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Abstract: 
The right of access to a healthy environment is one of the most important 

rights in the current discourses on human rights and citizenship. Pursuant to 
this right, everyone has the right to live in a healthy, clean and unpolluted 
environment. The emergence and importance of this right in the area of 
public law was the result of the evolution of human being’s collective life 
style, the change of human-state relations with nature, and forgetting the 
ecological semi-systems around the self in the rapid process of development 
after the Industrial Revolution. Therefore, the fundamental question which 
arises is that on the basis of which foundations such a right is formed for 
humanity and how it is justified in terms of philosophical-theological views 
reflected in Islamic sources as well as in modern texts? In this paper, it has 
been tried to address some aspects of this issue. Accordingly, first,  in 
addition to conceptual analysis, we deal with the philosophical-theological 
foundations of the right to the environment (1). Then, the general 
philosophical-theological rules of this right from the perspective of Islamic 
law would be discussed (2). The basic presumption based on which this 
paper is grounded is that the right to environment cannot achieve its goal 
which is ensuring the healthy environment without thaking into account its 
philosophical dimensions as well as it metaphysical status. 
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تحلیلِ مبانی و قواعدِ فلسفی 
 کالمیِ حقِ رب محیط زیست: مطالعه تطبیقی رد حقوق معاصر و حقوق اسالم-

 عزیزاله فهی می1

 2علی مشهدی
 
 

 چکیده
های های مهم در گفتمانحق دسترسی به محیط زیست سالم، امروزه یکی از حق

رایج حقوق بشر و شهروندی است. مطابق این حق هر شخص حق دارد در محیط 
زیستی سالم، پاک و عاری از آلودگی زندگی نماید. شکل گیری و اهمیت یافتن این 

ها، تغییر روابط تحول نحوه زیست جمعی انسان حاصلحق در فضای حقوق عمومی، 
های اکولوژیک پیرامون خویش در انسان و دولت با طبیعت و فراموشی نظام واره

فرآیند توسعه شتاب آلود بعد از انقالب صنعتی بود. لذا این سئوال اساسی مطرح 
تون جدید، کالمی انعکاس یافته در منابع اسالمی و نیز م -گردد، که از لحاظ فلسفیمی

-شکل گیری چنین حقی برای بشریت بر چه مبانی استوار است و چگونه توجیه می
شود. در این مقاله کوشیده شده است به برخی از ابعاد این مسئله پرداخته شود. 

کالمی حق بر محیط زیست  -براین اساس ابتدا ضمن تحلیل مفهومی، به مبانی فلسفی
کالمی این حق را از منظر حقوق  -یِ فلسفی( و سپس قواعد کل1خواهیم پرداخت)

(. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است 2اسالم مورد بررسی خواهیم داد)
که حق بر محیط زیست بدون توجه به ابعاد فلسفی و نیز وضعیت متافیزیکی آن 

 تواند به هدف خود که تضمین محیط زیست سالم است، نائل گرددنمی
. 

الهیات محیط زیست، حق بر محیط زیست، متافیزیک، حقوق محیط ی: واژگان کلید
 .زیست

  
 دانشکده حقوق، دانشگاه قم. ،. دانشیار گروه حقوق خصوصی 1

دانشکده حقوق دانشگاه قم )نویسنده مسئول(؛ رایانامه: ، الملل. دانشیار گروه حقوق عمومی و بین 2
Droitenviro@gmail.com 
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 مقدمه

مندی از حق محیط زیست ای است که افراد را نیازمندِ بهرهشرایط کنونی جهان به گونه

ها نموده است. این مساله در ادبیات حقوقی در قالب سالم، آرام، پاک و عاری از آلودگی

ده است. این حق با رشد ادبیات فزاینده دو حوزه حقوق بشر مطرح ش 1حق بر محیط زیست

های متعددی در نظام حقوق بین الملل و حقوق و حقوق محیط زیست دچار دگرگونی

های ضرورت این حق علیرغم برخی مقاومت (Knox,2018:155)داخلی بوده است.

ن کشورهای شود که در حال حاضر شهروندان اعم از شهروندافکری، از آنجا ناشی می

توسعه یافته، درحال توسعه یا کمتر توسعه یافته هر یک به نحوی با بحران محیط زیست 

 مواجه هستند.

ساخت و -تهی سازیِ شتاب آلودِ منابع طبیعی، حوادث انسان تنزل کیفیت حیات،

-خاک، آلودگیآب، آلودگیطبیعی منجر به تخریب محیط زیست، کیفیت نامناسب منابع

زایی، بهره های ژنتیکی، بیابانهای اسیدی، دستکاریای، بارانگازهای گلخانه هوا، انتشار

برداری بیش از حد منابع طبیعی، استفاده بی رویه از سموم دفع آفات نباتی، فرسایش بی 

های جانوری و ها، از بین رفتن تنوع زیستی و گونهرویه خاک، تخریب زیستگاه

های از منظر آموزه جمله مهمترین این موارد است. گیاهی،آلودگی دریاها و سواحل، از

شود کخ در منابع اسالمی و نیز متون جدید، کالمی و اعقتادی این سئوال اساسی مطرح می

شود؟ در شکل گیری چنین حقی برای بشریت بر چه مبانی استوار است و چگونه توجیه می

سالم و غرب مطرح شده است. در ها و مبانی متعددی در حقوق اپاسخ به این سئوال دیدگاه

توصیفی و با استفاده از منابع اسالمی و نیز متون  -این مقاله تالش شده است با روش تحلیلی

ها در چارچوب تحلیل مفهومی و ارایه حقوق غرب در این زمینه به برخی از این پرسش 

 کالمی پلسخ داده شود. -مبانی و قواعد فلسفی

  
1 Right to environment. 
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کالمی این -ل مفهومی حق بر محیط زیست به مبانی فلسفیبراین اساس ابتدا ضمن تحلی 

حق خواهیم پرداخت که شامل پنج مبنای مهم، طبیعت محوری، انسان محوری، خدا 

شود. در قسمت دوم نیز برخی قواعد کلی فلسفی محوری، مالکیت محوری و سکوالر می

سمت پرداخته و و کالمی ناظر بر حمایت از این حق در منابع و حقوق اسالمی در شش ق

بحث شده است که شامل قاعده نظام احسن، قاعده حکمت، امانت و مسئولیت، وحدت، 

 شود.رحمت و منع فساد در روی زمین می

 

 کالمی حق بر محیط زیست  -تحلیل مفهومی و مبانی فلسفی. 1

ای از حقوق بشر و شهروندی که دارای پیشنیه و ادبیات بیشتری برخالف بخش عمده

حق بر محیط زیست سالم تنها بعد از دهه هفتاد و برگزاری کنفرانس استکهلم وارد هستند، 

در اعالمیه استکهلم حق بر محیط زیست به »حق بهره مندی انسان ادبیات حقوقی گردید. 

از آزادی و رفاه و شرایط مناسب زندگی در محیطی که به وی اجازه زندگی با حیثیت و 

( حق 24شود. در منشور آفریقایی حقوق بشر)مادهیسعادتمند را می دهد« تعریف م

برمحیط زیست در یک مفهوم مستقل از سایر حقوق بشر ارائه می گردد و رویکردی را 

 تقویت می نماید که حق برمحیط زیست به مثابه یک حق مسستقل برای مردم باشد.

 تحلیل مفهومی حق بر محیط زیست. 1-1

ها از آن جهت که در محیط ی است که انسانای از حقوقحق برمحیط زیست مجموعه

 نمایند برای رشد مناسب و سالمتی خویش باید از آن بهره مند باشند.زیست زندگی می

( دراین برداشت حق برمحیط زیست معادل 132: 1377، پارسا،  52-55: 1392)مشهدی، 

ای اول و های از حقوق نسلگیرد و مجموعهمجموعه»حقوق بشر زیست محیطی« قرار می

دوم را در کنار برخی از فاکتورهای سایر حقوق بشری را با خود دارد. لذا »برخی برآنند  

ها در محیط زیست پذیرفته شده اند که به طورغیر مستقل وجود دارند و که شماری از حق

همراه با سایر حقوق مقرر در معاهدات موجود نظیر حق حیات، بهداشت یا مالکیت می 

 ( 133: 1382بی، باشند.« )حبی 
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دهد، یعنی ناظر به آندسته از مفهوم »حقوق زیست«، گاهی معنای حقوق بشری می

 حقوق انسان است که به مسئله حمایت از محیط زیست پیوندمی خورد.

(Kiss&Shelton,1997: 85)«حق برخورداری از محیط زیست سالم را در بر این اساس

که حق سالمتی  برای نمونه، پیدا کرد. وانتچندین حق بشری شناخته شده دیگر نیز می

انسانها را  تواند در درازمدت سالمتیزیست محیطی که می محافظت در مقابل خطرات

برخورداری از یک معیار باالی سالمتی جسمی و  حق گیرد.دربرمی تهدید کند،

روحی،حق آزادی و امنیت،حق برخورداری از سطح زندگی مناسب،حق برخورداری از 

محیط زیستی  و حق داشتن غذا،همگی وابسته به شرایط کاری مناسب،حق داشتن خانه

 ( 137: 1377«)پارسا، .کند است که بتواند حیات بشر را تضمین 

هایی نظیر حق بر حیات، حق بر آب سالم، حق برمسکن در حقیقت در این برداشت حق

-ایر آن می توانند از مولفهمناسب، حق بر بهداشت، حق بر اطالعات،حق بر سالمتی، و نظ

خورند ی زیست محیطی پیوند میهای این حق باشند که همگی آنجا که به یک مسئله

( از منظر فرانسوا 12: 1396توانند ذیل عنوان حق بر محیط زیست بگنجند.)مشهدی، می

آنوکا »حق بر محیط زیست امتیازی است که برای یک شخص یا جمع یا دولت برای بهره 

از عناصر طبیعی، انسانساخت و همچنین عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مورد مندی 

این حق در اسناد بین المللی و قوانین (Anoukaha,2002: 15) شناسایی قرار گرفته است.« 

، 6، »مناسب«5، »ایمن« 4،»متوازن«3،»عاری از آلودگی«2، »پاک«1ملی با اوصافی چون »سالم«

 ( 12: 1392گردد.)مشهدی، و نظایر آن توصیف می 8را«، »سالم و گوا7»دلپذیر« 

  
1 .Healthly  

2 . Clean  

3 .Unpolluted  

4 .Balanced  

5 .Safe  

6 .Suitable 

7 .Pleasant  

8 .Wholesome 
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 کالمی حق بر محیط زیست -مبانی فلسفی .1-2

از لحاظ مبانی فلسفی کالمی در فلسفه حق بر محیط زیست چندین مبنای مهم قابل 

بحث است. برخی مبنای این حق را اهمیت و ارزش طبیعت دانسته اند)طبیعت محوری(، 

ی انسان را ) انسان محور( را مبانی بهره مندی از این حق دانسته برخی ارزش و اهمیت واال

 اند. 

 مبنای انسان محور)آنتروپوسن(.1-2-1

معروف است، حق محیط زیست از آن  1براساس این مبنا که به رویکرد انسان محور

-جهت شکل گرفته و توسعه یافته است، چون حیات بشری و منافع انسانی آسیب دیده

( در این مبنا، این انسان است که ارزش حمایت حقوقی دارد و سایر 76، 1383اند.)ساعد، 

 Quinn,2016:893-917 and Thompson et) عناصر طبیعت در مراتب بعدی قرار دارند.

al, 1994:149) ها از آن ای از حقوقی است که انساندر واقع ،حق برمحیط زیست مجموعه

برای رشد مناسب و سالمتی خویش باید از نمایند جهت که در محیط زیست زندگی می

مند باشند. این تعریف گویای این ایده است که محیط زیست و منابع طبیعی فقط بر آن بهره

(  139، ص 1389منافع بشر متکی است و به خودی خود فاقد ارزش ذاتی است.)حبیبی، 

ه های بشر از فایده مندی محیط زیست صرفًا تا جایی است که بتوان برای ارضای خواست

اشاره کردیم، از نظر آنوکا  1( همانگونه که در بند1380:171آنها بهره برداری نمود.)بری،

»حق بر محیط زیست امتیازی است که برای یک شخص یا جمع یا دولت برای بهره مندی  

از عناصر طبیعی، انسانساخت و همچنین عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مورد 

 (Anoukaha, 2002:15)رفته است.« شناسایی قرار گ

زیست و محیط انسان متحد دربارة سازمان ملل کنفرانس  ماده نخست اعالمیه

Déclaration de Stockholm,1977)(  به نسبت 2بنیادین از حقوقی دارد که »انسانبیان می 

همراه با  زندگی زهاو اجا به که در محیطی 5زندگی مناسب و شرایط 4، مساوات3آزادی

  
1 . Anthropocentrism 

2 . Droit fondamental 

3 . Liberté 

4 . Égalité 

5 . Conditions de vie satisfaisantes 
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حاضر و  نسل برای زیستو بهبود محیط حفظ دهد، دارد و مسئولیترا می 2و رفاه 1کرامت

 دارد.« هرچند باید گفت مطابق بخشی از مقدمه »هر دو جنبه عهده را به آینده هاینسل

ل او از حقوق کام وریبشر و بهره رفاه ، برایو مصنوعی انسانی، طبیعی زیستمحیط

 «.است ضروری 4حیات حق ، حتی3بنیادین بشری

 مبنای طبیعت محور )اکوسن(.2-2-1

این حق است. در برداشت مبتنی بر اصالت طبیعت،  5دکترین رقیب، طبیعت محوری

داندکه برای حفاظت از طبیعت و عناصر طبیعی که انسان حق برمحیط زیست را حقی می

رد شناسایی قرار گرفته است. مطابق این برداشت،»اگر انسان در نیز جزئی از آن است، مو

طبیعت دارای حقی است این حق به لحاظی است که انسان عضوی از این اکوسیستم و 

حق موجود انسانی است ( در این برداشت هرچند ذی76: 1383زیست بوم است.«)ساعد، 

طبیعت، فی نفسه و به خودی  .ولی این حق در تعادل با طبیعت و حمایت از آن قرار دارد

 ( 200: 1388خود ارزشمند است.) فهیمی ، مشهدی، 

حق موجود انسانی است، ولی این حق در تعادل با طبیعت و در این برداشت هرچند ذی

از نظر پرفسور پریور، حق انسان برمحیط زیست با سایر حقوق بشر  حمایت از آن قرار دارد.

نیست. یعنی این این حق را  ن اینکه این حق »انسان محور« تمایز اندک ولی مهمی دارد و آ

باید به حقی تعریف نمود که نه تنها انسان بلکه تعادل و توازن طبیعت و سایر موجودات 

در واقع این حق »حق مسلم بشری و غیر قابل (Prieur, 2001:61)زنده را نیز حفظ نماید. 

ها به نحو جمعی استحقاق سهیم ه انساناعراض است که به موجب آن هر فرد انسانی و کلی 

شدن و برخورداری از محیط زیست سالم را توأم با مسئولیت جمعی حفظ سالمتی محیط 

زیست به منظور حفظ سالمت انسان)اعم از نسل حاضر و آینده( و توسعه همه جانبه 

اریف (این تع24: 1387)اقتصادی، و اجتماعی و فرهنگی( را دارا می باشند.« )کشاورز، 

  
1 . Bien-être 

2 . Dignité  

3 . Pleine jouissance des droits fondamentaux 

4 . Droit à la vie 

5. Ecocentrism 
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خواهند از شدت منافع انسانی در بهره برداری از محیط زیست بکاهند. در این برداشت می

حق موجود انسانی است ولی این حق در تعادل با طبیعت و حمایت از آن قرار هرچند ذی

 (Borràs, 2020:38-65) دارد.

 مبنای خدا محور)توجه به متافیزیک(.3-2-1

یان  و در مطالعات الهیات محیط زیست مطرح  توسعه در این رویکرد که بیشتر در اد

( این نگاه در  1393)نک: محقق داماد،  (Sideris,2003& Jacobus,2004:35)یافته است. 

 :Nafisah,2018)حقوق محیط زیست اسالمی نیز به عنوان یک نظریه غالب مطرح است. 

نیروی الهی وجود دارند که  ها و گیاهان و جانوراندر جهان و طبیعت عالوه بر انسان (41

(  جهان و 146: 1394طبیعت و محیط زیست را در قالب نظام احسن آفریده است.)فهیمی، 

ای از قدرت و عظمت الهی است؛ طبیعت دارای قداست بوده و تخریب و طبیعت نشانه

نابودی و فساد آن از این جهت نیز ممنوع است. از این نظر تمامی عناصر طبیعت هدف 

ای از عظمت الهی است که انسان باید در آن تفکر و تأمل و ی دارند و طبیعت نشانهمشخص

های بسیاری برای انسان دارد. حق بر محیط ای از طبیعت خود پیامتدبر نماید و هر ذره

 ها نیز در همین راستا باید برای بشریت تأمین و تضمین شود.زیست سالم برای انسان

دارد و این در موجودات عالم، انسان را به شگفتی وا می نگری در نظم و توازنژرف

نماید که در غیر از این صورت تعادلی در کار نبود و جهان چنین زیبا نتیجه را بر او می

باید در ی الهی میدارد، مسیر انسان بنابر اراده نمود. چون خداوند از خلقت بشر هدفنمی

صفت جانشینی خدا بر او صدق نماید که در  زیست باشد تاجهت ایجاد توازن در محیط

غیر آن صورت، برخالف سنت الهی ایجاد جهان متعادل و جمیل، پیش رفته است.همان 

فرماید: طور که مرحوم عالمه طباطبایی در مورد »... و أنبتنا فیها من کل شئ و موزون« می

زن فقط در نباتات »کل شئ موزون«غیر از »من کل نبات موزون« است، یعنی این نظم و و

 (. 12-13: 1417گردد)طباطبایی، ی موجودات میاست، بلکه شامل همه

 مبنای مالکیت محور .4-2-1

ها( قرار داده شده دولتها)در این مبنا، طبیعت و محیط زیست تحت تصرف انسان

و  یعی انسان و دولت با منابع طب  یرابطه حقوق است تا از آن استفاده نموده و بهره ببرند.
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. این رویکرد به محیط زیست، مورد انتقاد است تیاز جنس نهاد مالکعناصر محیط زیست 

بسیاری از محیط زیست گرایان بویژه در آیین مسیحیت شده است، که محیط زیست در 

از منظر این دیدگاه،   (Mashhadi,2019: 76) اختیار انسان و مسخر وی گردیده است.

ع طبیعی و محیط زیست را در اختیار و تصرف انسان خداوند مواهب بیشماری از مناب

تواند از آن بهره برداری خواهد و میقرارداده است)رویکرد مالکیت( تا هر آنگونه که می

و استفاده نماید. در مسیحیت »لین وایت« به عنوان شاخص ترین نظریه پرداز معتقد بود 

های در آموزه ز طبیعتریشه اصلی بحران محیط زیست ترویج رویکرد استثماری ا

کلیسایی است که نوعی »انسان محوری مبتنی بر دین« را جانشین »طبیعت محوری مبتنی بر 

(در فلسفه غرب، اندیشه کسانی چون، هابز و الک در 24: 1389نماید. )نصر، دین« می

ابزاری نشان دادن محیط تهی از آدمی، مقهور نمودن طبیعت در اندیشه فروید و رویکرد 

( اندیشه 67-94: 1380اند.)بری، شینی دکارت نقش بسیار مهمی در این زمینه داشتهما

ورد و مِن بوجود می آانسان و طبیعت  گیری بین ذهن ثنویت یا دوگانگی چشمدکارت 

برآیند فلسفه ذهن  (60-64: 1391شد.) مشهدی ، کشاورز،  چیزی جدای از طبیعتانسانی 

ابتنای رابطه انسان و طبیعت و حیوانات بر مفهوم »سلطه« و عین دکارت یا دوالیزم دکارتی 

 بر طبیعت بود. بر این اساس »حق« در حق محیط زیست، معادل »مالکیت« است.

از آن خداوند است و  منابع ن یا یق یحق  تیمالکتوان گفت، در نقد این دیدگاه می

یفةالهی روی زمین تا ها به عنوان خل. کرامت انساندنداری اعتبار یتیانسان و دولت،مالک

زمانی است که وظیفه خلیفه بودن را انجام دهند نه براساس هوی و هوس راه نابودی و بهم 

زدن سیمای زیبای طبیعت رادر پیش گیرند. وظیفه دینداران حفاظت از این تابلو و تصویر 

ظَهَرَ رد. »گذاباشد و اال بروز فساد در زمین اثر خود را در بر و بحر میزیبای حکیمانه می

الَْفسَادُ ِفی اْلَبرِّ وَالَْبحْرِ بِمَا َکسََبتْ أَیْدِی النَّاسِ لُِیذِیَقُهمْ َبعْضَ الَّذِی عَمِلُوا لَعَلَُّهمْ 

اند (. فساد در خشکی و دریا به خاطر کارهایی که مردم انجام داده41 –«)روم یَرْجِعُونَ

مالشان را به آنان بچشاند شاید به سوی خواهد نتیجه بعضی از اعآشکار شده است خدا می

 خدا باز گردند.
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زیست به دست به زیبایی از این گونه آیات نتیجه برخی کارهای مخرب نسبت به محیط

داند که اید تا جایی که خداوند بزرگ تخریب زمین و میحط زیست را کار منافقانی میمی

های پلید در دنیا ( هستند یعنی اگر انسان 205 –« )بقره یُهْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ به دنبال »

مداری ها را که مایه ارزشکنند. و کرامت انسانها را و مزارع را نابود میقدرت بیابند نسل

وَلََقدْ کَرَّمَْنا بَِنی آدَمَ وَحَمَلَْناهُمْ ِفی الَْبرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَْقَناُهمْ مِْن  برند »آنان است از بین می

( ما آدمیزادگان را گرامی 70 –« )اسراء یَِّباتِ وَفَضَّْلَناُهمْ عََلى َکِثیرٍ مِمَّْن خََلْقَنا َتْفِضیلًاالطَّ

های رهوار حمل نمودیم و از انواع ها را در خشکی و دریا بر مرکب داشتیم و آن

ایم ودهها را بر بسیاری از موجوداتی که خلق نمهای پاکیزه به آنان روزی دادیم و آنروزی

 برتری بخشیدیم.

 مبنای سکوالر)فیزیک(.5-2-1

های سکوالر، اساساً حق بر محیط زیست و شکل گیری آن در ادبیات براساس نگاه

ای در اروپا مطرح حقوق بشر صبغه غیردینی دارد.  حق بر محیط زیست، اساسًا در دوره

سته( و کنار گذاشتن گردید و توسعه یافته است که ما شاهد جدایی دین از سیاست)الئی 

دین و کلیسا)سکوالریسم( در مناسبات اجتماعی و اقتصادی هستیم. لذا در این مبنا مسئله 

محیط زیست و توسعه پایدار یک امر عرفی و غیر دینی است و اساساً صحبت از محیط 

های دینی و اسالمی جایگاهی ندارد. حتی در این خصوص برخی پا را زیست در اندیشه

نمایند. ریشه این بحث هاده و دین را عامل تخریب و تباهی محیط زیست معرفی میفراتر ن

:  1389نیز همانگونه که گفته شده است به قرون پس از انقالب صنعتی برمیگردد.) نصر: 

(در اروپا جریان سکوالریزاسیون حفاظت از محیط زیست در آغاز عصر روشنگری 211

نسان را از بین برد و انسان مالک حقیقی طبیعت شد) تمایز سنتی میان مالکیت خداوند و ا

های پوزیتویستی حقوق حفاظت از ( بعد از رنسانس تحت تأثیر آموزه105: 1392مشهدی، 

 :Mashhadi,2019) های الهی و آسمانی و فطری خود دور گردید.محیط زیست از جنبه

قوق ارائه شود و نقش این دوره سعی در ارائه مفهومی مبتنی بر »عقل بشری« از ح (76

دین)مسیحیت قرون وسطی( کم رنگ و بعضا در تضاد با حمایت و حفاظت از محیط 

زیست قرار گرفت. عصر روشنگری و پس از آن اصالت انسان یا اومانیسم تنها انسان را مبنا 
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:  1389ها قرار داد و طبیعت و خداوند به فراموشی سپرده شد) مشهدی، و غایت ارزش

وقی به چارچوبی مبتنی بر انسان مداری وارزش انسانی تعریف وتعبیر شد. این (نظام حق 45

های نظریه با محور قرار دادن انسان و منافع و همچنین اراده و خرد وی، بدواً در برابر آموزه

( در 211: 1389کلیسایی که »محوریت خداوند« را مطرح می نمود قرار گرفت. )نصر، 

 روشنگری اصالت انسان در برابر اصالت خدایان مطرح شد.واقع در دوران پس از عصر 

 

 کالمی حق بر محیط زیست در حقوق اسالم  -قواعد کلی فلسفی. 2

های اسالمی، محیط زیست اعم از آب، هوا،خاک، درختان، گیاهان و در آموزه

جانوران جایگاه و ارزش مهمی دارند که بیشتر ناشی از وحدت عناصر جهان و ریشه در 

(. طبیعت و محیط زیست در عین حال 21: 1382بینی توحیدی دارد)فتحی واجارگاه، جهان

ای از قدرت و عظمت که در اختیار انسان به عنوان خلیفه الهی قرار دارد، به عنوان نشانه

الهی توصیف شده است که این »خلیفه« را آن گونه که شایسته اوست متعهد به حفظ و 

: 1389)فهیمی ، مشهدی، Dalil Boubkeur, 2001:3-8).)حراست از آن نیز می نماید

در واقع محیط زیست در اسالم» امانتی« است که به انسان سپرده شده است تا از آن به ( 212

. براین اساس از لحاظ فلسفی و کالمی می (Naser,1968:96). نحو مناسبی بهره جوید

مندی افراد از محیط زیست  توان از برخی قواعد عمومی صحبت نمود که با ضرورت بهره

 نماید. همسو بوده و آنرا توجیه می

 قاعده نظام احسن.1-2

براساس این قاعده، نظامی که خداوند خلق نموده است، نظام احسن است و زیباترین 

لََقدْ خَلَْقَنا الْإِنسَانَ ِفی أَحَْسِن (، »106: 1398مخلوق خداوند هم انسان است.)فهیمی، 

( محیط زیسِت انسان، در جهانی که زندگی می نماید بسیار دقیق و به 4 –«)تین تَْقوِیمٍ

ای متعادل و مناسب و متوازن برای انسان خلق شده است. براین اساس انسان وظیفه گونه

نظیر حیات را که خداوند آنرا خلق نموده حفظ نماید. به همین سبب دارد که این تابلو بی

براساس محبت و  ایست و رابطه انسان با طبیعت رابطهانسان خلیفه خدا در روی زمین ا

گیری و مقهوریت و سلطه و بهره برداری بی رویه جنبه خالق و مخلوقی دارد نه جنبه انتقام
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ها نامیده شده است. از طبیعت که انسان امروز دچار آن است. در اسالم طبیعت مادر انسان

نظمی در طبیعت را کار ( ایجاد بی119 –ء گوید )فلیغیرن خلق اهلل()نساخداوند بزرگ می

 داند.رهروان شیطان می

آیات متعددی از قرآن کریم داللت بر ضرورت حفاظت و حمایت از محیط زیست 

نظام خلقت 1گوید؛خداوند تعالی از آفرینش انسان به خود تبریک میدارد. از جمله اینکه 

آدم  از تکریم بنی 2؛ت نموده استهنگ معرفی کرده و به دقت در آن، دعوآرا نظامی هم

خداوند بزرگ، 3گوید؛و سیر او در طبیعت و روزی دادن به او از طیبات سخن می

موجودات 4نماید؛موجودات عالم را دارای شعور و در حال تسبیح ذات الهی معرفی می

حفظ بر  5های شناخت وجود خداوند بزرگ معرّفی نموده است.منزلة نشانه هبعالم را 

محیطی تأکید شده است؛ چون خداوند هر چیز را به اندازه  های دزیستزن در پدیدهتوا

قرآن کریم  7فسادانگیزی روی زمین حرام دانسته شده است. دیگر آنکه 6خلق نموده است؛

 8کند.داند و از آن نهی میتخریب نسل و زراعت را کار افراد ظالم می

رْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلَْقْیَنا فِیهَا رَوَاسِیَ وَأَنَْبْتَنا فِیهَا مِْن وَالْأَفرماید:»قرآن کریم در این باره می

وَإِنْ ِمْن شَیٍٍْ إِلَّا عِْندَنَا  -وََجعَلَْنا َلکُْم فِیهَا مَعَایَِش وَمَْن لَسُْتْم َلهُ بِرَازِِقیَن  -کُلِّ َشیٍٍْ مَْوزُونٍ 

های (.و زمین را گستردیم و در آن کوه19-21 –«)حجر لُومٍخَزَائِنُهُ وَمَا نَُنزِّلُهُ إِلَّا بَِقدَرٍ مَعْ

ثابتی افکندیم واز هر گیاه موزون در آن رویاندیم و هیچ چیزی نیست مگر آن که 

فرستیم. این آیه بر توان ی معین فرو نمیهای آن نزد ماست و مال آن را به جز اندازهگنجینه

  
 (23. فَتَبارَکَ اهلُل أَحْسَنُ الْخالِقِینَ. )مؤمنون: 1

 (67. ما تَری ِفی خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُت َفارِْجعِ الْبَصَرَ َهلْ تَری مِنْ ُفطُور. )ملک: 2

 (17یِّباتِ. )اسراء: . لَقَدْ کَرَّمْنا بَنِی آدَمَ وَ حََملْناهُمْ ِفی الْبَرِّ َو اْلبَحْرِ َو رَزَقْناهُمْ مِنَ الط3َّ

 ( و غیره.61(، صف )59(، حشر )57(، حدید )55. آیات الرحمن )4

 (19عمران:  . إِنَّ ِفی خَْلقِ السَّماواِت وَ االٍَْْرضِ وَ اخِْتالفِ اللَّْیلِ وَ النَّهارِ الَیات الٍُِولِی االٍَْلْبابِ. )آل5

 (21ما ُننَزِّلُهُ ِإالّ بِقَدَر مَعُْلوم. )حجر: . وَ إِنْ مِنْ شَیْء ِإالّ عِنَْدنا خَزائُِنهُ وَ 6

 ( 56. ال تُفْسِدُوا ِفی االٍَْْرضِ بَْعدَ إِْصالحِها.... )اعراف: 7

 (205. إِذا تََولّی سَعی ِفی االٍَْرْضِ ِلیُفْسِدَ فِیها وَ یُْهلِکَ الْحَرَْث وَ النَّْسلَ وَ اهلُل ال یُحِبُّ الْفَسادَ. )بقره: 8
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گوید: مراد از توارن، مقدار ی توازن میارهو تعادل در طبیعت داللت دارد. سیدمرتضی درب

ی موزون و بار و بیهوده است و واژهی مورد نیاز است که کمتر یا بیشتر از آن زیانبه اندازه

گر وجود ترازوهایی برای ایجاد توازن و تعادل در پاداش و موازین در قرآن کریم نمایان

های ب دقیق و نظم شگرف و اندازه(. توازن نشان از حسا514: 1408کیفر است)طبرسی، 

ی معلوم بودن مقدار هر موجودی برای ی گیاهان است. مفسری دربارهمتناسب در همه

ی موجودات عالم دارای ظرفی هستند که نزد خداوند محفوظ است گوید: همهخداوند می

برای  کند و مقدار معلوم آن مقداری است که انسانو او مقدار معلومی از آن را خلق می

 (. 22: 1420شیرازی، ی حیات خود به آن نیازمند است)حسینیتکامل خویش و ادامه

 قاعده حکمت .2-2

دهی و هدایت جهان براساس حکمتی است که این براساس این قاعده سازمان

( بهترین 14 –دهی و هدایت با خود خداوند است. یعنی )احسن الخالقین()مؤمنون سازمان

آفرید. محیط زیست و عناصر است. لذا اگر نظامی بهتر ممکن بود می کنندگان هم اوخلق

اند. انسان موحد، هستی و عناصر به هم آن در ابعاد کوچ و بزرگ برای هدفی خلق شده

ای زنده، هدف و پوچ که پیکرهشعور، بیپیوسته محیط زیست را نه دستگاهی مادی، بی

داند. او علم، آرمان و آفرینندگی می حساس، خودآگاه، معقول، دارای نیروی اراده،

ها و نمودها با نظام دقیق علمی و متوجه به هدفی آهنگ پدیده ی همطبیعت را مجموعه

بینی و نوع نگرش در اسالم و با زیست بنا به جهانرو، حقوق محیطشمارد. از این متعالی می

  115دی خواهد بود. درآیه های پوچ گرا یا الحاتوجه به این اصل متفاوت از برخی اندیشه

ها وتمامی موجودات عالم ازجمله مظاهر محیط زیست بوده که سوره مومنون خلقت انسان

سوی ایم و شما بهبراساس تدبیر وهدفی می باشد: »آیا می پندارید که شما را بیهوده آفریده

 (115ما باز نمی گردید.«)مومنون،

ای عنوان نشانهاسالم، از محیط زیست بهمعنای دیگر حکمت این است که در دین مبین 

های قدرت وعظمت حق تعالی یاد شده و در این راستا بر لزوم بهره مندی صحیح از نشانه

ها را در این مسیر به تفکر در »انسان« از مواهب طبیعی تأکید گردیده است. همچنین انسان

ن زیبا و منسجم و به هم ها حفاظت از این جهاآنها دعوت نموده است. وظیفه همه انسان
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پیوسته و هدفدار با خلقت حکیمانه است و موجودات پلیدی چون شیطان که در صدد به 

( یاد 119«)نساء فَلَُیَغیِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِهم زدن صحنه زیبای خلقت و آفرینش هستند را با عنوان »

هی)تخریب محیط کند که از جمله صفات پیروان شیطان تغییر دادن آفرینش پاک المی

برد. در همین آیه که سخن از مکاید شیطانی است.  زیست و ایجاد فساد و تباهی( را نام می 

 وَلَأُضِلَّنَُّهمْ وَلَأُمَنَِّینَُّهمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَُیَبتِّکُنَّ آَذانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَُیغَیِّرُنَّگوید: »شیطان چنین می

ها را (و آن119«)نساء هِ وَمَْن یَتَّخِذْ الشَّْیطَانَ وَلِیًّا مِْن دُونِ اللَّهِ فََقدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُِبیًناخَلْقَ اللَّ

دهم و به کارهای خرافی سازم و به آنان دستور میکنم و به آرزوها سرگرم می گمراه می 

طرت الهی را به شرک گوش چهارپایانی را بشکافند و آفرینش الهی را تغییر دهند )و ف

 1364بگرایند( و هر کس شیطان را به جای خدا برگزیند زیان آشکار کرده است.)قرطبی ، 

:389 .) 

 قاعده امانت و مسئولیت .3-2

براساس قاعده امانت مواهب طبیعی و محیط زیست امانتی در دست انسان است که باید 

ای صحیح استفاده نماید. براساس این آنرا نگهداری نموده و این ودیعه الهی را به گونه

دار ودیعه الهی در زمین است، نه این که با طبیعت سرکش و اصل، انسان مسلمان، امانت 

قاهر روبرو باشد و لذا تأکید گردیده است که باید امانت را به اهل آن باز گرداند )ان  

های متدین انسان(. آباد کردن زمین کار وظیفه 58 –تودوااالمانات الی اهلها()نساء 

داران نگهداری از (. کار دین 61 –است)انشأکم فی االرض و استعمرکم فیها()هود 

پردازد. لذا پیامبران را فرستاد زیست میزیست است و انسان جاهل به تخریب محیطمحیط

 (.2 –های جاهل را از جهل بیرون آورد)یزکیهیم و یعلهم الکتاب()جمعه که انسان

در این رویکرد، اگر خداوند جهان را مسخر انسان گردانید به خاطر آن  از نگاه امانت

« قَدْ أَفْلَحَ مَْن تَزَکَّىبود که انسان با استفاده از این امکانات به تزکیه و پاکسازی برسد. »

(. به تحقیق رستگار شد آن که تزکیه نمود. استفاده انسان از این طبیعت مسخر 14 –)اعلی 

زیست را به همراه داشته، و بر این اساس خداوند به ذوالقرنین یاد ب محیطنباید جنبه تخری

داد که مقابل یأجوج و مأجوج سد دفاعی بسازند نه این که به تخریب طبیعت بپردازند با 

( و از هر چیزی 84 –«کهف وَآتَْیَناهُ مِْن کُلِّ شَیٍٍْ سََبًباها برای او مهیا بود »این که همه راه



هش هم ژپو
فصلنا

  
ب

 و رغ
الم 

س ق ا
حقو تطبیقی 

–  
هشی  هل ژپو

مقا
- 

  سال
نهم   – 

شماره
   

وم     
د

–       
ن     

بستا ات
140

1
 

 

 

 

228 

 
او دادیم و به داود نیز به جای ساختن سالح تهاجمی زره بافی را یاد داد  ای بهرشته

 (.80 –« )انبیاء وَعَلَّمَْناهُ صَْنعَةَ َلُبوسٍ َلکُمْ »

وَعَلَّمَْناهُ صَْنعَةَ لَُبوسٍ به داود نیز به جای ساختن سالح تهاجمی زره بافی را یاد داد »

تهاجمی و تخریبی از سالح دفاعی استفاده کرد  (.یعنی داود به جای صالح80« )انبیاء لَکُمْ

 (. 177: 1386آملی، همان طور که ذوالقرنین چنین کرد)جوادی

درست است که در ظاهر رابطه انسان با طبیعت رابطه تسخیری است. قرآن کریم 

(. آیا  20 –« )لقمان لْأَرْضِأَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَکُمْ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی ا فرماید: »می

 ندیدی که خداوند آنچه در زمین و آسمان است را مسخر شما گردانید.

اما انسان امانتدار الهی و زمین و آسمان مسخر انسان است و تمام موجودات عالم تحت 

( آنچه 1 –جمعه «)ُیسَبِّحُ لِلَِّه مَا ِفی السَّمَاوَاِت وَمَا ِفی الْأَرْضِ امر به اطاعت خداوند هستند »

ها برخالف طبیعت حرکت در زمین و آسمان است تسبیح گوی خدایند. و چنانچه انسان

 شود.کنند در مقابله با نظام کیهانی نابود می

( از دریا آنچه آنان را فرو پوشاند فرو پوشانده 78 –«)طه فَغَشِیَهُْم مِْن الَْیمِّ مَا غَشَِیهُمْ »

جهت این مجموعه نظام کیهانی است سرانجامی جز  یعنی حرکت فرعون چون برخالف

غرق و نابودی ندارد بنابراین موجودات عالم اعم از انسان و طبیعت هیچ کدام از خود 

استقاللی ندارند و در ملکیت تام الهی قرار دارند و تدبیر کل امور به دست خداوند است و 

 انسان امانتداری بیش نیست و خود مملوک الهی است.

رویکردها بیشتر ناظر بر ضرورت حفاظت از محیط زیست و بهره برداری معقول و این 

مناسب از آن تأکید دارند. در این رویکرد پذیرفته شده است که مواهب طبیعی در اختیار 

انسان قرار داده شده است و انسان خلیفه خداوند در زمین محسوب می گردد، لیکن بهره 

یعی باید نمایانگر وجه خلیفه اللهی انسان باشد. لذا هر گونه  برداری و استفاده از مواهب طب

 ایجاد آلودگی و تخریب آن در تعارض با این دیدگاه است.

در زمینه محیط زیست نیز در ادیان آسمانی از منظر تکلیف، تأکیداتی شده است. برای 

تولید مثل نمونه در دین اسالم می توان به رعایت حق نفقه حیوانات، حق حیات، بهدشت، 

: 1381و عدالت با حیوانات و ممنوعیت قطع درختان و... را ذکر نمود.) کالنتری ارسنجانی،
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( خداوند در آیات متعددی تکالیف انسان را یادآور می شود و صریحاً به منع 247 -286

( »هرگز  56دهد: »در زمین پس از اصالح ، فساد وتباهی ننمایید.«)اعراف،فساد دستور می

( به نظر مرحوم 77ن دنبال فساد نباش که خداوند مفسدان را دوست ندارد«)قصص،در زمی

عالمه طباطبایی » فساد هر نوع مصیبت وبالیی است که نظام آراسته وصالح جاری در عالم 

اختیار آدمیان نظیر جنگ، ناامنی از قبیل را بر هم زند وتفاوتی نمی کند که مستند به سوء 

(  195:1417له، خشکسالی و قحطی ... باشد یا خیر« )طباطبایی،حوادث طبیعی مانند زلز

ها در طبیعت میگردد که از نظر بنابراین فساد در این آیه شامل هر نوع تصرف نابجای انسان

باید هدفمند قرآن کریم ممنوع وحرام است زیرا که استفاده از محیط زیست می

 وارزشمدار باشد.

نسان در این جهان آزاد و مطلق العنان نیست. بلکه همچنین مطابق با اصل مسئولیت، ا

دربرابر خداوند، جامعه، طبیعت و محیط زیست و سایر انسانها پاسخگوو مسئول اعمال و 

افعال خویش است. این مسئولیت در مورد محیط زیست و منابع طبیعی نیز وجود دارد.  

نسان با ماشین فرق دارد، پذیر و ا انسان در بارگاه الهی کریم و خداجوست و مسئولیت

های آفرینش برای او برگ موعظه انسان حرکت رو به جلو دارد و قرآن و صفحه

-( در این خصوص برای نمونه میعلی)علیه السالم (.7 –است)لینذر من کان حیاً()یس 

» ازخدا  1.« اَلِْبقاعِ َو اَلَْبهائِمِ  اِتَُّقوا اهلَل فی ِعبادِهِ وَ بِالدِِه فَإِنَُّکمْ مَسُْئولُوَن َحّنی َعنِ فرمایند که: »

بترسید درباره بندگان وشهرهای او زیرا که در قیامت مورد سئوال واقع می شوید از همه 

چیز حتی در مورد اماکن وحیوانات«. به همین جهت، در ادیان الهی از جمله دین اسالم، 

جامعه و محیط زیست ها دارای تکالیف متعددی در برابر خود، دیگری، خداوند، انسان

( در این میان بخشی از تکالیف دینداران در رابطه با حفظ 1391هستند.)جوادی آملی، 

زیست است و داران نگهداری از محیطمحیط زیست به این امر بر می گردد و کار دین 

پردازد. لذا براساس اصل زیست میانسان جاهل و غیر معتقد است که به تخریب محیط

های جاهل را از جهل بیرون آورد)یزکیهیم و د پیامبران را فرستاد که انسانرسالت خداون

  
 .544، ص 166غه، خطبه البال . نهج1
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(. از جمله می توان به تکلیف به آباد کردن زمین به عنوان کار و 2 –یعلهم الکتاب()جمعه 

(. اشاره 61 –های متدین است)انشأکم فی االرض و استعمرکم فیها()هود وظیفه انسان

 نمود.

 قاعده وحدت.4-2

-ذکر می ر را در فلسفه اکولوژی ذیل عنوان اصل »وحدت زیست محیطی« این ام

( منظور از این اصل در فلسفه اکولوژی آن است که 211: 1388نمایند.)فهیمی ، مشهدی، 

روابط میان انسان ومحیط زیست نمی توان صرفاً به منافع یکی به جای دیگری اندیشید. 

نیز جزئی از انسان است. منافع یکی به منافع دراین نظریه انسان جزئی از طبیعت وطبیعت 

دیگری و بالعکس ختم می شود. بعبارت دیگر در محیط زیست »هر چیز« بر »همه چیز« 

-تأثیر دارد. جهان متشکل از موجوداتی وابسته به هم است نه مجموعه ای از اشیاء یا »انسان

ود انگیختگی،صدا، های« منفرد. هرموجودی در طبیعت دارای شکل درونی خاص خود ،خ

توانایی برای اظهار خود و در روابط جزء به جزء بخشی از کائنات است.)فهیمی ، مشهدی، 

1388  :211 ) 

در اندیشه اسالمی نیز محیط زیست واحدی غیر قابل تجزیه است وبین انسان ومحیط 

د، زیست در جهان هستی، جدایی قائل نیست. این رویکرد ریشه در جهان بینی توحیدی دار

یعنی جهان وهر آنچه که در اوست ماهیت»ازاویی«)انا اهلل( وبه »سوی اویی«) انا الیه 

( طبیعت ومحیط زیست درعین حال 21:1382راجعون( دارد. ) فتحی واجارگاه ودیگران،

ای از عنوان نشانهکه در اختیار انسان بعنوان خلیفه الهی در زمین قرار داده شده است، به

توصیف شده که که این »خلیفه« را آنگونه که شایسته اوست نسبت  قدرت وعظمت الهی

توان در برابر اندیشه دکارت در فلسفه قرار داد که نماید. این اندیشه را میبه آنها متعهد می

زمینه ساز انسان محوری در حوزه محیط زیست گردید. فلسفه دکارت میان ذهن انسان و 

در حوزه اکولوژی منجر به شکلی گیری تفکرات  جهان تفکیک قائل گردید. این فلسفه

(  در حالی 48: 1387دوالیستی در برابر رویکردهای کل گرا و مونیست گردید. )شقاقی، 

که نگاه توحیدی به طبیعت آنرا یک کل غیر قابل تجزیه و وابسته به اراده خالق می داند و 
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ی که در اختیار وی قرار داده شده در نهایت انسان که باید به عنوان خلیفه شایسته از طبیعت

 است حفاظت نماید.

 قاعده رحمت. 5-2

بشر برای طبیعت مجرای فیض و رحمت است. به این طریق که از جهت مشارکت فعال 

کند و به منزله دهانی است که در جهان معنوی به داخل جهان طبیعت نور افشانی می

ه خاطر ارتباط صمیمانه بین انسان و کند. بکشد و زندگی می طبیعت از آن طریق نفس می

(  320: 1952طبیعت به حالت درونی انسان در نظم خارجی بازتاب یافته است)سراج الدین، 

 در حقیقت، طبیعت بازتابی از روح آدمی است.

از دیدگاه اسالمی انسان به خاطر آن که دانشی نسبت به موجودات عالم کشف کند و 

ام نمای اسماء و اوصاف الهی تبدیل شود و باید به طبیعت با به انسان کامل یعنی آئینه تم

احترام بنگرد. هدف الهی نیز از خلقت انسان، ساختن انسان کامل است و انسان جایگاه 

خاصی در جهان دارد و در کانون فضای کیهانی قرار دارد و در همان حال آگاه و نگهبان 

عنوان خلیفه خداوند در زمین بر طبیعت  طبیعت است و اسماء همه موجودات را یافته و به

 حق سلطه و حکومت یافته است و این به معنی طغیان علیه آسمان نیست.

 قاعده منع فساد.6-2

حقوقی و فقهی دارد. براساس این قاعده فساد و آلوده نمودن  -این قاعد صبغه کالمی

جتناب از ایجاد زمین نهی گردیده است. تضمین حق بر محیط زیست برای انسان الزمه ا

فاید در زمین است. توجه به دلیل عقلی در استنباط احکام شرعی حفاظت از محیط زیست 

تواند همواره مورد توجه قرار گیرد. قاعده مالزمه در این خصوص شیوع بیشتری دارد و می

( 117: 1395)مشهدی، فهیمی، 1بر اساس آن حکم عقلی و شرعی باهمدیگر مالزمه دارند.

ونه می توان به ممنوعیت آسیب و ضرر به خود از طریق تخریب محیط زیست و برای نم

قبیح بودن ظلم و فساد و تعدی اشاره نمود. عقل هر گونه ظلم بی عدالتی و البته فساد را 

  
 کلّ ما حکم به العقل حکم به الشّرع، و کلّ ما حکم به الشّرع حکم به العقل. . 1
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از نظر عقلى هرگونه اقدام انسانى که به بر هم خوردن توازن و تعادل قبیح می داند. »...

اخالل در نظام زندگى و هالکت انسان شود، قبیح است. محیط زیست بینجامد و موجب 

در مقابل، تالش آدمى به منظور حفظ و صیانت محیط زیست و احیاى آن، که به تقویت 

توازن و تعادل عناصر آن بینجامد، موجب حفظ نظام، بقاى انسان و مصداق عمل نیکو 

ست که از جمله قضایاى رکن اساسى این دلیل، مسئله حفظ نظام و بقاى نوع آدمى ا است.

مشهور به شمار مى آید و آراى همه عقال بر آن استقرار یافته و شارع نیز در مقام خالق 

عقل، با آن موافق است. نتیجه حکم به ضمیمه قاعده مالزمه حکم عقل و شرع، وجوب 

، عظیمی،  154 :1392شرعى اصالح محیط زیست و حرمت تخریب آن است )جعفرى، 

1393  :182 .) 

عالوه بر این از لحاظ ایجابی نیز  وظیفه خلیفةالهی انسان آباد کردن زمین است نه 

(. او 61 –« )هود هُوَ أَنشَأَُکمْ ِمْن الْأَرِْض وَاسَْتْعمَرَکُمْ ِفیهَافرماید: »تخریب آن قرآن کریم می

خلقت طلبد. پیام آیات آن است که شما را از زمین آفرید و آباد سازی آن را از شما می

زمین هدفمند است و تمامی امکانات و استعدادها را خداوند بزرگ برای رشد و کمال 

ها در اختیار او قرار داده است و این متدینین هستند که در درجه نخست مخاطب این انسان

وظیفه یعنی آبادانی زمین هستند همان طور که آبادکنندگان مساجد کسانی جز مومنین بر 

های گویند آموزه( برخالف دیدگاه کسانی که می18 –نیستند )توبه  خدا و روز قیامت

های زندگی را افرادی زیست هستند، قرآن کریم مخربین عرصهدینی مخرب محیط

کنند و وظیفه اولیه خود را به فراموشی داند که به وظیفه خود عمل نمیایمان میبی

دارانه با طبیعت است و دستور امانت(. توجه قرآن کریم به رابطه 119 -سپارند)نساء می

(. 10 –« )جمعه وَابَْتغُوا مِْن فَضْلِ اللَّهِ مند گردد »ها بهرههای الهی انساندهد که از بخشش می

نماید  خداوند انسان را ضمن اینکه خلیفه معرفی می نماید وی مکلف به آبادانی زمین می
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(. اوست که شما را از زمین پدید آورد 61 -«)هود َرکُمْ فِیهَاهُوَ أَنشَأَُکمْ ِمْن الَْأرْضِ وَاسَْتعْمَ»

 و شما را بر آبادانی آن گماشت.

 داند:قرآن کریم کفران نعمت را موجب بروز سختی و تنگی در زمین و دریا می

الَّذِی عَمِلُوا لَعَلَُّهمْ ظَهَرَ الَْفسَاُد ِفی اْلَبرِّ وَالَْبحْرِ بِمَا کَسََبْت أَیْدِی النَّاسِ ِلُیذِیَقُهمْ بَْعضَ »

(.بروز فساد در خشکی و دریا به خاطر اعغمال مردم است. تا خداوند  41 -«)رم یَرْجِعُونَ

روی در ها را شاید که باز گرداند.اسراف و زیادهی بعضی از اعمال آنبچشاند. نتیجه

کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا وَفرماید:» زیست حرام است. قرآن کریم در این باره میاستفاده از محیط

(.بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید که 31 -«)اعراف تُسْرِفُوا إِنَُّه لَا ُیحِبُّ الْمُسْرِفِیَن

گوید از عادات نماید و میخداوند مسرفان را دوست ندارد.قرآن کریم از فساد نهی می

(.آنان که 152 -«)شعراء أَْرضِ وَلَا ُیصْلُِحونَالَّذِیَن ُیْفسِدُونَ فِی الْاقوام نابه کار این بوده که:»

تر از فساد در ی دیگر به طور جدیکنند.و در آیهکنند و اصالح نمیدر زمین فساد می

»وَإِذَا تَوَلَّى سََعى  (.156 -«)اعراف وَلَا تُْفسِدُوا ِفی الْأَرِْض بَعْدَ إِصْلَاحِهَاکند:»زمین نهی می

مطابق این آیه 1ِفیهَا وَیهْلِک الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللُّه الَ یحِبُّ الَفسَاَد«؛فِی اأَلرْضِ ِلیْفسِدَ 

شوند، برای فساد در زمین، کوشش گردانند و از نزد تو خارج می»هنگامی که روی بر می

دانند خدا فساد را دوست سازند با آنکه میها و چارپایان را نابود میکنند و زراعتمی

های حیوانی و انسانی یاد در این آیه به صراحت از زراعت و چهارپایان و نسل دارد«.نمی

از فقها در بحث از احکام محیط زیست و ممنوعیت اسیب به این آیه شده است. بسیاری

 ( 324 :1392وند، اند.)یوسفشریفه تمسک جسته

( در زمین فساد 183شعراء «)وَلَا تَعَْثوْا ِفی الْأَرْضِ مُْفسِدِینَ فرماید: »همچنین قرآن می

نکنید. این آیه دستور به جلوگیری از فساد در زمین دارد که نتیجه آن ضعف مراکز 

 (. 312: 1386آملی، فرهنگی و سپس بروز آن در مردم است)جوادی

  
 .205. سوره بقره، آیه 1
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 نتیجه گیری 

کالمی و فلسفی حق بر محیط زیست تا کنون کمتر تأمل شده -در مورد مبانی فلسفی

های امروزه مسئله حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از چالشاست.  درحالی که 

تخریب محیط زیست، که به دنبال آن زمینه طرح »حق بر  جهان ما محسوب می شود.

محیط زیست سالم« را برای افراد انسانی در ادبیات حقوقی مطرح نمود؛ ناشی از مشکالت 

 طرح گردید. و مسائلی بود که در واکنش به این بحران  در جوامع م

های اسالمی کالمی این حق در چارچوب آموزه-مبانی فلسفیدر این مقاله سعی شد به 

و حقوق غرب پرداخته شود. به عنوان نتیجه می توان گفت از میان مبانی حق بر محیط 

زیست سالم می توان به طبیعت محوری، انسان محوری، خدا محوری، مالکیت محوری و 

نگارندگان بر این باورند که ضمن نقد رویکرد سکوالر حاضر در  سکوالریسم اشاره نمود.

جهان نباید از ابعاد متافیزیکی، کیهانی و مابعد الطبیعه محیط زیست و حقوق آن نیز غافل 

ماند. در قسمت دوم مقاله نیز سعی شد برخی قواعد کلی فلسفی و کالمی ناظر بر حمایت 

نج قسمت  تحلیل و بررسی شود که شامل قاعده از این حق در منابع و حقوق اسالمی در پ

نظام احسن، قاعده حکمت، امانت و مسئولیت، وحدت، رحمت و منع فساد در روی زمین 

اصل نظام احسن محیط زیست جهانی  توان گقت شود. به عنوان نتیجه این بخش نیز میمی

جهانی را  نماید. اصل حکمت، محیط زیسترا در یک چارچوب مشخص و دقیق تبیین می

دارای هدف مشخص و نیز هماهنگ و دارای نظم معرفی می نماید. اصل امانت و مسئولیت 

 دهد.انسان را در برای حفاظت از محیط زیست امین و مسئول قرار می
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