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 Today, the Islamic revival in the modern age depends on the motive for 

returning Sharia to Islamic law. Accordingly, Islamic law is considered 

as the cornerstone of Islamic identity and a deep look at the nature of 

Islamic law brings to mind the evolutionary process of legal and 

jurisprudential methodology. This great cornerstone and nature is not 

cohesive except on the basis of morality, justice and dignity, and is the 

basis of the alternation of that morality. What is discussed in this article 

is one of the most important international norms, which has a wide 

framework in the form of conventions, treaties, protocols and 

declarations. The right to the environment is one of the most fundamental 

human rights and the most strategic right to the realization of human 

justice and a proven solution in the third generation mechanism of human 

rights. All religions and schools have mentioned this issue, but the 

religion of Islam has valued and addressed it in many aspects, especially 

from the perspective of jurisprudence. The problems that the global 

environment is facing today is the lack of a suitable and appropriate 

model for human society that Islamic law can be a precise strategy in this 

regard and be considered the organizer of environmental developments in 

the international arena. However, in this research, we paraphrase and 

rethink in the field of jurisprudence and environmental law. 
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 از محیط زیست جهانی کیفری حفاظت در اخالقی اسالم های فقهی و مطالعه تطبیقی سنجه
 

 2سبحان طیبی  ، 0پیمان نمامیان

 (نویسنده مسؤول. )، ایراناراک، دانشگاه اراک، علوم اداری و اقتصاد، دانشکده  استادیار، گروه حقوق .0

   .، ایرانتهران، آزاد اسالمیدانشگاه  ، واحد علوم و تحقیقات،منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده حقوق محیط زیست، گروه دکتری .2

 چکیده  اطالعات مقاله

 پژوهشی: نوع مقاله

 22-96: صفحات
 

مدرن، بسته به انگیزه بازگرداندن شریعت به حقوق  امروزه تجدید حیات اسالمی در عصر
عنوان سنگ بنای هویت اسالمی محسوب  هاین اساس قوانین اسالمی ب بر. اسالم است

فقهی را  شناسی حقوقی و اسالمی روند تکاملی روشنگاه عمیق به ماهیت حقوق  شود و می
این سنگ بنا و ماهیت عظیم جز بر پایه اخالق، عدالت و کرامت . سازد به ذهن متبادر می

شود  آنچه که در این مقاله به آن پرداخته می. انسجام نیافته و اساس تناوب آن اخالق است
ها،  چارچوبی وسیع را در قالب کنوانسیونالمللی است که  های بین ترین نرم همانا یکی از مهم
حق بر محیط زیست از جمله . ها به خود اختصاص داده است اعالمیه ها و معاهدات، پروتکل

ترین حق برای تحقق عدالت بشری و راهکاری اثبات  ترین حقوق انسانی و راهبردی زیربنائی
ه این موضوع اشاره تمام ادیان و مکاتب ب. شده در سازوکار نسل سوم حقوق بشر است

خصوص از منظر فقه به آن ارزش نهاده و بدان  های متعدد به اند اما دین اسالم از جنبه نموده
ست فقدان یک ا رو همشکالتی که امروزه محیط زیست جهانی با آن روب. پرداخته است

تواند راهبردی  الگوی مناسب و متناسب برای جامعه بشری است که حقوق اسالمی می
المللی  بخش تحوالت زیست محیطی در عرصه بین در این خصوص باشد و ساماندقیق 

حقوق محیط  زمینه فقه و نهیم و در با این وصف در این پژوهش پارافراتر می. تلقی گردد
 .کنیم زیست نواندیشی می
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 .دارندبه صورت غیرتجاری را  حاضر اثر اجازه توزیع، ترکیب مجدد، تغییر جزئی و کار روی خوانندگان این مجله،

 .باشد می ، متعلق به نویسندهاین مقاله انتشار تمامی حقوق  ©
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 مقدمه
ها و زمین و رفت و آمد شب و روز و  در خلقت آسمان محققًا»

ها که به روی آب برای انتفاع خلق در حرکت است و بارانی  کشتی
 و) که خدا از باال فرو فرستاد تا به آن آب، زمین را بعد از مردن

زنده کرد و سبز و خرم گردانید و در ( نابود شدن گیاه آن
ت در زمین و در وزیدن بادها به هر طرف و برانگیختن انواع حیوانا

در خلقت ابر که میان زمین و آسمان مسخر است و به اراده خدا در 
حکمت  عالم چون همه با نظم و) حرکت است، در همه این امور

ای واضح بر علم و قدرت و حکمت و  برای عاقالن ادله( است
در « راه»شریعت به معنای  (780/بقره) «.رحمت آفریننده است

از  زندگی روزمره مسلمانانهای  زبان عربی وهدایت تمام جنبه
 .مذهبی ومعامالت مالی است تعهدات خانوادگی، جمله،
در درجه اول  (ص)حضرت محمدهای  آموزه وها  شیوه ها، گفته

احکام شریعت به عنوان  .سنت گرفته شده است از قرآن و
رو  این از شکلی از اصول اساسی مشخص اسالمی بوده،

د توان میآموزش حقوق اسالمی با تفسیری موسع از شریعت 
 .راهگشای مسائل بنیادی در زندگی بشری باشد

(Khalid,2002:332) دهد که  سوابق تاریخی نشان می
با  جهان امروز در شریعت اسالمی دیده شده وهای  پدیده

 .آنها را به درستی یافت توان میمعاصر  تعمق در تاریخ قدیم و
توان دریافت که محیط زیست و  با نگاهی به متون دینی می

توجه به تأمین سالمت آن و حرکت در جهت دستیابی به 
محیط سالم، از حقوق اساسی بشر است؛ همانگونه که تخریب 
 .محیط زیست در اثر نشناختن حقوق بشر است

آنچه که ما در شریعت اسالم به آن کم  (7760:88،فیروزی)
المللی تبدیل به هنجارهای  روزه در عرصه بینتوجه بودیم ام

به مقوله محیط  توان میاز جمله آن  .المللی گردیده است بین
حقوق  الملل و زیست اشاره داشت که در اسناد حقوق بین

همگام با حقوق  بشری در قالب نسل سوم حقوق بشر و
حق برمحیط  حق برصلح،حق برتوسعه،»بر با تأکید همبستگی
. مطرح گردیده است «میراث مشترک بشریتحق  زیست و

نویس سومین میثاق  اهمیت حق بر محیط زیست در پیش
 هر»: المللی حقوق همبستگی اینگونه بیان گردیده است بین

ها به صورت گروهی حق دارند از محیط سالم  کلیه انسان انسان و
 مساعد برای توسعه اقتصادی، ومتعادل از نظر زیست محیطی و

این راستا فقه  در «.فرهنگی وحقوقی برخوردار گردند اجتماعی،

 مناطق ویژه، را درزمینه حفاظت زمین و اسالمی مقررات خود
اصول  حفاظت از حیات وحش و کمربندسبز، مراتع، ها، تاالب

اسالمی ارائه داده که این مقررات  ای محیط زیست پایه
بشری برگرفته از تعالیم اسالمی در جهت رشد وتعالی جامعه 

با این وصف از بعد معنوی  (Khalid,2002:333) .باشد می
تعادل طبیعی است  محیط زیست در بردارنده عناصر طبیعت و

انسان با تلفیق  گیرد و می که نوع زندگی انسانی را در بر
عناصر طبیعت با عناصر کیفیت زندگی خویش در محل 

محیط زیستی را برای خویش سامان  تفریح، و زندگی،کار
 .بخشد می

با این همه، سعی بر آن است تا در این مقاله ضمن شناسایی 
های اخالقی اسالم در چارچوب حقوق  اصول بنیادین آموزه

ُکنش قواعد اخالقی و حقوقی، ابعاد  الملل و برهم بین
زیست جهانی  اجتماعی، اقتصادی و حقوقی حفاظت از محیط

های مقرر در  خصالبته نگاه و شا. دهد را مورد مداقه قرار می
المللی حقوق  های اسالم با انطباق بر اصول و قواعد بین آموزه

البته پرسش که . گیرد زیست مورد سنجش قرار می محیط
و  فقهیآیا نظام »نگارندگان در پی پاسخ بدان هستند این که 

 اخالقی اسالم امکانی در مقابله با تهدیدها برای حفاظت
این در ضمن،  «دهند؟ ائه میاز محیط زیست جهانی ار کیفری

د یكرروحیث و از تحلیلى  -توصیفىمقاله بر پایه روش 
ن از مؤلفاج ستنتاامبتنى بر ده و تطبیقى بوع نو، از مطالعه
و نین اشامل قوه شددآوری گرت اـطالعا. ستن امتوو منابع 

در المللی  بیناسناد همچنین ان و رـیی اكیفررات مقر
ز محیط زیست در قلمرو ا کیفری ص نحوه حفاظتوـخص

ده بواخالقی اسالم  های فقهی و سنجهنظام جهانی بر پایه 
نگلیسى ن ابازجستجو به از جى پس رنین خااقو. ستا
سپس ه و سى ترجمه شدربه فانگارندگان توسط اج و ستخرا

نهایت اج و در ستخرد انین موجواقواز عناصر متشكلة ن و كاار
گرفته ار تحلیل قرو جزیه ترد موه، تهیه شدب چورچاس ساابر
 .ستا

 شناسی و پیشینه پژوهش  مبنا -0
سابقه اسالمی محیط زیست در قرآن وسنت یافت  و ریشه

 بینی اسالمی براساس اعتقاد به خالق یکتا و در جهان .شود می



 ...های فقهی و اخالقی اسالم در  مطالعه تطبیقی سنجه 39/طیبینمامیان و 

 

دینی بیانگر یک های  آموزه تعالیم اسالمی و کتاب آسمانی،
 بنیادین بشری وآن برحقوق  رابطه توحیدی است که در

بر سه ها  این آموزه .شده است تأکیدگرایانه  نگاهی اثبات
 خداوند تناسب استوار گردیده و تعادل و نظم، :محور
این  در .روشنی را برای بندگان خود قرار داده استهای  نشانه

راستا اعتقادات اسالمی از جایگاه مهمی برخوردار است که 
 ایمان و نظام ارزشی اسالم، این اعتقادات بر سه جنبه اساسی

. دارد تأکیداحسان که راهبردی برای عدالت است 
(Ahmad,2006:157 )بر مقوله محیط زیست نیز در  تأکید

 تعادل و نظم، اسالمی فارغ از عناصر دینی وهای  قالب آموزه
توجه به این عناصر همگام با رعایت  تناسب نیست و

از بالیا مصون  ی راانسان حقوق طبیعی و اساسی،های  جنبه
سنت نیز  شریعت اسالم به جز قرآن و در فقه و .دارد می

 اند و روند تحول حقوق طبیعی ثمراتی داشته عقل در اجماع و
امروزه هدف از تدوین حقوق محیط زیست اسالمی برآمده از 

حقوق محیط ( 3:0326،ذباح) .فرآیند چارچوب فقهی است
عرف باشد  یک اجتهاد و د تفسیری ازتوان میاسالمی  7زیست

همانا  تکامل یافته و آنچنانکه در قالب شریعت گسترش و
دراین راستا توجه  .احکام الهی از قرآن استخراج گردیده است

 (Khalid,2002:335) :گردد ما به اصولی اساسی جلب می

ها  خداوند تنها مالک زمین است که همه چیز را برای انسان -
آن  سکنی برای کاربرد رقبی و-عمریآن قرار داده وحق  در

 ؛فراهم ساخته است
 ؛جریمه دارد سوء استفاده از حق ممنوع و -
صورت  هحق استفاده از سود حاصل از منابع طبیعی ب -

 ؛باشد مشترک می
بته به صورت کنترل شده برداری از منابع کمیاب ال بهره -

 ؛ ووجود دارد

                                                           
ای از علم حقوق است که به مطالعه قواعد  شاخه حقوق محیط زیست، - 7

پردازد که یکی از  انسانی می زمینه محیط زیست طبیعی و حقوقی موجود در

 بنابر .رابطه با فعالیت انسان است اهداف آن حفظ تعادل اکولوژیک طبیعت در

های  محیط روی عناصر و بر نسان راهای ا این حقوق محیط زیست فعالیت

 .کند را تضمین می بخشد وکیفیت زندگی بهتر سازمان می طبیعی تعریف و

 (3: 0326،یمشهد)

حق برتمام  .ج .حق برآن مین اجتماعی وأحمایت از ت -
طبیعیات که برای نوع بشر نهاده شده که از جمله آن حق بر 

 .محیط زیست سالم است

 حقوق انسانی و بر تأکیداعالمیه اسالمی حقوق بشر ضمن 
اشاره به محیط  اساس شریعت جاودان اسالمی، تحقق آن بر

زیست محیطی های  نشانه حفاظت از محیط زیست و پاک و
از بین  قطع درختان یا» :دارد بیان می 3 ماده« ب» بند .دارد

 (363:0329،مهرپور) «.باشد جایز نمی ...دام ها بردن زراعت و
اعالمیه کنفراس ملل متحد درمورد  0 درهمین راستا ماده

 :دارد بیان می« اعالمیه استکهلم» 9محیط زیست انسانی
  مناسب  و شرایط  ، مساوات آزادی  به  نسبت  بنیادی  حقوقی  انسان»

را   با وقار و سعادتمندانه  زندگی  او اجازه  به  كه  در محیطی  و زندگی
  نسل  برای  زیست و بهبود محیط  حفظ  دهد، دارد و مسؤولیت می

  جهت  از این «.دارد  عهده  را به  آینده  های حاضر و نسل
  آپارتارید، جدایی  دهنده  مشوِق یا تداوم  های سیاست

  و تسلط  ظلم  ، استعمار و دیگر اشكال تبعیض ، نژادی طلبی
. شوند و باید نابود گردند می  محكوم  خارجی

 والملل  بیناغلب اسناد حقوق  در (997:7736،مجنونیان)
 حقوق بشر بر حقوق انسانی از جمله حق برمحیط زیست و

این راستا منشور سازمان  در .گردیده است تأکیدطبیعت پاک 
به  رود، ترین اسناد به شمار می جمله مهمملل متحد که از 

حقوق  حفظ صلح، حقوق اساسی بشر، احترام، حفظ عدالت و
( 778:7767،موسی زاده) .های اساسی اشاره دارد آزادی بشر و

بیانیه کنفرانس جهانی ملل متحد دوم  برهمین اساس اصل
 7229 توسعه معروف به بیانیه ریو درباره محیط زیست و

 و منشور سازمان ملل متحد بنابر» :می داردکه اینگونه بیان
کشورها از حق حاکمیت برای  المللی، بین مقرراتاصول 

محیط  ای و های توسعه برداری از منابع خود درراستای سیاست بهره
ولیت دارند که یقین ؤبرخوردارند و در این رابطه مس زیستی خود

در تحت کنترل ها که در قلمرو یا  حاصل نمایند اینگونه فعالیت
 باعث صدمه به محیط زیست سایر کشورها گیرد، ایشان صورت می

 7«.شود شان نمی یا مناطق خارج از قلمرو ملی

                                                           
 .رسیدبه تصویب 7239اعالمیه استکهلم در سال -9
 .کید داردأنیز بر همین موضوع ت 7239 کنوانسیون استکهلم 97اصل -7
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رسد این توافقات در  بنابراین به نظر می (7727:070،موسوی)
به رسمیت  جهت حفظ تمامیت محیط زیست جهانی و

حقوق  حق بر محیط زیست، شناختن حق بر طبیعت پاک،
 .کرامت انسانی است عدالت و بشر،

 اخالقی اسالم های سنجهنگاهی به اصول بنیادی  -2
اسالم بنا  ،نسان یك موجود فطرتأ اجتماعی استاز آنجا كه ا

گو باشد از  را بر آن داشته تا مطابق با نیازهای انسان پاسخ
در این راستا در جهت سعادت . رو اسالم آیینه فطرت است این

ها را به توحید فرا خوانده و طرح جامعه آرمانی  انسانبشر همه 
با این رسالت عظیم است كه اسالم داعیه جهانی  .دهد را می

دارند در  مسؤولیترو حكومت اسالمی و مسلمانان  از این. دارد
های  قبال تمام ملل مختلف زمینه نشر فرهنگ و آموزه

تمام اقوام  اسالمی را آماده سازند و این زمینه از آنجایی كه
ول ؤبت به یكدیگر از لحاظ نوع بشر مسملل همسو با هم نس

را به ها  هستند ایجاد گردیده بنابراین اسالم سر نوشت انسان
های ستم  پندارد چنانكه در خصوص نجات ملت هم مرتبط می

 ،طیبی). كند دیده سفارش به حمایت و پیوستن به واقعیت می
نی خویش را در پیشرفت اسالم الزمه رسالت جها( 0 :0322

آنچه از همه بیشتر . داند های علمی می بشر از طریق پیشرفت
كه این آن داشته صلح جهانی بوده است چرابر  تأكیداسالم 

بنابراین  .باشد الملل اسالمی می مهم یكی از مبانی حقوق بین
گر توجه اسالم  های اسالمی در سطح جهان بیان توسعه آموزه

الملل  در چارچوب حقوق بین المللی ینبه گسترش روابط ب
 حفظ اسالم، دیدگاه ازدر ضمن،  (32 :0322 ،سلیمی) .است

 آن به آسیب و الهی، فهوظی یک آن نکردن تخریب و طبیعت
ت خسار موجب آن، قواعد و واصول فقهی منابع به توجه با

 .است

انگاری که مبتنی بر جایگاه و اهمیت  جرم در چارچوب مبانی
کشورمان در ابعاد مختلف  قانونگذار ،باشد زیست میمحیط 

چه در قوانین باالدستی و مادر و چه در قوانن عادی با فقه 
داشته و دیدگاه های فقه  امامیه تا حدود زیادی همسویی

در این  .امامیه در تدوین قوانین مورد توجه قرار گرفته است
است که توجه قرار گیرد آن  میان نکته دیگری که باید مورد

پذیری از دیدگاه ثیرأداخلی و سیاست کیفری عالوه بر ت حقوق

های دیگر حقوقی و فلسفی  ثیر دیدگاهأت و رویکرد فقهی تحت
است در برخی قوانین  نیز وجود دارد که این موضوع ممکن

به عنوان مثال در فقه . هایی گردد یا تفاوتها  مغایرت منجر به
مورد  اما در شود میمحیط زیست به تبع انسان حمایت  اصواًل

های دیگری  سان و محیط زیست ممکن است دیدگاهرابطه ان
و  اردبیلی قاسمی حاجی). گذار تاثیر گذاشته باشند نیز بر قانون

 (270: 7000میالنی، 

 تقابل حقوق و اخالق -3
توانیم اینگونه بیان كنیم كه حقوق تنظیم كننده  در بدو امر می

رفتار انسان در اجتماع بوده و یك حالت اعتباری دارد چنانكه 
است و توسط  مسؤولفردی در اجتماع از چارچوب خارج شود 

كه عدم رعایت قانون را شود چرا مینیروی حاكم مجازات 
با این مهم اهداف مهم حقوق كه تحقق  باعث گردیده است و

داشت و رفاه اجتماعی است را منیت، نظم، عدالت، بها
رسیم  در اینجا به یك وجه اختالف می. دار نموده است خدشه
هم اینكه اخالق یك حالت درونی و ارزش درونی برای  و آن

 .نوع بشر است و هدف از آن تحقق سعادت و كمال است
به همین دلیل در قاعده اخالقی بحث از  (002 :0322 ،کعبی)
های طبیعی، التزامات  های اخالقی، گرایش طن انسان، ارزشبا

 (010: 0619 ،البدوی) .درونی و فضیلت و رذیلت است
تر از حقوق است چنانكه  بنابراین قلمرو قاعده اخالق گسترده

اخالق به صورت یكسان روابط فردی و اجتماعی را شامل 
اما در . ولیكن حقوق ویژه تنظیم رفتار اجتماعی است شود می

این میان نبایستی غافل شد از اینكه در حقوق وضعی فعلی 
حقوق یقینًا  و شود میقطعًا در وضع آن اخالق در نظر گرفته 

كه این توافق بایستی وجود و اخالق در رابطه هستند چرا
عی را های اجتما داشته باشد تا ضررها، مخاطرات، و اضطراب

 (006 :0322 ،کعبی) .جبران و اصالح نماید

 اقتصادی ابعاد اجتماعی و -0
ثری در ؤاسالمی نیز نقش م تدبر در واجبات دینی و توجه و

زیست محیطی های  عاری از هرگونه ناپاکی طبیعت پاک و
عمل به واجباتی همچون نماز  اعتقاد به خداوند یکتا،. دارد

حج خود  روزه و پرداخت زکات، پرداخت ساالنه خمس، یومیه،
تدقیق در انجام واجبات برای دوری از  نشان از تدبیر دینی و
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دیدگاه الهی آن است که همه چیز برروی زمین  .بلیات دارد
یک صحنه  و ای برای بشر این هدیه است و برای نوع بشر

یکی از این موارد پر اهمیت در  .باشد آزمون بزرگ می
ظت از آن همانا بذل توجه حفا خصوص  محیط زیست و

به نظر  محیط زیست است و خداوند به تعامل مابین بشر و
رسد این تعامل تکامل یافته، امروزه در طیف وسیعی از  می

دراین راستا باتوجه به . نهادها آشکار گردیده است قوانین و
بر ایجاد حق برای نوع بشرتوجه  7اقتصادی ابعاد اجتماعی و

 :اهمیت استبه نکات ذیل حائز 

پردازند حق  می (موات) افرادی که به اصالح واحیای زمین -
اینجا بایستی به آن اشاره شود  ای که در نکته .مالکیت دارند

این اشاره به اصل فقهی اباحه یا  پاک بودن طبیعت است و
دهد از محیط زیست  اصل جواز دارد که به انسان اجازه می

 ه به آن صدمه نزند واطرافش استفاده نماید به شرطی ک
موجبات ضرروزیان را فراهم نسازد که این مهم در اسالم 

محمدزاده ) .وطبق قاعده فقهی الضرر نفی گردیده است
 (021:0326، رهنی

برای بازسازی  (اسالمیهای  دولت)مالی های  کمک -
 ؛وتوسعه زمین

 ؛ایر ویژه طبیعی ومناطق حفاظت شدهذخ -
 ؛تعرض به حیواناتقطع درختان وعدم منع  -

پیرو  ،دیدگاه انسان الهی که بر پایه اعتقاد به وحدانیت است
این تفکر  آگاهی از محیط پیرامون برای توسعه است و عقل و

نگاه  کند و صلح ذاتی را تقویت می گرایانه و نگاه طبیعت
این  .سراسر مثبت به محیط پیرامون ونوع زیست بشر دارد

ای زیست محیطی براساس خود نشان از اصالح رفتاره
ست واین ا فرهنگ عامه در پرتو توجه به عرف ریشه دارا

 شود میهمانا سعادت بشری است که در رفاه بیشتر خالصه ن
کتب با این نگرش، م .کند تعالی معنا پیدا می بلکه در رشد و

 انسانی درهای  تعدیل خواسته دینی با ارائه اصولی از جمله
                                                           

به  طبیعی ارزشی ابزاری دارد،محیط  از نقطه نظر اقتصاد محیط زیست، -7

ی است که بتوان برای ارضای یجا تا داری محیط زیست صرفًا عبارت دیگر فایده

 (722: 7766،مشهدیو  فهیمی) .برداری کرد های بشری از آنها بهره خواسته

 .رسد این دیدگاه اسالمی نباشد البته  به نظر می

مال اعطای کمال اخالقی در پرتو ک استفاده از محیط زیست و
: 0312، فهیمی) .گذارد ید میأیاجتماعی براین رویه انگشت ت

هدف ها  این وصف در اسالم اعتالی معنوی انسان با( 000
 اهدافی همچون امنیت اقتصادی، و شود میی محسوب ینها

عدالت اقتصادی به عنوان اهداف  توسعه اقتصادی و رشد و
این  در (012:0321،میرمعزی). شود میمیانی در نظر گرفته 

محیط  رابطه با اقتصاد و راستا مکتب اسالم اصولی را در
به  توان میزیست مبنای کار خود قرار داده که از جمله آن 

توحیدی ) .اشاره نمود اصل حاکمیت دولت اصل عدالت و
المللی بر حقوق انسانی که از  اسناد بیندر  (011:0323،نیا

اشاره شده  ،شود میمفهوم آن حق بر محیط زیست استنباط 
منشور ملل  33 ماده «پ» است که مصداق روشن آن بند

. دارد تأکیدثر حقوق بشر ؤم متحد است که بر احترام جهانی و
د توان میمکان  اسالم به عنوان دینی که ورای زمان و

حاوی مفاهیم،  ،پاسخ دهد در همه اعصارنیازهای بشر را 
مواجهه  نحوهکارهای کاملی در خصوص  راه تعالیم و

بنابراین . های زیست محیطی است وهماهنگی با پدیده
فرهنگ سازی حفاظت از محیط زیست ضرورتی انکارناپذیر 

 فرهنگ اسالمی، (0: 0361،فراهی) .اسالم است تأکیدومورد 
 داند و ساز پرورش وکمال انسان میزمینه  طبیعت را گهواره و

 آن را برای رشد بشر نا با هرکس که به آن آسیب رساند و
این راستا فقه  در( 3: 0322،عادلی) .کند مقابله می امن سازد،

 فراوان درهای  توصیه اخالق اسالمی متضمن دستورات و و
منع از  .سازی آن است به اصالح و باب حفاظت محیط زیست،

 برداری نادرست از منابع طبیعی بهره ،(000/انعام) اسراف
دعوت به شکران  ،(90/هود) امر به آبادانی زمین ،(32/مائده)

ی از یها استفاده صحیح از آنها نمونه و (1/ابراهیم) ها نعمت
 محمدزاده و) .عمومی استهای  توصیه این دستورات و

 (16: 0322دیگران، 

 محیط زیستحمایت کیفری از رعایت قواعد اخالقی در  -3
احترام به حریم دیگران به عنوان نخستین جلوه اخالق 

ترین اجتماع زیستی  زمان شکل گرفتن کوچک زیستی از
 .بعدها به عرصه محیط زیست کشیده شد ایجاد گردیده و

ست که تحول اخالق زیستی را ا ها درواقع باز هم نیاز انسان
 .داده استحیطه عمل آن را گسترش  رقم زده و
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اخالقی  یک اخالق زیست محیطانه آگاه، (030:0329،السان)
است که به این واقعیت عنایت کامل داشته باشد که یک 

نظر از نوع آن در بستر محیط زیست  صرف ارگانیسم خاص،
 آموزش محیط زیست و( 30:0322بنسن، ) .خود قرار دارد

زیست اخالقی حفاظت های  د جنبهتوان میتشریح ابعاد آن 
نقل شده است که  7.محیطی را بیش از پیش روشن سازد

غزوات حفاظت  وها  به سپاهیان خود در طی جنگ (ص)پیامبر
ایشان این بود  دستور دادند و آموزش می از محیط زیست را

از  بیماران و کودکان، که در طی جنگ از آسیب زدن به زنان،
قطع  نابود کردن محصوالت و آسیب زدن به حیوانات،

این  در این راستا (09:0323، حسینی) .درختان پرهیز کنند
به رسمیت شناختن  عمل اخالقی نشان از عدالت اسالمی و

تی توجه بایس .فقه اسالمی است ارزش طبیعت در حقوق و
له یا موضوع خاص نیست أداشت که محیط زیست یک مس

ای از زمان اهمیت داشته باشد بلکه در طول  که دربرهه
 هر حال یعنی جنگ وصلح جریان دارد و در بشری و زندگی

این شرایط از انسان هرگز جدا نخواهد شد و با نظم طبیعی 
كه   المللی بدون تردید  عنوان مسائل بین. ارتباط کامل دارد

مسائل بهداشتی و رعایت حفظ  های بشر دوستانه دارد، جنبه
محیط  اسالم درباره حفظ .گیرد محیط زیست را نیز در بر می

ای دارد كه در جای خودش باید مورد  زیست نیز دیدگاه ویژه
این از افتخارات اسالم است كه در لحظات  .بحث قرار گیرد

حساس جنگ نیز به حفظ محیط زیست توجه دارد و بدان 
 (10:7763،طیبی) .كند می تأكید

 آب، طبیعت جان بی عناصر از یک هر با رابطهدر قرآن در 
عناصر جاندار درختان و جانوران احکامی  زنی و خاک ،هوا

 نای از یک اهمیت هر بهدر این احکام از طرفی  .وجود دارد
 همه هنمایند و اینک در زندگی بشر ایفا می هعناصر و نقشی ک

 به آنهااستفاده از  اب بتواند بشر تا اند شده خلق بشر برای آنها

                                                           
 های اخالقی و گزارهای از  مشتمل بر مجموعه اخالق محیط زیست، -7

انسانی است که یکی از  زمینه محیط زیست طبیعی و های ارشادی در بایسته

بهبود ضمانت  محیط زیست انسانی و اهداف آن ایجاد رابطه معنوی با طبیعت و

انسانی در وجدان  ی شده در زمینه محیط زیست طبیعی ویاجرایی قواعد شناسا

 (7: 7762،مشهدی) .انسان است

 هکشود  یم متذکر دیگر طرف از و شده تأکید برسد کمال
دار  عنوان امانت هاست و بشر ب هیال مواهبتمامی این عناصر 

 و تخریب موجب که نماید رفتار چنان نباید آنهادر استفاده از 
 نحوی هب داری امانت هر عنوان بهباید  هگردد بلک آنها نابودی

 .برسد دست آیندگان به مواهباز او این  بعد که نماید رفتار
محیط  هموجب آسیب رساندن ب هاعمالی ک بنابراین باید از

برای حل معضالت زیست . شود اجتناب نماید زیست می
 کارهایی راه هشیع هخصوص در فقه اسالم و ب محیطی در

 هتا با استناد بهد د دولت اسالمی امکان می هب که دارد وجود
 های سلنما رسیده برای  هاز گذشتگان ب هاین میراث ک آنها
در . بپردازد حراست از هزیست ب ضمن حفاظت از محیط هآیند

 در یتمسؤول دارای ها انسانفساد  موجب اصل عدمه بضمن، 
طبیعت و منابع طبیعی بوده ولی  از برداری بهره با رابطه

 و بوده هوشمندانهطبیعت و محیط زیست باید  استفاده از
قاعده  چارچوبدر غیر اینصورت در  .دننمای وارد آن به آسیبی

 مسؤولاتالف و تسبیب و نیز قاعده الضرر فرد آسیب رسان 
یت مسؤولاین  .بپردازد هوارد خسارات جبران بهباید  بوده و
بر اساس آن عقل  .یجمع خرد یا مالزمهقاعده  است بر مبتنی

 به زیست محیط بهآسیب زننده  کهنماید  سلیم حکم می
و نیز بر اساس قاعده اعانت بر  دبپرداز نیز آن خسارات جبران

 هر چنین هم بلکهعامل جرم زیست محیطی  دخو تنها نهاثم 
 معاونت نحوی به محیطی زیست جرم انجام در که کسی
گوی  مسؤول بوده و باید پاسخعنوان معاون جرم  به داشته

 (76: 7762انصاری،  زاده تقی). اعمال خود باشد

مگر این  درختان را از بیخ نزنید،...» :فرمودند (ص)پیامبر اسالم 
درختان  ها را نسوزانید و در آب غرق نكنید، نخل كه ناچار باشید،

حیوانات  ن محتاج هستید؛آكه خود به  دار را ریشه كن نسازید، میوه
ای كه برای تغذیه الزم  مگر به اندازه حالل گوشت را نابود نكنید؛

سازید و حیله و نیرنگ بكار هرگز آب دشمن را با زهر آلوده ن است؛
كند كه امام  نقل می (ع)امام صادق  (78:7777،قمی) «.نبرید
انشدكم اهلل فی فالحی » :به امیران ارتش خود نوشت (ع)علی

دهم كه  شما را به خدا سوگند می االرض ان یظلموا من قبلكم؛
مبادا از جانب شما به كشاورزان سرزمین دشمن ستمی روا داشته 

بیان گر  (ع) سفارش امام علی (797:7769،سلیمی) «.شود
زیرا  اهمیت كشاورزی و رعایت حفظ محیط زیست است؛
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نابودی كشاورزی نه تنها صدمه اقتصادی است كه آسیبی به 
قرآن كریم  اصواًل .رود حفظ محیط زیست نیز به شمار می

یكی از اهداف آفرینش انسان را آبادی زمین معرفی كرده 
خداوند شما را از  انشاكم من االرض و استعمر كم فیها؛ هو» :است

 (77/هود) «.زمین پدید آورده و آبادی آن را از شما خواسته است
اعتنای به آن  راستای تحول اخالق محیط زیست و در

 :شایسته است که به برخی از اصول اخالق زیستی اشاره کنیم
زیان اصل  اصل رضایت، ،(Rawls,1994:261) اصل عدالت

های  اصل اجتناب از پژوهش، (Bernal,2004:3) بار نبودن
اصل  ،(Campbell,2005:89-109) اصل احترام مخفی و

 اصل حمایت قانونی تبادل دانش علمی و
(Lombardi,2006:141-149) 7.اصل کرامت انسانی و  

حدی گسترش یافته که آثار آن در  اهمیت مقوله اخالق تا
محیط زیست همچون برنامه چهارم های  برنامه و ها سیاست

آنچنانکه یکی  توسعه جمهوری اسالمی ایران نمود بارزی دارد
کارگروه اشاعه  پنج گانه برنامه چهارم توسعه،های  از کارگروه
این وصف  با 9.اخالق محیط زیستی بوده است فرهنگ و

اخالق  اشاعه فرهنگ و» :است برنامه چهارم توسعه بیان داشته
افزایش  های محیط زیستی و از طریق ارتقاء آگاهیمحیط زیستی 

تثبیت حق  تبیین و های غیر دولتی و بخش مشارکت مردمی و
 «.پذیر است محیط زیستی مردم امکان

در اخالق اسالمی نیز دستورات  (80:7762،پوراصغرسنگاچین)
بهسازی  فراوانی در حفاظت از محیط زیست وهای  توصیه و

برداری درست از منابع  بهره راف ومنع از اس .آن آمده است
منع از قطع  اجازه استفاده از زمین به شرط احیا، طبیعی،

آلوده کننده  منع استفاده از مواد سمی و دار و درختان میوه
 .ی از آن استیها همحیط زیست حتی در جنگ با کفار نمون

 (1: 7736،اصغری لفمجانی)

                                                           
اصل  اصل رضایت، اصل عدالت، :د اصول اخالق زیستی از جملههرچن -7

فاضل )اصل تسبیب  و اصل احترام ،(7787:771،محقق داماد) الضرر

 .ای شده است در حقوق اسالمی به آن نگاه ویژه( 27: 7767،دربندی

 قانون برنامه چهارم توسعه کارگروه اشاعه فرهنگ و 711 براساس ماده -9

 .باشد می( اسناد فرابخشی) براساس اسناد ملی توسعه ویژهاخالق محیط زیستی 

 نظم طبیعی در اسالم -9
خداوند بر نظم و هماهنگی در جهان استوار اگر اراده تکوینی 

گیرد، از  شده، اراده تشریعی او نیز بر چنین امری تعّلق می
رو خداوند از مخلوقات خود، به ویژه انسان که موجودی  این

مکلف و مختار است خواسته که این نظم را پاس بدارند و از 
بخشی و هماهنگی پرهیز  های منافی با چنین سامان تصرف

به تعبیر دیگر اگر خواست تشریعی خداوند بر حفظ . کنند
چنین نظمی استوار نشده باشد و خالف آن را برتابد، بین اراده 
تکوینی و اراده تشریعی خداوند تنافی و دوگانگی پیدا خواهد 

که  اری ندارد؛ در حالیشد و این امر با حکمت و درایت سازگ
حکیمانه از ساحت خداوند متعال حکیم مطلق است و کار غیر

بنابراین خداوند  (709:7762،سلطانی) .قدسی او به دور است
متعال از بندگان خویش خواسته نظم و توازن موجود در جهان 
هستی را پاس بدارند و از هرگونه عمل مخالف با چنین نظمی 

رو تصرفاتی که بشر در طبیعت  این از. به شدت پرهیز کنند
خوردن چنین هماهنگی  انجام می دهد و باعث به هم

، حتی در سطوح کوچک و محدود، نامطلوب و خالف شود می
نظام  (700:7762،سلطانی) .رضایت و خشنودی خداوند است

آن  درها  جایگاه انسان عقیدتی در خصوص نظم طبیعت و
کند که به نام بینش  بینی فلسفی ایجاد می یک جهان ،نظم

بدین ترتیب شده که  مدارانه نسبت به طبیعت نام نهاده زیست
 .کنیم آن به عنوان محیط زیست طبیعی یاد می از امروزه ما

در این طبیعت نظم خاصی حاکم بوده  (797:7767بنسن، )
خالقی بوده که  آن به عنوان خلق یاد شده و قرآن از که در

خورشید  ستاره و ماه و آسمان وطبیعت و آفریدگار این زمین و
آیت از آن یاد  تحت عنوان نشانه یادر آیات قرآن  .بوده است

ات الهی خلقت بشر توسط اثب این مهم همانا نماد شده و
واسطه عقل پی به  هاین راستا نوع بشر ب در باشد و خداوند می

این  و کند هستی شناختی را درک می سیر ،خالق هستی برده
ی یها نشانه و» :شناسی همان است که قرآن می فرماید جهان

باب مفاهیم قرآنی در خصوص  در« ....وجود داردزمین  در
ی ابواب زیست محیطی با یتوان به شناسا میمحیط زیست 

رحمت دست  مالکیت و ،(آیت) آیه خالفت، خلقت،های  واژه
 قرآن در در آنچنانکه خداوند (931:0313،مطهری) .یافت

الحمدهلل الذی خلق » :فرماید می 0 سوره مبارکه انعام آیه
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یعنی ستایش مخصوص پروردگار  «...االرض السموات و
از سوره مبارکه  1 آیه نیز در زمین است و آفریننده آسمان و

که اشاره  «علما ربنا وسعت کل شیء رحمه و» :فرماید غافر می
این نشان  .مندی تمام موجودات از رحمت الهی دارد هبر بهر

 دهنده رحمت الهی برطبیعت پاک برای زیست انسانی است و
 را حفاظت و خداوند انسان را قادر کرده تا محیط زیست خود

 :فرماید سوره عنکبوت خداوند می 00 آیه در .پاک نگه دارد
به این مفهوم که خداوند زمین  «...االرض خلق اهلل السموت و»
 این نشان از قدرت الیزال الهی دارد و آسمان را خلق کرد و و
راستا از مصادیق قرآنی دراین  .دارد تأکیدعظمت الهی  بر

سوره نحل است که  91محیط زیست آیه  طبیعت و
با این توصیف  «....االعناب من ثمرات النخیل و و» :فرماید می

دهد خداوند،  آیات و روایات فراوانی وجود دارد که نشان می
طبیعت و محیط زیست را برای انسان آفریده و او حق تصرف 

کند، که حق  می تأکیددر آن را دارد؛ اما از سوی دیگر 
از . اختصاص به یک نسل ندارد مندی از محیط زیست، بهره
باشد؛  اصولی و عادالنه برداری از آن، رو، باید بهره این
های آینده بتوانند در  طوری که هم نسل حاضر و هم نسل به

بنابراین، سوء استفاده از . پناه آن زندگی سالمی داشته باشند
سازی، تخریب و نابودی محیط  این حق که منجر به آلوده

های  زیست شود و در نتیجه به حق دیگران ـ بویژه نسل
 .ممنوع است آینده ـ در استفاده از آن خللی وارد کند،

 (7760:38،فیروزی)

هرگاه تخریب محیط زیست به سبب ضرر و زیان بر همه یا 
گروهی از مردم شود به حکم عقل و شرع کار زشت و حرامی 

واجب است ها  انجام شده و برهمه آحاد جوامع بشری و دولت
ریزی  یند و برای حفظ محیط زیست برنامهاز آن جلوگیری نما

و حفظ آن را به عنوان یک فرهنگ در الزم را انجام دهند 
جامعه اسالمی نهادینه کنند و آنها که در تخریب آن 

ضامن  شوند، شرعًا وشند و سبب ضرر و زیان برمردم میک می
به هر حال انسان خود  (7768:73،حیدری خراسانی) .هستند

پدیدآمده در طبیعت بوده که بایستی به های  عامل نابسامانی
ن نسبت به مرتفع نمودن خطرات زیست توا فراخور حال و

محیطی تالش نماید تا اینگونه توازن زیست محیطی استقرار 
بنابراین هدف از  (18: 7763،حسینی شیرازی) .یابد

بینی اسالمی همانا دستیابی به  شناسی وجهان هستی
کرامت بشری است وجهان  عدالت و اخالقی،های  ارزش

به عنوان محیط زیست شناخته  طبیعت که نشانه الهی است،
واقع این یک حق است که اعالمیه جهانی حقوق  در .شود می

 :دارد بشر در مقدمه خود به درستی اینگونه اشاره می
ی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری وحقوق یشناسا»

صلح را در  عدالت و ناپذیر آنان اساس آزادی، انتقال یکسان و
 (022:0322،برنگش) «.دهد جهان تشکیل می

 ییاجرا ابعاد -1
یکی از وظایف اصلی دولت اسالمی ترویج خوب ومنع اشتباه 

 در .نهی از منکر است یا به اصطالح امروزی امر به معروف و
امر به معروف  این راستا از جمله توصیه به امرخوب یا

 زمین و موریت حفاظت ازأم هماناحفاظت از محیط زیست،
جلوگیری از سوء استفاده از طبیعت به عنوان منابع طبیعی و 

هرکس سمتی را در دولت اسالمی به  .یک حق بشری است
حکومت دینی های  بخشی از بخش مسؤولعهده بگیرد و 

 سالمت، موظف است هرآنچه را که برای حفظ حیات، گردد،
 برد، نسبت به خود به کار می آن، حیثیت اجتماعی و مانند

محیط  از بهداشت و خود اگر .مین کندأتبرای توده مردم نیز 
سالم برخوردار است، موظف است آن را برای تمام شهروندان 

  (0361،03جوادی آملی؛) .فراهم نماید

ریزی قوانین زیست محیطی بر پایه اصول و مقررات  پی -
  ؛الهی

طبیعت در  اجرای قانون مبارزه با مفسدان زمین و مخربان -
 ؛جهت تأمین مصالح عمومی

توجه به مسائل محیط زیست و اخالق زیست محیطی در  -
ست محیطی بر تعلیم و تربیت اسالمی و فرهنگ سازی زی

  ؛اساس تعالیم آسمانی
گیری از افراد شایسته در هرم اداری محیط زیست که  بهره -

  ؛مقابله با مفسدان را داشته باشندبا قدرت تمام ، توانایی 
یست محیطی سازگار با نظام ین زهای نو گیری از شیوه بهره -

 ؛ واسالمی
ی و فرهنگی برای های کالن اقتصاد گیری از سیاست بهره -

 .فاظت از منابع طبیعی و محیط زیستپایدار توأم با ح توسعه
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اسالمی بایستی با تشکیل یک اتحادیه یا آژانس های  دولت
المللی اسالمی آموزش حفاظت از محیط زیست ومنابع  بین

 را دائمًا یکدیگرهای  یتمسؤول مد نظر قرارداده و طبیعی را
در دستور کار قرار  بازرسی زیست محیطی را گوشزد نمایند و

له حفاظت از أرسد چون مس در این راستا به نظر می .دهند
توان بحث  می ،استالمللی  له بینأمحیط زیست یک مس

 ی را که دریی که حتی بتوان آنهاینظارت را گسترش داد تا جا
آنها را در  کنند را تحت پیگر د قرار داد و این زمینه تخطی می

حفاظت از محیط زیست همانا . دانست مسؤولاین خصوص 
 دستورات شریعت و تبعیت از میراث اسالمی و حفاظت از

گذاری قوانین  ارزش با. نوین فقهی استهای  بازخوانی اندیشه
 جهت توسعه نهایت، بالندگی تا بی اسالمی، رشد و

اسالمی با حمایت از حقوق بنیادین از جمله حق های  سرزمین
این  بر محیط زیست سالم وحقوق همبستگی میسر است و

با  روند معارض با تخریب محیط زیست جهانی است وقطعًا
ی از یها هرچند کشورهای مسلمان تفاوت .شود میآن مقابله 

 توسعه و اعتقادی دارند اما همه آنها متمایل به رشد،های  جنبه
 مسلمان به شریعت پایبندند وهای  دولت .سازی هستند جهانی

این وصف  با .پندارند آن را یک نیروی قوی برای خود می
بایستی متحدان اسالمی اصولی را برای سازکار جهانی 

 با .جهان بینی اسالمی را سرلوحه قرار دهند طراحی کرده و
 و ثیرأاین ت واین حال جهان نگاه جدی به مدل اسالمی دارد 

نگاه فقه به محیط زیست . زیست کره دارد ی دریسزا هتبعات ب
نگاهی از روی  عقل و اجماع و سنت، همانا نگاه قرآن،

هستی شناختی است که با دیدگاه سوسیالیستی  خداشناسی و
آید  می اینگونه بر 7از درجه عقل .داری تفاوت دارد سرمایه و

این  آمده و وجود می هکه مشکالت زیست محیطی نبایستی ب
با اصول اسالمی معارض است هرچند این اتفاق ناشی از رفتار 

. شده است انسان با طبیعت بوده که بایستی محدود می
 حفاظت از محیط زیست به طور جد مورد نظر شریعت است و

                                                           
مقصود از حکم عقل در موضوع محیط زیست بخشی از مدرکات عقل عملی  -7

قاعده کالمی حسن  بر خر مورد عنایت واقع شده وأاست که در کتب اصولی مت

نیز قاعده مالزمه میان  قبح عقلی که نزد عدلیه به رسمیت شناخته شده و و

 (78: 7761،فخلعیو  تاریمرادی). حکم شرع استوار گشته است قل وحکم ع

گر محافظت از جهان طبیعی برای محافظت از انسان  بیان
هی تکامل گرایانه شریعت نسبت به این موضوع نگا .است

 :دارد اما موانعی هم در این راه متصور است

ی که اسالم را محور اداره یها دولت شریعت عالی اسالمی و -
بالندگی در  اند در حال تکاپو جهت رشد و کشور خود قرار داده

جهان بوده اما سلطه نظام جهانی از طریق نفوذ به تجارت 
حفاظت از  توسعه پایدار و راه منابع مالی جهان در الملل و بین

 .سازد محیط زیست خلل وارد می

حسابرس در  المللی ناظر و در حال حاضر یک سازمان بین -
مور در اجرای قواعد أم خصوص مسائل زیست محیطی و

اگر هم  ندارد و مربوط به حفاظت از محیط زیست باشد وجود
هرچند معاهدات زیست محیطی موثری  .باشد ضعیف است

جود دارد اما استفاده از اظت از محیط زیست جهانی وبرای حف
یونپ هم هر چند تالش داشته  رسد و رنگ به نظر می آنها کم

کمال عمل نماید اما در خیلی موارد  تا به وظایف خود تمام و
 .مانع جدی در این امر بوده استها  سیاسی کاری

 مسلمان بایستی همگام با توسعه اقتصادی،های  دولت -
زیست محیطی را رعایت کنند تا تغییرات تخریبی  مسائل

 .زیست محیطی کاهش یابد

یت رکن مسؤول ایجاد تعادل و باتکیه براصول وحدت، -
 اکوسیستم موجود، حفاظت از زمین و جهانی محیط زیست و

 .سازی آن بایستی تالش گردد در جهت سالم

اصل وحدت براساس اتحاد اسالمی که جوهره آن توحید  -
 ایمان به واجبات الهی و همواره یادآور ایمان به خدا واست 

 .شهادت به وحدانیت است متعهد به حقوق بنیادین بشری و
چنانکه  ید نظم طبیعی برای ذات انسانی است آنؤاین روند م

نظم  رویکرد جامع اسالمی درباره مسائل زیست محیطی،
 .طبیعی است

الگوی  و اصل ایجاد، همانا توصیف ماهیت ازلی خلقت -
همه چیز بر خلقت آگاهانه نوع بشر  طبیعی خداوند است و

 .استوار است
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تذکره است که در واقع  همانا نزول قرآن و اصل تعادل، -
. باشد هدف در خلقت می آن بر نظم و تأکید نشانه این اصل و

االرض  و» :فرماید سوره مبارکه حجر می06 خداوند درقرآن آیه
به  «...فیها من کل شیء موزون انبتنا فیها رواسی والقینا  ها و مددنا

ها را استوار برنهادیم  آن کوه در زمین را گستردیم و»این معنا که 
 «....موزون رویاندیم آن از هر چیز متناسب و در و

 انسان و یت بیانگر ارتباط سه جانبه بین خالق،مسؤولاصل  -
خلق کرده و خداوند همه چیز را برای نوع بشر  خلقت است و

به این مهم  او را اشرف مخلوقات در زمین قرار داده است و
انی جاعل فی » :سوره بقره اینگونه اشاره کرده است 31آیه در

یک  این یک نقش مهم و رسد به نظر می و «...االرض خلیفه
اخالقی در پی دارد  یت حقوقی ومسؤولامانت بزرگ است که 

تسلیم همه چیز در  لهی وهمه این اصول اشاره به اراده ا و
روی  رسد وجود انسان بر بنابراین به نظر می .ستا برابر او
محیط زیست در  طبیعت پاک و امانت بودن زمین و زمین و

روی  مستقیم دارد آنچنانکه بر 7یتمسؤولدست وی اشاره به 
زمین بایستی به نظریه احترام به اموال توجه نمود که همانا 

خاصه منابع عمومی که جزء مشترکات  عمومی،اعتنا به اموال 
یت مدنی زیست محیطی را در پی مسؤولتخطی از آن  است و

 (309:0361،مشهدی فهیمی و) .دارد

 گیری نتیجه
 یک جهان بینی و اسالمی،های  آموزه برای اجرای تعالیم و

اندازی  که نهایت آن چشم یک چارچوب نهادی طراحی شده،
 .س آن قرآن استأر در اسالمی وفقه  به بزرگی شریعت و

راستای تحقق اصول حقوق اسالمی  هرچند ممکن است در
راستای مشکالت زیست محیطی توسط  قواعد محکمی در

دول اسالمی وضع نگردد اما با ترتیبات نهادی مناسب 
به نظر  .مثبتی در این خصوص داشتهای  حرکت توان می
یست اسالمی عملی محیط ز رسد نبایستی احکام علمی و می
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جبران خسارت برای  ولیت وؤارتباط با مس الملل در برای توسعه بیشتر حقوق بین

مجنونیان، ) .خواند فرا می« دیگر صدمات زیست محیطی قربانیان آلودگی و

از بروز  البته این مهم بسته به اراده عام جامعه جهانی بر پیشگیری (709: 7736

 (796: 7720، قیاسیانو  موسوی) .صدمات زیست محیطی دارد

اجتماعی  را از نظر دور داشت آنچنانکه بشر از منظر فردی و
دیگر شهروندان نیز  است و مسؤولدر قبال محیط زیست 

وظیفه دارند به این موضوع پایبند باشند چراکه این مهم نه 
یت مسؤولقانونی است بلکه  یت اجتماعی ومسؤولتنها یک 

می، اگر محیط از منظر حقوق اسال. شرعی را در پی دارد
زیست بر محور هوا و هوس مردم قرار گیرد، فساد سراسر آن 

از آنجا که هوا و هوس مردم محدودیت . را فرا خواهد گرفت
ندارد، اگر قوانین هستی تابع این تمایالت انحرافی قرار گیرد، 

چارچوب جامعه و در  .گیرد ومرج سراسر هستی را فرا می هرج
گیری از تمامی امکانات  بایست با بهره اسالمی، می قواعد

قانونی، اخالقی و شرعی موجود، از تخریب زیست کره و 
 .دکر پیشگیریمنابع حیاتی آن 

که جهت نمای حقوق داخلی و نظام کیفری ما  فقه امامیه در
گرفته  های زیست محیطی مورد توجه قرار مقوله، باشد می

خلیفه خود بر زمین قرارداده است اینکه خداوند انسان را . است
آبادانی زمین، این  و همینطور به انسان دستور داده است با

ای رشد و بالندگی خود قرار دهد جهان را محل مناسبی بر
شاید . این زمینه است در ید حقوق و تکالیفی برای انسانؤم

بتوان ادعا نمود که انسان از منظر اسالم دارای یک ارتباط 
برخی از حقوق و  باشد که ها می سایر انسانعرضی با 

از جهت دیگر انسان  شود میاش در این رابطه تعریف  تکالیف
متعال است که برخی از  دارای یک ارتباط طولی با خداوند

یابد لذا منشاء و مبنای  می تکالیفش در این رابطه معنی
تکالیف انسان در مقابل  انگاری در اسالم در مرحله اول جرم
ها  وند و در مرحله دوم حقوق و تکالیفش در رابطه با انسانخدا

 .سایر موجودات است و

ابعاد مختلف بحران محیط زیست که امروزه افکار جهانی را 
گری بشر در برابر نظام  تحت تأثیر قرار داده، حاصل عصیان

این گونه . آراسته و صالح جاری در عرصه محیط زیست است
ز ناحیه فرد باشد، چه از ناحیه انگیز چه ا اقدامات فساد

که خداوند فساد ر تضاد با خواست خداوند است؛ چراحکومت، د
ها  را دوست ندارد و هرگز در مشیت ازلی نیست که انسان

 و نابسامانی هرگونه زمین روی در فساد از منظور فساد کنند و
احادیثی  با توجه به اهمیت آیات و .است انحراف و ویرانگری
نگهداری از محیط زیست در  اسالم حفظ و دارد،که وجود 
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گوناگون، به نوعی های  جهت رشد وتوسعه پایدار را از جنبه
احترام به محیط زیست نه تنها از منظر  .واجب دانسته است

ی برخوردار یهم از اهمیت باالالمللی  ملی بلکه از منظر بین
الگوی  دتوان میاحکام اسالمی در این خصوص  است و

  .جامعه جهانی باشد المللی و مناسبی در عرصه بین

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز  :مالحظات اخالقی
داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت  امانت
 . گردید

نگارندگان تأکید دارند که این مقاله فاقد  :تعارض منافع

 .هرگونه تعارض منافع است

ارائه ایده و طرح اولیه، جستجو و مطالعه  :نویسندگانسهم 

نحو  منابع و تقریر اولیه و نهایی مقاله توسط نگارندگان به

 .مشترک صورت پذیرفته است

که ما را در تهیه این مقاله  تمامی کسانیاز : تشکر و قدردانی

 .میسپاسگزار اند، یاری رسانده

مین اعتبار مالی ون تأبداین پژوهش  :اعتبار پژوهشمین تأ
 .یافته است تقریر

 منابع و مآخذ
  منابع فارسی. الف

مبانی حفاظت از محیط  .(0312) صادق اصغری لفمجانی، -
 .نشر فرهنگ اسالمی: تهران. زیست در اسالم

تحقیقات . «اصول اخالق زیستی» .(0329) مصطفی السان، -
 .033-023(: 01)03 ،حقوقی

ترجمه . زیست محیطیاخالق  .(0322) جان بنسن، -
: تهرانجلد اول و دوم،  محمدمهدی رستمی شاهرودی،

 .انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست

نگاهی به تحوالت  .(0326) فرزام پوراصغرسنگاچین، -
 پژوهشنامه شماره. های توسعه کشور برنامه محیط زیست در

: تهران محیط زیست، و کمیته مطالعات توسعه پایدارهشت 

تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت  پژوهشکده
 .نظام

 مبانی و» .(0323) محمد تقی فخلعی، احسان و تاریمرادی، -
مطالعات اسالمی دانشگاه . «احکام فقهی محیط زیست

 .99-30(: 00)10 ،فردوسی مشهد

چگونگی حمایت از »(. 0326)انصاری، مصطفی  زاده تقی -
، المللی وقی بینتحقیقات حق. «محیط زیست در فقه اسالمی

3(2 :)00-02. 

محیط  و اقتصاد اخالق،» .(0323) ابوالقاسم نیا، توحیدی -
 .016-091(: 0)2 ،جستارهای اقتصادی. «زیست

چاپ  .محیط زیست اسالم و .(0361) عبداهلل جوادی آملی، -
 .انتشارات اسراء: قم ،ششم

(. 0011)اردبیلی، محمد و علیرضا میالنی  قاسمی حاجی -
تأملی بر سیاست کیفری جمهوری اسالمی ایران نسبت به »

. «های فقه امامیه جرایم زیست محیطی در پرتو آموزه
 .603-620(: 03)3، های نو در جغرافیای انسانی نگرش

محیط  اسالم و .(0321) سیدمحمد حسینی شیرازی، -
انتشارات : قم سید حسین اسالمی اردکانی،ترجمه . زیست

 .یاس زهرا

درباره  (ص)سیره رسول خدا» .(0323) سیدعلی حسینی، -
(: 01) 0، دفرهنگ جها. «محیط زیست کشاورزی و طبیعت،

32-32. 

 مبانی فقهی و» .(0329) محمد جواد حیدری خراسانی، -
 .01: 92، شمارهروزنامه رسالت. «حقوقی محیط زیست

انسان  الملل محیط زیست؛ حقوق بین .(0326)ستاره  ذباح، -
های قرآنی  بنیاد پژوهش: مشهد. محوری تا خالق محوری

 .دانشگاه حوزه و

محیط  فقهی و قواعد» .(0323) محمدعلی سلطانی، -
 .033-003(: 6) 33 ،فرهنگ جهاد. «زیست
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نقش اسالم در توسعه حقوق  .(0322) عبدالحکیم سلیمی، -
 .سسه امام خمینیؤانتشارات م: قم .الملل بین

: تهران. منشور ملل متحد .(0322) شبرنگ،سعید -
 .نشردانشور

حفظ محیط زیست از دیدگاه » .(0322) سیدجعفر عادلی، -
و ( ص)سمینار پیامبر اکرم .«(ع)اهل بیت و (ص)پیامبراسالم

جامعه  .در قرآن و روایات شیعه و اهل سنت( ع)اهل بیت
، به نقل از سایت سید جعفرعادلی ،المصطفی العالمیه

https://www.adeli-af.com  آخرین بازدید ،
23/13/0011. 

. «اخالق زیست محیطی» .(0323) عطیه فاضل دربندی، -
 .012-62(: 6)33 ،فرهنگ جهاد

در حفاظت از محیط زیست از » .(0361) سعید فراهی، -
 ز،به نقل از سایت حوزه نیو .«ایم سیره نبوی فاصله گرفته

، 69212شماره خبر
https://hawzah.net/fa/News/View/90062  آخرین ،

 .00/13/0011بازدید 

 فلسفه حقوق محیط زیست و» .(0321)عزیزاهلل  فهیمی، -
 .001-011(: 33)6 ،های فلسفی و کالمی پژوهش. «آثار آن

 ارزش ذاتی و» .(0322)، علی مشهدی عزیزاهلل و فهیمی، -
از رویکردهای فلسفی )فلسفه محیط زیستارزش ابزاری در 

 ،های فلسفی و کالمی پژوهش. «(تا راهبردهای حقوقی
00(0 :)023-209. 

 فقه شیعه و» .(0361)، علی مشهدی وعزیزاهلل  فهیمی، -
مطالعات . «تحول در مبانی مسؤولیت مدنی زیست محیطی

 .329-303(: 0)00 ،حقوق خصوصی

ق برخورداری از محیط مبانی ح». (0320) مهدی فیروزی، -
 .12-93(: 3)02 ،رواق اندیشه. «زیست سالم در قرآن کریم

: تهران. محیط زیست حق بر. (0320) مهدی فیروزی، -
 .دانشگاهی انتشارات جهاد

تطبیق نظام حقوقی اسالمی با » .(0322) كعبی، عباس -
 .029-011(: 39)6، فقه اهل البیت .«حقوق وضعی معاصر

معاهدات جهانی  راهبردها و .(0312) هنریک مجنونیان، -
انتشارات : تهران جلد اول،. منابع زنده حفاظت از طبیعت و

 .سازمان حفاظت از محیط زیست

بررسی مبانی فقهی » .(0326) محمدرضا محمدزاده رهنی، -
-011(: 23)9 ،تاریخ تمدن فقه و. «حفاظت از محیط زیست

063. 

، مرضیه نوروزی وسمیه ، بسطامی؛ رضا محمدزاده، -
احادیث  اصول بهداشت محیط از دیدگاه قرآن و» .(0322)

مجموعه مقاالت دوازدهمین همایش بهداشت  .«مذهبی
 .بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید: تهران ،محیط ایران

. بینی اسالمی جهان ای بر مقدمه .(0313) مرتضی مطهری، -
 .انتشارات صدرا: تهرانجلد دوم، 

جبران » .(0361)، فهیمه قیاسیان سید فضل اهلل و موسوی، -
مطالعات حقوق . «الملل خسارات زیست محیطی در حقوق بین

 .309-321(: 0)00 ،خصوصی

تحوالت منابع حقوق  سیر. (0360) سیدفضل اهلل موسوی، -
 .میزان نشر: تهران، چاپ دوم. الملل محیط زیست بین

: تهران. المللی بینهای  سازمان .(0320) رضا موسی زاده، -
 .نشرمیزان

 المللی و در اسناد بین حقوق بشر .(0329) حسین مهرپور، -
 .انتشارات اطالعات: تهران. موضع جمهوری اسالمی ایران

. نظام اقتصادی در اسالم .(0321) سیدحسن میرمعزی، -
 .اندیشه معاصر سسه فرهنگی دانش وؤم

 منابع عربی. ب
الطبع الثانی،  .االخالق النظریه .(0619) عبدالرحمن ،البدوی -

 .وكالته المطبوعات: كویت
 نشر: تهران. منتهی اآلمال .(0330) شیخ عباس قمی، -

 .علمیه اسالمیه
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: تهران. قواعد الفقه .(0393) مصطفی محقق داماد، -
 .انتشارات علوم اسالمی
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