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چکیده
بحث در زمینه" حق بر محیط زیست در فقه " ،از جمله مباحث بنیادي و پایهاي در استتنبا
است که شناخت الزم نسبت به آن مبناي بسیاري از احکتام و فتتوا و قتوانی مستتنبط از ادلته در
خصوص نحوه بهره برداري از محیط زیست قترار متیگیترد ،ایت بحتث نتو پیتدایی استت کته
تاکنون در فقه امامیه بطور جدي بحث نشده ،آنچه در ای مقاله بررستی متیشتود گتام جدیتد
جهت قراردادن محیط زیست در قالب یک حق از حقوق نسل سوم که یتک منفعتت جمعتی و
حق جمعی و عمومی است ای واژه را از نسل سوم حقوق بشر در حقوق بتی الملتل بته امانتت
گرفتهایم و به دنبال آن در فقه امامیه هستیم که چگونته بته حتق بتر محتیط زیستت بایتد رستید.
قاعدتاً براي اثبات ای حق باید به ادله و منابع و مبانی و اهداف و ضمانت اجرایتی ایت حتق در
فقه امامیه بپردازیم چرا که ای حق ،یک حق حقوقی است نه یک حق اخالقی ،یافته مقالته ایت
است که آموزه هاي فقه امامیه در حق بر محیط زیست توان حق انگاري محتیط زیستت را دارد
وقتی سخ از حق است دیگر مثل حق نسل اول و دوم نیست کته یتک طترف محتق و طترف
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دیگر مکلف ،یک طرف بدهکار و طرف دیگر طلبکار باشد ،بلکه حق بر محیط زیست در فقته
امامیه یعنی تحقق یک مسئولیت جمعی وحقوقی است نه مسئولیت اخالقتی ستخ از حتالل و
حرام بودن ،مجازات کتردن ومجتازات داشتت متعتدیان و متجتاوزان بته محتیط زیستت استت.
بنابرای با توجه به محق و مکلف بودن انسان ،امانت الهی (تعهد ،تکلیف و والیت الهی) و حتق
جمعی بودن محیط زیست ،منفعت جمعی و اینکه سود و زیتان ایت حتق متوجته جامعته بشتري
است حقی است عمومی که در قالتب امتر بته معترف و نهتی از منکتر بته عنتوان یتک فریضته
همگانی باالتری ضمانت اجرایی شتکل گیتري مستئولیت مشتتر

استت عتالوه بتر ضتمانت

اجرایی بیرونی ،ضمانت اجرایی درونی منبعث از حق حقوقی استت و شتخص ختاطی و ظتالم،
ضام و پاسخگو و مستوجب مجازات گردد.

واژههای کلیدی :فقه ،محیط زیست ،حق ،امانت ،مسئولیت همگانی ،منفعت جمعی.
مقدمه
محیط زیست گرایی در اسالم به صورتی پایدار در نقش انسان به عنوان مباشتر ،و مستئولیتی
که خدا در قالب امانت بر انسان قرار داده است ،ریشه گرفته است .در

معنا و ماهیت حتق بتر

محیط زیست در فقه متوقف بر فهم معناو ماهیت حتق استت اینکته حتق در فقته امامیته بتر چته
نظریه اي استوار است آخوند خراسانی مینویسد" :حق ،اعتبار خاص است که آثار خاص خود
را دارد .از جمله ای آثار سلطنت است مانند ستلطنت بتر فستخ عقتد در حتق خیتار یتا توانتایی
داشتتت بتتر تملتتک بتته عتتو

در حتتق شتتفعه"(آخوندخراستتانی ،)1 :4101 ،میتترزا نتتانین

م گوید«:حق عبارت است از سلطه ضعیف بر مال یا منفعت» .نیز گفته شده است« :حتق نتوع
سلطنت بر چیز است که گاه به عی تعلّق م گیرد مانند :حق تحجیر ،حق رهت و حتق غرمتا
در ترکه میت و گاه به غیر عی تعلّق م گیرد مانند حق خیار متعلّق به عقد گاه ستلطنت
متعلّق بر شخص است مانند :حق حضانت و حق قصاص .بنابرای  ،حتق یتک مرتبته ضتعیف از
ملک و بلکه نوع از ملکیت است» .همچنی گفته شده است« :حق عبارت است از قدرت یک
فرد انسان مطابق با قانون بر انسان دیگر ،یا بر یتک متال و یتا بتر هتر دو ،اعتم از ایت کته متال
مذکور ماد و محسوس باشد مانند خانه ،یا نباشد مانند طلب» .محققی مینویسد :نظریته هتاي
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مبتنی بر عنصر سلطنت در همه انحاي آن " سلطنت فعلیه"(انصاري ،4141 ،ج "،)2 :9اقتداري"
( ستتبزواري ،4149 ،ج" ،)921 ،9ضتتعیف" (نتتانینی ،4919 ،ج )14 :4و نیتتز " نظریتته ملکیتتت"
(مامقانی )91 :4910 ،و" نظریه ستزاواري" ( وحیتد خراستانی ،4921 ،ج )21 ،4در تبیتی ختود
نسبت به ماهیت حق ،قسمتی از چیستی را بیان مینماینتد امتا در ازاي آن بته اشتکاالت بنیتادی
دچارند تنها نظریه اي که میتوان در عنوان چیستی ماهیت حق به دفتا از آن پرداختت "نظریته
اعتبار" است که با تاکید بر معناي " ثبوت اعتبتار شتده" بته عنتوان عنصتر اصتلی حتق در همته
حقوق ،معانی مختلف آنها چون حق ملکیت ،سلطنت ،منفعت ،انتفا  ...،در قالب اعتبار ثابتت و
مستند به دارنده حق و لحاظ آثار و احکام ناشی از ای استناد به عنوان اموري قابل تفستیرند کته
ثبوت و استقرار آنها براي صاحب حق اعتبارگردیده استت فقیهتی نیتز متینویستد " :حتق امتر
اعتباري است زیرا حق چیزي نیست جز سلطنت اعتباري مجعتول در عتالم اعتبتار کته از ناحیته
عقال یا شار به شیء خاص یا شخص خاص اعتبتار متیگتردد و از جملته آثتار آن ،ستقو بته
واسطه اسقا است .به خالف منفعت که از امور واقعیته استت"( بجنتوردي ،4142 ،ج)419 ،4
در خصوص تبیی ماهیت حق دو نکته الزم است:
 -4دخالت و تاثیر عناصري چون سلطنت ،ملکیت و سزاواري در شکل گیري اعتبار حق.

 -9عدم انحصار ای اعتبار به موارد یاد شده و یا برخی از آنها
بنابرای حق ،که انبعاث آن ناشی از مصلحت جعل و اعتبار موجود در موضو و متعلتق آن
است با حفظ معناي لغوي بنیادی آن ،یعنی "ثبوت" بر حسب موارد و مصادیق ،معانی مختلف
و گوناگون دارد به عنوان مثال ،در حق ملکیت ،اعتبار حتق بته معنتاي ثابتت دانستت مالکیتت و
آثار منبعث از آن براي مالک است ،میتوان گفت اعتبار حتق بتر محتیط زیستت ثابتت دانستت
اینکه محیط زیست ،امانت الهی براي بشر و ایجاد مسئولیت مشتر

بر تمتام ابنتاء بشتر و حتق

جمعی است .در حق سلطنت ،به معناي اعتبارثبات و استقرار سلطنت و آثار مترتب بتر آن بتراي
شخص صاحب سلطه میباشد .مانند آیات الهی دال بر تسخیر انسان نستبت بته محتیط زیستت و
اقدام به عمران و آبادانی و استفاده بهینه از محیط زیست و امر به معروف و نهی از منکر در ایت
خصوص طوري که انسان مکلف در صورت تعدي و تفریط (حسینی عاملی  ،4142 ،ج11 :94
تا  )10و ورود خسارت و ضرر ،افساد ،اسراف ،ضم ارتکتا بته حرمتت ،طبتق قواعتد فقهیته
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اتالف و تسبیب (نجفی ،بتی تتا ،ج 12 ،91و ج 494 ،19متدرس 4102 ،هتت ق  492 ،و الحستینی
المراغی ،4141 ،ج 911 ،9اردبیلتی 4109 ،هتت ق ،ج ،)109 ،40و ال ضترر (شتیخ صتدوق ،مت
الیحضره الفقیه ،ج  )991 :1موجب ضمانت اجرایی درونی(راعتی ،4929،ظرفیتتهتاي حقتوق
بشري فقه )9 ،و بیرونی (بجنوردي 190 ،4104 ،مصطفوي )411 ،4194 ،است همچنان که در
قضیه سمره ب جند هدف ایجاد امنیت خانوادگی که نوعی حق جمعی است مد نظتر بتوده و
در حق انتفا به معناي انتفا اعتبار گردیده براي شخص منتفع و احکتام و منتافعی استت کته از
وجود چنی حقی سرچشمه میگیرند و به عبارت دیگر ای تستلط بتر محتیط زیستت مبتنتی بتر
کسب منفعت جمعی بوده که سود و زیانش متوجه جامعه بشري است به عبارت دیگر ذي حتق
و م علیه الحق جامعه بشري است .بنابر ای نظریه میتوان گفت :حتق بتر محتیط زیستت یتک
حق اعتباري و حق انسان بتر محتیط زیستت استت بته ایت معنتی کته انستان هتا در قبتال محتیط
زیست،هم محق و هم مکلف هستند .دکتر نانجی در مقاله ي خود که به کنفرانس سازمان ملتل
درباره پرسپکتیوهاي اسالمی در اعالمیه جهانی حقوق بشر تسلیم کرده است ،بیان متیکنتد کته
نقش سرپرستی واگذار شده به انسان همچنی یک موضع اخالقی را نستبت بته توستعه ي منتابع
طبیعی و فضاي عمومی اي ایجا

میکند که انسان در آن سکونت گزیده است .ای سرپرستتی

– آنگونه که از آن نام برده شده است – به منظور تداوم ای هدایا که از سوي خدا هدیته شتده
اند هم نوعی حق و هم نوعی وظیفه تلقی میشود (جانسون .)21 :9001 ،آنجا که شناسایی یک
حق با کرامت انسانی سازگار باشد و با اصل تعقل و اندیشه تبیی شود فقه استالمی در شناستایی
آن بر اساس ادله اربعه اقدام و اگر در شناسایی آن حق با کرامت انستانی در تعتار

باشتد و بتا

اصل تعقل و اندیشه در ستیز قرار گیرد یا آنجا که نحتوه اجتراي یتک حتق بته کرامتت انستانی
صاحب حق ،لطمه وارد کند ،فقه اسالمی از شناستایی آن حتق ختودداري متی کنتد .عتده اي از
فقهاء قانلند :به رغم نظریه اعتباري بودن حق که نظریه اي مشهور است ،ایت کبتراي کلتی قابتل
نقض است زیرا برخی حقوق مانند حق حیات و حق اطاعت خداوند ،نیازي بته جعتل و اعتبتار
ندارد ،بلکه به صورت تکوینی و فطري وجود دارد .مهمتر آن که حقوق فطري و تکوینی ،پایته
و منشأ حقتوق وضتعی و اعتبتاري استت ( .الریجتانی ،جلسته 410مورخته  )4920/9/2بنتابرای
دیدگاه محیط زیست محق و انستان هتا مکلتف هستتند .حتال در جمتع بنتدي متیتتوان گفتت
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آموزه هاي فقهی در زمینه حق بر محیط زیست از ظرفیت و توانایی مثال زدنی برختوردار استت.
مبنایی تری آموزه فکري در ای راستا ایجاد رویکرد امانت گونه در همگان است ،پس انسان در
هر دو صورت –اعتباري و تکوینی و فطري -مکلف و مسئول حفظ و بهره برداري بهینه از ایت
امانت الهی میباشند فقته استالمی امتر بته تعتاون و دوري از اثتم و دشتمنی را سترلوحه برنامته
مؤمنان در عرصه اجتماعی قرار داده و از آنها خواسته که در امور خو با یکدیگر تعاون داشته
باشند و در عی حال قلمرو و مصادیق کارهاي خو را توسعه داده و شامل هر نو عمتل خیتر
دانسته است و از طرف دیگر از مساعدت کردن نسبت به امور زشت و بد نیز نهی کترده استت.
ای نگاه ریشه در همبستگی انسان ها دارد .اگر چه فقه در تمتام ابعتاد حقتوق بشتري از ظرفیتت
باالیی برخوردار استت امتا در نگتاه بته حقتوق جمعتی نگتاهی نوآورانته دارد .دعتوت از همته
موحدان ابراهیمی براي شکل دهی همبستگی جهانی بزرگ تتری بستتر امنیتتی را بتراي همگتان
شکل داده استت ( .راعتی )1 :4929 ،و در راستتاي حفتظ امانتت الهتی مبتانی ایت تکتالیف بته
صورت ایجابی و سلبی در ادله اربعه بوضوح بیان شده است.

مبانی ایجابی حق بر محیط زیست سالم
با نگاهی به متون دینی و از جمله قرآن کریم میتوان دریافت که محتیط زیستت موهبتت و
امانت الهی و قابل اقامه و بهره برداري براي همگان است و تالش بتراي بته حفتظ و حمایتت از
آن ،براي بهره مندي بهینه از آن باعث ایجتاد نشتا و طتراوت روحتی و جستمی و انجتام بهتتر
فرانض و تکالیف دینی و شغلی و اجتماعی و ساخت خود و جامعه انسانی جهت نیل بته کمتال،
مورد اهتمام اسالم است .بدون تردید خداوند مواهب ومنابع طبیعتی را بته منظتور بهتره بترداري
عادالنه انسان آفریده و آن ها را تحت تصرّف و مسخر انسان قرار داده است خداوند همه چیز را
در طبیعت براي انسان خلق کرده است و چنی اراده نموده که مواهتب طبیعتی در اختیتار انستان
باشد" .و سخر لکم الشمس و القمر دانبتی و ستخر لکتم اللیتل و النهتار( ".ابتراهیم )99/اصتوالً
هدف نهایی از آفرینش آن چه در آسمان ها و زمتی قترار دارد ،استتفاده شایستته انستان از ایت
منابع است خداوند میفرمایتد ":خداونتد شتما را از ختا

بیافریتد و شتما را متأمور عمتران و

آبادانی آن نمود"(.هود )14/بنابرای  ،دیدگاه افراطی حمایت از محتیط زیستت کته هتر گونته
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تصرّف در طبیعت به وسیله انسان را نفی میکند ،با اهداف آفرینش و آموزه هاي قرآن ستازگار
نیست امّا ای استفاده از منابع ،داراي محدودیّتهایی است .اصل عدالت و رفتاه عمتومی نشتان
میدهد که ای مواهب به یک صنف و قبیله و حتّی نسل خاص اختصاص ندارد بلکه متعلّق بته
همه مردم و همه نسل ها است قرآن ،محیط زیست را حق همگان می دانتد" :و االر

وضتعها

لالنام( ".الرحم )40/یعنی :و (خداوند) زمی را براي همگان قرار داد بر مبناي ای آیه کریمه،
زمی و محیط زیست آن ،حق همگانی است و همه حق دارند از آن بهتره منتد شتوند .بنتابرای ،
استفاده از ای حق ،باید به گونه اي باشد که امکتان استتفاده و بهتره بترداري از آن ،بتراي نستل
حاضر و نسلهاي آینده حفظ شود .ثروت هتاي جهتان ملتک حقیقتی خداونتد استت و خداونتد
اجازه فرموده است که افراد ای ثروت ها را مطابق مقررات به خود اختصاص دهنتد (طباطبتایی،
 ،4911ج .)991 ،9ای دسته از آیات بیان میکنند که خداوند طبیعت و محیط زیستت را بتراي
انسان در همه زمانها آفریده و انسان حق تصرف و استفاده از آن را دارد (گرجی)441 :4919 ،
خداوند در سوره بقره میفرماید" :هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَکُمْ ما فِی األْرْ ِ جَمِیعاً"(بقتره )92/یعنتی :و
اوست آن (آفریننده اي) که همه آنچه در زمی است براي شما آفرید ای آیه بهتره بترداري از
منابع و منافع زمی را متعلق به همه انسانها ،در همه زمانها میداند کته بایتد بته طتور اصتولی و
صحیح ،در جهت رفع نیازها و رعایت حقوق دیگر انسانها در همته دوره هتا صتورت پتذیرد.در
آیتتته دیگتتتر خداونتتتد متتتیفرمایتتتد" :وَ لَقَتتتدْ مَکَّنّتتتاکُمْ فِتتتی األْرْ ِ وَ جَعَلْنتتتا لَکُتتتمْ فِیهتتتا
مَعایِشَ"(اعراف)40/یعنی :شما را از امکانات زمی بهره مند ستاختیم و وستانل معیشتت شتما را
در آن فراهم کردیم .ای آیه نیز ،بیان کننده توانایی و امتیازي است که انسان روي زمتی دارد،
تا جایی که در آن وسانل زندگی او فراهم شده است .روشت استت کته داشتت محتیط زیستتی
سالم ،جزء اولی حقوق انسان براي زندگی در روي زمی است .بر همی استاس ،خداونتد نیتز،
پهنه طبیعت را زیستگاه انسانی قرار داده است .نکتهاي که باید بدان توجه داشت ای استت کته،
هرگاه حقّی براي انسان نسبت به چیزي پدید آید ،در مقابل آن تکلیفی نیتز خودنمتایی خواهتد
کرد .به عبارت دیگر حق و تکلیتف ،دو روي یتک ستکّهانتد .اگتر استتفاده و بهتره بترداري از
طبیعت و محیط زیست براي انسان به رسمیت شناخته شده ای حق ،تکلیفی نیز ایجتاد متیکنتد
و آن ای است که انسان ،وظیفه دارد به گونه اي از حق خود استفاده کند که به حقتوق دیگتران
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لطمه اي وارد نکند (اب ادریس حلی .)11 ،4144 ،لذا همه حق دارند از آن بهره مند شون نقش
بشر به عنوان جانشی  ،قویا بر مفهوم بهره برداري از منابع طبیعت ،وقتی که اتفاق میافتند ،تتاثیر
میگذارد .در الگوي سرمایه داري مبتنی بتر افتراد عالقته منتد بته ختود" ،بهتره بترداري" تعبیترِ
معنایی منفیِ استفاده از محیط زیستت فقتط بته منظتور حفتظ منتافع شخصتی را بتا ختود یتد
میکشد .در الگوي اسالمی و بر اساس سرپرستتی انستان از طبیعتت ،بهتره بترداري بتار معنتایی
مثبتِ تولیت با خدا را به منظور نفع رساندن به گروه انسان ها به همراه دارد .بنابرای  ،دکتر نصتیر
متذکر میشتود کته در قتوانی استالمی (شتریعت) "مالکیتت عبتارت استت از یتک مستئولیت
اجتماعی ،حقیقتی که روابتط موجتود بتی جامعته و زمتی  ،و میتزان ستهم استالم در تنظتیم آن
مالکیت را تأیید کرده و آن را نظم و نظام میبخشتد ".بته طریتق مشتابه ،جتوز آبراهتام متتذکر
میشود که گرچه محققان کلمه ي عربیِ سخّره در آیات قرآنی مربو به محتیط زیستت را بته
مفهوم تابعیت ،سر سپردگی و یا بهره برداري در نظر میگیرند ،بتا اینحتال "رابطته موجتود بتی
انسان و غیر انسان نه از نو رابطه ي سلطه و استثماربلکه از نو رابطه ي امانتِ نهاده شده بتراي
افراد بشر توسط خداي متعال است" و هر گونته ستوء استتفاده در ایت راستتا خیانتت بته امانتت
محسو

میشود .بنابرای  ،هم از طریق نظریه ي مدیریتی و هم از دیدگاه امتانتی ،کته خداونتد

در اختیار بشر قرار داده است ،مفهوم بهره بترداري از طبیعتت بته معنتاي کلتی و استتفاده عمتوم
انسان ها از آن است و نه اینکه سوء استفاده از آن و تخریب محتیط زیستت فقتط بته ختاطر نفتع
شخصی (جانسون .)22 :9001 ،با توجّته بته ایت کته در نظتام استالمی ،دولتت ،مقتتدر و داراي
اختیارات فراوان است و بیش تر منابع طبیعی نیز یتا در مالکیّتت آن یتا اداره و سرپرستتی آن بته
نمایندگی از متردم در اختیتار آن قترار دارد ،لتذا نقتش دولتت در ایت رابطته بته مراتتب نقتش
گستردهاي است ،زیرا ...باید مسئولیت بارهایی را که انسانها از تحمل آن به خاطر برختورداري
محدود از منابع ،ناتوان هستند بر دوش بکشد ،بنابرای تدبیر بهرهبرداري از ایت منتابع و در نظتر
داشت منافع عموم مردم و حتّی نسلهاي بعد امکتان پتذیر استت البتّته مقصتود ایت نیستت کته
دولت خود تصدّي بهره برداري از ای منابع را عهده دار باشد بلکه اصل اوّلیّه در نظام استالمی
ای است که استفاده از منابع به خود مردم واگذار شود و دولت فقط با وضتع قتوانی مناستب و
دقّت در اجراي آن حقوق ،مصالح و منافع عموم را دنبال کند و فقط در منابعی کته منتافع ملّتی
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مقتضی تصدّي دولت است یا امکان واگذاري به بخش خصوصتی نیستت بته استتخراج و بهتره
برداري اقدام میکند .از آنجا که هدف خداوند از در اختیار گذاشت طبیعتت بتراي انستان ایت
است که جهت رفاه ،آسایش و تکامل خود از آن بهرهمند شود .بنابرای  ،اگر در استفاده از ایت
امکانی که در اختیار او قرار گرفته ،زیاده روي کند ،بر ختالف آن هتدف متعتالی اقتدام کترده
وموجب تضییع حق دیگران و ظلم در حق آنها و ضمانت آور است (حستینی خامنته اي)4929 ،
که نتیجه اش ورود خسارت و به خطر افتادن حیات خود او و دیگران و بازماندن از سیر تکاملی
در مسیر سعادت دنیا و آخرت خواهد بود (باهنر .)21 :4912 ،بتا ایت همته ،تصترف در محتیط
زیست باید به گونهاي باشد که انسان را در جهت دستیابی به حیتات طیبته و توستعه متعتادل کته
ضام ارتقاي وضع جسمی و روحی بشتر استت ،یتاري کنتد (ربتانی .)999 :4912 ،بته عبتارت
دیگر ،تصرف در محیط زیست باید به شتیوهاي باشتد کته آدمتی را بته غایتت و هتدف خلقتت
برساند .بدی جهت ،استفاده از آن به طور دلخواه و بدون در نظتر گترفت ایت کته ایت نعمتهتا
وسیله اند نه هدف ،خود باعث گمراهی و انحراف انستان از مستیر حتق خواهتد بتود .انستان بته
عنوان موجودي مختار ،باید به ای واقعیت ت دهد ،که زمی همان گونه که محل رشد تکوینی
و جسمی اوست ،باید محیط تکامل روحتی و معنتوي او نیتز باشتد و چتون استبا و مقتدمات
تکامل روحی اش ،ارادي و اختیاري است ،پتس بایتد بته شتیوه اي عالمانته و مدبّرانته از محتیط
زیست ،براي ای هدف متعالی استفاده کند (اصغريلفمجانی.)29 :4912 ،
مبانی سلبی حق بر محیط زیست سالم
مبانی ای حق دنبال چرایی امضاي شار مقدس است که حق جمعی را تایید و امضا نموده
و کسی حق ندارد و نمیتواند به محیط زیست ضرر برساند چون منفعت جمعی استت .تخریتب
یا اتالف یا آلوده سازي محیط زیست بنابر ادله اربعه آیه هاي قرآن ،روایت هتا ،اجمتا  ،عقتل،
قواعدفقهی همچون اتالف و الضرر و ،...منفی و حتی حرام بوده و انسان موظتف و مکلتف بته
جبران خسارت است که مبانی سلبی حق بر محیط زیست بیانگر ای تکلیف جدي میباشد چترا
که مسلما محیط زیست ناسالم ،میتواند خطرات جبران ناپذیري بر سالمت روحتی و جستمی و
روانی انسان ها داشته باشد .با دقت در فقه امامیه میتتوان قواعتد و مقتررات متورد نیتاز آن را از
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متون دینی استخراج کرد به طوري که میتوان یک مکتب زیست محیطی جامع را ارایته کترد
(گرجی )441 :4919 ،ازآنجا که آموزههاي دینی و فقه اسالمی اهتمتام بته پتاکیزگی طبیعتت و
حفظ محیط زیست و بهره برداري عادالنه (اسراء 91/و نحل ،)20/دارند بتدیهی استت کته هتر
چه سبب از بی رفت حق حیات شود ،از نگاه اندیشه دینی نتاروا و در متواردي حترام و ضتمان
آور است خداوند میفرماید ":آنان که در زمی فساد متیکننتد از زیتان کاراننتد(".بقتره 91/و
اعراف )11/بنابرای  ،هر گونه بهره برداري که به تهی سازي منابع پایان پتذیر یتا تخریتب منتابع
تجدیدپذیر بیانجامد ،طبق قاعده الضرر ،اتالف و تسبیب و ضمان (اب اثیر ،مبار

ب محمتد،

 ) 4911و منع از اختالل نظام ،ممنو و وظیفه ملت و دولت آن است که از ارتکا فعّالیتهاي
آالینده بپرهیزند .اصوالً وظایف دینی انسان در ارتبا خداوند ،انسان ها و طبیعت تتدوی شتده
یعنی برخی از تکالیف دینی و سفارشهاي اخالقی ،به منظتور حفتظ و تقویتت رابطته انستان بتا
آفریدگار او است و بعضی از آن ها به رابطه او با دیگران ارتبا دارد مانند خانواده ،بستتگان و
سایر انسان ها ،و گروهی از آن ها نیز در بتاره ارتبتا او بتا طبیعتت و جتانوران و گیاهتان استت.
بدیهی است هر چه رابطه انسان با معبودش نزدیک تر شود ،درباره دو محتور دیگتر نیتز اهتمتام
بیش تري خواهد داشت یعنی انسان خداشناس و پرهیزگار هیچ گاه به دیگران ستم نمیکنتد و
در صدد تخریب طبیعت و آسیب رساندن به گونههاي گیاهی و جانوري نخواهد بتود همچنتان
که اهتمام و توجّه به دیگر انسان ها و محیط زیست ،به عبودیّت انستان افتزوده و محتیط امنتی را
سبب نزدیکی بیش تر به خداوند میشود .نکته قابل توجّه ای استت کته فعّالیتتهتاي انستان در
طبیعت ،به گونه اي با رابطه او با انسان ها مرتبط است براي مثال ،مثالً هرگاه کسی آبی را آلوده
کند ،از یک طرف با دستور شر درباره پاکیزگی آ ها مخالفت کرده و از طرف دیگر ستبب
تضییع حقوق دیگران شده و اسبا اضرار به آنها و مانعی براي ایجاد محیط ام و سالم و پا
براي ارتبا و عبودیت را فراهم ساخته استت .بته ویتژه اگتر اثتر ایت آلتودگی فراگیتر باشتد و
انسانهاي بسیاري از ای نسل و نسلهاي را شامل شود ،به مراتب گناه آن بزرگتر خواهد بود.
دولت نیز بر اساس اصل رفاه عمومی و به لحاظ ای که داشت محیطتی پتاکیزه از ضتروري
تری امور در رفاه است ،وظیفه دارد زمینته انجتام ایت مهتم را فتراهم ستازد بنتابرای  ،یکتی از
اصول محوري در فعّالیت هاي دولت ،پرهیز از آلتوده ستازي محتیط در حتدّ امکتان استت و در
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کنار آن نیز مکانهایی را مانند گردشگاهها ،جنگلهتا وپتار هتا بته منظتور تفتریح و آستایش
مردم اختصاص دهد و آن ها را از هتر نتو آلتودگی حفتظ کنتد .همچنتی در واگتذاري منتابع
طبیعی جهت فعّالیت بخش خصوصی ،همواره اصل ،حفاظت از محیط متورد نظتر استت و بایتد
با نظارت هاي مستمر و تنظیم ابزارهاي اجرایی مؤثّر در انجتام آن بکوشتد .همچنتی در جایگتاه
مدافع حقوق همه مردم و جلوگیري از ضرر رساندن به آن ها ،سایر فعّالیت هاي بخش خصوصی
را همتتواره متتورد نظتتارت دقیتتق قتترار دهتتد و در استتتفاده از ابزارهتتا جهتتت کتتاهش آلتتودگی و
برخورداري از محیط زیست پا

و سالم بایتد بتا اصتل عتدالت و انصتاف ستازگاري داشتته و

سبب زیان بر فرد یا گروهی نشوند به جهت ای که توجّه به محیط زیست در فرهنگ دینتی نیتز
پشتوانه غنی دارد ،یکی از مؤثّرتری روش ها ،فرهنگ سازي در ایت زمینته و محستوس کتردن
تهدیدهاي جدّي ناشی از تخریب منابع براي متردم استت بته گونتهاي کته ختود متردم در ایت
جهت پیشگام شده ،ضم ای که رفتار خود را طبق ای فرهنگ شکل میدهنتد ،دربتاره رفتتار
دیگران نیز بی توجّه نباشند .در ای باره همچنی تقویت فرهنگ امر به معروف و نهتی از منکتر
و زمینه سازي جهت اجراي آن ضرورت دارد .برخی از حقوق دانان پیشنهاد کردهاند کته بتراي
برخورد با مسایلی که از طریق نابودي تدریجی محیط زیست گریبتان گیتر بشتر متیشتود ،حتق
جدیدي در چارچو حقوق بشر ،مبنی بر «حق بر محیط زیست» یا «حق بهتره منتدي از محتیط
زیست شایسته ،سالم و ام » شناسایی شود (پارسا .)490 :4911 ،ای حق ،ضم ای که ،داشتت
محیط زیستی ام و سالم را براي همگان تضمی میکند ،وظیفته ختودداري از فعالیتتهتایی را
که به محیط زیست صدمه میزند ،بر افراد ،سازمانها ،شرکتها و دولتتهتا تحمیتل متیکنتد.
حسینی خامنه اي در ای باره اعتقاد دارند« :هدف متعالی اسالم ،برخوردار ساخت همه نسلها از
نعمتهاي الهی ،و ایجتاد جامعته اي ستالم و بته دور از فاصتله طبقتاتی ،و مستتعد بتراي رشتد و
شکوفایی است و الزامات شرعی ،براي حفظ تعادل و تتوازن در استتفاده از مواهتب طبیعتی ،بتا
پرهیز از زیاده روي ،و تعبّد به عدم اضرار بته غیتر را ،فتراهم آورده استت» (حستینی خامنتهاي،
 .)1 :4929بنابرای  ،تصرف انسان در طبیعت و محیط زیست مطلق و نامحدود نیست بلکه مقید
به چارچو هایی است که باید آنها را رعایت کند .از جمله :عدم اضرار به غیتر ،عتدم فستاد در
زمی و رعایت حقوق دیگران و حفظ امانتت وحقتوق نستلهتاي آینتده .در ایت میتان عتواملی
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همچون ایمان و اخالق اسالمی از اموري است که میتواند رابطهاي مسالمت آمیز بتی انستان و
محیط زیست برقرار کرده و به سالمتی و شادابی انسان و محتیط زیستت منجتر شتود .بتر همتی
اساس ،در قرآن کریم ،خداوند همان طور که حق بهره بترداري از محتیط زیستت و طبیعتت را
براي انسان قرار داده ،مسؤولیت عمران و آبتادانی زمتی را هتم بتر عهتده او گذاشتته استت .در
سوره هود آمده است« :هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِ َ األْرْ ِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِیها» (هود )14 /خداوند شتما را از
زمی پدید آورد و آبادي آن را به شما واگذاشت .از ای آیه استتفاده متیشتود کته محافظتت،
عمران و آباد کردن محیط زیست از وظتایف انستان استت و هتر عملتی کته بتا آبتادانی محتیط
زیست منافات داشته باشد ،ممنو است .نکته ظریفی که در ای آیته وجتود دارد آن استت کته
قرآن نمیگوید ،خداوند زمی را آباد کرد و در اختیار شما گذاشت بلکه میفرماید :عمتران و
آبادانی زمی را به شما واگذار کرد .پس انسان مسؤولیت عمتران و آبتادانی زمتی را بتر عهتده
دارد (مکارم شیرازي ،و همکاران ،4912 ،ج )414 :2و مفهوم آیه ای است که تخریتب محتیط
زیست و نابودي آن ،مخالف عمران و آبادانی است ،پس باید از آن پرهیتز نمتود .قترآن کتریم
بارها بر رفتارهاي سازنده و اصالح گرانه تأکید و در مقابل ،از رفتارهاي فستادانگیز نهتی کترده
است .در قرآن کریم در بسیاري موارد ،واژه «صالح» در مقابل «فساد» آمده استت .خداونتد در
قرآن کریم میفرمایند ":وَ ال تُفْسِدُوا فِی األَْرْ ِ بَعْدَ إِصْالحِها("...اعراف )11/یعنی :و در زمی
پس از اصالح آن فساد نکنید .بدون شک ،تخریب ،نابودي و آلوده سازي محیط زیستت یکتی
از مصادیق مهم رفتارهاي فسادانگیز در زمی است .همانگونه که در آیه باال هم آمده استت ،در
بسیاري از آیات قرآن ،واژه «فساد» همراه با «فی االر » آمتده استت کته ایت فستاد در زمتی ،
شامل فساد در طبیعت و محیط زیست نیز خواهد بود .به همی جهت ،قرآن کریم با بیان عناصتر
محیط زیست و طبیعت ،تخریب و نابودي آنها را مصداق بارز فساد میداند و خطتا بته پیتامبر
صلی اهلل علیه و آله میفرمایند« :وَ إِذا تَتوَلّی سَتعی فِتی األْرْ ِ لِیُفْسِتدَ فِیهتا وَ یُهْلِتکَ الْحَترْثَ وَ
النَّسْلَ وَ اللّهُ ال یُحِبُّ الْفَسادَ»(بقره )901/یعنی :هنگتامی کته روي بتر متیگرداننتد (و از نتزد تتو
ختتارج متتیشتتوند) در راه فستتاد در زمتتی  ،کوشتتش متتیکننتتد و زراعتهتتا و چهارپایتتان را نتتابود
میسازند( ،با ای که میدانند) خدا فساد را دوست نمی دارد .از آیات یاد شده استفاده میشتود
که فساد داراي مفهومی بسیار گسترده است و شامل هرگونه نابسامانی ،ویتران گتري ،انحتراف،
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ظلم و فساد و به هر گونه تخریب و ویرانگري گفته میشود که نظام آفرینش و جامعه بشتري را
دچار مخاطره کند .یکی از نظمهاي موجود در آفرینش ،نظم حاکم بر طبیعت و محتیط زیستت
است که هرگونه تخریتب و نتابودي آن ،مشتمول نهتی در ایت آیتات خواهتد شتد .از ایت رو،
هرگونه رفتاري که به بروز فساد و تخریب در عرصته محتیط زیستت ختتم گتردد ،در تضتاد بتا
تعالیم عالیه اسالم بوده و ممنو است .بر ایت مبنتا ،استراف و زیتاده ختواهی در مصترف و نیتز
اقداماتی که باعث آلوده شدن و از بی رفت عناصر اصلی محیط زیست گردد مغایر بتا معتارف
اسالم و به زیان مصالح و منافع حقیقی بشراست (حر عاملی ،ج 922 :4مجلسی ،ج )412 :11بتر
اساس آیات و روایات میتوان گفت که تمتامی مقتررات زیستت محیطتی بته نحتوي در کتالم
خداوند متعال و انمته معصتومی ( ) گنجانیتده شتده و استتخراج و استتفاده از آنهتا بتر حستب
شرایط روزگار بر عهده علما و فقهاء و اندیشمندان گذاشته شده است (مهجور )929 :4912 ،بر
همی اساس ،انسان بایتد در عتی استتفاده و بهتره بترداري از محتیط زیستت ،از هرگونته رفتتار
غیراصولی و فسادانگیز در ای باره بپرهیزد و ای حق را براي دیگتران نیتز قانتل باشتند طبیعتی
است که استفاده نادرست و تخریب اندوختههاي طبیعی بدون مدیریت صحیح و برنامه ریتزي و
ارزیابی ،خسارت هاي جبران ناپذیري را براي کل بشتریت بته همتراه خواهتد داشتت و موجتب
ضتتمان استتت .برختتوردار شتتدن از ضتتمانت اجرایتتی الزم در زمینتته اجتتراي حتتق بشتتر و ایجتتاد
تضمی هاي الزم براي حفظ و حمایت از حقوق انسانهتا از ظرفیتتهتاي موجتود فقهتی استت.
میتوان گفت :در فقه دو نو ضمانت اجرایی براي حمایتت از حقتوق انستان هتا تعریتف شتده
است .از طرفی ایجاد ساختارها و تضمی هاي درونتی و از طرفتی شتکل دهتی بته ضتمانت هتاي
بیرونی فضاي الزم براي حمایت از حقوق مادي و معنتوي افتراد را فتراهم آورده استت .اصترار
قرآن کریم براي برخوردار شدن از صفت تقوا و مزی شدن افراد به صفات اخالقتی و پررنتگ
کردن نگاه معاد محوري را باید از ضمانت هاي اجرایی درونی تضمی حقوق انستان هتا تعریتف
کرد که بدون آنها ضمانت هاي اجرایی بیرونی نمی توانند کارایی الزم را داشته باشند .ایت نتو
تضمی ها بزرگتتری سترمایه اجتمتاعی در فقته استت کته داراي منتافع حتداکثري مانتدگار و
مستمر حمایتی با هزینههاي کم مدیریتی است .در عی حال فقه از ضمانتهاي اجرایتی بیرونتی
و در قالب وضع حدود و تعزیرات ،جرمانگاري کردن بر فراز رفتارها در قالب جنایت علیه بشتر
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و استفاده از سیستم دادرسی عادالنه ،متعهد کردن حاکم جامعه اسالمی به احقاق حق با استتفاده
از ادبیات دینی همچون رویکرد امانت گونه داشت به شهروندان و پذیرش اصتل ختود تتوبیخی
براي حاکم ،استفاده حداکثري را برده است (راعی.)4929 ،
نتیجهگیری
انسان به عنوان جزنی از ای جهان ،حق برخورداري از محیط زیست سالم طبیعتی و معنتوي
وفرهنگی را دارد باید با دیگر مخلوقات خداوند همکتاري ستازنده و پایتدار داشتته و در حفتظ
سالمت و پایداري آن نیز بکوشد .لذا ماهیت حق بر محتیط زیستت در فقته امامیته اقتضتاء دارد
جامعه بشري با تکیه بر مفاد آیات و روایتات و قواعتد فقهیته کته گویتاي ضتمانت و مستئولیت
خطیر انسانهاي مکلف در برخورد مناستب و اعتداالنته و بهتره جتویی امانتت دارانته از مواهتب
طبیعی و عدم فساد و عدم تجاوز به حقوق دیگران و احیاي موات و آباد کردن زمی و برقراري
نظم و عدالت و رعایت اخالقی جهت استفاده و حفظ ای موهبتت الهتی وایجتاد امنیتت محتیط
زیست امی باشند و تعدي و تفریط نکنند تا همه انستانها در همته اعصتار ضتم برختورداري از
کرامت انسانی و حق جمعی و بندگی خداوند متعال بتوانند به وظایف و تکالیف الهی و قتانونی
و شرعی و عرفی خود جامه عمل بپوشانند تا فرصت الزم براي ساخت جامعه بشتري مطلتو و
مناسب مهیا گردد ،چرا که سوء استفاده از ای حق که منجر به تخریب و نابودي محتیط زیستت
شود تضییع حق دیگران بویژه نسلهاي آینده بوده ،ممنو و حترام و مستتلزم ضتمانت اجرایتی
بیرونی و درونی است و قطعا بازخواست شدیدي به دنبال خواهد داشت.
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