيد هستند ک اثراتی هم بدر زميند هدای مرتبطدی از حقدوق بدينالملدل
دارند ،ازجمل بند  0از کنوانسيون  441سازمان ملل در مدورد بسدترهای رود ،کد هنگدام

اختصاص منابع آبی محدود ،اولویت را بد نيازهدای حيداتی انسدان مدیدهدد 9.از ایدن نظدر،
حقوق اقتصادی و اجتماعی کنونی در جهت تضمين برخدی از ویژگيهدای ضدروری داشدتن
یک محيط زیست سالم کمک میکنند .بند از  ICESCRحدق مدردم بدرای دنبدال کدردن

 .این پرونده در مورد برداشت غيرقانونی آب از یک تازب می باشد .دادگاه اروپا هيچ مورد نقض حقدوق شداکيان از
لحاظ زندگی یا بهره بردن از حق مالکيت را ک در نتيج از بين رفتن زمين ها ایجاد شده باشد تشخيش نداد.

2 Metropolitan Nature Reserve v. Panama [2003]) IACHR Case 11.533, at para. 34.
3 UNCESCR, General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of
Health, UN Doc.E/C.12/2000/4 (2000); General Comment No. 15: The Right to Water, UN
)Doc.E/C.12/2002/11 (2003
4 Report of the 6th Committee Working Group, 1997, GAOR A/51/869
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آزادان پيشرفتهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،و استفاده آزاداند از سدرمای هدا و مندابع
طبيعی را مورد تأکيد قرار میدهد ،اما ب جای بهبود هم جانب ی بهداشت زیست محيطدی و
صنعتی (بند ) ،این معاهده ،هيچ اشاره خاصی ب حفاظت از محديط زیسدت نمدیکندد .بدا

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

وجود تالشهای اعضای معاهده برای سرمای گذاری در مورد این معاهده با تأکيد بيشتر بدر
مسائل زیست محيطی آن ،هنوز هم نتوانست است حق محيط زیست سالم را بد عندوان یدک
امر مهم و موردنظر و خواست عموم مردم ،ب درستی ارتقا دهد و آن را اعطدا کندد .نداشدتن
یک وضعيت حقوقی بد معندای آن اسدت کد آن ارزشهدایی کد دارای وضدعيت قدانونی
هستند (از جمل توسع اقتصادی و بهره برداری از منابع طبيعی) میتوانندد از محديط زیسدت
سبقت بگيرند و بر آن چيره شوند .این یک غفلت و کوتاهی است و اگر بخواهيم ب محديط
زیسدت بد عندوان یددک کدازی عمددومی آن ارزشدی کد ليداقتش را دارد در تددوازن حقددوق
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بدهيم ،باید ب این غفلتها بپردازیم .این امدر مدیتواندد یدک
راه برای استفاده از قوانين حقوق بشری برای پرداختن ب اثرا فعاليتهای مدرتبط بدا نشدت
گازهای گلخان ای نيز باشد ک باعث تغييراتی جوی مدیشدوند و اثدرا مخربدی بدر محديط
زیست جهانی دارند)Boyle, 2012: 628-629( .
ارتباط حقوق محيط زیست و حقوق بشر در اصول راهنمای داوطلبان حمایت از تحقدق
هرچ بيشتر حق بر غذای مناسب در سياق امنيدت غدذایی ملدی  009توسدط فدائو (شدورای
عمومی سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد) نيز مورد تصریح قرار گرفت است.
در کنار اسناد بينالمللی در خصوص مسائل زیست محيطی و ارتباط آن بدا حقدوق بشدر
همچون اعالمي استکهلم  ، 41تأسيس کميسيون جهدانی محديط زیسدت و توسدع توسدط
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سدال  ، 489کنفدرانس سدازمان ملدل در مدورد محديط
زیست و توسع  UNCEDمشهور ب اجالس ریو  ، 44کنوانسيون سدازمان ملدل در مدورد
تنو زیستی ،کنوانسيون چارچوب تغييرا آب و هوایی ،اجالس جهدانی در مدورد توسدع
پایدار (اجالس زمين ،) 00 -و نهایتا نقط عطدف اسدناد بدينالمللدی در ایدن زميند  ،هماندا
«کنوانسيون آرهوس» میباشد.
مشارکت عمومی یک عنصر محوری در توسع پایدار است و وارد کردن حقوق روی -
ای ب سبک آرهوس در قوانين کلی حقوق بشری ب طور قابل توجهی در راستای این هدف
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میباشد .در این زمين  ،تأکيد اصلی بر حقدوق عرفدی و روید ایِ موجدود در بنددهای  2و 8
کنوانسيون آرهوس را میتوان ب عنوان ابزاری برای قانونمند کدردن تصدميما مربدوط بد
توسع پایدار درنظر گرفت ،ن صرفا ب عنوان یک کار برای گسترش دموکراسی مشدارکتی

کند .بر اساس بند  )9( 4افدرادی کد موظدف بد حضدور در فرآیندد تصدميمگيدری هسدتند
همچنين این حق را دارند ک ب دنبال بررسیهای اجرایی یا قضاییِ مربوط ب قانونمند بدودن
یا نبودنِ تصميما حاصل باشند و در این زمين پيگيری ب عمل آورند .یک ناتوانی کلی و
ن لزوما خاص و ویژه ،در اجرای قوانين زیستمحيطی ،قابليت نقض بندد  )9( 4را داراسدت
( .)Konyushkov, 2006: paras 30-31بند  )9(4کنوانسيون مذکور نيز ززم میداندد کد
جبران خسار ب صور کافی ،عادزن و مدؤثری صدور بگيدرد .ایدن مقدرره ،مدنعکس-

همگرایی حقوق محیط زیست و حقوق بشر؛با ن گاهی هب فقه اسالمی

یا بهبود مدیریت زیست محيطی .آرهوس همچنين از این لحاظ قابل توج است کد بندد 4
آن ،دسترسی ب عدالت و وظيف مقاما عمومی برای اجرای قوانين موجود را تقویت مدی-



کنندهی تصميما موجود در پروندههای اوسترا و گوئرا بدر اسداس بندد  8از  ECHRمدی-
9
باشد.
هرکسی ک شک دارد آرهوس یک معاهده حقدوق بشدری اسدت بایدد سد نکتد را در
ذهن داشت باشد :نخست ،این معاهده بر پای حق دیرین بشر برای دسترسی ب عددالت ،و بدر
اساس عناصری دستوری بنا شده است کد در جهدت دفدا از حقدوق زنددگی ،بهداشدت و
زندگی خدانوادگی عمدل مدیکنندد ( .)Zillman and Pring, 2002: 20دوم ایدن کد ایدن
کنوانسيون حقوق را مستقيما ب افراد و ن فقط ب دولتها اعطا میکند .بدرخالف ندو عدام
معاهده زیستمحيطی ،خالقان ترین ویژگدیهدای دسدتورالعمل غيرمقابلد ای ،غيرقضدایی ،و
مشورتیِ موجدود در بندد  5ایدن کنوانسديون ،ایدن اسدت کد عمدوم مدردم و سدازمانهدای
غيردولتی میتوانند شکایا خود را ب یک کميت خصوصی ارائ کنند کد اعضدای آن ند
تنها مستقل از اعضاء هستند بلک همچنين ممکن است از سازمانهای غيردولتی باشند 9.ایدن
کميت  ،وظيف تغيير و شفافسازی مفادِ کنوانسيون را دارد .در هم این موضدوعا  ،ماهيدت
و عملکرد این کنوانسيون ب یک معاهده حقوق بشریِ کنترلکننده نزدیدکتدر اسدت تدا بد
1. 1992 UN Conference on Environment and Development, Agenda 21, ch. 23, para. 23.2.
2. OHCHR 2011 Report, Analytical Study on the Relationship Between Human Rights and
the Environment, UN Doc. A/HRC/19/34, 16 Dec. 2011, at paras 2: 7–9
3 Lopez Ostra v. Spain, 20 EHRR, 1994: 277; Guerra v. Italy, 26 EHRR, 1998: 357
4. Aarhus Convention, Decision 1/7: Review of Compliance, Report of 1st Mtg of Parties, UN
Doc ECE/ MP.PP/2/Add. 8, 2004.
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دستورالعملهای غيراجباری ک عموما در دیگر توافق نام های چندجانب ی زیسدتمحيطدی
یافت میشوند .سوم آن ک  ،عناصر ضروری این کنوانسيون ،یعندی دسترسدی بد اطالعدا ،
مشارکت عمومی در تصميمگيریهای زیستمحيطدی ،و دسترسدی بد عددالت ،همگدی در

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

حيط قضاو  ECHRوارد قوانين حقوق بشری اروپا شدهاند .در اصل ،قواعدد کنوانسديون
آرهوس ،از نو قواعد  ECHRهم هستند ک مثل قوانين دیگر حقوق بشری ،قابدل اجدرا در
قوانين داخلی و در دادگاه استراسبورم هم میباشند.
تقریبا همين ویژگی ،در مورد دیگر معاهدا حقوق بشدری هدم رد داده اسدت .از ایدن
رو ،این مسائل همانا مسائلی صرفا اروپایی نيستند؛ مدثال حدقِ داشدتنِ مشداوره مفيدد ،توسدط
کميسيون آمریکایی در پرونده «جمعيت بوميدان مایدا» در شدهر تولددو ،و توسدط کميسديون
آفریقایی در «پرونده اوگونیلند» مدنظر قرار گرفدت .بندابراین کنوانسديون آرهدوس توسدع
پراهميت حقوق زیست محيطی و کل بدن قواعد حقوق بشری و هدمافزایدی ميدان آن دو را
ب دست میدهد و محقق میسازد .فزونیِ اهميت این کنوانسيون ،ب بهتدرین وجد  ،بدا ذکدر
مهمترین پرونده  -یعنی پرونده تاسکين و ترکي  -مشخش میشود .شایان ذکدر اسدت کد
بددا ایددن ک د ترکي د یکددی از اعضددای کنوانسدديون آرهددوس نيسددت ،امددا ایددن امددر ،دادگدداه
استراسبورم را از وارد کردن حقوق آرهوس در  ECHRدر یک حالت گسترده و خداص
باز نمیدارد)Boyle, 2012: 623 ( .
همانطور ک جوامع همواره ب سمت بهرهمندیِ بيشتر از تکنولوژی پيش میروند ،مردم
نيز متمایل ب بکارگيری سبکهایی از زندگی میشوند ک پيچيدهتر باشند .وقتی وابسدتگی
ب طبيعت کاهش پيدا میکند ،اتکای روزان ب نيروها و منابع طبيعی نيدز افدت مدییابدد .بندد
نافِ ذاتی و معنوی بين انسانها و مادر آنها یعنی زمين ،بریده شده است ،و جای خود را بد
زنجيره های مصنوعی امرار معاش داده است کد بدر پاید تجدار و مبدادز اقتصدادی بندا
شدهاند؛ مثال جوامع قبيل ای ،در تالش برای یدافتن غدذا و بهداشدت ،آدميدان مجبدور بودندد
برای ب دست آوردن گوشت ،ميوهها ،گياهان پزشکی و دیگر ضروریا خود ،مستقيما بد
محيط طبيعی اطراف خود تکي کنند .بر عکس ،جوامع مدرن برای برآورده کردن نيازهدای
اساسی خود ب مؤسساتی اقتصادی مثل سوپرمارکتها و داروخان ها تکي میکنند .در ذهدن
جمعی و رایج مردم ،طبيعت ب یک کازی لدوکس ،یدا بدرای برخدی افدراد بد یدک سدرپناه
رمانتيک ،تنزل پيدا کرده است .از این لحاظ ،اخالقِ زیستمحيطدی متعهدد اسدت بدا ایجداد
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یک تغيير الگو در رابط بشر با محديط زیسدت و طبيعدت ،ایدن انحدراف انسدانِ مددرن عليد
طبيعت را کاهش دهد.
محيطزیستگرایان ،در تدالش بدرای پيدداکردن راهحدلهدای غيرقدانونی بدرای حدل یدا

برای تغيير الگوهای اجتماعی و فرهنگی در دیددگاه انسدانهدا در قبدال محديط زیسدت و در
تالش برای ایجاد یک حس احترام و از ترسِ ازدستدادنِ گنجين ای بنام طبيعدت ،اسدتفاده
کردهاند .اگرچ این طرز تفکدر ممکدن اسدت هماهندي و یکپارچد نباشدد ،امدا هددف آن
اصالح عدم توازن بين انسانها و طبيعت ،ب نفع طبيعت است .با ایدن حدال ،انسدانمحدوری،
حتی در ضعيفترین حالت خود ،هنوز هم فلسف غالدب در سيسدتم حقدوق زیسدتمحيطدی
است ،و با وجود افزایش درک و مقبوليت رویکدرد همد جانبد و جهدانی بد سدمت مسدائل

همگرایی حقوق محیط زیست و حقوق بشر؛با ن گاهی هب فقه اسالمی

کاهش تنش حول چالشهای کنونی در مدورد بحدران اکولدوژیکی ،بد نحدو فراینددهای بدر
اخالق و فلسف محيط زیست تکي کردهاند .آنها از تعابير متافيزیکی ،هستیشناسی و دیندی،



اکولوژیکی ،تصدیق ارزش ذاتی غير انسانها ،ب انددازهی رویکدرد انسدانمحدوری ،عمدل-
گراییِ ززم را ندارد .این اعتقاد ک هم ی گون ها بدون توج ب ارزش آنها برای انسدانهدا،

صاحب ارزش ذاتی هستند ،یک مفهوم خيالبافان است .اگر این مفهوم عملی شود ،از نظدر
منطقی بقای زیستی انسانها را تهدید میکند .آنچنان ک برخی صاحبنظران ابدراز داشدت -
اند ،اعالم ارزش ذاتی و درونی هر گون ی جانوری و گياهی ،انسدانهدا را از ارزشگدذاری
بقای خودشدان ،بدازتر از ارزش دیگرگوند هدا بداز نمدیدارد .بررسدی زیربناهدای فلسدفی و
متافيزیکیِ جنبشهای اکولوژیکی ،نقش اخالق زیست محيطی در ایجاد یک تغييدر ریشد -
ای در روش درک بشریت از «دیگران» را آشکار میسازد.
نظریا فلسفی ،بر بسياری از اسناد بينالمللی مانندد منشدور جهدانی سدازمان ملدل بدرای
طبيعت در سال  48ک بر رابط بين تقدیر انسان و طبيعت تأکيد دارند ،مدؤثر واقدع شدده-
اند .در مقدم این منشور چنين مقرر شده اسدت« :بشدریت یدک بخدش از طبيعدت اسدت ،و
زندگی ب عملکرد بدون دخالت سيستمهای طبيعی بستگی دارد ک تأمين انرژی و تغذید را
تضمين میکند ».در همين راستا ،واردکردن محيط زیسدت در دنيدای جدذاب حقدوق بشدر،
یک مرحل تکامل از قواعد حقوق بشر زیست محيطی و بينالمللی میباشدد .بحدث فلسدفی
در مورد رابط انسان و طبيعت ،و دوگانگی بين اکوسيستممحوری و انسانمحدوری ،جزئدی
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اساسی از بحث در مورد طبيعت و حوزه حقدوق زیسدتمحيطدیِ در حدال ظهدور را تشدکيل
میدهد.
 .2قواعد حاکم در برقراری تعامل و رفع تعارض
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با بررسی اسناد خاص حقوق بشری ب راحتی میتوان دریافت کد حقدوق بشدر ،انسدان-
محور بوده و در مقابل ،اسناد راجع ب حقوق محيط زیسدت گویدا بيشدتر ،رویکدرد زیسدت-

محور دارد و درصدد آن است تا ب نوعی ارزش ویژهای را برای طبيعت قائل شدود .لدذا در
اینجا درصدد اثبا این امر میباشيم ک اگرچ نگرانیهای زیستمحيطی و حقدوق بشدری
ب طرز چشمگيری با یکدیگر همپوشانی دارند اما بين این دو حوزه ،بد واسدط ایدن کد بدا
سالمت انسان مرتبط میباشند ،نوعی تعامل مثبت نيز وجود دارد و برقرار و جاری است.
 .1-2همگرایی و سازگاری

با مالحظ موافقتنام های زیستمحيطی  -خصوصا معاهداتی ک با هددف جلدوگيری از
آلودگیها تدوین گردیدهاند -درمییابيم ک نقض هر یک از آنها میتواند ناقض تعهددا
حقوق بشری نيز باشد .همچنين این معاهددا خدود حداوی سدایر حدقهدای بشدری همانندد
تضمين حق دسترسی ب اطالعا و یا جبدران خسدارا ناشدی از صددما زیسدت محيطدی
میباشد.
هرچند ممکن است گفت شود ک برخی محدودیتها جهت حمایت از محيط زیست و
رعایت حقوق راجع ب آن ،محدودیتهایی را در خصوص حقهدای دیگدر بدار نمایدد ،کد
البت این خود ب نوعی میتواند تعدارض فدرض گدردد؛ در حدالی کد بد عندوان مثدال ،حدق
مالکيت ب عنوان حقی بشری مطلق نيست و خود محدود ب رعایت حقوق دیگدران اسدت و

در جایی ک حقوق محيط زیست این حق را جهت نيل ب محيط زیست سالم محددود مدی-
نماید با همين استدزل رفع تعارض محقق میگردد.
ب منظور همسو نمودن مقررا حقوق محيط زیست بدا حقدوق بشدر پيشدنهاد مدیگدردد
تضمينهای این دو نظام حقوقی گسترش یابد تا بتوان از ایدن طریدق تعارضدا احتمدالی را
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 .کميت رفع تبعيض علي زنان ( )CEDAWدر مالحظا نهایی خود در خصوص دولتها ،محيط زیسدت را بد حدق
بر سالمتی پيونده داده است و در مورد وضعيت محيط زیست و تأثير آن بر سالمت بانوان اظهار نگرانی کدرده اسدت.
ب نقل از :دیوید ،لری و پيسوپاتی ،بازکریسنا ،پيشين ،ص . 29

کاهش داد .برای نمون  ،ميثاق بدينالمللدی حقدوق اقتصدادی ،اجتمداعی و فرهنگدی مصدوب
 422بيان میدارد ک هر فرد انسانی حق برخورداری از بهتدرین اسدتانداردهای ززم جهدت
دسددتيابی ب د سددالمت جسددمی و روح دی را دارد .در سددال  000کميت د حقددوق اقتصددادی،

مناسب از مواد غذایی سالم ،تغذی و مسکن و شرایط سالم شغلی و زیسدتمحيطدی ،تعمديم
داده شد .در پی ارائ تفسير عمومی شماره  9کميسيون حقوق بشر ،سازمان ملل گزارشدگر
ویژهای را برای بررسی ارتباط ميان سالمت و محيط زیسدت تعيدين کدرد .گزارشدگر ویدژه،
موافق این باور بود ک حق بر سالمتی ،یک حق فراگير است کد ند فقدط بد مراقبدتهدای
بهداشتی بموقع و مناسب ،بلک همچنين بر عوامل مؤثر بر سالمت ،شدامل دسترسدی بد آب
سالم قابل شرب و نظافت کافی نيز تسری مییابد و این دو را نيدز شدامل مدیشدود .بندابراین

همگرایی حقوق محیط زیست و حقوق بشر؛با ن گاهی هب فقه اسالمی

اجتماعی و فرهنگی ،تفسير عمومی شدماره  9را ارائد داد کد در آن ،حدق بدر سدالمت بد
عوامل مؤثر بر سالمت مانند دسترسی ب آب سالم و قابل شرب و نظافت کدافی ،یدک منبدع



باید برای تضمين سالمت محيط زیست مورد حفاظدت قدرار گيدرد( .شدلتون و دیندا: 945 ،
.) 19- 1
از سوی دیگر ،حق حيا  ،ذا و گوهر اصلی هم انوا دیگر حقوق است؛ زیرا یدک
زندگیِ تهدیدشده یا خاتم یافت ی انسان نمیتواند از دیگر حقدوق بهدرهای ببدرد .بد همدين
واسط  ،این حق ،اغلب اوقا ب عنوان یک هنجار قطعی در حقوق بينالملل درنظدر گرفتد
می شودک تحت هيچ شدرایطی نمدیتدوان آن را باطدل کدرد .بندابراین دولدتهدا بد عندوان
مسئوزن سنّتیِ حقوق بشر ،ن تنها وقتی خود از حق حيا انسانها تخطی مدیکنندد مسدئول
هستند بلک هنگامی ک نتوانند اقداما ززم برای جلوگيری از تخطدی از آن حدق را اتخداذ
کنند نيز دارای مسئوليت خواهند بدود ( .بندد  9بيانيد جهدانی حقدوق بشدر ،UDHR-بندد 9
معاهده بين المللی حقوق مدنی و سياسی ،ICCPR-بند  9منشدور آفریقدایی حقدوق بشدر و
انسان-منشور بنجور ،-بند  9معاهده امریکایی حقوق بشر ،ACHR-و بند معاهده اروپایی
حقوق بشر).
بياني عمومی شماره شش از  UNHRCحق حيا را یدک حدق برتدر بشدری و غيرقابدل
نقض ک نباید ب یک روش محدود تفسير شود در نظر گرفت است .از این منظر ،از دولدت-

 .بند کنوانسيون اروپایی حقوق بشر دولتها را مکلف میکند ک ن تنها از سلب عمدی حدق حيدا افدراد اجتنداب
کنند بلک همچنين اقداما مناسبی در جهت حفاظت از زندگی افراد انجام دهند.
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ها خواست شده است اقداما مثبتی ب منظور حفاظت از زندگی انسان بد عمدل آورندد؛ از
جمل کاهش مرم و مير نوزادان ،افزایش اميد ب زندگی و ریشد کدن کدردن بيمداریهدای
واگير و فراگير ،و سوءتغذی ها .این بياني  ،راه را برای حق حيدا بدازتر کدرده تدا بد سدوی

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

قلمرویی فراتر از تهدید سنّتی از جانب مقاما دولتی رفت و تهدیدهای زیستمحيطیِ مؤثر
بر رفاه و حيا ميليونها انسان در سراسر جهان را هم در بر بگيرد.
بياني سال  484هام در مورد محيط زیست سند مهم دیگری در این خصوص اسدت؛
زیرا حق حيا را ب یک محيط زیست سالم مرتبط میسازد .در این راستا دادگاههای ملدی
و منطق ای ارتباط بين حفاظت از محديط زیسدت و حدق حيدا را پذیرفتندد .بد طدور مثدال،
دادگاه عالی هند ،حق حيا در قانون اساسی را ب گون ای گسترده تفسير کرد تدا حفاظدت
از محيط زیست را در هر دو بعد انسانمحور و اکوسيستممحدور تضدمين کندد .ایدن تفسدير،
وضعيت حقوق بشر را ارتقا داد و یک حوزه قضایی محيط زیستی غنی را بنا نهاد .تصدميم-
گيریهای دارای خاصيت انسانمحور ،تجاوز ب محيط زیست را ب زندگی انسان ،بهداشت
و ایمنی مرتبط ساختند .مدثال در پروندده چيناپدا و گداداوارمن (  ، )Leib, 2011:42دادگداه
عالی هندوستان متذکر شد ک متوج شده است ک یک محيط زیست بهداشتی ،یک جنبد
اساسی از حق داشتن یک زندگی سالم است و زندگی با کرامت انسانی ،بدون داشتن یدک
محيط زیست پاک و سالم ،غيرممکن است بعضی از تصميما زیستمحيطی ،در حفاظت

از محيط زیست ،پا را فراتدر گذاشدتند و هدوا و آب غيرآلدوده یدا حتدی هددف اکوسيسدتم-
محوران تدری تحدت عندوان «تدوازن اکولدوژیکی» را ملدزم دانسدتند .در پرونددهی سدوبهاش

کومار ،دادگاه عالی هند ابراز داشت ک حق حيا « ،دربرگيرنده حق بهدره بدردن از هدوا و
آب غيرآلوده برای بهرهگيری کامل از زندگی میباشد» .در پروندهای دیگدر ،ایدن دادگداه
تکرار کرد ک «هر شهروندی حق داشتن هوای پاک را برای زندگی در یک محيط زیسدت
بدون آلودگی دارد».
در پرونده کندرا ،دادگاه عالی ایدن حکدم را صدادر کدرد کد معدادن سدني آهدک در
منطق دهرادون باید تعطيدل شدود و تداوان ضدررهای وارده بدر سداکنان آن بایدد بد منظدور
«حفاظت از حق مردم برای زندگی در یک محيط زیست سالم با حداقل مزاحمت ناشدی از
عدم توازن اکولوژیکی» پرداخت شود .در ایدن پروندده ،دادگداه عدالی از حدق مدردم بدرای
داشتن توازن اکولوژیکی ،بدون اتکای مستقيم ب حقوق اساسی مثدل زنددگی یدا بهداشدت،
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دفا کرد .این پرونده عالوه بدر جهدتگيدری غيرانسدانمحوراند اش ،ویژگدی جمعدی حدق
محيط زیست را هم منعکس میکند .حق محيط زیست در تمام اشکال و گون های متصدورر
(بدون آلودگی ،حق امرار معاش ،حق توازن اکولدوژیکی و غيدره) ،از یدک حدق اساسدی -

با این وجود ،حوزه قضایی هندوستان ،با ترکيب دستورا  98الف و  5الف در مدورد
وظایف مثبت زیستمحيطی در قبال باور ب تفسير گسترشمحور از حق زندگی ،یدک حدق
جدید برای محيط زیست را اعالم کرد تا خصوصيا هر دو دست حقدوق منفدی و مثبدت را
بتوانددد در بددر گيددرد ( .)Leib, 2012: 43-44هماننددد پروندددههددای مطددرح شددده در مددورد
هندوستان ،کميسيون آمریکایی حقوق بشر ( )IACHRتفسير خود در مدورد حدق حيدا را
ب موارد مشخش شدده در بندد  9از  IACHRبدرای «حفاظدت در برابدر کشدتار غيرقدانونی»،

همگرایی حقوق محیط زیست و حقوق بشر؛با ن گاهی هب فقه اسالمی

یعنی حق زندگی  -نشأ میگيرد،ک در گذشت ب صور سنّتی ب عنوان یک حدق منفدی
در نظر گرفت میشد.



محدود نکرد IACHR .تأکيد نمود ک «برآورده کردن حق حيا  ،و حق امنيت جسدمی و
سالمت جسمی ،ضرورتا ب محيط زیست فيزیکی فرد ربدط دارد و از بعضدی جهدا بد آن
وابست است» .در پرونده بين جمعيت بومی ساهویاماکسا و پاراگوئ  IACHR ،ابدراز داشدت
ک پاراگوئ نتوانست ب حق حيا اعضای منطق ساهویاماکسا احتدرام بگدذارد «چدون عددم
ارتقا و حفاظت از زمينها ،آنها را مجبور کرده است در حواشی جاده زندگی کنندد و آنهدا
را از دسترسی ب وسایل سنتی امرار معاش ،محروم کرده است» .با توج بد شدرایط پرخطدر
زندگی ،مثل فقدان تغذی و مراقبت بهداشتی مناسب ،بسدياری از اعضدای ایدن جمعيدت ،از
جمل کودکان ،مردند.
با توج ب غيرقابل انتقال بودن حق حيا  ،دادگاه چنين حکم داد ک «دولدتهدا وظيفد
تضمين ایجاد شرایطی را دارند ک ممکن است برای جلوگيری از نقض چنين حدق غيرقابدل
انتقالی ،ضروری باشند» .بنابراین ،احترام ب حق حيا  ،از طریق وظدایف و تعهددا مثبدت،
تضمين شده است .از نظر دادگاه« ،دولتها باید هرگون اقددام ضدروری بدرای ایجداد یدک
چارچوب قانونی مناسب برای رفع هرگون تهدید ب حق حيا را انجدام بدهندد» .بدا وجدود
این ،قرارگرفتن آن در پروتکل سدان سدالوادور ،حدق یدک محديط زیسدت سدالم ند در ایدن
پرونده و ن در پروندههای دیگر مورد توج قرار نگرفت ،بلک  ،بيشتر پروندهها حول احترام
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ب حقوق بومی ب اموال عمومی و منابع عمومی ب عنوان پيشنيازی برای بهره بدردن از حدق
اساسی آنها یعنی حق حيا  ،می چرخند.
با این حال ،سيستم آمریکایی ،با دفا از حقوق جمعيتهای بومی نسبت بد زمدينهدای

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

نياکدان آنهددا ،حفاظددت از طبيعدت بخدداطر نسددلهدای کنددونی و آینددده ،بد همددراه مراقبددت و
محافظت از اکوسيستمهای طبيعی را ب طدور غيرمسدتقيمی وارد عمدل کدرد .در واقدع ،عددم
اتصال مردم بومی با طبيعت ،برابر بدا از دسدت دادن حقدوق اقتصدادی آنهدا نسدبت بد مندابع
طبيعی مثل سرپناه ،غذا ،آب و گياهان دارویی ،و از دست دادن حقدوق معندوی و فرهنگدی
ززم برای بافت اجتماعی آنها میباشد.
با این حال ،محدودیتهایی برای ميزان اتکدا بد حدق زنددگی بدرای حفاظدت از محديط
زیست وجود دارد .استمداد از حق محيط زیست ،بر اساس ارتبداط بدا شدرایط تهدیدکنندده
زندگی ،یک رویکرد خيلی محدود است؛ زیرا خطرا زیستمحيطدی بایدد آنقددر شددید
باشند تا مستقيما زندگی انسان را ب خطر بياندازند .اگرچ حق حيا میتواند محافظدت در
برا بر خطرا جدی زیسدت محيطدی بدرای زنددگی را دربدر بگيدرد ،اتکدا بد چندين فرمدول
گستردهای ب اتفاقا مربوط ب تهدیدا مستقيم ب زندگی ،محدود است .ترجيحدا قبدل از
این ک تضعيف محيط زیست صور بگيرد ،بایدد اقدداما پيشدگيران ای انجدام شدوند .در
بعضی پروندهها ،مثل فاجع بوپال ،شاید خيلی دیر یا پرهزین باشد ک وقتی یک پروندده بد
دادگاه میرسد ،بخواهيم آسيب ب محيط زیست را متوقف و جبران کنيم.
از سوی دیگدر ،حدق داشدتن حدریم خصوصدی ،جدزء حقدوق مددنی و سياسدی ميباشدد.
 ICCPRمیقرر میدارد ک « هديچکس نبایدد بدا دخالدت مسدتبدان یدا غيرقدانونی در حدریم
خصوصی ،خانواده ،خان یا ارتباطا  ،مواج شود ...هرکسی حق دفا قانون دربرابدر چندين
مزاحمتها یا حمالتی را دارد» .مفاد مشابهی در بندهای ( ) و از  ،ACHRو دربند 8
( ) کنوانسيون اروپایی وجود دارد .پروندههای زیادی با این ادعا ب دادگاه اروپایی حقدوق
بشر ( )ECTHRارجا داده شدهاند ک خطرا زیستمحيطی ،بر حق حریم خصوصی آن
شاکيان ،بر اساس بند  8از کنوانسيون اروپدایی ،اثدر گذاشدت اندد .عددم وجدود مفداد شدفاف
زیستمحيطی در کنوانسيون اروپایی ECTHR ،را از پرداختن موفقيتآميز ب اثدرا منفدی
آلودگی محيط زیست بر بهره بردنِ افراد از حقِ داشتنِ حریم خصوصی ،باز نميدارد(بند.)8
در پرونده لوپز استرا ECTHR ،اثر یک آسيب زیستمحيطدی بدر وضدعيت زنددگی افدراد،
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زندگی خصوصی و خانوادگی آنها ،و بهره بردن آنهدا از مندزل خدود ،حتدی وقتدی سدالمت
آنها ب طور جدی تهدید نمی شود را بيان میکند .در پرونده گورا و دیگران در برابر ایتاليا،
 ECTHRدیدگاه خود در رابط با اثر آلودگی محيط زیست بر بهرهبردنِ یک فدرد از خاند

خصوصی را بازتاب میدهد ،با این وجود همچنين تأکيد میکند ک افراد فقط زمدانی بایدد
مدعی این حق شوند ک منبع آلدودگی ،در یدک حالدت مسدتقيم و شددید اثدر بگدذارد .بدر
خالفِ پرونده لوپز استرا ،ک درآن ،نيازی ب ارتباط بابهداشت نبودتانقض بند 8اعالم شدود،
 ECTHRبر نياز ب یک ارتباط علت ومعلولیِ قوی بين آسيب ب محيط زیست و کارخاند ی
آلودهکننده تأکيد داشت .تفسير دادگاه از قلمدرو حدق حدریم خصوصدی ،بسديار محددود و
انسانمحور بود و امکان ظهور یک حق بشر متمایز زیست محيطی را ب دست نداد.

همگرایی حقوق محیط زیست و حقوق بشر؛با ن گاهی هب فقه اسالمی

و زندگی خانوادگیاش را تکرار میکند .اگرچ در پروندههای اخير ECTHR ،تمایدل بد
سمت حمایت از عالئق زیستمحيطیِ فردی از طریق خواست اش بدرای داشدتن حدق حدریم



در پرونده فادیوا و روسي  ECTHR ،تکدرار نمدود کد «حدق خاصدی بدرای حفاظدت از
طبيعت ب آن صور در حقوق و آزادیهای تضمين شده توسط کنوانسيون گنجانده نشده
است ...بنابراین بر اساس بند  8زمانی یک حکم صادر میشود ک دخالت مستقيما بر خاند ،
خانواده یا زندگی شخصی شاکی اثر گذاشت باشد» .در واقع ،حق داشتن حریم خصوصی و
حقوق دیگری ک در کنوانسيون مورد احترام قرار گرفتد اندد ،در دفدا از حقدوق زیسدت-
محيطیِ فدردی ،محددودیتهدای خداص خودشدان را دارندد .همدانگوند کد  ECTHRدر
پرونده کرتاتوس آشکار کرده است« ،ن بند  8و ن هيچ بند دیگری از کنوانسيون اروپدایی،
ب طور خاصی برای حفاظت کلّی ب آن صور  ،طراحی نشددهاندد؛ از ایدن منظدر ،سدندهای
بينالمللی و قوانين داخلی دیگر ،در پرداختن ب ایدن جنبد خداص ،مناسدبتدر عمدل کدرده
اند»)Leib, 2012, 45-47(.
در پرونده فادیوا ECTHR ،متوج شد ک بيماری شاکی بخاطر طوزنی بودن تمداس بدا
مواد سمی برخاست از یک کارخان توليد فوزد در همان نزدیکیها بدتر شده است ،و حدق
او بددرای داشددتن یددک زندددگی و خاند بددا حددریم خصوصددی ،پایمددال شددده اسددت .بنددابراین،
 ECTHRفدراسيون روسي را مسدئول عددم انجدام اقدداماتی مثبدت در جهدت تنظديم ميدزان

1. UNEP Compendium on Human Rights and the Environment: Selected international legal
materials and cases, 2004: 60.
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خروج مواد ،نزدیک کارخان فوزد میداند .آن همچنين ابدراز مدیدارد کد بدا وجدود حدد
ارزشی بازی باقيمانده برای دولت پاسخگو و مسئول ،دولت نتوانست یدک تدوازن متناسدب
وعادزن بين عالئق جامع و بهره بردن مؤثر شاکی از حدق خدود بدرای احتدرام و خاند اش و

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

زندگی خصوصیاش ،ارائ کند .بنابراین در آنجا نقض بند  8صور گرفتد اسدت .بدا ایدن
حال ،در پرونده هاتون دوم ،وقتی شاکيان نتوانستند نقض شدید حق حریم خصوصدی خدود
را اثبا کنند ،دادگاه ب مقاما ملی ،یک حد ارزشی گسترده اعطا کرد .همچندين دادگداه
در آن پرونده تأکيد کرد ک دولتهای مقتدر ،در درگيریهای مرتبط بدا بندد  ، 8در انجدام
ارزیابی عالئق و خواست های مختلف ،بهتر برخورد میکنند.
یک ارتباط قوی را میتوان بين یک استاندارد زندگی کافی و وضدعيت محديط زیسدت
طبيعی تعيين کرد؛ چون یک محيط زیسدت سدالم ،پديشنيدازِ بهداشدت و وضدعيت زنددگی
انسان است .طبدق بندد از  ، ICESCRکشدورهای عضدو« ،حدق هدر کسدی بدرای داشدتن
استاندارد زندگی کافی برای خودش و خانوادهاش ،شامل غذا ،پوشداک و مندزل خدوب ،و
بهبود مداوم شرایط زندگیاش را دارا میباشد .این بند همچنين دربرگيرندهی «حق هر فدرد
برای عدم گرسنگی» است .بر این اساس ،برآورده کردن حق بهداشت نمیتواند ب مراقبدت
و مساعد پزشکی محدود شود بلک حفاظت از خطدرا محديط زیسدتی مثدل آزینددگی
رادیواکتيوی ،آلودگی آب و آلودگی غذا را هم دربر میگيرد» .حق بهداشدت در بسدياری
از کنوانسيونهای حقوق بشر ،ازجمل بندد از  ،ICESCRبندد  9از کنوانسديون سدازمان
ملل درمورد حقوق کودکان ،بند  0از پروتکل سان سالوادور ،و بند  2از منشدور بنجدول،
گنجانده شده است .بند از  ICESCRمقرر میدارد ک دولتهای عضو «حدق هرکسدی
میدانند ک از بازترین استاندارد ممکن بهداشت جسمی و روحی بهره ببرد» .یکی از پيش-
شرطهای برآورده شدن این اسدتاندارد« ،بهبدود همد جنبد هدای بهداشدت محديط زیسدت و
صنعت» است CESCR .در بياني عمومی شماره  9خود در مدورد حدق بدازترین اسدتاندارد
ممکن بهداشت ،تعبير گستردهای از داشتن حق بهداشت را با بيان این مطلب ارائد مدیکندد
ک آن « یک حق هم جانب است ک بد عوامدل زیربندایی بهداشدت مثدل دسترسدی بد آب
آشاميدنی سالم و سيستم مناسب فاضالب ،تأمين کدافی غدذای سدالم ،تغذید و خاند سدالم،
شرایط شغلی و محيطی سالم ،گسترش پيدا میکند» .این بياني  ،بد وضدوح بيدانگر آن اسدت
ک بهره بردن از حق بهداشت ،بطور اجتنابناپذیری ب شرایط زیستمحيطی وابست است.
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حقوق بشر مستقيما ب پيامدهای زیستمحيطی بر حيا  ،بهداشت ،زنددگی خصوصدی،
و اموال انسانها اشاره دارد .ابعاد زیست محيطی بد نددر در حدوزههدای علمدی در سدطح
عمومی در زمين حقوق بشر مورد بحث قرار می گيرند ،و در آنجا تقریبا هيچ مجادلد ای در

دست از مسایل زیستمحيطی ک از سيستمهای کنترلیِ حقوق بشدریِ آفریقدایی ،اروپدایی و
آمریکایی حاصل شدهاند در آشکار کردن ایدن امدر کمدک مدیکنندد کد تخریدب محديط
زیست چ آثاری بر حقوق بشر دارد .ب واقع با تخریب و آسيب بد محديط زیسدت ،حقدوق
راجع ب محيط زیست را نقض کدرده و از طرفدی نقدض حقدوق محديط زیسدت در غالدب و
شاید اتفاق موارد با نقض یک یا چند حق مسلم بشری همراه مدی گدردد ،بندابراین مالحظد
میکنيم ک پيامد نقض حقوق محيط زیست ،نقض حقهدای بشدریِ دیگدری را نيدز در پدی

همگرایی حقوق محیط زیست و حقوق بشر؛با ن گاهی هب فقه اسالمی

مورد رابط بين حقوق بشر و محيط زیست وجود ندارد .بنابراین متون مرتبط با اینهدا عمددتا
توسط محيط زیستگرایان یا حقوقدانان بينالمللدی نوشدت شددهاندد .قضداو در مدورد آن



خواهد داشت.
اما تعدداد روبد رشدد پروندده هدای زیسدتمحيطدی در دادگداههدای حقدوق بشدر و در

معاهدا  ،ب هرحال نشاندهنده اهميت این موضو در روند اصلی از حقوق بشر است .بد -
طور خالص  ،پروندههایی مثل گوئرا ،لوپز استرا ،اونریلدیز ،تاسکين ،فدیوا ،بادایوا ،و تاتدار
نشان میدهند ک تا چ حدی میتوان از حق داشدتن زنددگی خصوصدی ،یدا حدق حيدا ،
برای وادار کردن حکومتها برای رفدع خطدرا زیسدتمحيطدی ،اجدرای قدوانين زیسدت-
محيطی ،یا افشای اطالعا زیستمحيطی استفاده کرد.

در سال  0شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با استفاده از یک متخصدش محديط
زیست از وی خواست با مطالع و کنکاش موضو  ،پيشنهادهایی راجدع بد وظدایف حقدوق
بشریِ مدرتبط بدا بهدرهبدرداری یدک محديط زیسدت ایمدن ،پداک ،بهداشدتی و پایددار ارائد
کند UNEP )UNHRC, 2012).با بکارگيری یک کارگروه متخصش پيشنویس بيانيد ای
را در سالهای  0 0- 004ارائد نمودندد .مؤسسدا سدازمان ملدل تشدخيش دادهاندد کد
حقوق مدنی ،سياسی ،اقتصادی و اجتماعی دارای خصوصيا ضدمنی زیسدت محيطدی هدم
هستند ک میتوانند درجهت تضمين بعضی از اثرا اجتنابناپذیرِ یک محيط زیست سدالم
;1. Lopez Ostra v. Spain, 20 EHRR (1994) 277; Guerra v. Italy, 26 EHRR (1998) 357
Fadeyeva v. Russia, 45 EHRR (2007) 10; Öneryildiz v. Turkey, 41 EHRR (2005) 20; Taskin
v. Turkey, 42 EHRR (2006) 50, at paras 113–119; Tatar v. Romania [2009] ECtHR, at para.
88; Budayeva v. Russia [2008] ECtHR
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کمک کنند .یک توضيح احتمالی برای عدم تمایدل نهادهدای حقدوق بشدری سدازمان ملدل
برای پرداختنِ مستقيمتر ب حقدوق بشدر و محديط زیسدت ،پدروژه درازمدد آنهدا در مدورد
مسئوليت جمعی در قبال سوء استفاده از حقوق بشر میباشد .در حالی کد مسدئوليت اصدلی

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

تشویق و حفاظت از حقوق بشر بر عهده حکومتهاست ( )UNHRC, 2011اما از مد هدا
پيش چنين تشخيش داده شده ک واحدهای تجاری و شرکتهای فراملی بدر نقدض حقدوق
بشر ب گون های مختلفدی اثدر گذاشدت  ،یدا در ایدن اثرگدذاری ،بدا عوامدل مخدرّب دیگدری
همدست بودهاند .ب خصوص این کد کشدورهای در حدال توسدع احتمداز تواندایی کنتدرل
شرکتهای خارجی را ندارند ک مواد معدنی ،نفت ،یدا دیگدر مندابع طبيعدی را بد گوند ای
استخراج کنند ک هم ب جمعيت محلی و هم ب محيط زیست آسيب وارد نکنند.
حکومت ضعيف ،مقررا ضعيف ،اجرای ضعيف ،فساد ،یا ب زبان سادهتر ،یک رابطد
خيلی نزدیک بين واحدهای تجاری و دولت ،باعث ایجاد این مشدکل مدیشدود .مثدالهدای
قدیمیِ این مطلب ،آثار شرکت شِل بر محيط زیست ،بدر مندابع طبيعدی ،بدر بهداشدت ،و بدر
استانداردهای معيشتی مردم اوگونی در کشدور نيجرید ( ،) SERAC v. Nigeriaیدا اثدرا
برونریزِ زبال در آبيجان توسط یک کشتی تحت منشور ترافيگدورا (یدک شدرکت تجداری
نفتی تحت نظر اتحادی اروپا) بر بهداشت ،میباشند.
وقتددی قددوانين کنددونی حقددوق بشددر و محدديط زیسددت را درنظددر بگيددریم ،مددا بایددد از ایددن
چارچوب چ اقداماتی در مورد واحدهای تجاری و حقوق بشر انجام دهديم؟ شدکی نيسدت
ک دولتها مسئوليت حفاظت از حقوق بشر در برابر آسيبهای زیست محيطی را بر عهدده
دارند ک بخاطر کارهای تجاری و صنعتی رد دادهاند .این نکت درست نيسدت کد بگدویيم
خود دولت صاحب آن کارخان یا صنعت موردنظر نمیباشد .همدانطدور کد  ECTHRدر
فادیوا بيان کرده است ،مسئوليت دولت در پروندههای زیستمحيطی میتواند از ناتوانی آن
در اصالح صنایع خصوصی ناشی شده باشد (  .)EHRR 2007, at para. 89بنابراین دولت
وظيف دارد اقداماتی منطقی و مناسدب را در جهدت تضدمين حقدوق تحدت کنوانسديونهدای
حقوق بشدری انجدام دهدد )EHRR, 2007, at para. 89 (.در اونریلددیز  ECTHR،تأکيدد
میکند ک مقررا مثبت برای اتخاذ هرگوند اقدداما متناسدب و ززم بدرای محافظدت از
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1 UNEP, Report of 1st meeting of the Expanded Bureau of the 8th meeting of the Conference
of the Parties to the Basel Convention (2007

زندگی برای اهداف بند  ،بازتر از هرچيزی ،وظيف ای را بر دولت محول میکندد؛ بد ایدن
ترتيب ک دولت باید یک چارچوب قانونمند و قابل اجرا را وارد عمل کندد کد در جهدت
ایجاد بازدارندگیِ مؤثر علي تهدیدهای احتمالی برایحق زندگیطراحیشدهباشدد .در ایدن

ملزم میکند اقداماتی عملی انجام دهند تا حفاظدت مدؤثر از شدهروندانیراتضدمينکننددکد
زندگی آنها ممکن است بخاطر خطرا مربوط تهدید شود)EHRR, 2007, para. 90 (.
این دیدگاه از قوانين حقوق بشری منحصر بد قداره اروپدا نيسدت .پروندده اوگدونی لندد
یادآور آن است ک سرمای گذاری خارجی بدون قانونِ دقيق و بایست  ،ک تأثير چنددانی بدر
رفاه مردم محلی ندارد اما درعوض ب بهداشت ،معيشت ،اموال ،و منابع طبيعدی آنهدا آسديب
میرساند ،میتواند ب انکار حقوق بشر منجر شود ک دولت ميزبان ،طبدق قدوانين بدينالملدل

همگرایی حقوق محیط زیست و حقوق بشر؛با ن گاهی هب فقه اسالمی

زمين  ،دادگاه ابراز داشت است ک این مقررا  ،دربرگيرندهی اعطای مجوز ،فدراهم کدردن
شرایط ،انجام مراقبت ،و نظار بر فعاليتهای خطرناک میباشند ،و همد عوامدل دیگدر را



مسئول آنها میباشد (  .)SERAC v. Nigeriaهمانطور ک شلتون ابراز داشت اسدت :نتيجد
امر یک طرح و برنام را برای ادغام حفاظت از محيط زیست ،توسدع اقتصدادی ،و تضدمين
حقوق بشر ارائ میکند (شلتون .)21 : 00 ،آن همچنين نشان میدهد ک چگون تقویدت و
دادن اختيار ب سازمانهای غيردولتی در داخل کشور میتواند کليد اقداما موفقيتآميزی
باشد) SERAC v. Nigeria(.
این مثالها ب هيچ وج تمرکز چارچوب کاری سازمان ملل بدر ملدزم کدردن واحددهای
تجاری ب احترام و توج ب حقوق بشر را زیر سؤال نمیبرند ،بلک باعث میشوند باز هم بدر
این نکت تأکيد شود ک ناتوانی دولتها برای احترام ب مقررا حقدوق بشدری خدود ،دليدل
اصلی بروز مشکال است ،ن دليل جانبیِ این معضل .حتی اگر ما چدارچوب سدازمان ملدل
درمورد حقوق تجاری و حقوق بشر را تأیيد و تصدیق کنيم ،باز هدم ضدروری اسدت رابطد
بين مقررا حقوق بشری و حفاظت از محيط زیست را مشخش کنيم تا تعيين شدود کد مدا
انتظار داریم شرکتها ب کدام مسئوليتهای زیستمحيطی احترام بگذارند.
بنابراین ،بد طدورکلی تداکنون اقدداما  UNHRCو  OHCHRدرمدورد حقدوق بشدر و
محيط زیست تا حدودی دست کم گرفتد شددهاندد دادگداههدای حقدوق بشدر تدأثير خيلدی
بيشتری در مقایس با مذاکرا زیستمحيطیِ داخلی یا اقداما متخصصدان انجمدن حقدوق
بشری سازمان ملل ،بر این موضو داشت اند .دقيقا مشخش نيست ک چرا باید چندين باشدد،
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اما البت این امر این سؤال را پيش میآورد ک سازمان ملل چقدر میتواندد اثرگدذاری خدود
را بر توسع رویکردهای حقوق بشری برای حفاظت از محيط زیست بيشتر کند.
موارد مطروح در فوق ،تنها بخشی از تعامال ميان برخدی حدقهدای بشدری بدا حقدوق

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

محيط زیست میباشد ک در این دست مدوارد ،ند تنهدا حقدوق محديط زیسدت تعارضدی بدا
حقوق بشر ندارد بلک پرداختن ب هر یک از آنها تضمينکنندهی حقوق دیگر نيز میباشد.
 .2-2تعارضات موجود

در تقابل حقوق بشر با حقوق محيط زیست دو رویکرد یا دیدگاه را میتوان بيان نمدود.
یکی تفوق و برتری حقوق بشر بر حقوق محيط زیست بوده کد در صدور بدروز تعدارض
ميان این دو حکم ،ب حاکميت حق بشری بدر حدق بدر محديط زیسدت داد .دیگدری ،برتدری
حقوق محيط زیست بر یک یا چند حق بشری میباشد .البتد ایدن تقابدل نداظر بدر وضدعيتی
است ک نتوان با استفاده از قواعد حاکم جهت ایجاد تعامل بد رفدع تعدارض حکدم داد .در
دیدگاه اول میتوان گفت آنگون ک قانون اساسی بر قدانون عدادی برتدری دارد در جدایی
ک حقوق بشر یا حق بشری غيرقابل اغماض ،نقض و انکار باشد و اِعمال ایدن حدق مسداوی
با نقض حقوق محيط زیست باشد ،همانند حق حيا لزوما حکم ب نفع حق بشری داده مدی
شود .این بدان خاطر است ک در مواردی ک حق حيا بشری ب نداحق در معدرض تهدیدد
قرار میگيرد رعایت هيچ حق دیگری نمیتواند توجي گردد .همانگون ک بيان شد ،مدوارد
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این چنينی شاید نادر باشد اما در صور بروز چنين تعارضی حقوق بشر حاکم میشود.
مالحظ میکنديم در کنوانسديون صديد نهندي ،طدرفهدای کنوانسديون ،اسدتثنایی را بدر
مقررا آن وارد کردهاند ک ب مردمان بومی اجازه شکار با توسل ب روشهای صيد سدنتی
را بدون هيچ بهرهبرداری تجاری میدهدد .منطدق ایدن اسدتثنائی حمایدت از مردمدان بدومی،
ازجمل حمایت از فرهني آنان میباشد اما واضح اسدت کد ورود آسديبهدای جددی بدر
جمعيت نهنيها ،نتيج ی صيد بومی نبود .بنابراین در این فقره مالحظ میکنيم ک حقدوق
مردم بومی بر حقوق محيط زیست تفوق پيدا کرده و ب عنوان استثناء پذیرفتد شدد .بددیهی
است این استثناء ،ب کلّيتِ حقوق محيط زیسدت خدشد ای وارد نمدیکندد( .شدلتون: 945 ،
) 50
در پرونده سيزانا و دیگران علي دادستان کدل کد مربدوط بد منطقد ی حفاظدتشددهی
کگازگاتی مرکزی ( )ckgrب عنوان بزرمترین منطق ی حفاظتشدهی آفریقا بود ،دولت
مقرراتی را برای ممنوعيت دسترسی ب منطق محافظتشدهی مزبدور تصدویب نمدود کد بد
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موجب آن مردم سان یا بوسوارا را جابجا کرد .دیوان عالی ،ب اتفاق آراء مقدرر داشدت کد
مردم بومی ،برخوردار از حقوق مذکور در حقوق بينالملدل مدیباشدند و دولدت در اجدرای
عمليا خود با وجود اهداف مشرو در خصوص یک منطقد ی حفاظدتشدده در آفریقدا،
حقوق مردمِ «سان» را نقض کرده است .دیوان ابراز داشت ک ساکنان قدانونی ایدن سدرزمين
میبایست قادر ب دسترسی ب آبهای زیرزمينی باشدند و محروميدت از آب و عددم امکدان
حفاری در منطق ی حفاظتشدهی کگازگاتی مرکزی ،یک رفتار ترذیلی ،و مصداق نقض
قانون اساسی بوده است .دیوان با ارجا ب تفسير عمومی شماره  0کميت حقوق اقتصدادی،
اجتماعی و فرهنگی درخصوص حق بر آب و با ارجا ب قطعنام  8جوزی  0 0مجمدع
عمومی حق بر آب آشاميدنی سالم ب عنوان حقی بنيدادین کد جهدت بهدرهمنددی کامدل از
زندگی و حقوق بشر ضرور دارد را تایيد نمود( .شلتون.) 24- 21 : 945 ،
پس در مواردی منافع عموم جهت حفاظت از محيط زیست با پارهای از حقهای بشری
تعارض پيدا کرده است ،ک در این موارد ،حکم ب برتری حقوق محيط زیست بر آن حدق-
ها داده میشود .البت همانطور ک اشاره شد عکس ایدن مدورد نيدز صدادق اسدت .بد عندوان
نمون  ،درپروندده  Fagerskiohd V. Swedenدیدوان اروپدایی حقدوق بشدر ،بد دعدوایی بدا
موضو ساخت توربينهای بادی در نزدیک امالک خواهانها رسيدگی کدرد .خواهدانهدا
مدعی بودند ک ساخت توربينها حق آنان در انطباق با ماده ( 8حق بدر حدریم خصوصدی و
زندگی خصوصی) موضو کنوانسيون اروپایی و ماده (حدق مالکيدت) موضدو پروتکدل
الحاقی ب کنوانسيون مزبور را نقض نموده است .دیدوان ایدن ادعدا را رد کدرد .در ایدن رأی
میبينيم ک دیوان اروپایی حقوق بشر در تعارض ميان حقوق محيط زیست و حدق مالکيدت
ب عنوان یکی از حقهای بشری ،رای ب نفع حقوق محيط زیست میدهد.
نتيجهگيری

رابط بين حقوق بشر و حفاظت از محيط زیست ،توسط علم حقوق در سطوح منطقد ای
و جهانی برقرار شده است .روی قضایی مؤید این واقعيت است ک همگرایی ایدن دو حدوزه
در سطح بينالمللی نيز بمانند حقوق اسالم مورد پذیرش قرار گرفتد اسدت .ایدن نکتد  ،ایدن
ادعا را رد میکند ک میگوید حقوق زیستمحيطی ،در فرض وجود حقوق بشر آشدکار و
رسمی ک بتوان در رابط با محيط زیست از آنها استفاده کرد ،حقدوقی غيرضدروری اسدت.
با مالحظ اسناد مختلف راجع ب حقوق بشر و حقوق محيط زیست و همچنين روی قضدایی
موجود ،میتوان مدعی شد ضمن شناسایی حقهای مختلف زیستمحيطی کد در مجمدو
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ب حقوق محيط زیست تعبير میگدردد مدیتدوان ارتبداط تنگاتندي و تداثيرا مسدتقيم و یدا
غيرمستقيمی ميان این حقوق با حقهای شناخت شدهی بشری برقرار نمود .ب عبدار دیگدر،
پرداختن ب یک حق زیستمحيطی میتواند موجب تقویت یک یا چند حق بشری گدردد و
یا اینک با تحقق حقهای مختلف بشری شاهد ميل ب حقدوق محديط زیسدت خدواهيم بدود.
همانگون ک دیدگاه خدامحوران حکایت دارد اسدالم پديش از همد تحدوز کندونی بد
بحث طبيعت نگاه خاص داشت و مالکيت محيط زیسدت را از آن خددا دانسدت اسدت و حدق
انسان بر بهرهگيری از مواهب طبيعی برگرفت از اذن خدا میباشد.
حق داشتن یک محيط زیست سدالم و درسدت در بافدت حقدوق اقتصدادی ،اجتمداعی و
فرهنگی ذاتا مشکلآفرین نيست .وجود چنين حقی اتفاقا باعث مدیشدود ارزش بيشدتری بد
عالئق عمومی جهانی در حفاظت از محيط زیست و ارتقاء توسع پایدار داده شود ،امدا ایدن
مهم بدون ایجاد آسيب بر چارچوب قوانين حقوق بشری رد نمیدهد .از این رو ،کدامال بد
معيارهایی احترام می گذاریم کد دولدت هدا را ملدزم مدیکندد در راسدتای متدوازن سداختن
اهداف و سياستهای اقتصادی ،زیستمحيطی ،و اجتماعی ،بد وظدایف خدود عمدل کنندد.
این مهم ،با دستورالعملهای کنونی در  ICESCRحاصل میشود؛ همچنان ک سياستهدای
بددينالمللددی در مددورد توسددع پایدددار (کدد در سددال  44در ریددو بدد امضددا رسدديد) ،در
کنفرانسهای بينالمللی متعاقب آن نيز منعکس شد .بنابراین یک بياني یا پروتکل در مدورد
حقوق بشر و محيط زیست در صورتی معنادار میشود کد حقدوق کندونی مددنی ،سياسدی،
اقتصادی و اجتمداعی را در کندار هدم بد صدور یکپارچد در آورَد ،در حدالی کد در آنِ
واحد ،عقيده محيط زیست ب عنوان یک کازی عمومی را در حقوق اقتصدادی و اجتمداعی
متصور میشوند .ب عبار دیگر ،این امر باعث ارتقاء محيط زیست جهانی و تبددیل آن بد
یک عالق و خواست عمومی میشود ک دولتها مسئوليت حفاظت از آن را دارندد؛ حتدی
اگر آنها مسئوليت مذکور را ب صور رو ب جلو و تا زمانی انجام دهند ک مندابع موجدود،
امکان آن را فراهم سازد.
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