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 -9گروه الهیات و معارف اسالمی گرایش فقه و حقوق اسالمی  ،واحد اردبیل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اردبیل ،ایران.
 -3گروه حقوق ،واحد اردیبل ،دانشگاه آزاد اسالمی ار ،اردبیل ،ایران.

چكیده
از نگاه دین باوران ،چون خداوند علیم و حكیم ،آفریدگار بشر است ،پس نسبت به سااختار
وجودي و مصالح و مفاسد معیشتی و نیازهاي حقیقی او در ابعاد گوناگون مادي و معناوي علام
كامل و اشراف تمام دارد و همه ي بایدها و نبایدها و احكامی كه از او به عنوان «شارع مقاد »
صادر شده است ،مبتنی بر این حقیقت است؛" و نزلنا علیك الكتاب تبیانا لكل شیء"(نحل)81/
قرآن و فقه اسالم بر بهداشت فردي و اجتماعی و نظافت اماكن عمومی و حفا محای زیسات
تأكید فراوان و آن را الزمه ایمان میداند .تأكید بر ایان كاه پیاروي از احكاام شاریعت و عمال
نمودن به توصایه هااي دیان حنیاس اساالم ،ساعادت بباش و بار دارف كنناده ي مشاكالت و
معضالت بشري است ،همان "حف محی زیست و حف حقاوق باین نسالی" و حا انساان در
بهره مندي از محی زیست سالم به عناوین مبتلس مطرح گردیاده اسات.این تحقیا باه روش
توصیفی تحلیلی در پی بررسی مبانی این ح است و یافته تحقی اینكه؛ تمام انسانهاا نسابت باه
محی زیست و حفاظت از آن تعهداتی دارند كه در صاورت ورود رارر دبا قواعاد فقهیاه ال
ررر و اتالف و تسبیب و رمان و احترام و دلیل عقال وسایره عقاال ...قابال مطالباه اسات.چون
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محی زیست در شكل گیري جسم و جان آدمی سهمی به سزا دارد و انساانهاا هرگاز نبایاد از
تالش در راه بالندگی و حف سالمت آن باز ایستند پس با به خطر افتادن محای زیسات انساان
بدیهی ترین و اساسی ترین ح انسان یعنی ح حیات وي به مبادره می افتد ،باه هماین جهات
جامعه بشري باید حیات اجتماعی را با اتباذ دستورات فقهی چنان سامان دهد تا تضامینی باراي
حف مبانی و پایههاي دبیعی و فرهنگی و معنوي حیات باشد و در حف این ح و حریم كه باه
عنوان ح النا

و امانت الهی است كوشا باشند .این مقاله در صدد رسیدن به چنین ح جمعی

كه یك ح حقوقی و امانت الهی است ،تدوین گردیده است.
واژههای کلیدی :فقه ،ح جمعی ،محی زیست،جامعه بشري.
مقدمه و بیان مساله
ح بر محی زیست در حقوق بین الملل باه عناوان یكای از اقاالم حقاوق بشار یعنای حا
داشتن محی زیستی سالم ،همچون آزادي و برابري از حقاوق بنیاادین انساانهاا محساوب مای
شود در فقه درح این ح به خوبی در روابا موجاود میاان محای زیسات و اساتقرار و تاداوم
حیات بشري بازنمایی می كند .ح انسانها در داشتن محی زیستی امن و سالم ،باه عناوان یاك
ح حقوقی و عمومی در كنار سایر حقوق شناخته شده براي بشر مایباشاد؛ ازآنجاا كاه منشااء
پیدایش ح  ،عطس به آفرینش انسان است .شاید این ح ؛ باه صاراحت در قارآن اشااره نشاده
باشد اما با داللت تضمنی و داللت التزامی از آیات قرآن و قواعد فقهی و شأنی كاه خداوناد باه
انسان داده است میتوان دریافت كه هرگونه ررر رساندن به خود و به دیگر افراد و موجاودات
و به عبارت دیگر تضییع ح جمعی ممنوع است .لذا؛ نگرش وآموزههاي دینی می تواناد نقاش
مهم و بنیادینی در شناسایی ماهیت ح بر محی زیست ،ارائه ي بینش صحیح در تبیاین جایگااه
محی زیست و وظیفه انسان در قبال آن ،بازگویی و تثبیت مبناي كرامت و حیات و عبودیات و
سیر در تكامل انسان ،امانت بودن و منفعت جمعای محای زیسات ،باا مقولاههااي؛ سافارش باه
آبادانی دبیعت ،تسبیر انسان ،عدم تعدي و ظلم و ...ایفا نماید ،ماهیت ح بر محی زیست كاه
تركیبی از ح وتكلیس است؛ در فقه امامیه ،جاامع تار و نافاذتر از ماهیات آن در حقاوق نسال
سوم بشر است؛ ماهیتی كه در آن ،جامعه بشري هم مح هساتند و هام مكلاس ،و در آن بیشاتر
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حف و پایداري ح و جلوگیري از عدم تضییع حقوق دیگران ورمانت اجرایای آن اسات؛ در
هیچ مكتبی به اندازه مكتب الهی و انسان ساز به لوازم و نیازها و راروریات انساان توجاه نشاده
است حقوق و تكالیس انسان از قبل از تولد تا پس از مرگ در تمام ابعاد ،در جمیع جهات و در
همه زمینهها با كمال دقت و موشكافی مورد تشریع آسمانی واقاع شاده اسات .از آنجاا كاه فقاه
هدف خلقت را براي همگان یكسان و به اصل هدایت پذیري انسان معتقد است .مبناي پاذیرش
این ح را كرامت انسانی براي همگان میداند؛ كه مبناي شناسایی اقسام حقوق بشري است لاذا
شناسایی این ح با كرامت انسانی رابطه ناگسستنی دارد كه مستلزم؛ تقویت بنیه دینای از جملاه
امانتداري و درستكاري و حف ح جمعی است و می تواند حكم تكلیفی؛ مستحب یا وجاوب
و حكم ورعی جبران خسارت را داشته باشد ،از آنجا كه اسالم زماین را محلای باراي تطهیار و
عبادت خدا تلقی میكند .رسول خدا (ص) می فرماید :زمین محلی براي عبادت و تطهیر مان و
مسلمانان قرار داده شده است (كلینی .)36 :9636 ،بر این اسا

آنچه دبیعت را موراوع حا و

بهرهمندي انسان قرار می دهد ،نیازمندي موجود انسانی است (امیر ارجمند )636 :9644 ،و فق
در خدمت نسل فعلی نیست ،بلكه هدیه خداوناد باراي هماه زماانهاسات( بقاره .)31/انساانهاا
مالك جهان نیستند ،بلكه حاف تداوم نظم معینی هستند كه خداوند براي آنها و براي حیوانااتی
كه با آنها زندگی میكنند ،مقرر فرموده است( :نازعاات )66-63/لاذا درماییاابیم آماوزههااي
فقهی درتمام ابعاد بشري از ظرفیت و توانایی كامل و مطلا برخاوردار اسات .كاه مبنااییتارین
آموزه فكري در این راستا ایجاد رویكرد امانتگونه در همگان و حف منفعات جمعای محای
زیست است.
مبانی حق بر محیط زیست
بازگشت ح بر محی زیست ،بیانی از تكلیس ما نسبت به محی زیست است تكلیفای كاه
عمل به تعهدات انسان را به دنبال دارد .از این رو بحران زیست محیطی بشاریت ،بحرانای اسات
معنوي نه مادي و ریشه در جهان بینیها و نگرشها و نگاه انسان امروز باه دبیعات و تفسایري از
دبیعت ارائه می دهد ،دارد .مشكالت زیست محیطی كه به دست انسان باه وجاود آماده اسات،
تماماً نمی توانند با بكارگیري فناوري صرف ،حال شاوند .ت ییارات در رفتاار انساان ماورد نیااز
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است(.محق داماد،9684،ص )3ابراهیم اؤزدمیر( )3339می گوید الزمه درک نگرش پیامبر باه
محی زیست ،برجسته كردن جهان بینی جامع ،منسجم و همه جانبه گر و مبتنی بر توحید اسات.
پیامبراكرم(ص) در سیره و احادیث خود ،نه تنهاا باراي عباادت جمعای ،قاانون مادنی ،آداب و
معاشرت اجتماعی بلكه براي كاشت درخت ،نگهداري جنگال و حفا محای زیسات اهمیات
زیادي قائل بود ( .صادقی؛ اكبریان؛ شاكر ،9683،ص )944-994و شاعارهاي محاوري ویاژهاي
پافشاري كردهاند .با تكیه بر مؤلفههاي معنوي انسان مانند؛ تقوا ،معادباوري و توحیادمحاوري و
بكارگیري قواعد؛ تقدیم اهم بار مهام ،مصالحت عماومی ،الرارر ،عادالت ،اختیاارات حااكم
اسالمی هم چنین مفتوح بودن باب اجتهاد ،جایگاه محی زیست و نقش آن در حیاات انساان و
وظایس و تكالیس و مسئولیت انسان در قبال آن مشبص میگردد .اینكه چرا با وجاود تاكیادات
دین مبین اسالم بر پاكیزگی ،نظافت ،و رعایت حقوق دبیعت و تمامی زیستمندان ،باز هم شاهد
ناهنجاريهاي زیست محیطی هستیم؛ به این دلیل باشد كه مردم و مسئوالن از آموزههااي دینای
یا آگاهی ندارند و یا اگر آگاهی دارند به آنها عمل نمی نمایند به عبارت؛ دیگر دیندانی لزوماا
با دینداري مترداف نیست به همین منظور ریشه اساسی را در مؤلفههاي معنوي و مباانی حا بار
محی زیست باید جست.
 -1ایمان
ایمان ،از واژههاي كلیدي اسالم و محور همه خواستههاي آدمی از خداوند است .در صدها
آموزه دینی و قرآن و روایات رسیده كه پیامبر(ص) و امامان اهل بیت(ع) با تعبیرهااي مؤكاد و
گوناگون از آدمیان خواسته شده تا با "ایمان آوردن" به رهایی خاود برردازناد در قارآن كاریم
چنین آمده است؛ كه انسان در این عالم ،در ورعیتی نامطلوب و نافرجامی به سر می برد گرفتار
زندان هواهاي نفسانی و خواهانیهاي دل و كوتاه دستی از نعمتهاي حقیقی و لذتهااي نااب
و محروم از زندگانی ابدي است .تنها راه رهایی انسان از این ورعیت رنج آور و حرماان انگیاز
ایمان است ( " ...سوره والعصر) لذا ایمان و اعتقاد به خدا و معاد و مسئولیت انسان است كه می
تواند موجب سعادت دنیوي و اخروي وحاف انسان و محی زنادگانی و ارتباا باین آن دو را
فراهم نماید؛ میتوان گفت :راه حل معماي هادف از خلقات و چگوناه زیساتن ،حا حیاات و
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حف كرامت انسان و حف حقوق نسلهاي آینده در استفاده از محی زیست در وراع قاوانین
و تعهدات چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی و اجرایای كاردن آنهاا نیسات؛ بلكاه راه
حل آن در افراد و اشباصی است كه این قوانین را ورع و یا اجرا مای كنناد؛ بطاور مثاال؛ اگار
مأمور ناظر بر بهداشت كارخانههاي تولید مواد غذایی با گرفتن رشوه ،جلوي جانسهااي مضار
را نگیرد و یا افرادي مواد سمی غیر استاندار را وارد چرخه مواد غذاي نموده و باعاث آلاودگی
محی و بالتبع افراد شود .هم رشوه دهنده و هام وارد كنناده ظلام كارده اسات و بااالتر از آن،
ظلمی است كه موجب ررر غیر مستقیم شده است و رشوه گیرنده و ناظر بر وارد كننده كاال با
این كار جلوي اررار به جامعه نمی ایستد این تبریب و آلودگی اررار به مردم اسات .ایان در
حالی است كه قاوانین و قواعاد حااف محای زیسات فاراوان اسات اماا عامال خاادی ،راامن
خسارات مادي و معنوي انسان است در این میان وجود ایمان به اصاول دیان و متعلقااتش علای
البصوص معاد قطعا چاره ساز خواهد بود .بر دب این عقیاده زنادگی در ایان جهاان در واقاع،
آغاز زندگی براي انسان است و داستان حیات انسان با مرگ خاتمه نمییاباد .بلكاه ایان جهاان
زمینه و ظرفی براي بالندگی روح او و انتقال روح به جهان دیگر است .بر پایه آیات و روایاات؛
در آن جهان انسانها در محضر پروردگارعاالم بایاد پاسابگوي اعماال خاود باشاند .اعماال و
رفتاري كه انسان بایدپاسخ گوي آنها باشد بسیار گسترده است و برخاورد باا دبیعات در زماره
آنها قرار دارد (زروانی؛ خداجویان .)399 :9684 ،خداوند میفرماید ":به پروردگارت سوگند
كه از همه آنها پرسش می كنیم از آن چه میكردند( ".حجر)16-13/باه هماین منظاور در فقاه
امامیه سعی بر آن است؛ رمن بیان باورهااي اعتقاادي و اخالقای ،توصایه و تاكیادهااي دینای،
تالش براي تحق آنها در جامعه بشاري اعام از ملات و دولات باه یاك سااز و كاار نظاارتی و
حمایت مطلوب و كارآمد نائل شود ،چرا كه جهت گیري اولیه مكاتب الهی و به ویژه شاریعت
اسالم ،تربیت انسان و تقویت بنیانهاي اعتقادي اوسات؛ انساان معتقاد و تربیات شاده در داماان
مكاتب الهی ،در جایگاه اساسی ترین عنصر جهان هساتی ،رفتاار خاود را باا عناصار دیگار ایان
جهان ،به گونهاي سامان میدهد كه هیچ گونه نگرانی درباره تضییع حقوق هم نوعاان ،تبریاب
محی زیست و ناپایداري توسعه و خیانت در امانت به همراه نبواهاد داشات .چاارچوب كلای
شریعت درباره چگونگی رابطه انسان با خداوند ،دبیعت و جامعه انسانی شكل گرفتاه اسات .در
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این چارچوب ،انسان در مركز مثلثی تصویر می شود كه در رأ
در دو رأ

باالي آن خداوند قارار دارد و

دیگر جامعه انسانی و دبیعت هستند .در این مثلث ،رابطه خداوند با جامعه انساانی و

دبیعت ،رابطه خالقیت ،قیومیت و تدبیر است .در مقابل رابطه اینها با خداوند ،رابطاه عبودیات و
مبلوق بودن است .رابطه جامعه انسانی و دبیعت رابطه تسبیر و مسئولیت و امانت اسات .رابطاه
انسان در مركز این مثلث ،در جایگااه عضاوي از جامعاه انساانی ،باا خداوناد و دبیعات ،رابطاه
بندگی و مسئولیت و با سایر افراد جامعه رابطه تعاون ،احساان و عادالت خواهاد باود .در مسااله
محی زیست به یقین در هیچ یك از منابع اسالمی به عنوان محای زیسات و حا و حقاوق آن
حكمی بیان نشده است ولای بادون تردیاد دربااره آب ،خااک ،هاوا ،پااكی ،ناپااكی ،نظافات،
آلودگی ،دوفان ،باد ،گرد وخاک ،آتاش ساوزي ،اتاالف ،تسابیب و مساائلی از ایان قبیال در
آیات و احادیث و سایر منابع احكام زیادي وجود دارند كه همه آنها بیانگر مقررات دقی باراي
مسائل محی زیست و تكالیس انسان در قبال آن و زمینه ساز سیر در تكامل كاه هادف خلقات
است می باشد؛ مسلما این امر میسر نمی شود مگر با ایمان و اعتقاد باه توحیاد ونباوت و معااد و
متلعقات آنان و انجام اوامر الهی در حوزه محی زیست و دوري از نواهی.
2ـ امانت داری(تعهد ،تكلیف،والیت الهی)
در میان مبلوقات ،انسان بی نظیر است و در این میان چیزي كه او را متمایز میكناد ،قباول
كردن امانت الهی است كه به او عرره شده (احزاب )43/گرچه این امانت بازرگ ،امكاناات و
آزاديها و مسئولیتهایی را براي انسان بوجود مایآورد ،اماا باه هار حاال از امانات دار انتظاار
میرود كه مسئولیت خود را به خوبی انجاام دهاد( .انفاال ، 64 /نسااء )98/چاون خداوناد هماه
نعمتهاي مادي و چه معنوي خویش از دیبات را بر بندگان ارائاه كارد ،آنهاا را از خیانات بااز
داشت .الزمه این بیان آن است كه انساانها باه داور كامال و بادون هار گوناه نقصای و كاساتی
تكالیس خویش را به جا آورند كوتاهی در این زمینه به معناي ناابودي میارام مهام بشاریت در
دو حوزه مادي و معنوي است .قرآن كریم با بهرمندي از وصس مؤمنانه «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» باه
این مهم تو جه داده است كه رعایات امانات صافت مؤمناان اسات و خیانات از صافات منافقاان
میباشد .پیامبر (ص) و ائماه معصاومین(ع)دو خصالت درو گاویی و خیانات را از ماؤمن دور
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دانسته اند (.ابن شعبه الحرانی ،ترجمه جنتی ،ص  931و  )398انسان باه عناوان خلیفاه ،باه جااي
عمل در جهت سودمندي براي خدا ،سلسلهاي از ارزشهاا را ایجااد كارده اسات كاه نتیجاه آن
سلطه بر دبیعت به جاي حفاظت و حمایت از آن از دیدگاه امانات داري الهای اسات ،خداوناد
میفرماید :به راستی كه انسان چیز بسیار بزرگی را در این صورت از دست داده اسات و زماانی
میفهمد كه آسمانها آماده براي انفجار شوند ،زمین دو نایم شاود و كاوههاا باه كلای تبریاب
شوند (مریم ،)13-81/از آنجا كه دیدگاه كلیدي در مورد اساالم آخارت اسات كاه اعماال باه
خود انسان باز میگردد و نسبت به تمامی اعمالی كه مرتكب شده مجاازات مایشاود(یس)94/
او مجبور به حمایت از دست آوردهاي حال براي آیندگان است .آخرت شناسی نیرویای باراي
اجراي صحیح اعمال است .انسان باید نشان دهد كه نه تنها باه عناوان یاك امانات دار بلكاه باه
عنوان یك خلیفه خدا نسبت به این امانت توجه دارد .دبیعت به عنوان یاك امانات باراي انساان
است نه چیزي دیگر و انسان همراه با به دست آوردن تقواي الهی ح چیره شدن را دارد بادون
اینكه مقاومتی و جنگی در برابر آن داشته باشد و انسان نباید از قادرت ،توانائیهاا ،اساتعدادهاا و
حقوقش بدون در نظر گرفتن مسائولیتش در امانات داري ،از امانات باد اساتفاده كناد .وحای و
شریعت نیز براي راهنمایی انسان در بجا آوردن همان امانت داري آورده شده اسات (جیساون،9
 .)13 :3339می توان گفت؛ مفهوم امانت داري در محی زیست بدان معنا است كه انسان یاا باه
دلیل نیاز به محی زیست ،یا به دلیال ماورد پساند باودن آن و یاا از بااب توانمناد و تواناائی در
تسبیر ،همه موجودات ممكن ،به این موهبت الهی عظیم نشان داد و پذیرفت كاه در خصاوص
آن رعایت امانت را داشته باشد .از این رو ،رویكرد امانتگونه به هستی به داور عاام و باه محای
زیست به دور خاص از امتیازات و ویژگیهاي دیادگاه اساالم در حفا محای اسات و شاارع
مقد

در حد یك توصیه اخالقی نسبت باه آن بسانده نكارده اسات و باا اساتفاده از ابزارهااي

اعتقادي و اخالقی همچون ایمان و تقوا سعی كارده اسات آن را اجرائای كناد .از ویژگایهااي
مهم این دیدگاه افزایش تعهدات افراد نسبت به محی زیست با استفاده از ابزارهااي درونای باه
جاي بیرونی است كه خود در كاهش هزینهها و كاستن از مقابله اجتمااعی ماؤ ر اسات (راعای،
 .)94 :9619محدود كردن علت اصلی بحران زیسات محیطای و جسات وجاوي راه حالهاا در
1 Jason
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موروعات ظاهري و مادي و به تعبیر دیگر مادي انگاشتن جملگی موروعات مرتب باا محای
زیست اشتباهی بزرگ است وراهی است كه هیچ گااه باه مقصاد نمای رساد ،چارا كاه بحاران
زیست محیطی بشریت ،بحرانی است معنوي نه مادي و ریشه در جهان بینیها و نگرشها و نگاه
انسان امروز به دبیعت و تفسیري از دبیعت ارائه میدهد ،دارد و مادام كه نگاه انسان معاصار باه
عالم هستی بر بنیادي غیرمادي استوار نگاردد و رابطاه او باا محای پیراماونش اصاالح نشاود از
چنبره این بحران نجات نبواهد یافت و به یك كلمه صریح میتاوان گفات كاه اصاالح وراع
موجود جز با نگرش به عالم هستی ممكن نمیشود (محق داماد ،9646،ش .)63 :4پس ،فق با
تقویت بنیه دینی و ایجاد قوه امانتداري به راحتی میتوان این بحران را مهاار كارد .از آنجاا كاه
نگاه فقه نسبت به محی زیست این است كه؛ محی زیست بعنوان امانت در اختیار انساان نهااده
شده است كه حاكی از اهمیت واالي این حا اسات  ،بار هار انساان ماومنی چاه منفاردا و چاه
مجتمعا واجب است این امانت الهی را حف كند ،از هر گوناه تعادي و تبریاب آن خاودداري
نماید در غیر اینصورت خائن و گناهكار مستوجب مجازات اسات .محای زیسات ار یاه پادري
كسی نیست كه كه ببواهد از آن ببشش كند.در این مجموعه "من" وجود ندارد و هماه "ماا"
هستیم هر گونه تعامل مثبت ومنفی فرد ،به منفعت و ررر جمعی میانجامد ،توجه داشته باشایم؛
امانتی كه به ما داده شده اگر نمی توانیم آبادتر تحویل نسل بعد بادهیم خاراب تار و ویاران تار
تحویل ندهیم.
3ـ کرامت انسانی
مالحظه آیات قرآن كریم و رجوع به اندیشاههااي فقهای فقهاا حااكی از آن مایباشاد كاه
كرامت انساانی باه عناوان یاك مبناا و قاعاده در تنظایم روابا انساانها نقاشآفرینای مایكناد
(اسراء .)43/خداوند با بیان این حقیقت كه انسان را به عنوان موجودي باكرامت آفریاده اسات،
اعالم میكند كه براین اسا

او را به بسیاري از موجودات و آفریدهها دیگر برتاري داده اسات

و براین پایه رواب انسان و خداوند نیز شكل میگیرد .رواب تعیین برخی از تكاالیس نسابت باه
انسان در راستاي تضمیین كرامت او میباشد .رمز و راز این تكالیس عینیت ببشیدن به كرامات
اوست چراكه درخواست انجام تكالیس و واگذاري مسئولیتها حاكی از وجود نوعی موقعیات
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در انسان است .هرچندآ ار وافر دیگري از انجام این تكالیس به دور مستقیم به خاود انساان نیاز
برمیگردد .بهره مندي از حقوق به منظور داشتن زندگی شرافتمندانه مصداق دیگار ایان روابا
است .دایره این حقوق هم حوزه اخالقیات را شامل میشود و هم اماور فقهای و حقاوقی و ایان
حاكی از گستردگی نگاه به حقوق انسانی است .عالمه دبادبائی ،كرامات را باه معنااي تعقال و
اندیشه و قدرت تفكر تعریس كردهاند (دبادباائی .)939 :9494 ،ایان معناا آ اار متعاددي را باه
دنبال دارد .بر این پایه انسان قدرت تنظیم رواب خاویش باا دیگاران ،قادرت تشابیص ظلام و
فساد در رواب اجتماعی را دارد .شناسایی حقوقی كه بتوان باا آن باه انتبااب برتار در زنادگی
دست پیدا كرد و اسا

تكالیس او و محدودیتها وپیدا كاردن مسایر زنادگی شارافتمندانه باه

وجود صفت كرامت برمیگردد ،مطاب آموزه هاي قرآنی كرامت باه معنااي برخوردارشادن از
قدرت تعقل و اندیشه و پیریزي یك زندگی در مسیر تعالی و بندگی خداوند است .این كلیت
نیز با بیان حدود و مشبصات مربوده تعیین پیدا كرده است كاه در چگاونگی تعامال باا محای
زیست كامال مشهود است.
4ـ عدالت
عدالت نامو

بزرگ الهى و مدار آفرینش نظام تكوین و پیدایى نظام تشریع بوده است .در

قرآن آمده است":و آسمان را برافراشت و میزان و قانون (در آن) گذاشت تاا در میازان د یاان
نكنید و وزن را بر اسا

عدل برپا داریاد و میازان را كام نگذاریاد(".رحمان 1/ا).4؛ اساتوار

آسمانها و زمین به عدل و داد است .اینكه هدف ح بر محی زیست؛ نگاهداري محی زیسات
و تضمین بقاي جامعه بشري و رسیدن به تكامل است ،كه باید همگی بر پایه عادالت و انصااف
باشد؛ از آنجا كه یكی از مبانی مهم ح بر محی زیست؛ عدالت است ،لذا هم قانونگاذار ،هام
پیروان قانون باید از قواعد عدالت پیروي كنند قاعده ایی كه به عنوان حقوق قابل احتارام اسات
كه عالوه بر تأمین آسایش و نظم عمومی ،حاف عدالت باشند .عدالت رفتاار پساندیده و ماورد
تأیید عقل و شرع بوده عمل بر دی آن واجب است ،در كالم آماده اسات " بادان كاه عادالت
عبارت از حدوسا باین افارا و تفاری  ،و آن از امهاات فضاائل اخالقیاه اسات ( .دبادباایی،
 ،9494ج )694 :93عالم هستی براسا

عدالت برقرار شده است ،از زوایاي مبتلس عادالت در
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حیات جامعه بشري مشهود است :عدالت در آفرینش( عدالت تكوینی)؛ عدالت در قانونگذاري
(عدالت تشریعی) ،عدالت در توزیع منابع دبیعی در آموزههاي دینی ،عدالت در بهره برداري از
محی زیست و  ...پس امر خداوند به عدل به ادالق خود ،شامل عدالت در توزیاع اروتهااي
دبیعی و بهره برداري از محی زیست سالم ،كه از باارزترین مصاداق آن اسات ،مایشاود اگار
تبعیضهاي مبتلس در بهره برداري از منابع دبیعی بین افراد یا كشورها دیده مایشاود از ناحیاه
خود افراد بشر است و در میزان الهی راه ندارد .از درفی همه افراد بشار نسابت باه كاناال فایض
خداوند هیچ تفاوتی با هم ندارند ،همه سهم برابر دارند عدالت اقتضا مىكند كه تصرفات انسان
در محی ادراف خود تصرفات ظالمانه نباشد و حقوق امتها آینده را در نظار بگیارد .چناان
كه حقوق سایر هم نوعان خود را در تمام ادراف عاالم در نظار داشاته باشاد .آیاات فاوق بیاان
میدارد ،كه همه افراد بشر ح بهره برداري عادالنه و منصفانه از محی زیست را دارند تا زمیناه
بهره برداري دیگران نیز فراهم گردد و ح كسی رایع نگردد .موسوي خمینی مینویسد :ولای
امر ح ندارد یك ناحیه را بیشتر از ناحیه دیگر توجه كند و حا نادارد یاك دارف كشاور را
زیادتر از درف دیگار آبادنمایاد (موساوي خمینای)331 :9648 ،؛ یعنای بایاد عادالت در تماام
جوانب بهره برداري كه حا مسالم افاراد اسات حفا شاود .علای (ع) مای فرمایاد :آن چاه را
خداوند به تو داده است نباید بیهوده نابود كنی پس به دری اولای حا ناداري حا دیگاران را
رایع نمایی باید برگردانی ( نهج البالغه ،شاهیدي )9331 :9643 ،جامعاه انساانهاا همچناان در
تالش براي كسب اهداف و آرمانهاي عدالت است ،بی تردید عدالت مربو به محی زیسات
نیز ببشی از این آرمانها و آرزوهاي وسیع خود را نمایان می ساازد .داشاتن هاواي پااک ،آب
سالم و خاک مستعد از حقوق اساسی انسان به شمار می آید .بنابر این احكام دین اسالم جهاانى
و جاودانه شامل انسانهایى كه هنوز پا به عرصه وجود نگذاشته اند نیز مىشاود .برخاوردار از
مواهب دبیعى نیز به یك نسل اختصاص ندارد ,یعنى افزون بر عدالت درون نسلى ،عادالت باین
نسلى نیز جایگاه خود را دارد .لذا ,هرگونه استفاده ا منجار باه ناابود مناابع دبیعاى یاا سابب
آلوده ساز محی زیست شود و زندگى را برا دیگر انسانها مشكل سازد ,به دور از عادالت
و مبالس انصاف است و از نظر منط اسالمى ممنوع و رامان آور اسات (صاادقی ؛ اكبریاان؛
شاكر؛ .)936 :9683
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خالفت و جانشینی
قران كریم انسان را خلیفه و جانشین الهی معرفی می نماید ( ،بقره63 /؛ مومن )93/خداوناد
می فرماید ":شما تا روزگار مشبصی در زمین هستید و ح بهره برداري دارید(".بقاره )63/بار
این اسا

انسان در بهره مندي از محی زیسات؛ الازام باه حا بار محای زیسات و ورع در باه

دست آوردن ،ادب در بكار بردن ،هدف در مصرف نمودن را یعنی ح استفاده موقات را دارد.
دبیعت و محی زیست در همه ابعاد خود ملك خاص هیچ یك از نسلهاي بشري نیست ،تا هر
دور كه خواست در ان تصرف كند .هیچ نسلی از بشر نیز نمی تواند چنین حقی براي خود ادعاا
نماید .بلكه محی زیست ،پشتوانه و اعتبار دایمی همه انسانهاست كه از نسلی به نسل دیگار باه
ارم می رسد .و این همان مساله مهمی است كه باید در تربیت انسانها مورد توجاه قارار گیارد
تا هیچ نسلی ،اجازه نیابد به نفع خود از دبیعت ،استفادههاایی بای جاا كارده و آن را فرساوده و
رایع و آلوده كند .جانشین ،ح انجام دادن كااري را مباالس اراده و خواسات كسای كاه باه
جاي او نشسته ،ندارد و چون اراده خداوند بر وجود هماهنگی و توازن در دبیعت و هستی تعل
گرفته ،جانشین او هم باید در همین راستا گاام باردارد و حا نادارد بارخالف خواسات و اراده
خداوند كاري انجام دهد .اگر چنین كند ،به دور قطاع حا جانشاینی را باه جااي نیااورده و از
محدوده خالفت پا فراتر نهاده است و بدین صورت از جانشینی كنار گذاشته مای شاود .از ایان
رو انسان براي پاسداري از عنوان جانشینی خاود بایاد باه عادالت در حفا تاوازن و همااهنگی
جهان همت بگمارد (سلطانی .)943 :9683 ،بنابراین خداوناد باا نهادیناه ساازي ظرفیات علمای
براي انسان در سلطه بر دبیعت و زمین او را خلیفه خویش در آن قرار داده و او را به بهره گیري
از مواهب و فضل خود در زمین فرا خوانده تا به ادراف و اكناف آن قدم بردارد و از روزي آن
بهره جوید( .جمعه )93 /جانشینی و خالفت ایجاب می نماید كه جامعه بشري امكان بهاره وري
همه گانی و همیشگی را در زمین فراهم آورد .تنها انسانهاي عالم به سنتهاي حاكم بر دبیعات
و پایبند به تعهادات خاویش در خالفات از آلاوده ساازي دبیعات و بهاره وري نادرسات از آن
اجتناب می ورزند )www.HaghGostsr.ir( .زمین ،آب ،آسمان و همة دبیعت ودیعهاي اسات
الهی كه به دست انسان سررده شده و براي استفاده متعادل از آنها پدید آمده است .از ایان روي
انسان مسئول حف دبیعت است (نصر .)334 :9644 ،پیامبر اكرم (ص) بر حرمت نهادن بر زمین
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تأكید می ورزد و آن را به منزلة مادري كه انسان از آن ارتزاق می نماید كه از اعمال نیك و بد
انسان خبر میدهد؛ معرفی می نماید".حفّظوا من األرض فانّها امكم و إنّه لیس" (دلشااد:9689 ،
 )333مفهوم خلیفه الهی بر زمین نیز این مفهوم را در بردارد كه انسانها امتیازات ،مسائولیتهاا و
تعهدات ویژهاي نسبت به جهان خلقت دارند و براي برقراري ارتبا باا خاود ،دیگاران و دیگار
موجودات و اشیا باید مملوكیت خود و دیگر موجودات عالم را نسبت به خداي سبحان در نظار
داشته باشد و براي تحصیل اذن مالك مطل عاالم هساتی تاالش كناد .اخاذ اذن پروردگاار ،در
گرو تبعیت از اوامر و نواهی اي است (جوادي آملی )943 :9689 ،جایگاه خلیفاه الهای اقتضااء
می كند هم چنان كه نسل حارر این محی را پاک و سالم از نسلهاي پیش تحویل گرفته اناد،
باید محی پاک و سالم كه قادرت بااروري و باازدهی همیشاگی داشاته باشاد ،باه نسال آیناده
بسرارند.
اهداف حق بر محیط زیست
هدف تعالیم اسالم و فقه امامیه ارائه قواعد و سیستمی از ارزشهاست كه ملحوظ داشتن آن
 ،مسیر تكاملی عالم وجود و انسان را تضمین كند .این سیستم در برگیرنده ي مباحث مربو باه
محی زیست ،تبیین مبانی و نحوه ي استفاده از منابع ،ارتبا انسان با دبیعت و از هماه مهام تار،
نحوه ي نگرش انسان به خویش و به عالم وجود و ارتبا بین آنها ،كه همگی در گرو شناسایی
ح بر محی زیست سالم بوده كه ،نه تنها براي انسان ،بلكاه باراي تماامی موجاودات دیگار از
جمله حیوانات ،گیاهان و حتای جماادات حقای قائال اسات (رایائی بیگادلی )948 :9649 ،باه
عبارت دیگر یكی از راههاي حف محی زیست ح انگاري است آنهم با رویكرد ح حقوقی
نه ح اخالقی .كه در قالب وجوب و حرمت در آموزههاي دینی بیان شده است .لذا رجاوع باه
اهداف به منظور یافتن نقطه و منظرگاهی است كه شارع مقد
به آن غایت كه ح جمعی است ،برساند.

با امضا كردن مایخواهاد ماا را
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1ـ منفعت جمعی و حق همگانی محیط زیست
اصل اولی در خلقت دبیعت و منابع دبیعی مشترک و جمعی بودن آن است كاه معیاار ایان
اصل آیات و روایات است كه مكرراً و به داور گساترده باه ایان واقعیات اشااره نماوده اسات؛
(ابراهیم )63/اعالم میدارد كه مواهب دبیعی ،مربو به همه افراد جامعه و براي همه خل شاده
است ،دبادبایی مینویسد :اصل ابتی كه همه چیز در چارچوب آن قرار میگیرد این است كاه
جمی اع امااوال بااراي همااه اساات خداونااد آن اصاال را در آی ااتی مااورد تاكی اد قاارار داده اساات
(دبادبایی،9494 ،ج .)984 :4خداوند می فرماید " :هوالاذي خلا لكام ماا فای االرض جمیعااً
(بقره )31/و تصریح میكند؛ تمام نعمتها و روتهاي جهاان دبیعات باه گاروه خاصای تعلا
ندارد؛ خداوند زمین و آسمان و آنچه كه در آنها وجود دارد ،براي بشر خلا كارده و باه هماه
تعل دارد ،این همان اصل همگانی بودن و اشتراكیت روتهاي دبیعی است كاه اختصااص باه
فرد و قشر خاصی ندارد؛ خداوند می فرماید ":او كسی است كاه زماین را باراي شاما رام كارد
پس بر شانه ان راه بروید و از روزيهاي خداوند ببورید"(ملك )99/آیه با رمیر جمع آمده و
صراحت دارد كه خداوند زمین را كه اولین وسیله حیات و زنادگی اسات باراي هماه انساانهاا
آماده نموده است ،و همه مردم بالاستثناء ح استفاده كردن از آن را دارناد؛ چاون انساانهاا در
هر شرایطی كه باشند براي ادامه زندگی نیازمند نعماتهااي خداوناد هساتند .اماا بایاد باه داور
اصولی و صحیح ،رمن رفع نیازهاي خود ،حقوق دیگر انسانها در همه دورهها رعایت كند ..بار
مبناي آیات كریمه (الرحمن ،)93/زمین و محی زیسات آن ،حا همگاانی اسات و هماه حا
دارند از آن بهره مند شاوند .تعبیراتای نظیار« :لكام باراي شاما»« ،الناا

ماردم» و «االناام

همگان» ،آشكارا بر این مطلاب داللات دارناد ،كاه ایان نعمتهاا ،باراي هماه ماردم و حا هماه
آنهاست صرف نظر از هرگونه عاملی ،همچون مذهب ،جنسیت ،تابعیت و ...و هماه حا دارناد
از این نعمت ارزشمند الهی بهرهمند شاوند و در پنااه آن ،زنادگی ساالم و امنای داشاته باشاند و
عبادات و تكالیس خود را به نحو احسن انجام دهند ،لذا محی زیست ح جمعی اسات و ساود
وزیانش متوجه ابناء بشري است ،به هماین خاادر همگاان مكلاس و ملازم باه رعایات ایان حا
جمعی هستند و در قبال آن مسئول هستند .مقام معظم رهبري در ایان بااره مایفرمایناد":هادف
متعالی اسالم ،برخوردار ساختن همه نسلها از نعمتهاي الهی ،و ایجاد جامعهاي ساالم و باه دور از
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فاصله دبقاتی ،و مستعد براي رشد و شاكوفایی اسات و الزاماات شارعی ،باراي حفا تعاادل و
توازن در استفاده از مواهب دبیعی ،با پرهیاز از زیااده روي ،و تعبّاد باه عادم ارارار باه غیار را،
فراهم آورده است(".حسینی خامنهاي )93 :9683 ،مسئولیت در فقه با عنوان رمان مطرح شاده
است ،به این صورت كه مسئولیت زیست محیطی می تواند یا ناشی از اتالف باشد یا تسابیب یاا
تعدي و تفری یا تقصیر؛ فقهاي شیعه مبناي مسئولیت را با عناوین متعادد بیاان نماودهاناد؛ شایخ
دوسی در مبسو و ابن ادریس در سرائر سرایت ناشای از فعال ممناوع و سارایتی كاه باه فعال
حادم شده را مبناي مسئولیت گرفتاه و سارایت از فعال مبااح را موجاب عادم مسائولیت قارار
میدهند (حلای )414 :9493 ،عالماه در تاذكره ،عادم تعادي و سارایت ازفعال مبااح را مبنااي
مسئولیت و عدم مسئولیت قرار میدهد .شهید انی در مسالك از نظریه"تفری مقتضاي رمان"
و" سببیت موجب رمان" براي مسئولیت ناام مایبارد (جبعای عااملی ،بای تاا .)933 :برخای از
محققان نوشتهاند :انسان ،به موجب احكام شرعی ،ناه تنهاا موظاس اسات باه انساانهااي دیگار
كمك كند و نیازهاي بینوایان را برآورد ،بلكه عالوه برآن موظس است از آلاوده كاردن آب و
خاک پرهیز نماید (نجفی .) 33 31 :9634 ،خداوند به ابناء بشري متذكر میشاود؛ كاه او وارم
زمین بوده و انسان مسئول ،كسی است كه قدر محی زیست خاود را باه خاوبی دانساته و آن را
مورد محافظت قرار دهد و از آن به نحو احسان بهاره بارداري نمایاد ( اساماعیلی ،و همكااران،
،9683ص )91پیامبر(ص) میفرماید :در میان بندگان خدا و شهرها بر پایه تقوا عمل كنید ،زیارا
همه شما مسئولید حتی نسبت به بقعهها و حیواناات ،پاس اداعات كنیاد از فرماان الهای و گنااه
نكنید .امام علی(ع) نیز میفرماید ":تقوا پیشه كنید در ح بنادگان و شاهرها ،كاه شاما مساؤول
هستید؛ حتی از سرزمینها و چهارپایان"(.ابن ابای الحدیاد9648 ،ق )934 :انساان هرگاز اجاازه
ندارد خود را رها و لجام گسیبته و آزاد در بهرهبرداري از دبیعت بداند و ح نادارد باا آلاوده
كردن و ویران ساختن دبیعت به آسایش برسد .آدمیان در برابار چگاونگی بهاره بارداري از آن
مسئول هستند .آلودگی محی زیست به زیان انسان و همه موجودات تمام مایشاود (حساینی و
عمی  .)44 :9689 ،عالمه مجلسی در شرح این عبارت مینویسد :سوال از زمینها آنكه چرا این
زمین را ویران و دیگري را آباد كردید و چرا خداوند را در آن نررستیدید و سوال از چهارپایان
آن كه چرا آنها را گرسنه رها كردید و به درد آوردید و رعایات حقشاان ننمودیاد؟ (مجلسای،
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 )313 :9436معلوم میگردد مسئولیت انسان در قبال پدیدهها و اشایاي پیراماون بسایار جادي و
همه جانبه است .انسان معاد باور به احسا

مسئولیت و خدمت گزاري بی منت و  ...در تحصیل

زاد و توشه آخرت اعتقاد دارد و آن را سر لوحه كار خود قرار می دهد .و نیز می فرمایند" :هار
كه به مكافات یقین داشته باشد ،جز كار خوب برنگزیند"(تمیمی آمدي .)999 :9434 ،چرا كاه
بازخورد اعمال به خود انسان بر میگردد كه مفهوم مسئولیت نیز همین است .لذا همگان اعم از
ملت و دولت مسئول حف محی زیست هستند ،كه هر كدام از جایگاه ویژهاي برخوردارند .از
آنجا كه سرنوشت انسانها به هم گره خورده است؛ آ ار پذیرش حا بار محای زیسات ایجااد
مسئولیت مشترک نسبت به این ح است كه ا رات دنیوي و اخروي به همراه دارد.
2ـ امر به معروف و نهی از منكرو محیط زیست
قرآن كریم در آیات و روایات متعدد در صدد بیان مسئولیت سنگین انسانها نسبت به خاود
و دیگران است .كه (تحریم )3/در حدیث جامع و جالب از رسول خدا (ص) آمده اسات " :اال
كلكم راع  ،و كلكم مسئؤ ل عن رعیته"....بدانید همه شما نگهبانید ،و همه در برابر كساانى كاه
مامور نگهبانى آنها هستید مسئولید ،امیر و رئیس حكومت اسالمى نگهبان مردم است و در برابر
آنها مسئول است( .مجموعه ورام ،ج ،3 :9به نقل ازسایت تبیان تفسیر سوره تحریم) قرآن كریم
عالوه بر اینكه از همگان می خواهد عمل صالح انجام دهند؛ از مردم می خواهد كاه دیگاران را
نیز به عمل صالح و كارهاي خوب امر كنند(.رشاد )34 :9689 ،امر باه معاروف و نهای از منكار
محدود به مسائل خاصی نیست ،بلكه یك فرهنگ سازنده و سیاست جنایی مشاركتی ،كاارا در
جامعه اسالمی است(.حاجی ده آبادي )44-933 :9686 ،لذا كاشت نهال و كشااورزي ،بهتارین
كار و جزء معروفات دین اسالم و قطع درخت مسااوي باارش عاذاب و جازء منكارات معرفای
شده است .از آنجا كه یكی از منهیات مهم ،لطمه زدن به روتهاي عمومی اسات؛ لاذا بایاد از
چنین اعمالی نهی و جلوگیري نمود و به تعبیر قرآن كریم از فتنهاي كه تنها دامان ساتمكاران را
نمیگیرد ،ترسید (شامس .)43 :9643 ،بادیهی اسات امات و جامعاه اساالمی باا نهادیناهساازي
فرهنگ امر به حف محی زیست و نهی از تبریب آن ،پرچم دار نهضت حف محای زیسات
و توسعة آن در سطح جهان خواهد بود و كارگزاران حكومت اسالمی نیز از اقتادار خاویش در
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جهت توسعه محی زیست و مقابله با منكر تبریب آن بهره خواهد جست .به همین منظور نظام
اسالمى دیده بانى و مراقبت از یكدیگر را در جامعه با عنوان امر به معروف و نهاى از منكار یااد
مىكند (ولیدي .)33 :9643 ،بحث و بررسی درباره امر به معروف و نهی از منكر مستلزم تحقی
جداگانه اي است و از حوصله این مقاله خارج است .با وجود ایان باراي درک اهمیات و تاا یر
این نهاد در پیشگیري از تبریب محی زیست و ترغیاب باه آباادانی ،باه برخای از مناابع آن در
متون فقهی اعم از آیات و روایات و احادیث اشاره می كنیم.صرف نظر از برخی آیاات (ساوره
حج ،آیه 49؛ سوره اعراف ،آیه  )994كه رمن بیان احكام كارهاي نیك ،به گوناهاي از انجاام
اعمال مبالس دستور الهی منع میكند ،خداوند متعال بهترین امتی كه جمعی از آناان نسابت باه
جمعی دیگر نافعند ،معرفی مینماید (آل عمران)993/؛ زیارا از شاان آناان ،تحاریص و ترغیاب
یكدیگر به كارهاي نیك و منع ازاعمال ناشایست است كاه باا ایان عمال بهتارین منفعات را باه
همنوعان می رسانند (مدیرشانه چی ،)993 :9619 ،لذا جامعاه بشاري در تارویج فارایض؛ اوامار
ونواهی شارع مقد

همدیگر را یاري بدهند .امام صادق (ع) میفرماید ":تا زمانی كه انسان در

راه یاري و امدادرسانی به برادرش باشد خداوند او را یاري خواهد كرد(".كلینای ،9636 ،ج :3
 )6تعاون و همكاري انسانهاا مباتصّ گاروه خاصای نیسات و هماه انساانهاا ،حتای كاافران و
معاندان با رسول خدا (ص) را نیز شامل می شود .از این رو دعوت مردم باه رفتارهاا هنجاار
زیست محیطى در قالب (امر به معاروف و نهاى از منكار) مااهیتى زیسات محیطاى دارد كاه در
حقیقت رامن اجرا وظایس فرد و اجتماعى در قبال محی زیست است از نظر تعالیم الهاى,
ایستادگى دربرابر فساد راز بقا دین و انسانیت تلقى شده است ..پس ررور است؛ مسئله امار
به معروف و نهى از منكر در رابطه با مسائل زیست محیطى برا جلوگیر از فساد و انحراف و
در پیشبرد ارزشها متعاالى و ساالمت اجتمااعى و اقتصاادي امار جاد تلقاى شاود .اصال
پنجاهم قانون اساسى صریح ترین حكم قانون گذار اساساى در ایان زمیناه اسات؛ در جمهاور
اسالمى ،حفاظت محی زیست كه نسل امروز و نسلها بعد باید در آن حیات اجتماعى رو باه
رشد داشته باشند ،وظیفه عمومى تلقى مىگردد .از این رو فعالیتها اقتصاد و غیر آن كاه
با آلودگى محی زیست یا تبریاب غیار قابال جباران آن مالزماه پیادا كناد ،ممناوع اسات .از
ظرفیتهاي مهم فقه موروع همبستگی است .این حوزه امروزه با عنوان حقوق نسال ساوم و باا
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محوریت حقوق همبستگی شناسایی شده است .كه مصداق ح بر محی زیست باا فریضاه امار
به معروف و نهی از منكر در فقه معنا مییابد فقه اسالمی امر به تعاون و دوري از ا ام و دشامنی
را سرلوحه برنامه مؤمنان در عرصه اجتماعی قارار داده ایان نگااه ریشاه در همبساتگی انساانهاا
دارد .اگر چه فقه در تمام ابعاد حقوق بشري از ظرفیت باالیی برخوردار اسات ،اماا در نگااه باه
حقااوق جمع ای نگاااهی نوآورانااه دارد .دعااوت از همااه موحاادان ابراهیم ای بااراي شااكلده ای
همبستگی جهانی بزرگترین بستر امنیتی را براي همگان شكل داده است .این نگاه كاه بار پایاه
حداقل موارد مشترک شكل میگیرد ،داراي بازرگتارین آ اار اجتمااعی در راساتاي حا بار
امنیت است كه خود زمینهساز تحق سایر حقوق اجتماعی اسات .در ایان نگااه ،زمیناه هرگوناه
رفتار خشن ،توهینآمیز و تحقیركننده و همچنین هر نوع جنگ و نزاع و درگیري و در كل هار
نوع ورعیت رد امنیت از بین میرود و مؤمنان و موحدان باا داشاتن امنیات باه انجاام مناساك
الهی خود میپردازند (راعی.)8 :9616 ،
حق بر محیط زیست در حقوق خصوصی
براي آنكه مشبص شود ح بار محای زیسات در حقاوق خصوصای داراي چاه وراعیتی
است باید ابتدا مشبص گردد كه ح در حقوق مدنی بار چاه مفااهیمی اساتوار اسات .بار پایاه
مفاهیم ذاتای و شاابصی حااقوق« ،حقاوق مادنی» نیاز در مفااهیم ذاتای و شبصای بار معاانی
گوناگون داللت دارد .حقوق مدنی (یا حقوق خصوصی) در مفهوم حقوق فردي ،در بر گیرنده
مصادیقی از ح هاي فردي است كه به نفع شبصی در برابر دیگران در موقعیت خاص حقاوقی
ایجاد میشود و به صااحب آن امكان تاصرف در موروع ح و منع دیگران از تجاوز باه آن را
میدهد؛ مانند مالكیت ،ح شفعه ،ح خیار و...حقوق مدنی در این مفهوم را حقوق نسابی ناایز
گفتهاند كه در مقابل حقوق مدنی مطل قرار میگیرد .ح هاي اجاتماعی ،اقاتصادي و فرهنگی
از حقوق ایجابی هستند؛ بدین ماعنا كاه اغلاب مطالباات مشبصای را در قباال جامعاه و دولات
شكل میدهد .بنابراین دولت باید شرایطی را فاراهم ساازد كااه امااكان تمتاع از حقاوق مزباور
فراهم گاردد؛ اما حاقوق مادنی و حقوق سیاسی از حاقوق سالبی به شمار میآیند.بدین مافهوم
كاه ترک فعل مشبصی مانند عدم تعدي به حیات و آزادي دیگران را دلب مایكنناد (راساخ،
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 .)11 :9641بیگمان ،آزاديها و مصونیتهایی كاه باه عنوان حقوق بشر از آنها یاد ماایشاود،
هانگامی در حوزه حاقوق باه عانوان«ح » مورد بحث قرار میگیرند كاه قانون و نظاام حقاوقی
آن را به عنوان ح شناخته یاا باه صاورت رامنی ماورد حمایات قارار داده باااشد (كاتوزیاان،
 .)446 :9644در ادبیات حقوقی معاصر« ،حقاوق مادنی» عاالوه بار حقاوق ذاتای ،یعنای قواعاد
حاكم بار پارهاي از رواب اجتماعی ،به معنااي برخای حقهااي فاردي مرباو باه حیثیات ذاتای
اناسان اسات .به ماوجب قوانین اساسای و عاادي اغلاب كشاورها و نیاز اعالمیاههاا و معاهادات
بینالمللی مربو به حقوق بشر ،تمتع هار فارد اناسانی ،قطع نظر از موقعیت اجتماعی او ،از ایان
حقوق مورد تأكید و حمایت قرار گرفته اسات .این دساته از حقوق را «حقوق مدنی مطلا » نیاز
گفتهاند .روشن است كه حقوق مدنی در این مفهوم ،منطبا باا حقاوق عماومی اساات كااه در
تقسیمبندي حقوق فردي ،مقابال حقاوق سیاسای و حقاوق خصوصای (مادنی) قارار مایگیارد.
بنابرین بحث ح بر محی زیست جزو حقوق مدنی مطل به شمار میرود (تفرشی و همكاران،
 .)31 :9683هماندور كه در قانون اتحادیة اروپایی نیز بیشتر كشورهاي اروپایی مسئولیت مدنی
ناشی از خسارتهاي زیستمحیطی را ،مسئولیت مطل دانستهاند (كمسایون اروپاا.)33 :9116 ،
واژه «حقوق به معنی ح »جمعاا  63باار در قااانون ماادنی ایااران (ماواد ،943 ،949 ،936 ،14
،9933 ،184 ،183 ،133 ،133 ،139 ،191 ،198 ،914 ،194 ،843 ،831 ،838 ،833 ،414
)311 ،9339 ،9369 ،9396 ،9393 ،9338 ،9334 ،9983به كار رفته است .موارد باه كاارگیري
این واژه در قانون مدنی نشان میدهد كه عباارت ماذكور غیار از ماواد  191 ،198 ،194و 139
هارگز باا وصس «مدنی» همراه نشده است .بدین معنای كاه غیار از ماواد ذكار شاده بقیاه ماواد
قانونی به صورت مطل بكار برده نشده اند .ح بر محی زیست یك ح مطلا اسات و نسابی
محسوب نمی شود ،بقیه مواد قاانونی در قاانون مادنی بار حا نسابی كاه قابال سالب محساوب
می شوند و بسته به موقعیت و شرایطی كاه در قاانون ذكار شاده از افاراد مایتاوان سالب كارد.
مهمترین مواد قانونی كه در قانون مدنی ح را به صورت مطلا باه كاار بارده اسات مااده 191
میباشد ماده مزبور مقرر مایكند« :هیچ كس نامیتواند تمام یا قسامتی از حا تمتاع و یاا حا
اجرا را در حقوق مدنی از خود سلب كند» .در حقوق ساوئیس مااده  34قاانون مدنی كه مأخاذ
ماده  191ق.م .ایران بوده ،از حقوق و آزادي اشباص و به عباارتی از حقاوق مادنی در مفهاوم
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مطل  ،حمایت میكند .بنابراین هدف قانونگذار ایرانای از ورااع ماااده  191قااانون مادنی نیاز
حمایت از حقوق بنیادین و آزادي اشباص اسات كااه از آن در ماااده ماورد بحاث ،باا عناوان
حقوق مدنی یاد كرده است .حقوق بنیادین بشار ،همچاون حا بار محای زیسات باا توجاه باه
مبتصات ،محتواي و اوصاف آن ،حقوق سلب ناپذیر و غیر قابل انتقال ناشای از حیثیات ذاتاای
شابص انسان است كه هر انسان از آن برخوردار است .گر چه حقوق مزبور به عنوان «ح » هار
انسان شناخته میشود ،اما با توجه باه ماهیات آن ،از سانخ حا اصاطالحی (حا  ،ادعاا و حا ،
قدرت) نیستند و«حكام»محساوب مایشاوند (تفرشای و همكااران .)63 :9683 ،باانابراین اراده
اشاباص در مورد سالب این حقوق از خویش ،فاقد ا ر است و بدین علت هیچ كس نمیتواناد
حقوق مورد بحث را به صورت كالی یا جزئی از خویش سالب و اساقا كناد .بار ایان اساا
كسی(شبص یا دولت) نمیتواند ح بر محی زیست را از خاود سالب یاا اساقا كناد .هایچ
كس نمیتواند حتی نسبت به شبص معین یا باراي مادت مااعینی حا حیاات ،حا اساتفاده از
محی زیست سالم ،ح سالمت جسم ،ح حیثیت و شرافت انسانی ،ح دادخواهی و همچناین
ساایر آزادیهاي فردي در حوزه هاي گاوناگون حایات اجتماعی خویش را از خود سالب كناد.
آزادي نیز در چهرههاي گوناگون آن ،ماانند آزادي قاراردادري ،آزادي انتبااب شا ل و ساایر
آزاديهاي مرتب باا حیاات اجتمااعی از جملاه حا بار محای زیسات ساالم از حقاوق مادنی
اشباص به شمار میآید .با وجود این باید در نظر داشت كه تحدید آزادي ،از دریا تعهاد باه
عدم استفاده از آزادي كاه در دنایاي حقوق ،خمیر مایاه ایجااد حقاوق و الزاماات اشاباص در
برابر یكدیگر است .مشرو به آنكه در چارچوب قانون و اخالق حسنه صورت پذیرد ،یكی از
حقوق بنیادین هر انسان به شمار میآید؛ اما آشكار است كاه تاعهد بااه عادم اساتفاده از آزادي
از لحاظ تحلیلی ،چایزي غایر از سالب سایر حقوق مدنی از خویش است .بدین علت قانونگذار
در ماده  133ق.م .بدون آنكه مانند ماده  198ررورتی در مورد تأكید بر برخورداري هر انساان
از آزادي احسا

كاند ،تانها دربااره سلب این موهبت خداداد و ح ابتدایی هر انااسان ساابن

میگوید و مقرر میكند« :هیچ كس نمی تواند از خاود سالب حریات كناد یاا در حادودي كاه
مبالس اخالق حسنه است از استفاده از آزادي خویش صارف ناظر ناماید .یطور كلی میتاوان
گفت كه در حقوق معاصر ،باارخورداري آحااد بشار از پاارهاي حقاوق بنیاادین و آزاديهااي
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فردي مربو به حیثیت ذاتی انسان در دو زمینه حقوق باینالملل و حاقوق داخلی مورد تأكید و
پذیرش قرار گارفته اسات .در حاقوق داخالی ،قاوانین اساسی بسیاري از كااشورها بااا تأكیاد و
تصریح بر برخورداري انسانها از حقوق مزبور كه به «حقوق بشر» موساوم هساتند ،راهكارهااي
حمایت كنندهاي براي حافاظت از حاقوق ماورد بحث و جلوگیري از تعدي نهادهااي عماومی
و حتی قاانونگذاران باه آناها پیاشبینای كااردهاناد .مقاررات جاازایی نیاز تعارض باه برخای از
حقوق یاد شده ،مانند ح آزادي ،ح حیات ،ح حیثیات و شارافت ،حا ساالمتی جسامی و
ح ا دارا بااودن زناادگی خصوصاای را بااه قیااد مجااازات ممنااوع كااردهانااد .در حاااوزه حقااوق
خصوصی ،قانونگذار ایران در مواد  133 ،198 ،194و  139قانون مدنی با تأكید بر برخاورداري
انسانها از آزادي و حقوق مدنی ،حمایت خویش را از«حقوق بشر» اعاالم كارده اسات .بناابراین
مواد  133 ،191 ،198 ،194و  139ق.م .ناظر بر حقوق بنیاادین و آزاديهااي بشار هساتند و باه
حقوق شبصی نسبی ،مانند ح شافعه و خایار مربو نمیشوند و جزو حقاوق مطلا باه شامار
میروند .در جهان امروز برخی از اندیشمندان حقوق بشر را انكار كرده ،آن را دستاویز و حرباه
منازعات سیاسی میدانند و حتی ادعا شده كه حقوق بشر ،فق جانبه آرمااانی دارد؛ اماا حیاات
بشر به آرماانهاي او واباسته است و آرمانهاي مورد بحاث نیاز اكناون عاالوه بار اصاول قاانون
اساسی و معاهدات بینالمللی مربو به حقوق بشر ،در مواد  194تا  139ق.م .ایران تجلی كارده
و به عانوان «حا » به حوزه حقوق موروعه ،باه ویاژه حقوق مدنی وارد شاده و ماورد حمایات
قرار گرفتهاند .پس میتوان استناد به مواد یاد شده را براي تعدیل قراردادهاي نسابتاً رایجای كاه
متضمن تحدید نامتعارف آزادي یا ایراد خدشه به حقاوق انساانی یكای از مااتعاقدین اساات باه
گروهی از دادرسان كه به جاي تمسك باه مفااهیم كلای نظام عماومی و اخاالق حسانه ،بیشاتر
عالقهمند هستند آراي خود را به یك متن قانونی ماستند كاند ،پیشنهاد كرد.
نتیجهگیری
مساله محی زیست به دلیل ارتبا تنگاتنگ با حیات انسانی و نظم آفرینش به خاوبی ماورد
عنایت شریعت؛ كتاب ،سنت ،اجماع ،عقال و تعادادي از قواعاد فقهای قارار دارد از آنجاا كاه
خال هستی منبع ورع مقررات است هم ح و هم متعلقات آن را به انسان داده و براي اساتیفاي
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ح  ،تكالیفی را بر دوش آنها گذاشته و تذكر داده است؛كه تكالیس راه استیفاي حقاوق اسات،
از درف دیگر انسانها؛ براي ا بات بندگی خادا در محای ساالم  ،انجاام وظاایس دینای ،ساایر
تكالیس ،سیر در را ه تكامل كه هدف از خلقات ،داشاتن فرصاتهاي الزم باراي سااختن خاود و
جامعه خود می باشد .دین اسالم با رویكرد امانت گونه نسبت به محی زیست نگریسته اسات و
وظیفه انسان در قبال حف محی زیست و برخاورداري از محای زیسات ساالم و ساعادتمندانه
براي كلیه جامعه بشري میباشد .قرآن كریم با ذكر آسمان ،ستارگان ،خورشید ،ماه ،ابر ،بااران،
جریان باد ،حركت كشتیها در دریاها ،گیاهان ،حیوانات و  ...بر جایگاه مهم این ح تاكید و نام
گذاري سوره هاي قارآن باه ناام یكای از عناصار دبیعات مانناد بقاره ،رعاد ،نحال ،ناور ،نمال،
عنكبوت ... ،بر اهمیت آن عناصر در فرهنگ قرآنی و ررورت انس با آنها داللات دارد .نحاوه
بهره برداري از محی زیست در نزد آفریننده از جایگاه ویژه اي در آفرینش برخوردارناد .تنهاا
غفلت از ذات باري تعالی ،موجب تجاوز و تعدي باه ایان عناصار و بهام زدن مناسابات متعاادل
محی زیست می گردد .رویكرد فقه به محی زیست رویكرد امانت گونه است و همگاان حا
بهره برداري از محی زیست را دارند ،محی زیست داراي منفعت جمعی است .رویكرد امانت
گونه(تعهد ،تكلیس،والیت الهی)است .وظیفه امانت داري ایجاب می كند كه با مبربان محای
زیست برخورد شود ،چراكه دادخواهی ،ح مسلم ابنا ء بشري است .بسیاري از عمومات قارآن
كریم و انبوهی از ادله روایی خاص به مسااله محای زیسات و مناابع آن و بیاانگر وجاود چناین
حقی و مسئولیت محض انسان نسبت به محی زیست و ا بات یك ح حقاوقی اسات ناه یاك
ح اخالقی ،آموزههاي فقه امامیه در ح بر محی زیست توان حا انگااري محای زیسات را
دارد وقتی سبن از ح است؛ دیگر مثل حا نسال اول و دوم نیسات كاه یاك دارف محا و
درف دیگر مكلس ،یك درف بدهكار و درف دیگر دلبكار باشد بلكه ح بر محای زیسات
در فقه امامیه یعنی؛ تحقا یاك مسائولیت جمعای ناه در قالاب مسائولیت اخالقای؛ بلكاه یاك
مسئولیت حقوقی است و سابن از حاالل و حارام باودن ،سابن از مجاازات كاردن ومجاازات
داشتن متعدیان و متجاوزان به محی زیست است .به همین منظور؛ امانت الهای مادت و زماان و
مكانش مشبص نیست نسل به نسل ادامه دارد و منحصر به افراد خااص نیسات؛ محای زیسات
ح داردكه از آن بهره برداري شود و ح دارد كه از آن سوء اساتفاده نشاود باه عباارت بهتار؛
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بازگشت ح بر محی زیست بیانی است از تكلیس ما نسبت باه محای زیسات .كاه بار اساا
آموزههاي دینی و آیات و روایات؛ كل كائنات در خدمت انسان و براي انساان اسات لاذا ایان
ح جمعی انسان است كه ح بهره برداري ،مكلاس باه بهیناه اساتفاده كاردن  ،رارر نازدن باه
جامعه بشري ،تضمین منفعت جمعی كه این امر نیز مبتنی بر تربیت مومنان امانتدار و واقعای هام
از نظر جسمی و هم از بعد معنوي است .بدست آوردن تصویري از انسان به منزلاه مبلاوقی كاه
خود را ببشی از چرخه حیات می داند و نه موجودي كاه همچاون مالاك آن رفتاار مای كناد،
تربیت انسان به گونه اي كه سازنده باشد و حاف منابع محی زیست ناه مبارب و هادر دهناده
آن.
منابع
قرآن كریم
9ا بهرامی احمدي ح . 9681 .قواعد فقه .قاعاده الرارر باا تطبیا بار قاوانین و مطالعاه تطبیقای.
تهران .دانشكاه امام صادق
3ا ریائی بیگدلی م .9649 .حقوق بین الملل عمومی .تهران :كتاببانه گنج دانش،
6ا پارسا ع .9644 .محی زیست و حقوق بشر ،بررسی ح برخورداري از محی زیست سالم و
شایسته به عنوان ح بشري.
 -4تفرشی ،نعمت اهلل و همكاران .)9683( .مبانی فقهی و حقوقی ماده  438قانون مادنی ،مجلاه
علمی-پژوهشی :نامه مفید ،شماره . 43
9ا تقی زاده انصاري م .9643 .حقوق كیفري محی زیست .چاپ اول .تهران :نشر قومس،
3ا جعفر م .9491 .رساله فقهى .تهران .منشورات كرامت
4ا جوادي آملی ع .9689 .انتظار بشر از دین .جلد اول .قم :انتشارات اسراء
8ا دلشاد ج .9689 .نهج الفصاحه .ترجمه و تدوین ) ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعاات
فرهنگی.
1اا راغااب اصافهانی م .9644 .مفااردات الفااظ قاارآن .ترجماه خسااروي ،چااپ دوم .تهااران:
انتشارات مرتضوي.
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93ا رشاد ع .9689 .نقش دین در دنیاي نو ،دین و دنیاي معاصر .تهران :انتشارات المهدي،
99ا شمس ا .9643 .نظام حقوقی اراری ملی شد .چاپ اول .تهران :نشر دادگستر،
93ا شیرازي م .فقه البیئه .بازخوانی حسینى ع .9683 .مجله فرهنگ جهااد .تبلایص و فارآوري
تبیان :رهنما .گروه حوزه علمیه تبیان.منبع shirazi.ir

96ا شهیدي ج.9643 .ترجمه نهجالبالغه .تهران :سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی،
94ا كاتوزیان ن .9644 .فلسفه حقوق .جلد اول .چاپ اول .تهران :شركت سهامی انتشار،
99ا محق داماد م .9684 .قواعد فقه .چاپ اول .تهران :انتشارات علوم اسالمی.
93ا مدیر شانه چی .ک .9619 .آیات االحكام .انتشارات سمت ..قم .چاپ نهم
94ا مظفر.م.9649 .شرح اصول فقه .ترجمه محمدي.ع .انتشارات دارالفكر .جلاد اول.صاص-9
496
98ا مكارم شیرازي ن و دیگران .9641 .تفسیرنمونه .دارالكتب االسالمیه .تهران
91ا موسوي خمینی ر .9641 .تحریر الوسیله .تهران :موسسه تنظیم و نشر آ ار امام خمینی (ره)،
33ا موسوي خمینی ر .9648 .صحیفه نور .مؤسسه نشر و تنظیم آ ار امام راحل ،اول.
39ا نجفی م .جواهرالكالم فی مسائل الحل و الحرام .تحقیا ع قوچاانی .چااپ هفاتم .بیاروت:
داراحیاءالترام العربی،
33ا نصر

 .9644 .دین و بحران زیست محیطی .ترجمه محسن مدیر شاانه چای .مجلاه نقاد و

ظنز .ش9و3
36ا ولیدي .م .9643 .حقوق جزاي عمومی .چاپ اول .انتشارات سمت.تهران
منابع عربی
34ا ابن ابی الحدید ع9648 .ق .شرح نهاج البالغاه .تحقیا محماد ابوالفضال اباراهیم .بیاروت.
انتشارات دار احیاءالترام العربی .چاپ دوم
39ا ابن ادریس حلی م .9499 .سر ائر .چاپ دوم .قم :موسسه النشر االسالمی،
33ا ابن شعبه الحرانی ،ابی محمد الحسان ابای علای بان الحساین ،ساال  ،9434تحاس العقاول،
ترجمه احمد جنتی عطائی ،انتشارات علمیه اسالمیه.
34ا تمیمی آمدي ع9434 .ق .غررالحكم و دررالكلم .بیروت :مؤسسة االعلمی للمطبوعات،
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38ا جبعی عاملی ز( .شهید انی).بی تا .مسالك االفهام .قم :موسسه المعارف االسالمیه،
31ا صدوق قمی م .9431 .من الیحضره الفقیه.ترجمه علی اكبر غفاري .تهران .نشر صدوق
63ا راغب اصفهانی ح  .9493 .المفردات فی غریب القرآن .دمش  .دارلشامیه
69ا دبادبائی م .9494 .المیزان فی تفسیر القرآن .دفتر انتشارات اسالمی .قم .چااپ پانجم .ج .9
ج.93
63ا الفرحی

ع .9463 .تحقی فی القواعد الفقهیه .قم موسسه نشر اسالمی

66ا ا كلیناای ي .9636 .اصااول كااافی .ترجمااه ج مصااطفوي ،چاااپ پاانجم .تهااران :دارالكتااب
االسالمیه،
64ا مجلسی م9436 .ق .بحاراالنوار .چاپ سوم .بیروت :دار االحیاءالترام العربی،
69ا مصطفوي م .9439.القواعد ،مابه قاعده فقهیه ،معنی و مدركا و موردا قم .دفتر نشراسالمی
63ا مظفر م .9638 .اصول الفقه .چاپ سوم .قم :دفتر تبلی ات اسالمى،
64ا نجفی م .9634 .جواهر الكالم فی مسائل الحالل والحرام .تحقی ع قمای قوچاانی ،بیاروت:
دار احیاء الترامالعربی،
68ا مكارم شیرازي ن .9491 .تفسیر نمونه .دار كتب اسالمی .چاپ 94
61ا اسماعیلی؛ ررانیان؛ وزیري ناژاد؛ مهادیان؛ دبادباایی ،9683 ،حفاظات محای زیسات در
اسالم ،ویژه نامه همایش بهداشات در آماوزه هااي پیاامبر اكارم(ص) مجلاه دانشاگاه علاوم
پزشكی رفسنجان دوره33-99 :3
43ا حاجی ده آبادي م .9686 .امر به معروف و نهی از منكر و سیاسات جناایی .فصالنامه فقاه و
حقوق:9 ،
49ا حسینی خامنهاي  .9683 .پیام به اولین همایش حقوق محی زیست .روزنامه ایران
43ا حسینی ع .9619 .بررسی فقهی ماهیت ح  .مجله علمی پژوهشی پژوهشهاي فقهای .دوره
هشتم .شماره اول.
46ا راعی م .9619 .حقوق بشر و ساز و كارهاي نظاارتی در اساناد باین المللای و فقاه .معرفات
حقوق .فصلنامه علمی تبصصی
44ا راعی م .9616 .ظرفیتهاي حقوق بشري فقه ،روزنامه ایران
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49ا زروانی م .خاداجویان ف .9684 .پاساداري از محای زیسات در آیاات و روایاات .مجلاه
علمی و پژوهش دینی .شماره .3صص399
43ا سلطانی م ،9683 ،قواعدفقهی و محی زیست ..قابل دسترسی در سایت تبیان
44اا صااادقی .ا؛ اكبریااان .ا؛ شاااكر .م .9683 .رویكردهاااي نااوین بااه درون مایااههاااي دیناای در
حفاظت از محی زیست .مجله پژوهش و حوزه .شماره .69-63صص944-994
48ا فهیمی .ع .9681 .فلسفه حقوق محی زیست و آ ار آن .فصلنامه علمای پژوهشای دانشاگاه
قم ،شماره ،6صص994-93
41ا محق داماد م .9684 .محی زیسات دبیعای از دیادگاه حكمات متعالیاه .خردناماه صادرا.
شماره .43صص391-96اا 94 99اا محقا دامااد .9646 .دبیعات و محای زیسات از نگااه
اسالم .نامه فرهنگ.
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