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 چکیده
های نوین بشری بود. حقوقی که ناشی از حق همگانی و نسل جدیدی از خواسته، ای دیگر پیدا کردحقوق اساسی انسان جلوه ،با گذر زمان
 نمودین بار در اعالمیه استکهلم این حق برای اول سالم بود. زیستمحیطمندی از گیری و بهرههای این نسل، بهرهترین خواستهیکی از مهم

اما هدف اصلی این  ای وجود ندارد.شبهه گونههیچکه امروزه در جایگاه این حق  متفاوت به آن تاکید شد تا جایی اسنادیافت و سپس در 
به  مستقیمیم و غیربه طور مستق روایات و قواعد فقهی ،آیات ؛زیستمحیط. در مورد حق بر استپژوهش بررسی جایگاه این حق در اسالم 

است.  ها و این جهان را برای انسان و در تسخیر او قرار دادهکه نعمت است دهکرقرآن بر این امر تاکید  سراسرخداوند در  اند.آن اشاره کرده
ده است. کرسیار تاکید ب زیستمحیطو بر برخورداری همگانی از  زیستمحیطانسان در برخورداری از  اهمیت و جایگاه به همین جهت بر

، دو دسته از روایات وجود دارد. دسته اول، احادیث و روایاتی است که به حق برخورداری از بر اساس سیره امامان معصومهمچنین 
عالوه بر این در قواعد فقهی تر اشاره دارد. دسته دوم به صورت غیرمستقیم به این حق اشاره کرده است. سالم به صورت صریح زیستمحیط

 زیستمحیطاشاره شده است و ضمان شخص متعدی بر  این حقبه حمایت و حراست از  ضرر، اتالف، تسبیب و احترام اموال،انند قاعده الم
 ده است. کررا شناسایی 
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 سرآغاز
حقوق اساسی انسان دستمایه جابران و  ،های دوردر زمان

بنا به میل و اراده  امکان داشت هر زمان ستمکاران تاریخ بود.
ز . اما با گذر اشوداین خودکامگان، حقوق اساسی انسان پایمال 

دوستان و حامیان حقوق بشر، تونل تاریخ و از خودگذشتگی انسان
 رشد و نموبه تدریج حقوق اساسی انسان در اندیشه سیاستمداران 

حقوق اساسی جدیدی برای انسان  ،کرد. با ورود به قرن بیستم
یا  شهروندان اتحی کنندهتامین هایزمینه ایجاد ترسیم شد.

 امثال و تتربی و تعلیم ،بهداشت امنیت، از جمله همان حق حیات
 شمار به هادولت مهم و بزرگ هایولیتیمس جمله از هااین
 بقای عوامل تریناساسی از یکی به توجه ،عالوه بر این .درومی

 زیستمحیطحفظ  لهیمس ،هاانسان ویژهه ب زنده موجودات حیات
امروزه . (9311 عمران،) برای تامین شرایط مناسب زندگی است

ت گرفته از نسل سوم ترین حقوق بشر که نشأشدهی از شناختهیک
این امر  است. سالم زیستمحیطله حق بر یمس ،حقوق بشر است

تری به خود گرفت و از پس از جنگ جهانی دوم شکل جدی
 تا این که های مطرح جامعه بشری شدترین خواستهمهم

 بین ،استکهلم یاعالمیه درمیالدی  91٩1 سال سرانجام در
 از .کرد برقرار اساسی پیوندی و رابطه ،زیست محیط بشر و حقوق

 بر حق بر المللیبین اسناد در مستمر به طور ،بعد به تاریخ آن
مورد  به حدیاین امر . است شده کیدات و ییدازیست ت محیط

 المللیبین میثاق سومین طرح نویستوجه قرار گرفت که پیش
 محیط بر حق بودن دارا ،یالدیم 9181 مصوب همبستگی حقوق
 است کرده تلقی انسانی حیثیت و حرمت اشکال از یکی را زیست

 برای آن تحقق شرط و حاضر نسل برای بشر حقوق که مکمل
 .(الف 9380 ،فیروزی) است آینده هاینسل

 

 روش تحقیق
که از  آن یلدل و به است یبنیاد ،پژوهش از نظر هدف ینا

 شودیم شده است،استفاده  بررسی اسنادو  یامطالعات کتابخانه
ها و متغیرهای پژوهشی مبتنی بر تحلیل داده پژوهش را ینا

به هدف از سوی دیگر با توجه  حساب آورد. به کیفی گوناگون
 چرا که دانست ورییت یقیآن را تحق شودیم پژوهش، ینا

قرار  یبررس مورد ،مفهومی نوین را در قالب مفاهیم دینی
 در اطالعات گردآوری ابزار موضوع، ماهیت به توجه با. ددهمی
 آوریجمع و اینترنتی و چاپی هایتنم به مراجعه ،پژوهش این

همچنین این  .است هاآن بررسی و نقد ها و در نهایتداده
واکاوی که  است موردی پژوهشی ،دامنهاز نقطه نظر پژوهش 

و  ایات و احادیثرو ،سالم را در قرآن زیستمحیطمفهوم حق بر 
ده است. این امر ناشی از گستره وسیع کر حصورم قواعد فقهی

شک کاری های متعدد است که بیاسالمی در قالب هاینمت
 .طلبدفراتر از این پژوهش را می

 

 های حقوق بشرنسل
حاصل تجربه تاریخی جامعه  ،امروزین معنای به بشر حقوق

بندی در چند مجموعه که بآن را با قال شودمی که بشری است
آن را  تکاملی کدام نماینده نسلی از حقوق بشر است، سیر هر

 تاریخی، جریانات از یک هر بهتر، عبارت به .دکردنبال 
 تحت هاآن از که را بشر حقوق از خاصی موضوعی هایزمینه
 و حقوق عرصه شود، واردمی یاد بشر حقوق هاینسل عنوان

 واژه استعمال واقع در .(931٩هاشمی، ) است دهکرتکالیف بشری 
 و تنظیم ،شناختن رسمیت به در تاریخی مفهوم بیانگر ،«نسل»

 .(93٩1، اکریانذ) است نامروزی گونه به بشر حقوق تدوین اصول
 سه به را حقوق این بشر، حقوق زمینه در حقوقدانان از گروهی

 رد بار نخستینبرای  بندیدسته این. کنندمی تقسیم نسل
 کارل» توسط استراسبورگ و در بشر حقوق المللیبین موسسه
میالدی  91٩1 سال به و ، حقوقدان جمهوری چک«واساک
 نسل .دارد وجود بشر حقوق از نسل سه مبنا این بر .شد پیشنهاد

 اقتصادی، حقوقبه  دوم نسل سیاسی، و مدنی حقوق به اول
تبط مر همبستگی حقوق به سوم نسلو  فرهنگی و اجتماعی

 .(Yahyaoui, 2018) است
 

 نسل اول

 ریشه که است سیاسی و مدنی حقوق ،بشر حقوق نسل نخستین
قواعد در  و ددار کالسیک لیبرالیسم مکتب هایارزش در

 به موضوعه حقوق نظام در بار نخستین برای برگیرنده این نسل
 از منتج حقوق این. گرفتند قرار شناسایی مورد حقوقی شکل

 عنوان تحت میالدی 9٩81 سال در فرانسه انقالب شعار نخستین
 ،بشر حقوق اول نسل از ویژگی .(9383 ،)ذاکریان بود آزادی

 مداخله عدم بر مبنی هادولت تعهد و است آن بودن شخصی
اعم  است حقوق این اجرای در نکردن مانع ایجاد و آن به نسبت

 از شینا تعهدات دیگر، عبارت به .عملی مانع و حقوقی مانع از
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 شکنجه نبودن مثل است نتیجه به تعهد سیاسی -مدنی حقوق
 (.9310طوسی، )

 و در اعالمیه میالدی 9108 سال در بار اولین برای حقوق این
اما این  .نشر یافتمنشور  19تا  3 مواد ذیل ،بشر حقوق جهانی

این نسل در نتیجه آوری کافی بود. اجرا و الزاممنشور فاقد ضمانت
تصریح شد  سیاسی و مدنی حقوق میثاقیگر با عنوان در سندی د

 رعایت به ملزم الحاق، از پس هادولت و است آورالزام سندی که
 91٩1 در و است میالدی 9111 مصوب ،میثاق این. هستند آن

 افکار این سند در واقع ریشه در .یافت اجرایی قدرت میالدی
 استقالل المیهاع ،فرانسه میالدی 9٩81 انقالب خواهانهآزادی
 9181 در انگلستان حقوق منشور و میالدی 9٩٩1 در آمریکا

 آزادی حیات، حق چون بنیادینی حقوق ،دارد. این نسل میالدی
 حق عادالنه، و آزاد انتخابات حق امنیت، بیان، آزادی عقیده،

 . (9381باقی، ) گیردعادالنه و ... را در بر می دادرسی
 

 نسل دوم

 و اجتماعی اقتصادی، حقوقمبتنی بر  ،حقوق بشر دوم نسل
تازه  کشورهای، سوسیالیست کشورهای کهاست  فرهنگی

التین از طرفداران آن  آمریکای کشورهای و استقالل یافته
برگرفته از  دوم نسل قوقح .(Moeckli et al, 2018) هستند
 نسل حقوقفرانسه، تحت عنوان برابری بود.  انقالب شعار دومین

 به ملزم هادولت که معنا این به است و مثبتایجابی  ،دوم
دن امکاناتی برای تحقق این نسل از حقوق کر تسهیل و فراهم

 به تعهد هادولتکه  استاین امر در تقابل با نسل اول  .هستند
 در حالی که رند.دا افراد حقوق تحقق برای ممانعت عدم تضمین

ین حقوق را زمینه تحقق ا شوندمی متعهد هادولت دوم، نسل در
 و میالدی 9108 سال در بار اولین برای حقوق . اینفراهم آورند

نشر  منشور 1٩ تا 11 مواد ذیل حقوق بشر جهانی اعالمیه در
در جهت تکمیل و بسط این حقوق و همچنین قدرت  .یافت

 دن این نسل از حقوق بشر، میثاقکرآور و الزام یافتن اجرایی
 در میثاق این گی شکل گرفت.فرهن و اجتماعی اقتصادی، حقوق
 میالدی 91٩1 سال یعنی بعد سال 95 و تصویب 9111 سال

 جمله در برگیرنده حقوقی از میثاق این .کرد پیدا اجرایی قدرت
 است معنوی مالکیت و آموزش رفاه، اجتماعی، تامین کار، حق

 (.9381باقی، )

های دیدگاه فاتالاخت از بشر حقوق متفاوت نسل دو پیدایش
 اول نسل حقوقت گرفته است. أنش غرب و شرق بین یسااس

 غربی فردگرایی و لیبرالیسم در ریشه سیاسی و مدنی حقوق یعنی
 دخالت یا و دولت دخالت عدم و بر همین اساس مدعی داشت

ایاالت است. کشورهای غربی و در راس آن  دولت حداقلی
 اما حقوق نسل دوم از کنند.از این حقوق حمایت می متحده

قرار گرفت و عالوه بر حقوق  پذیرش مورداواسط قرن بیستم 
افراد نیز تاکید دارد. این حقوق دارای  جمعی بر حقوق یفرد

 این از حمایت برایو بر همین اساس  استگری خصیصه مطالبه
بلکه  ،بکشد کنار را خود نباید دولت تنها نه هاآن تحقق و حقوق
 مکرمی و جاوید)باشد  ای فعال حضور داشتهگونهه باید ب

 .(9319 قرطاول،
 

 نسل سوم

را  بشر حقوق سومنسل  «امبای کبا» با همراه «واساک کارل»
های حقوق گونه که گفته شد هر کدام از نسل همان .دندکرطرح 

 ,Porrazzo) فرانسه بودبشر مبنی بر یکی از شعارهای انقالب 

اصل  بر تنیمب دوم نسل ،آزادی اصل بر مبتنی اول نسل .(2019
 دانندمی برادری اصل بر مبتنیرا  سوم نسلباالخره  و برابری

 حقوقیاین نسل از حقوق بشر به . (9311، درگاهی و )صلح چی
به حقوقی توجه  و مفروض است فرد برای صرفاً که پردازدنمی

عالوه  ها،آن تحقق جهت. بنابراین است جمع به متعلقدارد که 
 افراد و غیردولتی نهادهای المللی،بین امعهج همکاریها، دولت بر

 شودعلت حقوق همبستگی نامیده می همین به. طلبدرا می
 (.9381باقی، )

 نرسیده تصویب به خاصی سند ،بشر حقوق از نسل این مورد در
 المللیبین میثاق سومین طرح ،میالدی 9181 سال در ولی است

 هنوز و شد ارایه میثاق این از طرحی تنها چه اگر و شدریخته 
 است نیامده در الحاق قابل و قطعی سند یک عنوان به میثاق این
 به را خود جای که است شده بشری حقوق گفتمان وارد چنان اما

. (9315 باقی،) است گشوده بشر حقوقاز  نسل این میثاق عنوان
 میثاق هایطرف» در مقدمه این طرح چنین آورده شده است:

 میراث و زیستمحیط توسعه، صلح، که ینا به توجه با حاضر
 هستند جهانی مشترک هایارزش بعد به این از بشریت مشترک

 اند،گرفته قرار هاملت و اقوام ها،انسان تمامی شناسایی مورد که
 بشر حقوق خصوص در المللیبین همکاری اینکه به توجه با و ...
 دارای بشریت مشترک میراث و زیستمحیط توسعه، صلح، ایبر

 الحاق طریق از جز آن تحقق زیرا است اساسی اهمیت
 و عمومی اشخاص دیگر و افراد ها،دولت همه متفق هایکوشش
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 کندمی موافقت ذیل موارد خصوص در نیست میسر خصوصی
....» 

 در هاییقطعنامهعالوه بر طرح میثاق نسل سوم حقوق بشر، 
چنین هم در باب این نسل صادر شد. متحد ملل سازمان
 وین در بشر حقوق جهانی کنفرانس اعالمیه مانند هاییاعالمیه
 1555 به سال متحد ملل هزاره اعالمیه و میالدی 9113به سال 

کننده بر نسل سوم حقوق ترین اسناد تاکیدمیالدی از جمله مهم
حقوق  ترینمهمبشر است. با توجه به همه این اسناد و متون، 

بر  حق صلح، حق توسعه، حقرتند از مورد اشاره این نسل عبا
 بشریت مشترک میراث و ارتباطات بر حق سالم، زیستمحیط

 (.9381ی، باق)
با تالش و  که است این سوم نسل حقوق اساسی ویژگی

 خواهد تحقق یالمللهای درگیر در جامعه بینهمکاری همه طرف
 با بشر حقوق سوم نسل تفاوت اساسی ماهیت این امریافت. 

 حقوقی سوم، نسل حقوق که چرا است دوم و اول نسل قحقو
 فردی حقوق عنوان به دوم و اول نسل حقوق ولی است جمعی

 . (9311چی و درگاهی، صلح) تعریف شده است
 

 زیستمحیطحق بر 
 سالم زیستمحیطزایش حق بر 

سالم  زیستمحیطیابی کرد که حق بر قبل از هر چیز باید ریشه
در حقیقت ریشه این حق را باید در  ست.چگونه شکل گرفته ا
الملل و حقوق حقوق بین ،حقوق بشراشتراک و اجتماع 

 حقوق مفهوم در تحول از یک سو،جستجو کرد.  زیستمحیط
 مختلف، سبب هایزمینههمه جانبه آن در  توسعه و المللبین

 شد که نتیجه آن پیدایش بشر حقوق چون مفاهیمی پیدایش
 مشترک به سمت منافع است که المللبین حقوق ی درقواعد
الملل به حرکت حقوق بین با. توسعه و تکامل یافته است بشری

الملل به توجه حقوق بین، یالمللبینسمت منافع مشترک جامعه 
 جو، فضای ماوراء از برداریاز قبیل بهره جلب شدل جدیدی یمسا

 با این میان. در و غیره زیستمحیط بشری، مشترک میراث
، این المللیای بینبه عنوان مقوله زیستمحیط لهیتوصیف مس

را فراهم  زیستمحیطالملل حقوق بینگیری موجبات شکل امر
 المللبین در تعریف حقوق .(الف 9380 )فیروزی، دکر

 المللیبین حقوقی قواعد مجموعه»آمده است که  زیستمحیط
 ارجمند، میر)ا «است زیستمحیط از حفاظت آن هدف که است

 ی ـدر پ زیستمحیطالملل بینوق ـد حقـ(. در حقیقت قواع93٩3

که همان  استهای مشترک بشریت حفظ یکی از میراث
به  شاخه از حقوق است. از طرف دیگر قواعد این زیستمحیط

سالم برای نوع بشر  زیستمحیطکننده حق بر طور خودکار تامین
که میالدی  91٩1 مصوب هلماستک به طور مثال اعالمیه .است

 دراست،  زیستمحیطالملل در زمره مقررات و قواعد حقوق بین
 داشتن برای بنیادین حقوقی از انسان» :داردخود اقرار می 9 ماده

 اجازه او به که در محیطی زندگی مناسب شرایط و برابری آزادی،
 ارسم او است، برخوردار بدهد، را مندانهسعادت و حیثیت با زندگی

 و حاضر هاینسل برای زیستمحیط بهبود و حفاظت ولیتیمس
این ماده به برقراری ارتباط عملی میان  «.دارد بر عهده را آینده

و حق بر  پرداخته است زیستمحیط از حفاظت و بشر حقوق
و از  است را از حقوق اساسی انسان تعریف کرده زیستمحیط

 .(الف 9380 فیروزی،) ددانول حفظ آن مییطرف دیگر او را مس
 

 زیستمحیطتعریف حق بر 

 المللیاسناد بین و هانمت با وجود ارجاع بسیار به این حق اما در
 سومین طرح90 و 90 مواد اما است. نشده ارایه آن از تعریفی
زیست و چارچوب محیط بر حق تعریفجهت  در المللیبین میثاق

 به هاانسان یکلیه و نانسا هر» دارد:نظری آن چنین اقرار می
 نظر از متعادل سالم و محیط از دارند حق گروهی صورت
 اجتماعی، اقتصادی، یتوسعه برای مساعد و یزیستمحیط

 متعهد عضو هایدولت»و « گردند برخوردار حقوقی و فرهنگی
 تغییرات نامساعدی دچار را حیات طبیعی شرایط که دشونمی

 .کند وارد صدمه جمعی زیستیبه و انسان سالمت به که ندکنن
 برای راهی و باشد ضروری جمعی یتوسعه برای هایی کهصدمه
«. دنشومی محسوب قبول قابل باشد، نداشته وجود آن از اجتناب

 که است این سالم زیستمحیط بر حق با توجه به مفاد این مواد،
 برای مناسب شرایط از هاآن زیست محیط که دارند ها حقانسان
 باشد برخوردار سالمت و با امنیت ماتو سعادتمندانه یزندگ

از  زیستمحیط بر حق ،به عبارتی دیگر (.الف 9380 فیروزی،)
 بر حق همانند اصیل و بنیادینی هایارزش یک سو بازتکرار

و  معیارها با هماز سوی دیگر  و است سالمت بر حق و حیات
 یندهآ هاینسل و کنونی نسل حیات تداوم های موثر درمفهوم
 )موالیی، دارد ایدرهم تنیده ارتباط ،پایدار توسعهمفهوم  همانند
شامل  زیستمحیطحق بر ، کنار موارد ذکر شدهدر  .(9381

 عبارتند از: ء. این اجزااستای خاصی زاج

 یزیستمحیطعات الدسترسی به اط قح -
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 یزیستمحیطدر اتخاذ تصمیمات  تمشارک قح -

 یستزیمحیطل یابر آموزش مس قح -

ت اراران خسدادخواهی از جمله مجازات و جب قح -
 (.9381)افتخار جهرمی،  یزیستمحیط

 که عبارت است از این یزیستمحیطعات الحق دسترسی به اط
از  تت مربوط به حفاظالعاد اطظفنوی مومسسات عموکلیه م

ثر بر آن را در اختیار شهروندان قرار وو اقدامات م تزیس طمحی
ایفای تعهدات  له است کهیراستای این مس این امر دردهند. 

 ،مالس تزیسیطتن محداش قشهروندان برای دستیابی به ح
ند. عات کافی برخوردار باشالد که از اطشون میهنگامی ممک
د سایر حقوق مانن تزیسطیمحورداری از برخ قح ،عالوه بر این

بلکه با الزامات و تکالیفی  یستبرای شهروندان ن یقصرفا ح
حق  است. ههمراه صورت فردی و گروهی ی ایشان ببرا

 ربنیز ناظر  یزیستمحیطمشارکت شهروندان در اتخاذ تصمیمات 
در اتخاذ تصمیمات  تواندهر شخصی می این امر است که

ل اص در ارتباط با قن حاشد. ایداشته ب تمشارک یزیستمحیط
ای ها و هم اجرای هنجارهگیریدر تصمیم هعمومی هم تمشارک
 نیز شاملزیستی های محیطحق بر آموزش ت.اس یزیستمحیط

دوستی  گایجاد فرهن الزم از طرف دولت در جهتاتخاذ تدابیر 
. این استهای پاک از آن و استفاده از فناوری ت، حفاظتا طبیعب

 آموزش رسمی شاملسطوح  باید در کلیهسازی گآموزش و فرهن
ی حقنیز اهی و اقامه دعوا حق دادخو .صورت گیرد رسمیغیرو 

به موارد تخریب  تدهد نسبشهروندان اجازه می که به همهاست 
ه موجب خسارت و ضرر شخصی و ک تزیس یطیا آلودگی مح

ومی اقامه عم عنف ت، به جهاست فردی مستقیم را فراهم کرده
  .(9310قدیر، ) ندکندعوا 

 
 المللیبین اسناددر  زیستمحیطحق بر 

ای بسیاری مورد در اسناد جهانی و منطقه زیستمحیطحق بر 
المللی نخستین سند بین اعالمیه استکهلم،اشاره قرار گرفته است. 

است.  زیستمحیطکه در واقع حلقه ارتباط حقوق بشر با است 
نام سالم  زیستمحیطاین اعالمیه برای نخستین بار از حق بر 

 از انسان»رد: دابرده است. اصل اول این اعالمیه اعالم می
 مناسب شرایط و برابری آزادی، داشتن برای بنیادین حقوقی
 و حیثیت با زندگی اجازه او به که زیستی محیط در زندگی

 و حفاظت ولیتیمس رسما او. است برخوردار بدهد، را سعادتمندانه

 عهده بر را آینده و حاضر هاینسل برای زیستمحیط بهبود
طرح سومین میثاق  نویسپیش، . پس از این اعالمیه«دارد
سخن  سالم زیستمحیطاز حق بر  المللی حقوق همبستگیبین

های میثاق طرف»که  در مقدمه این میثاق آمده استرانده است. 
زیست و میراث حاضر با توجه به این که صلح، توسعه، محیط

های جهانی هستند که مورد ارزش ،مشترک بشریت از این به بعد
اند و شایسته ها قرار گرفتهها، اقوام و ملتلیه انسانشناسایی ک

ها به عنوان حقوق بشر، شناسایی، است حقوق مربوط به آن
طرح سومین میثاق  نویسپیش 90ماده . «دحمایت و تحقق یاب

هر انسان و »دارد: نیز چنین اقرار می المللی حقوق همبستگیبین
زیستی سالم از محیطها به صورت گروهی حق دارند انسان لیهک

اقتصادی،  و مساعد برای توسعه یزیستمحیطر و متعادل از نظ
. این ماده به صورت «دنشوو حقوقی برخوردار اجتماعی، فرهنگی 

را به رسمیت شناخته است.  سالم زیستمحیطحق بر  ،واضح
نیز از اسناد میالدی  9181مصوب  منشور جهانی طبیعت

ر زمره منابع جهانی حق بر المللی معتبری است که دبین
 میالدی 9111است. ده سال بعد در سال  سالم زیستمحیط

 انتقاداتی که به آن  با وجوداعالمیه ریو شکل گرفت که 
 اصل اولوارد است اما در جهت تثبیت این حق بسیار موثر بود. 

 اصلی موضوع هاانسان»دارد که این اعالمیه اقرار می
 از دارند ها حقآن. ندهست پایدار توسعه به مربوط هایمشغولیدل

اما در کنار  .«باشند برخوردار طبیعت با هماهنگ و سالم زندگی
ای نیز وجود دارد که چه این اسناد جهانی، برخی اسناد منطقه

. اولین سند هستنددارای الزام بیشتری  ،بسا در بعد اجرایی
منشور  است،نظیری ای که دارای الزام و اهمیت بیمنطقه

 دارد کهبیان می منشوراین  10. ماده استآفریقایی حقوق بشر 
 و جامع و بخشرضایت زیستی محیط از دارند اقوام حق کلیه»

ای مهم سند منطقه. «باشند برخوردار ودخ توسعه برای مناسب
 به الحاقی در این زمینه موجود است پروتکلدیگری که 

 دراست. میالدی  9188 در سالبشر  حقوق آمریکایی کنوانسیون
 آمده سالم زیستمحیط بر حق عنوان تحت پروتکل این 99 ماده
 و کند زندگی سالم زیست محیط در دارد حق فرد هر» که است

 متعهد عضو دول. دشو برخوردار اساسی عمومی خدمات از
 ترویج را زیستمحیط بهبود و حفاظت حراست، که شوندمی

سومی از منابع  نوعای، انی و منطقهدر کنار این اسناد جه .«کنند
ترین ارزش حقوقی کمتر نیز وجود دارد که از مهم المللی اما بابین
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 ملل سازمان عمومی مجمع 10/00 توان به قطعنامهاین اسناد می
 تضمین عنوان ضرورت تحتمیالدی  9115در سال 

 الهه مصوب اعالمیهفرد،  هر برای بهزیستی سالم زیستمحیط
در  اروپا اتحادیه وزرای کنفرانس مصوب اصول، میالدی 9181
 و بشر حقوق به مربوط اصول نویسپیش میالدی و 9110 سال

 9380 فیروزی،) میالدی اشاره کرد 9110 مصوب زیست محیط
المللی زمینه شناسایی، تثبیت و ترویج حق بر این اسناد بین (.الف

ست. امروزه این ا هدکررا بیش از پیش فراهم  سالم زیستمحیط
 .پذیرفته شده است یالمللحق به عنوان حقی مسلم در جامعه بین

 

 در اسالم زیستمحیطحق بر 
 و سعادت ساززمینه که اموری از یکیهای اسالم، بر اساس آموزه

 امن و سالم محیطی داشتن است، آخرت و دنیا در انسان کمال
 خویش د وجودیابعا تربیت به آن پناه در بتواند انسان که است

 وظایف از یکی به طور کلی .(938٩، کریمی پور)اسالم بپردازد
 و امن محیطی در زیستن با جز است جان حفظ که بشر مهم
سبب یکی از شروط اساسی داشتن  بدین. نیست پذیرامکان سالم

سالم نیز زمانی  جسمداشتن  و است سالم جسم سالم، روحی
در  .شود مندبهره سالم زیستمحیط از انسان که شودممکن می
 زیستمحیطی در مورد بسیارهای هاسالم شامل آموزواقع دین 

سالم  زیستمحیطحق بر استفاده همگانی از که شامل  است
 ،هادر این آموزه زیستمحیطحق بر (. ب 9380 ،شود)فیروزیمی

از قبیل اینکه طبیعت  شده است بارها و به عناوین مختلف تکرار
داند و یا حق استفاده از طبیعت را حق می انسان رخرا مس

 هایآیهدر قرآن کریم  (.93٩3 ،)مطهری داندهمگانی می
 است. و اجزای آن پرداخته زیستمحیطبه متنوعی وجود دارد که 

 زیستمحیط چون موضوعاتی در که دارد وجود آیه 055 از بیش
ین توجه به ا. پردازدمی راهنمایی به آن با ما برخورد نحوه و

 خوردمی چشم به مختلف عناوین در قرآن تحت زیستمحیط
در  عالوه بر این. (9311، جهرمی خواهحمایتو  جهرمی خادم)

وان ه عنب تکه طبیع تانسان خلیفه خداوند اس ،بینش قرآنی
ه نحو احسن تا از آن ب استه ودیعه گذاشته الهی نزد او ب تامان

ب و تباهی قرار ندهد. عرض تخریرا در م تد و طبیعکناستفاده 
 98 ،آن عو مناب تتسخیر طبیعمورد به  13در قرآن کریم بیش از 

ورد م 31آن،  مورد لفظ بحر و مانند 09ت، مورد به احیای طبیع
مورد  91مورد نهر و انهار،  1مورد شجر،  1٩جبل و جبال،  ظلف

و  مورد لفظ سما 395مورد لفظ زمین،  080یش از دابه و دواب، ب

 واقع در (.9310)قدیر،  تمورد لفظ شمس به کار رفته اس 33
 در اساسی عناصر حمایت اسالم در قالب آیات قرآنی از

در  انسان ضروریات تامین و انسان خیر خاطر به زیستمحیط
 و حاضر نسل برای سالم زیستمحیطجهت برخورداری از حق بر 

از سوی  (.9319 آستانی، و )رنجبرضرابی است آینده هاینسل
و  بودن را دارد نگرجامع و یشمولجهانادعای  ،اسالمدیگر دین 

ای هر زمانه در انسان ریمتغ نیازهای پاسخگوی که داردار میظها
 البته. است و برای همه معادالت و معامالت بشری نسخه دارد

 و خاص عنوان با موضوع هر برای که نیست معنا بدان این
 کلیات، بلکه است داشته مقرر را خاصی کمح آن، امروزی متداول
از این منافذ کلی بتوان  که دارد وجود اسالم در قواعدی و اصول

در نتیجه قابل تصور  .برای هر موضوعی، حکمی را استخراج کرد
 ، بتوان احکامی را متصور بودزیستمحیطاست که برای حق بر 

 (.ب 9380فیروزی، )
 

 در قرآن زیستمحیطحق بر 

های اسالمی، بر این بدیل آموزهآن کریم به عنوان مرجع بیدر قر
حق در آیات متعدد اشاره شده است. به طور کلی ما با سه دسته 
از آیات در این باب روبرو هستیم. دسته اول آیاتی که بر جایگاه و 

تاکید دارد. دسته دوم  در استفاده از عناصر طبیعی اهمیت انسان
داند. مى همگانى حق را زیستحیطم آیاتی که برخورداری از

را مسخر انسان  زیستمحیطآیاتی که طبیعت و  دسته سوم
 (.ب 9380فیروزی، ) دندانمی

 زیستمحیطدر برخورداری از  انسان اهمیت و جایگاه بر تاکید

های در سورهد نگیرمی جایترین آیاتی که در این دسته مهم
 :فرمایدمى خداوند حلن سوره 0آیه  در .نمل و نحل قرار دارد

 دیگر سودهاى و گرما هاآن از شما براى که آفرید را چهارپایان»
 95و در آیه  سوره همین در .«خوریدمى هاآن از و آیدمى فراهم
 آب هاآسمان از که خدایى اوست» :فرمایدمى چنین خداوند
 در که رویدمى گیاه و درخت بدان و آشامیدمى آن از که فرستاد

همین  99آیه  همچنین .«چرانیدمى را خود هاىدام ها،روییده آن
 و کشتزارها برایتان آن با و»فرماید: مینیز خداوند سوره 
 محصول گونه همه و انگور و خرما و زیتون هاىدرخت

 براى» :فرمایدمى خداوند نیز نمل سوره 15آیه  در .«رویاندمى
 هایىبوستان آب، آن با پس فرستاد، آب آسمان از شما

عالوه بر موارد مذکور، در سوره نحل که  .«رویانیدیم انگیزشادى
 وناگون دیگری نیزمشهور است به موارد گ هابه سوره نعمت
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 آفرینش اشاره شده است که خداوند برای انسان خلق کرده است.
 زمین بخشآرام که هاکوه آفرینش ،زمین آفرینش ،آسمان

 ،پشم از استفاده و چهارپایان فرینشآ ،نهرها آفرینش، ندهست
هایی است که از جمله نعمت هاو سایر منافع آن گوشت ،پوست

 ده است.کرخداوند در سوره نحل به آن اشاره 
 

 زیستمحیطتاکید بر برخورداری همگانی از 

این دسته از آیات بر حق همگانی همه افراد بشر در برخورداری 
 11آیه  در خداوندکید دارد. های موجود در طبیعت تااز نعمت

 در آنچه همه که اىآفریننده آن اوست و» :فرمایدمى بقره سوره
 خداوندسوره اعراف نیز  95 آیه در .«آفرید شما براى است زمین

 لیوسا و ساختیم مندبهره زمین امکانات از را شما»: فرمایدمى
 نالرحم سوره 95 آیه در .«کردیم فراهم آن در را شما معیشت

 بر .«داد قرار همگان براى را زمین خداوند و» :است آمده نیز
توان به این مفهوم پی برد می آیات کریمه که ذکر شد این مبناى

 طبیعی وکه خداوند در این آیات بر حق همگانی استفاده از منابع 
 (.9313 ،)گرجى ده استکرتاکید  زیستمحیط

 
 در تسخیر انسان زیستمحیط

 به یکى .است آمده معنى دو به تسخیر واژه ،یقرآن فرهنگ در
 تسخیر مانند بودن انسان مصالح و منافع خدمتمعنای در 

 بودن بشر دست در اختیارش زمامبه معنای  دیگرى و خورشید
 9380 فیروزی،) زمین موجودات از بسیارى و دریاها مانند است

 در خداونددر آیات متعدد به این مفهوم پرداخته شده است.  (.ب
 شب و گردنده ماه و خورشید و» :فرمایندمى ابراهیم سوره 33آیه 

 چنیننیز  نحل سوره 91آیه  در .«کرد مسخر شما برای را روز و
 زندگانی برای را ماه و خورشید و روز و شب هم و» :فرمایدمى
 او فرمان به هم آسمان ستارگان و ساخت مسخر گردون در شما

 خدا قدرت از هایینشانه و هاآیت کار این در همانا مسخرند؛
سوره  15و در آیه  دیگر جاى در .«است پدیدار خرد اهل برای

 کنیدنمی مشاهده حس به مردم شما آیا» :کندمى اشارهلقمان نیز 
 شما برای است زمین و هاآسمان در که موجوداتی انواع خدا که

 اوانفر شما برای را خود باطن و ظاهر هاینعمت و کرده رمسخ
 و گمراهی و جهل روی از مردم از برخی این وجود با و فرموده

 مجادله متعال خدای دین در ،حق روشن کتاب از خبریبی
در راستای همان آیات ذکر  سوره حج نیز 10در آیه  .«کنندمی

  است نـزمی در چه هر که دیـندی آیا» :درماینفمى داوندـشده، خ

 .«گردانید شما مسخر خدا
 

  و روایات در احادیث زیستمحیطحق بر 

و حق  زیستمحیطحفاظت از در احادیث و روایات متعددی به 
سالم به صورت مستقیم و غیرمستقیم  زیستمحیطبرخورداری از 

 که است مشخص نیز امامان و پیامبر سیره از اشاره شده است.
 و آن را کنندمی تجویز انسان برای را آن از استفاده و طبیعت

این مجموعه از احادیث و روایات به دو دسته  .دانندمی انسان حق
احادیث و روایاتی است که به  ،شوند. دسته اولکلی تقسیم می

سالم به صورت مستقیم اشاره  زیستمحیطحق برخورداری از 
. انددارد. دسته دوم به صورت غیرمستقیم به این حق اشاره کرده

سالم برای  یستزمحیطیات با نهی از بین بردن روااین 
برخورداری انسان، در جهت ترویج این حق و حفاظت از آن بیان 

 .اندشده
 

 های نوع اولروایت

 آن و ورزندمی کیدات زمین بر نهادن حرمت بر( ص) اکرم پیامبر
 دکنمی ارتزاق آن از انسان که انددهکر معرفی مادری منزله به را
(. 9385، )یعقوبی دهدمی خبر نیز انسان بد و نیک اعمال از و

مندی فرد تشبیه زمین به مادر که در آن ارتزاق انسان و حق بهره
زمین و  ،نهفته است، نشان دهنده این امر است که پیامبر اکرم

برداری انسان از آن صحیح عناصر موجود در آن را به منظور بهره
 در ادامه سیره پیامبر، عملکرد امامان معصوم و بجا دانسته است.

 امام، 03البالغه و در نامه در نهجنیز بر همین منوال است. 
 زمین کردن آباد به تو توجه باید: فرمایدمی اشتر مالک به)ع( علی
 آبادانی نتیجه در جز خراج زیرا باشد خراج گرفتن به توجه از بیش

ولیت حاکمان در فراهم کردن ی. این روایت به مسآیدنمی فراهم
تاکید کرده برای افراد جامعه  زیستحیطمحق برخورداری از 

له خراج، به اهمیت یدن آن با مسکراست و از آن سو با مرتبط 
مالی افراد تامین تحقق برای  زیستمحیطحق بر  مندی ازبهره

که نتیجه بالفصل آن پرداخت خراج به  جامعه تاکید کرده است
 حاکم است که در نهایت به نفع حکومت است.

اگر تو جهان  به مُفَضَّل بن عمر می فرمایدع( امام صادق)
آفرینش را با اندیشه و خردت درست ارزیابی کنی، آن را مانند 

 اندها به آن نیازمند بودهیابی که همه آنچه آفریدهساختمانی می
 ،بسان سقفی است برافراشته بینی شده است. آسماندر آن پیش

های چراغ همچون ستارگان ،زمین بسان فرشی است گسترده
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و همه چیز برای انسان آماده شده و آدمی ...  ،چیده شده را مانند
وست. در ملک ا ای، همه آنچه هستخانهصاحبمانند را 

برای برآوردن منافع و مصالح او  گونی گیاهان و حیواناتگونه
)ع( در  امام صادقهمچنین . (9389 حکیمی،) تهیه شده است

شود: دگی جز با سه چیز خوش نمی: زناندهفرمود روایتی دیگر
 شعبه، )ابن ب فراوان گوارا و زمین نرم و سستهوای پاک، آ
 .(9385، ترجمه جعفری

 
 های نوع دومروایت

: نداهفرمودنهی  (ص) خدا رسولدر روایات ذکر شده است که 
 یا برندمی رنج آن از مردم که چرا آب، نهر کنار در نکرد مدفوع

 ،نوری طبرسی) شودمی مردم نجشر موجب که آب نهر در
 هایآب در نباید که است شده روایتنیز )ع( علیامام  از (.9310
 نیز و دارند وجود کنندگانیزیست آن در آنکه چه کرد، ادرار جاری
 حسینی،) انددهکر نهیرا نیز  هاچاه و رودها سواحل کردن آلوده

 بپرهیزید ناندشم آب کردن آلوده از :اندفرمودههمچنین  (.9381
 آن، آلودگی از جلوگیری و آب اهمیت ذکر. (9310 )کلینی،
 حق ،حیاتی عنصری عنوان به آب که است این نشانگر همگی

 خاص جایگاهی از و جمعی منفعت دارای و الناس حق ،همگانی
  .است برخوردار

در ادامه سیره امامان معصوم، فقها و اندیشمندان اسالمی نیز در 
به نوعی حکم انفال م برداشته اند. برخی از فقها همین مسیر گا

. انددهکرتعبیر  زیستمحیطدر اسالم را در جهت حق همگانی بر 
 است، عمومی اموال از انفال اینکه به توجه به عبارتی دیگر با

هستند و به نوعی حق دسترسی  شریک آن منافع در مردم همه
چند که دارای هر  ،همگانی برای مردم در نظر گرفته شده است

ولی به صورت نسبی در جهت حمایت از  استهایی محدودیت
برای مثال  دارد.گام بر می زیستمحیطحق همگانی استفاده از 

 استفاده اباحه بر نظرشان ترپیش که در حالی( ره)خمینی  امام
 تصدی از پس پذیرفتند،نمی را قیدی هیچ و بود انفال از عمومی
 که انفال»: نوشتند صراحت به زمان یازهایتغییر ن و امر والیت

 هیچبی توانندمی شیعیان هم امروز آیا... شده تحلیل شیعیان بر
 را چهآن و ببرند بین از را هاجنگل کذایی هایماشین با مانعی
 انسان جان و کنند نابود است، زیستمحیط سالمت و حفظ باعث

 هاآن مانع اشدب نداشته حق هم کس هیچ و اندازند خطر به را
  .(9381اسماعیلی، ) «شود

 هایآب ،اسالمی حقوق در هافق مشهور به نظر اکثریتهمچنین 
 و طبیعت فراگیر عناصر یعنی آفتاب نور و خاک و هوا عمومی،

 مالکیت قلمرو در که است شده تلقی مشترکاتی از ،زیستمحیط
 ارندد حق همگان و گیردنمی قرار حقوقی یا حقیقی شخص هیچ

نمود  (.9315 چراغی،) ندکن استفاده صحیح نحو به هاآن از
در جامعه اسالمی را  زیستمحیطامروزین اهمیت حق بر 

قاهره جستجو کرد. آن  اسالمی بشر حقوق توان در اعالمیهمی
هر انسانى حق اعالمیه قاهره،  9٩اساس بند اول ماده  برجا که 

هاى اخالقى و به بیماریپاک از مفاسد و  دارد که در یک محیط
اى که بتواند در آن خود را از لحاظ معنوى بسازد، زندگى گونه
 کند. 

 
  قواعد فقهیدر  زیستمحیطحق بر 

 ابواب در که است کلی احکام از دسته آن معنای به فقهی قواعد
است  ییجز احکام استنباط امنش و داشته جریان فقه گوناگون
توان با نیز می زیستمحیطبر (. در باب حق 9383 )رحمانی،

قدری مداقه به برخی قواعد کلی اشاره کرد که به نحوی از انحا 
 تواند مبنای فقهی این حق قرار گیرد.می
 

 قاعده الضرر

، احکام موضوعه نباید به ضرر و ضرار منجر این قاعدهبراساس 
یا  تاز نقص بر جان، مال، حیثی تد. ضرر و زیان عبارت اسشو

مستقیم وارد آید و حقوق انسان که به طور مستقیم یا غیر حقی از
م از الدر تعالیم اس این قاعده .دشوسبب دشواری و زیان بر او 

و تمام زوایای زندگی بشر  توردار اسای برختردهگسقلمرو بسیار 
و  تزیسطتردیدی تخریب محی چگیرد. بدون هیر میرا در ب

ها از جمله تماعی انسانردی و اجآسیب رساندن به زندگی ف
ل تواند به دلییبه این معنا که انسان نم .تموارد ضرر اس

به دیگران ضرر و زیان وارد کند.  تبرداری افراطی از طبیعبهره
ر به خود موجب ضر ترویه از طبیعتفاده بیبرداری و اساگر بهره

ه خاستگات. ردود اسم مالد، از نظر اسشوو یا اضرار به دیگران 
و در کتاب و  تاس الاین قاعده مهم فقهی، عقل و سیره عق

آن ، از تزیسیطاضرار وارد بر محت. ه اسد شدکیابر آن ت تسن
بشر را در معرض  عکه حیات نو تعمومی اس ررهایض گونه

مهم در باب این قاعده، یکی از نکات د. دهآسیب جدی قرار می
یک امر  نبوداه از بدین معنا که هرگ ت.بر عدمیات اس اعمال آن
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قاعده آن ضرر ن به ایک تمسا توان بضرر پدید آید می ،وجودی
 (.9310)قدیر،  ی کردرا منتف

 
 قاعده اتالف

 دیگران اموال اتالف و تخریب به کس هر قاعده این براساس
 جبران ولیمس کند، اقدام عمومی و خصوصی اموال شامل

 در قصد و عمد عنصرت فقها، ابر اساس نظر. است خسارت
 اشتباهی و آگاهانهغیر ،اتالف اءمنش اگر و نیست دخیل اتالف
 موضوع که آنجا ازالبته  .شودمی قاعده مشمولباز هم  باشد،
 و مالیت خصوص بنابراین باید در ،است غیر مال ،اتالف قاعده

 آنچه هر هافق ای اشاره شود.به نکته زیستمحیط منابع مالکیت
 امر در و باشد مطلوب مردم هاینیازمندی مینات برای که را

 این ،بر همین اساس و اندنامیده مال شود دخیل هاآن معاش
 صدق هوا هم و خاک حتی زیستمحیط عناصر همه بر تعریف

 بشری حق یک ،زیستمحیط بر حق چه اگربنابراین  کند.می
 حق که نیست معنا این به مطلب این ولی شودمی محسوب

 از باید بلکه باشد داشته را زیستمحیط تخریب و اتالف
 به حمایت و حفاظت ،الهی امانت یک عنوان به زیستمحیط
 و یزیستمحیط مصادیق در تواندمی اتالف نظریه. آورد عمل

 بر. دکن ایفا پررنگی و مناسب نقش ،آن بر وارده خسارت جبران
 آن برابر در دکن تخریب را زیستمحیط کس هر اساس، این

 مبنای بنابراین نیست، شرط قصد اتالف، در چون و است ضامن
 به خسارت عاملینضامن بودن  برای تریساده و مطلوب
 (.931٩، و دیگران قشالق امامی) است زیستمحیط

 
 قاعده تسبیب

مباشر موجب براساس قاعده تسبیب هر اقدامی که به طور غیر
آور خواهد بود. انضم ،شود زیستمحیطتخریب و آلودگی عناصر 

های تسبیبی نقشاین است که قاعده  در ایننکته قابل توجه 
 ،بر اساس قاعده تسبیب .گیردناشی از ترک فعل را هم در بر می

سبب  ،ولیا نهادهای مسیاگر عدم اقدام به موقع اشخاص 
شود  زیستمحیطو از بین رفتن ذخایر  یزیستمحیطی هاخسارت

ولیت جبران خسارت بر عهده مسبب یمس به حکم این قاعده،
، شخصی در تعالیم اسالمی اساس قاعده تسبیب بر خواهد بود.

د، حق ندارد شومند میکه از طبیعت به عنوان حق انسانی بهره
به واسطه فعل یا ترک فعل خود سبب خسارت به طبیعت شود. 

در ه هایی وجود دارد. اول اینکب، تفاوتمیان اتالف و تسبیالبته 

شود. خسارت متوجه زیان دیده می یا مباشرتا امستقیم ،اتالف
در اتالف همیشه انجام یک فعل باعث ایجاد خسارت  دوم اینکه

شود یعنی ترک فعل از مصادیق اتالف نیست اما در تسبیب می
در  که سوم اینولیت است. یموجب مس هم ترک فعل هم فعل و

تعدی شرط  ،ما در اتالفتعدی و تفریط الزم است ا ،تسبیب
 .(9310قدیر، ) نیست

 
 قاعده احترام اموال

از روایت مشهور  وهای فقهی دارد ریشه در آموزهاین قاعده 
است. الزمه  برگرفته «است محترم او خون مثل مسلمان مال»

احترام اموال این است که اوال خسارتی وارد نشود و ثانیا قاعده 
این روایت داللت بر احترام مال نباید این مال به هدر رود. 

مسلمان و در نتیجه داللت بر حرمت تکلیفی و وضعی و ضمان 
ناشی از آن دارد. بنابراین شاکله کلی نظریه احترام اموال بر این 
مبنا استوار است که اموال افراد مانند خون آنان محترم است و 

ه یکسی حق زیان به آن را نداشته و نتیجه آن ضمان است. نظر
لیت حداکثری حفاظت از ویمستوسعه  بالاحترام اموال به دن

 ،در این نظریه ای پذیرفته شدهاست. بر اساس مبن زیستمحیط
محسوب می شوند و باید  مال ،یزیستمحیطعناصر و مواهب 

ها در مفهوم حقوقی آن مراعات شود. بر این اساس از احترام آن
است. بدین صورت که آور ضمان یزیستمحیطبین بردن اموال 

مبنای اولیه این است که در فرضی که تلف مستقیما به فاعل 
ولیت مستقر یو مس استاتالف  شود، مشمول قاعدهاسناد داده می

و در فرضی که اثبات رابطه سببیت با مقدمات و  است
قاعده تابع  مذکور ، موردری مواجه شودهای بعید و با دشواواسطه

 به نوعید. نظریه احترام اموال کنباید جبران  و استاحترام اموال 
از طرف بعضی از  که دو نظریه اتالف و الضرر است دربرگیرنده

در نهایت باید . بزرگان و فقها نیز مورد قبول واقع شده است
د که نظریه احترام اموال در موضوع خسارت کراشاره 
 تاسراهگشا است و اعم از قاعده الضرر و اتالف  یزیستمحیط

 زیستمحیطو بیشتر با مبانی فقه پویا در حمایت حداکثری از 
 (.931٩قشالق و دیگران،  )امامی سازگاری دارد

 

 نتیجه گیری 
نسل سوم حقوق بشر که  اهمیت با توجه به گسترش روز افزون
توسعه  وترین یکی از مهم ،استبه حقوق همبستگی مشهور 

 زیستمحیطحق بر ر، حقوق بشاین نسل از  هایترین شاخهیافته
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 سالم و امن برای زندگی زیستمحیط. اهمیت داشتن استسالم 
حقوق به همین دلیل  .شودروز بیشتر نمایان میبهروز بشر،
تر و بیشتر در این الملل و حقوق بشر را به سمت قواعد صریحبین

الملل این حق از پیوند حقوق بین سازد.مورد رهنمون می
در سایه توسعه و و  ت گرفتأقوق بشر نشو ح زیستمحیط

عنوان  سالم به زیستمحیطحقوقی، حق بر  پیوندگسترش این 
. این حق از تبلور یافت یزیستمحیطمصادیق حقوق بشر یکی از 

 قح، یزیستمحیطعات الدسترسی به اط قحهایی مانند مولفه
بر آموزش  قح، یزیستمحیطدر اتخاذ تصمیمات  تمشارک

دادخواهی از جمله مجازات و جبران  قحو ی زیستحیطمل یمسا
تشکیل شده است. در باب روابط انسان و ی زیستمحیطت اراخس

پرورده طبیعت است و طبیعت از دیدگاه غربی، انسان زاده و دست
اما در این  دارد.در نتیجه این حق را در همین چارچوب بیان می

ل یشرایط جدید و مسا هدین پاسخگویی بخود را که اسالم  ،بین
بر  در این مورد نیز بنا ،کندمی دنیای امروز معرفینوین در 

به این موضوع  و قواعد فقهی روایات ،احادیث ،ضرورت در قرآن
اشاره کرده است. خداوند در جای جای قرآن بر این امر تاکید 

ها و این جهان را برای انسان و در تسخیر او که نعمت است دهکر
انسان در  اهمیت و جایگاه بربه همین جهت . است ادهقرار د

بر برخورداری همگانی از و  زیستمحیطبرخورداری از 
همچنین سیره امامان ده است. کرتاکید بسیار  زیستمحیط

و بهره بردن انسان از آن  زیستمحیطمعصوم نیز بر اهمیت 
یات بر همین اساس، دو دسته از روابرای تکامل خود اشاره دارد. 

احادیث و روایاتی است که به حق  ،دسته اولوجود دارد. 
اشاره دارد.  ترصریحسالم به صورت  زیستمحیطبرخورداری از 

. این انددسته دوم به صورت غیرمستقیم به این حق اشاره کرده

سالم برای برخورداری  زیستمحیطت با نهی از بین بردن روایا
 .اندفاظت از آن بیان شدهانسان، در جهت ترویج این حق و ح

عالوه بر این در قواعد فقهی مانند قاعده الضرر، اتالف، تسبیب 
و احترام اموال به حمایت و حراست از حق برخورداری از 

اشاره شده است و ضمان شخص متعدی بر  زیستمحیط
 روابط باب در اساس همین بر. انددهکررا شناسایی  زیستمحیط

غربی  یدگاه اسالمی، انسان به مانند دیدگاهانسان و طبیعت در د
ریشه در طبیعت دارد اما در دیدگاه اسالمی عالوه بر آن از شانی 
فراتر از طبیعت نیز برخوردار است. به همین علت، حق 

فراتر از  دارای منشادر اسالم، برخورداری انسان از طبیعت 
شتر بیدر نهایت ذکر این نکته الزامی است که  .استطبیعت 
نظر اسالمی مد هایمتندر سالم  زیستمحیطبه حق بر اشارات 

که  استصورت صریحی به صورت کلی و خارج از  ،این پژوهش
ای ذکر این حق بر اما .المللی وجود داردامروزه در اسناد بین

تمامی نوع بشر حتی به صورت غیرصریح و خارج از 
، روایاتآیات و ل ا توجه به زمان نزونیز ب استانداردهای امروزی

است که  انساناز زندگی  ابعادینشانگر توجه این دین الهی به 
که  اما با توجه به این .است های امروزین بشرنسلدغدغه 

مندی از این حق در اسالم به صورت ضمنی وجود ضرورت بهره
دارد، ضروری است که چارچوبی حقوقی برای شناسایی و به 

د. هر شوظام حقوقی کشور فراهم رسمیت شناختن این حق در ن
هایی مانند تدوین منشور حقوق شهروندی و اشاره چند که تالش

توان حرکت رو به جلو و مثبتی به شمار آورد اما به این حق را می
ضروری است این حق در اسناد دیگر و سایر مجاری قانونی نیز 

 به رسمیت شناخته شود.
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