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  حقوق محيط زيست از منظر قرآن كريم: عنوان 

  
  منتشر شده در پايگاه نشر مقاالت حقوقي

  

  تصديقي و تصوري مبادي: اول مبحث

  زيست محيط مفهوم. 1ـ1

 نخست مفهوم به زيست محيط شود مي ناشي شهرسـازي و معماري علوم از يا گـيرد مي نشأت طبيعي علوم از زيست محيط مفهوم
 تضمين را جانوران و گياهان بيولوژيكي حيات كه است طبيعت در مؤثر عناصر بين تعادل و طبيعي هاي پديده از اي مجموعه آن
. دارد وجود شود مي ايجاد آن در كه محيطي و تأسيسات بين كه است تعاملي و رابطه دوم مفهوم به زيست محيط و. نمايد مي

 و شهر) طبيعت( آنها بين بيولوژيك تعادل و گياهان و حيوانات انواع و) طبيعي منابع( هوا و آب خاك، براي زيست محيط بنابراين
  .رود مي كار به آن مناظر

   

  اكولوژيك تعادل. 1 ـ2

 بنابراين و پردازد¬مي آنها طبيعي محيط در حيوانات و گياهان ـ جانداران انواع مطالعة به كه است دانشي) ecologue( اكولوژي
 تضمين را انسانها و حيوانات گياهان، حيات و گيرد مي شكل طبيعت در كه است مناسباتي و شرايط اكولوژيك تعادل از مراد
 اند يافته تقريب هم به نحوي به زيست محيط و اكولوژي مفهوم دو امروزه. آورد مي فراهم را آنها مندي بهره حداكثر امكان و نمايد مي
 تعادل حفظ را خود مهم هاي رسالت از يكي آنها و اند شده تبديل زيست محيط از دفاع قشر مهمترين به ها اكولوژيست كه نحوي به

  .دانند مي زيست محيط مناسبات

  

  زيست محيط معنوي بعد. 1 ـ3

 زندگي كيفيت مسألة آن، تعادل و طبيعت عناصر بر عالوه كه است برخوردار اي گستره چنان از آن اعم معناي به زيست محيط
 عناصر تلفيق با است قادر خويش آفرينندگي قدرت با و طبيعت مسخرسازي قدرت و استعداد با انسان شود، مي شامل را انسان
 ضمن كـه ببخشد سامان خـويش براي را زيستي محيط تفريح، و كار زندگي، محل در خويش زندگي كيفيت عناصر با طبيعت
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 است شايسته و. است زيست محيط انساني بعد دهندة شكل كه آورد پديد را معنوي و تاريخي فرهنگي، ابعاد طبيعت، از مندي بهره
  .شود ياد زيست محيط معنوي بعد به آن از

  

  زيست محيط حقوق. 1 ـ4

 انساني و طبيعي زيست محيط زمينة در موجود حقوقي قواعد مطالعة به كه است حقوق علم از اي شاخه زيست، محيط حقوق
 زيست محيط حقوق بنابراين. است انسان فعاليتهاي با رابطة در طبيعت اكولوژيك تعادل حفظ آن اهداف از يكي كه پردازد، مي

  .نمايد مي تضمين را بهتر زندگي كيفيت و بخشد مي سازمان و تعريف طبيعي هاي محيط و عناصر روي بر را انسانها فعاليتهاي

  

  زيست محيط اخالق. 1 ـ5

 است انساني و طبيعي زيست محيط زمينة در ارشادي هاي بايسته و اخالقي هاي گزاره از اي مجموعه بر مشتمل زيست، محيط اخالق
 زمينة در شده شناسايي قواعد اجرايي ضمانت بهبود و انساني زيست محيط و طبيعت با معنوي رابطة ايجاد آن اهداف از يكي  كه

  .انسانهاست وجدان در انساني و طبيعي زيست محيط

  

  كريم قرآن. 1 ـ6

 مجموع از كه است طبيعت با انسان رابطه به نسبت دستوري و طبيعت از توصيفي هايي گزاره بر مشتمل وحي نهايي سند كريم قرآن
 اين در آنچه بنابراين. يافت دست انساني و طبيعي زيست محيط زمينة در قرآن نظر مورد حقوقي و اخالقي قواعد به توان مي آنها

  .است آن با مطلوب تعامل الگوي و طبيعي زيست محيط و طبيعت از قرآن توصيفي نگاه گردد مي ارايه نوشتار

  زيست محيط زمينة در آن حقوقي و اخالقي هاي آموزه و قرآني اساسي مفاهيم: دوم مبحث

  

 و آن دهندة¬شكل عناصر و زيست محيط شناسايي در كه است كليدي واژگان متضمن الهي كتاب كاملترين و مهمترين كريم قرآن
 هستند كلماتي جمله از مالكيت خالفت، آيه، رحمت، خلقت، هاي واژه افتاد مي مؤثر آن به مربوط حقوقي الزامات و اخالقي ارشادات

  .دهند مي دست به را زمينه اين در كريم قرآن موضع كه

  

  خلقت. 2 ـ1

 زمين و آسمانها خالق كه است دانسته خداوندي مخصوص را ستايش و حمد كريم قرآن. است متعال خداوند آفرينش پيدايش مبدأ
 »خَلَقَه شَيء كُلَّ اَحسنَ اَلَّذي« آفريد نيك آفريد چه هر كه خالقي) 1/انعام(» ...االرض و السموات خَلَقَ الَّذي هللا اَلْحمد«. است

 آن از ناشي موجودات آفرينشي حسن و زيبايي. برخوردارند آفرينشي زيبايي و حسن از ها آفريده و ها پديده بنابراين) 7/ سجده(
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 جمهور، ابي ابن( »واألرض السموات قامت بالعدل«: فرمود) ص( اكرم رسول چنانكه اند¬شده آفريده عدالت بستر در آنها كه است
 خلقت و) 9/ الرحمن( »الْميزَانَ وضَع و رفَعها السماء و«. است آفرينش امر در خداوند ترازوي عدل اصوالً و) 150ح ،103ص ،4ج ،1405

 بر خداوند لذا) 3/ احقاف(» ...بِالْحقّ االّ بينَهما ما و األرض و السموات خَلَقْنَا ما« است گرفته شكل است عدل مالزم كه حق اساس بر
 الَّذي ربنَا« فرمود هدايت خود تكاملي مسير در را آن و ساخت مند بهره داشت آنرا شايستگي كه موجودي هر عدالت و حق اساس
  :گويد مي سعدي چنانكه. است ستايش قابل طبيعت و هستي آفرينش بدينجهت) 50/ طه( »هدي ثُم خَلْقَه شَيءٍ كُلَّ اَعطَي

  اوست از عالم همه كه عالم همه بر عاشقم         اوست از خرم جهان كه آنم از خرم جهان به                     

  

  رحمت. 2 ـ2

 ربنَا« ،)156/ اعراف( »شَيء كُلَّ وسعت رحمتي و«. مندند بهره الهي رحمت از آفرينش موجودات همه كريم قرآن آيات اساس بر
 إني اللّهم« است شده تأكيد اشياء همه بر خداوند رحمت فراگيري بر ديني متون در) 7/ غافر( »عِلْماً و رحمه شَيءٍ كُلَّ وسعت
 تقدم غضبش بر او رحمت. است الهي غضب بر آن تقدم رحمت اين ويژگي مهمترين از و1 »شيء كلّ وسعت الّتي برحمتك اسئلك

 نظام در كه گفت توان مي جـهت بدين است ثابت و فراگـير جـريان يك الهي سابقه رحمت لذا.  2»غضبه رحمته سبقت من يا«. دارد
 دستگاه. است طبيعت تطهير نمود الهي رحمت هاي جلوه از يكي) 246 ص ،1353 مطهري،. (دارد اصالت رحمت طبيعت، و آفرينش
 گاز گياهان و درياها اينكه مثالً است مشهود خصيصه اين بودن نهادينه بر شواهدي طبيعت در است تطهير ويژگي داراي آفرينش
 شد نمي پااليش زيست محيط دل در شده نهادينه پااليشگاه بوسيلة هوا اگر كنند مي تصفيه را جو و گيرند مي را هوا كربنيك انيدريد

 هاي الشه تجزيه و گشت مي ممكن غير آن در تنفس زيرا داد مي دست از را خود زيستگاهي صالحيت كوتاهي مدت در زمين جو
 زيست محيط و طبيعت تطهير و پااليش از ديگر نمونه يك گردد مي دفع زنده موجودات از كه زوائدي تجزيه و ميرند مي كه حيواناتي

  .است آن در پاكيزگي و سالمت اصالت پشتوانه زيست محيط و طبيعت نظام در خداوند رحمت غلبه است

   

  

  آيه. 2ـ3

 »للْمؤْمنين آليه ذَلك في إنَّ بِالْحقّ األرض و السموات اهللاُ خَلَقَ«. داند مي خداوند عظمت آيه را زمين و آسمانها كريم قرآن
 خداوند) 22/ روم( »للْعالَمين آليات ذَلك في إِنَّ اَلْوانكُم و اَلْسنَتكُم اخْتالف و والْأرض السموات َخلْقُ آياته منْ و«) 44/عنكبوت(

 ما و آليه ذَلك في إنّ كَرِيمٍ زوجٍ كُلِّ منْ فيها اَنْبْتنَا كَم االرضِ إلَي يرَو اَولَم« است دانسته خود از اي آيه زمين در را گياهان روييدن
 براي نشانه و آيه بر مشتمل عسل توليد براي گلها شهد از گيري بهره و عسل زنبور زندگي و) 8 و 7/ شعراء( »مؤمنين اَكْثَرُهم كَانَ
/ نحل( »يعقلُونَ لقومٍ آليه ذلك في إنَّ حسناً رِزقاً و سكَراً منْه تَتَّخِذُونَ االعنَابِ و النَّخيلِ ثَمرَات منْ و«. است شده تلقي تفكر اهل
  :گويد مي طاهر بابا كه چنان. است الهي آيات مصاديق از زيست محـيط و طبيعت كريم، قرآن شناسي جهان در لذا) 67

  بينم ته صحرا بنگرم، صحرا به                        بينم ته دريا بنگرم، دريا به                                       

  بينم ته رعنا قامت از نشان                         دشت و در و كوه بنگرم، جا هر به                                         
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/ بقره( »اهللا وجه فَثَم تُولُو اَينَما و«. كند مي دريافت را الهي حضور آن جاي جاي در انسان كه است متعال خداوند تجليگاه طبيعت
 هر باالخره و حيوانات گياهان، درياها، در كشتيها حركت باد، جريان باران، ابر، ماه، خورشيد، ستارگان، آسمان، از كريم قرآن) 115
 است نموده ياد كرد تفكر و انديشيد بايد آن درباره كه موضوعاتي عنوان به بيند¬مي خود اطراف در بشر كه را محسوس امر

 في ماذا انظروا قُلْ« خواند مي فرا زمين و آسمانها در مطالعه و دقت به را انسان خداوند چنانكه) 70 ص ،2ج ،1381 مطهري،(
  )101/ يونس(» ...االرض و السموات

  

  

  

  خالفت. 2ـ4

 را آن سرّ و) 30/ بقره( »خليفه األرض في جاعل اني«. است نموده معرفي زمين در خويش خليفة را انسان خداوند كريم، قرآن در
 اسماء از مراد زمينه در قمي تفسير در) 31/ بقره(» ...كلّها االسماء آدم علّم«. است آموخته آدميان به كه است دانسته اسمائي علم
 3»است حيوانات و گياهان دواها، درياها، كوهها، اسامي«: فرمود) ع( امام كه است آمده» ...كلها االسماء آدم علم و« شريفة آية در

 نقل عطار سرحان بن داوود از نقل به را روايتي القرآن تفسير في الميزان در طباطبايي عالمه مرحوم و) 45 ص ،1ج ،1404 قمي،(
 و طشت فرمود دستور سپس خورديم، غذا ما و آوردند، سفره داد دستور بودم) ع( صادق امام  محضر داشت اظهار كه كند مي

 آيا چيست؟ الخ »االسماء آدم علم و«  آية در اسماء از منظور شوم فدايت: داشتم عرضه. آوردند آنرا،) حوله ـ لگن( سنان دست
 به اشاره خود دست با و است آن از بيابانها و ها تنگه و ها دره: فرمود حضرت است؟ اسماء آن از نيز سنان دست و طشت همين
  ) 120ص ،1ج ،1405 طباطبايي،(» .كرد ها بلندي و ها پستي

   

 به تا است داده قرار آن در خويش خليفه را او زمين و طبيعت بر سلطه در انسان براي علمي ظرفيت سازي نهادينه با خداوند بنابراين
 خوانده فرا زمين در خود فضل و مواهب از گيري بهره به را او و)  61/ هود( »فيها استعمركم و«. گمارد همت آن عمران و آباداني
 األرض لكم جعل الّذي هو«... جويد بهره آن روزي از و بردارد قدم آن اكناف و اطراف به تا ،)10/ جمعه(»اهللا فضل من ابتغوا و«. است
 آباداني و عمران استعمار، در خداوند خليفه و جانشين انسان لذا) 15/ ملك( »النُشُور اليه و رزقه من وكُلُوا مناكبها في فامشوا ذَلُوالً
 مصون فساد و تخريب هرگونه از آنرا و نموده حفظ نيكويي به را زمين امانت او كه نمايد مي ايجاب خالفت و جانشيني است زمين
 امكان و نمايد تضمين را ديگر موجودات محيطي زيست فضاي و بكوشد زمين عمران و وري بهره به نسبت علم و دانش با و دارد نگه
 در او جانشيني و خالفت يادآوري و متعال خداوند ذكر. آورد فراهم زمين در موجودات همة براي را هميشگي و گاني همه وري بهره
 حفظ با طبيعت از وري بهره رمز) 126/نساء( »محيطاً شيء بكل اهللا كان و... « چيز همه بر مقدس ذات آن بودن محيط درك و زمين
 سازي آلوده از خالفت در خويش تعهدات به پايبند و طبيعت بر حاكم هاي سنت به عالم انسانهاي تنها. است آن زيستي تعادل
  .گيرند مي كار به زيست محيط تعادل حفظ در را خويش همت تمامي و ورزند مي اجتناب آن از نادرست وري بهره و طبيعت
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 و منابع بايد نيز او خليفة) 57/ هود( »حفيظٌ شيء كل علَي ربي إنَّ« است آن موجودات همه و طبيعت حفيظ خداوند كه همانگونه
 همة و آسمان آب، زمين، ديگر تعبير به. نمايد حفظ شدن تلف تخريب، نابودي، از را...  و حيوانات گياهان، از اعم طبيعي مواهب
 انسان روي اين از. است آمده پديد آنها از متعادل استفاده براي و شده سپرده انسان دست به كه الهي است اي وديعه طبيعت
 مادري منزلة به را آن و ورزد مي تأكيد زمين بر نهادن حرمت بر) ص( اكرم پيامبر) 204 ص ،1382 نصر،. (است طبيعت حفظ مسئول

 ليس إنّه و امكم فانّها األرض من تحفّظوا« دهد مي خبر انسان بد و نيك اعمال از كه نمايد مي معرفي نمايد مي ارتزاق آن از انسان كه
 كيفيت داد خواهد خبر آن از زمين كه اموري جمله از) 226ص الفصاحه، نهج( »به مخْبِره هي و اال شرّاً أو خيراً عليها عاملٍ احد من
  .است آن منابع و عناصر از انسان حفاظت و وري بهره

   

 زمينة در پنجاهم اصل در) ص( اكرم نبي سنت و كريم قرآن هاي آموزه از استفاده با ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون قانونگذار
 حيات آن در بايد بعد نسلهاي و امروز نسل كه زيست محيط حفظ اسالمي جمهوري در«: است نموده مقرر زيست محيط حفظ

 زيست محيط آلودگي با كه آن غير و اقتصادي فعاليتهاي رو اين از گردد مي تلقي عمومي وظيفة باشند داشته رشدي به رو اجتماعي
  .»است ممنوع كند پيدا مالزمه آن جبران قابل غير تخريب يا

  

  تسخير. 2 ـ5

 راندن و دادن حركت معناي به را تسخير مفردات، در اصفهاني راغب. است انسان تسخير در طبيعت كريم قرآن هاي آموزه اساس بر
 كرده معني كردن رام به را آن البيان مجمع در طبرسي و) 232 ص ،1376 اصفهاني، راغب( است دانسته معين هدف سوي به قهري
 وري¬بهره هدف براي طبيعي موجودات يعني دارد حكايت انسان براي طبيعي موجودات تسخير از فراواني آيات كريم قرآن در است
 »ساخت شما مسخر را كشتي« و) 32/ ابراهيم( »ساخت شما مسخر را نهرها خداوند«: فرمايد¬مي چنانكه اند شده رام انسان

 به را دريا«) 33/ ابراهيم( »ساخت شما مسخّر را ماه و خورشيد«) 12/نحل( »كرد تسخير شما براي را روز و شب« و) 33/ ابراهيم(
 تأكيد زمين در موجودات همة تسخير بر آياتي در كريم قرآن) 14/ نحل( »كنيد استفاده آن تازه گوشت از تا درآورد شما تسخير
 آنچه هر تسخـير از خـداوند نهايت در و) 65/ حج( »گردانيد شما مسخر است زمين روي را آنچه همة خداوند بيني نمي آيا« دارد
 سخرّ و«) 13/ جاثيه( »ساخت شما مسخر است آسمان و زمين در آنچه خداوند« دهد مي خبر انسان براي است آسمان و زمين در كه
 انسانها سود طريق در خدا فرمان مسخر موجودات همة باورند اين بر مفسران از برخي »منه جميعاً األرض في ما و السموات في ما

 شيرازي، مكارم ناصر( است منفعت »الم« اصطالح به »لكم« در »الم« ترتيب اين به و نه يا باشند انسان فرمان مسخر خواه هستند
 كه باورند اين بر» ...األرض في ما و السموات في ما لَكُم سخَّرَ اهللاَ أنّ تَرَوا ألم« شريفه آية ذيل در ديگر برخي) 64 ص ،17 ج ،1362

 ،1405 طباطبايي، عالمه. (است زمين و آسمانها از انسان وري بهره تسخير، از هدف يعني است غايي تعليل براي »لكم« در »الم«
  )229 ص ،16ج

   

 علمي استعداد و ظرفيت چنان از آدمي يعني آنهاست علمي تسخير انسان، براي زمين و آسمانها موجودات تسخير هاي جلوه از يكي
 ويژگيهاي شناخت ضمن كند پيدا علم حيوانات و نباتي و طبيعي موجودات بر حاكم قوانين و ها سنت به تواند مي كه است برخوردار



 ri.rstsoGhgaH.www                                                                           منتشر شده در پايگاه نشر مقاالت حقوقي ۶

 نمايد اقدام علمي روشهاي با زنده موجودات حيات توسعه به نسبت و تدبير يك هر موجوديت حفظ به آنها حيواني و نباتي جمادي،
 ساختمان و زيستي حيات شيميايي و اتمي بمبهاي بكارگيري و ساخت با خود علمي ظرفيت از استفاده سوء با بشر متأسفانه
 منافات انسان براي موجودات تسخير هدف با زنده موجودات با رفتار نحوه اين رساند مي آسيب شدت به را زنده موجودات آفرينشي

 استعداد بكارگيري) ع( علي امام. است شده بيني پيش آن حداكثري توسعه و طبيعت شكوفايي براي علمي ظرفيت اين زيرا دارد
 علي قال«. كند رعايت را آن زنده موجودات و زيست محل حقوق بايد آدمي كه است دانسته پارسايي براساس را تسخيركنندگي

 حق شناسايي ضمن كريم قرآن) 382ص ،166 خطبه. (»البهائم و البقاع عن حتّي مسئولون فانكم بالده و عباده في اهللا اتقوا«): ع(
 هستند شمارش قابل غير كه خويش هاي نعمت تنوع و تكثر يادآوري و انسان براي روز و شب ماه، خورشيد، نهرها، دريا، تسخير
 تُحصوها ال اهللاِ نعمت تُعد إن و سألتموه ما كُلِّ من آتاكم و« است نموده معرفي ناسپاس و ستمگر يعني كفّار و ظلوم موجودي را انسان

 تسخير استعداد نادرست استفاده و طبيعي نعمتهاي منابع به انسان تجاوز از توصيف اين) 34/ابراهيم( «كَفَّار لَظَلُوم اإلنسانَ إنَّ
  .دارد حكايت طبيعت تسخير در الهي هاي-سنت گرفتن ناديده و طبيعت

   

 چنان منكر واژه براي كريم قرآن زيرا گردد مي تلقي منكر برجسته مصاديق از باشد ناسپاسانه و ستمگرانه كه تصرفي ترديد بدون
 فراگيري چنان معروف واژه براي كه همانگونه نمايد مي صدق نيز طبيعت نعمت به اعتداء و تجاوز بر كه است قائل اي گستره و شمول
 جامعه و امت است بديهي. آيد مي بشمار آن مصاديق و موارد از زيست محيط توسعه و حفظ زمين، آباداني و عمران كه است قائل

 تنهون و بالمعروف تأمرون للنّاسِ اُمه خيرَ كنتم« است دانسته منكر از نهي و معروف به امر را آن مشخصه مهمترين قرآن كه اسالمي
 محيط حفظ نهضت دار پرچم آن، تخريب از نهي و زيست محيط حفظ به امر فرهنگ سازي نهادينه با) 110/ عمران آل(» ...المنكر عن

 توسعه مصروف توسعه جهت در خويش اقتدار از نيز اسالمي حكومت كارگزاران و بود خواهد جهان سطح در آن توسعة و زيست
 أمروا و الزكاه آتوا و الصاله أقاموا األرض في مكّناهم ان الذين«. جست خواهد بهره آن تخريب منكر با مقابله و زيست محيط

  ).41/ حج( »االمور عاقبه هللاِ و المنكر عن نَهوا و بالمعروف

  

  مالكيت. 2ـ6

 علي اهللا و األرض و السماوات ملك هللا و«. است متعال خداوند آن از طبيعت و انسان جمله از آفرينش موجودات همة حقيقي مالكيت
 واگذاري قابل خداوند حقيقي مالكيت) 116/  بقره( »قانتون له كُلٌّ االرضِ و السماوات في ما له« و) 189/ عمران آل( »قدير شيء كلّ
 مالكيتي احساس طبيعي هاي پديده به نسبت تواند نمي انسان لذا) 111/ اسراء(» ...الملك في شَريك لَه يكُنْ لَم و«. نيست انسان به

 گرفته قرار اعتباري مالكيت با انسان اختيار در كه آنچه. باشد داشته آن در را زيانبار تصرف جمله از تصرف هرگونه و نمايد حقيقي
» ... فيه مستخلفين جعلكم مما انفقوا و رسوله و باهللا آمنوا« است خداوند مملوك امانتدار انسان و است الهي امانت حقيقت در است

 به داد قرار زمين در خود خليفه را او بخشيد كرامت و داد برتري خود مخلوقات جميع بر را انسان آنكه از پس خداوند) 7/حديد(
 حقيقي غير مالك عنوان به انسان لذا ساخت مأذون خود مخلوق موجودات و اشياء در كردن تصرف به نسبت را او اعتبار همين
 تواند نمي او جهت بدين. دارد تصرف حق شارع خالق ناحيه از شده وضع مقررات و احكام محدوده در خالق اذن حدود در مأذون
  .است ظلم زيست محيط ساختن آلوده چون ناروا تصرف. باشد داشته آن در ناروا تصرف
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 خداي به نسبت را عالم موجودات ديگر و خود مملوكيت بايد اشيا و موجودات ديگر و ديگران خود، با ارتباط برقراري براي انسان
 و اوامر از تبعيت گرو در پروردگار، اذن اخذ. كند تالش هستي عالم مطلق مالك اذن تحصيل براي و  باشد داشته نظر در سبحان
 در تصرف لذا) 172 ص تا، بي آملي، جـوادي( است شده تبيين و ارايه »دين« قالب در الهي رسوالن و انبياء توسط كه است اي نواهي
 و آفريده به كه زيانباري تصرفات باشد مي جايز و مشروع دين حقوقي و اخالقي هاي-آموزه چارچوب در زيست محيط و طبيعت
 به نسبت ظلم خداوند زيرا است الهي عقاب مستوجب آن مرتكب و است حرام نتيجه در و ظلم رساند مي آسيب آنها آفرينش نظام
  )108/ عمران آل( »للعالمين ظُلماً يرِيد اهللاُ ما و« تابد¬نمي بر را موجودي هيچ

  

  نعمت. 2ـ7

 در را نعمت خداوند) 53/ نحل( »اهللا فمن نعمه من بكم ما و«. است بشر براي الهي هاي نعمت مصاديق از است آن در آنچه و طبيعت
 استفاده مطلوب نحو به آن از درصورتيكه نمايد استفاده مطلوب نحو به آن از يعني باشد شكرگزار تا است داده قرار انسان اختيار
 نعمت از وري بهره در خويش صحيح عملكرد پاداش عنوان به ديگر نعمت اختصاص يا نعمت آن تداوم شكل به نعمت زيادت نمايد
 نمايد تخريب و آلوده را زيست محيط و طبيعت خود، برداري بهره با اگر ولي) 7/ ابراهيم( »ألزيدنكم شكرتم إن«. گردد مي مند بهره
 كـفرتم لَئن و«  شود مي الهي موهبت و نعمت اين از محروميت دنيوي عقاب مستحق و ورزيده كفر طبيعت بزرگ نعمت به نسبت او
 و ورزي طمع و حرص مانند دروني ويژگيهاي از ناشي حقيقت در الهي هاي نعمت از محـروميت) 7/ابراهيم(»  لشديد عذابي إنَّ

) 52/ انفال( »بأنفُسهِم ما يغيروا حتي قومٍ علي اَنْعمها نعمه مغيراً يك لم اهللا بأنّ ذلك« است الهي هاي پيمان و ها سنت گرفتن ناديده
 ديگر و طبيعت به نسبت آنها نامشروع عملكرد و آنها دروني و اخالقي بحران يعني انسانها در ريشه زيست محيط بحران لذا

 و حدود رعايت مقابل در) 112/ نحل( »يصنَعون كانوا بِما الخَوف و الجوعِ لباس اهللا فأذاقها اهللا بانعم فكفرت«. دارد الهي هاي نعمت
 زيست محيط طراوت و شكوفايي موجب آسماني هاي آموزه پايه بر انساني زيست و محيطي زيست اصول به پايبندي و الهي سنتهاي

 أنْ و«. شود مي فراوان آب از مندي بهره سبب مستقيم مسير در پايداري چنانچه شود مي طبيعت از حـداكثري مندي¬بهره امكان و
 و آسماني هاي نعمت از برخورداري موجب الهي دستورات به عمل و ايمان و) 16/ جن( »غَدقاً ماء لَاَسقَينَاهم الطَرِيقَةِ علَي استَقَاموا لَوِ

  )66/ مائده( »اَرجلهِم تَحت منْ و فَوقهِم منْ لَاَكَلُوا ربهِم منْ الَيهِم اُنْزِلَ ما و الْانْجِيلَ و التَّوراه اَقَاموا اَنَّهم ولَو«. شود مي زميني

  

 استظهار كراهت و استحباب تكليفي احكام يا اخالقي و ارشادي نبايدهاي و بايدها حداقل ايجابي و سلبي هاي گزاره مجموع از
 امر طبيعت محصول از مندي بهره به است نموده مطرح هم كنار در را نبايد و بايد خود هاي آموزه از برخي در كريم قرآن شود مي

 ال و اشربوا و كلوا و... «. است دانسته خداوند محبت دادن دست از عامل را اسراف و فرموده نهي آن مصرف در تعادل عدم از و نموده
. »النار اصحاب هم المسرفين أنّ و« است نموده معرفي جهنم آتش اهل از را آنان و) 31/ اعراف( »المسرفين يحب ال اهللا انّ تسرفوا

 نارواي استفاده و طبيعت تخريب حرمت تكليفي احكام و حقوقي و الزامي قواعد توان مي آيات از دسته اين در تأمل با) 43/ مؤمن(
  .آورد بدست را زيست محيط حفظ وجوب و آن از
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 خداوند ميراث طبيعي زيست محيط و طبيعت كه دريافتيم كريم قرآن در نعمت و تسخير خالفت، آيه، رحمت، چون مفاهيمي از
 و آلودگيها از آنرا و ورزد همت آن توسعه و حفظ بر الهي سنتهاي رعايت با آدمي تا است آدميان و زنده موجودات براي متعال
  .است مسئول آفرينش تمامي بلكه و موجودات خداوند، برابر در انسان لذا نمايد مصون تخريب

  

 كرده معين صراحت به زيست، محيط و طبيعي نظم به نسبت را انسانها وظايف »شريعت الهي قوانين« اند نوشته محققان از برخي
 بر عالوه بلكه برآورد را بينوايان نيازهاي و كند كمك ديگر انسانهاي به است موظف تنها نه شرعي، احكام موجب به انسان،. است
 به است موظف تنها نه او) 66 ـ 69 صص ،2ج ،1365 نجفي، حسن محمد( نمايد پرهيز خاك و آب كردن آلوده از است موظف آن
 آنان آشيانه و كند حمايت آنان از و نمايد تربيت مهرباني و رأفت با را حيوانات و بكارد درخت بايد بلكه كند مهرباني خود مادر و پدر
 گوناگون موجودات به كريم قرآن در متعال خداوند)  182 ص ،1371 داماد، محقق مصطفي سيد(» .نمايد حفظ آلودگي و تباهي از را

 و« »الذاريات و« »الضحي و« »الطور و« »النجم و« ،»الفجر و« »سينين طور و الزيتون و والتين« است نموده ياد سوگند طبيعت
 اين حفظ در بايد كه دارد حكايت خداوند نزد در طبيعت عناصر مهم جايگاه بر سوگندها اين» ...تلها إذا القمر و ضحها و الشمس
 نجم، دخان، عنكبوت، نمل، نور، نحل، رعد، بقره، مانند طبيعت عناصر از يكي نام به قرآن هاي-سوره گذاري نام و كوشيد عناصر
 آنها با انس ضرورت و قرآني فرهنگ در عناصر آن اهميت بر بروج و فلق ناس، علق، تين، قمر، ضحي، ليل، حديد، شمس، فجر، جن،

  .دارد داللت

  

 آفريننده و خالق نزد در كه ورزيد مبادرت هايي آفريده آسيب و تخريب به مهابا بي و گرفت ناديده را شده ياد عناصر توان مي چگونه
 زدن بهم و عناصر اين به تعدي و تجاوز موجب كه است تعالي باري ذات از غفلت تنها. برخوردارند آفرينش در اي ويژه جايگاه از

 كلَّ الماء من جعلنا و« است آب زنده موجود آفرينش منشأ چون هايي آموزه به كه انساني. گردد مي زيست محيط متعادل مناسبات
 ماء السماء من انزل الـذي هو و« داند مي متعال خداوند ناحيه از آب وسيلة به را گياه هر رويش و دارد ايمان) 30/ انبياء( »حي شيء

 طبيعي هاي پديده مانند را آن خلقت و 4كند مي تلقي انسـانها مشترك ميراث را آن و) 69/ انعام( »شيء كـل نبات به فاخرجنا
 األرض و« آورد مي شمار به موزون را زمين در گياهان رويش و) 49/ قمر( »بقدرٍ خلقناه شيء كل أنّا« داند مي معين اندازه به ديگر

 طبيعت عناصر سازي آلوده با كه دهد نمي اجازه خود به) 19/ حجر( »موزون شيء كل من فيها انبتنا و رواسي فيها القينا و مددناها
 ميراث اين نهادن حرمت و داشتن گرامي به را مؤمن هوا، خاك، آب، بودن الهي موهب به عميق باور بزند بهم را زيست محيط تعادل

  .گردد مي رهنمون ديگر  موجودات و انسانها مشترك

   

  كريم قرآن منظر از آن از ناشي مسئوليتهاي و زيست محيط و طبيعت به تعدي و تجاوز: سوم مبحث

  

  زمين در افساد طبيعت به تعدي و تجاوز. 3 ـ1
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 نهاديم بر استوار هاي كوه آن در و گسترديم را زمين و«: فرمايد مي زيرا نمايد مي ياد موزون واژه با زيست محيط تعادل از كريم قرآن
/ حجر( »موزون شيء كل من فيها انبتنا و رواسي فيها اَلْقَينا و مددناها األرض و» «...رويانديم موزون و متناسب چيز هر از آن در و

 است ارض در افساد زند بهم را طبيعت موجودات و عناصر بودن متناسب و موزون كه طبيعت در تصرف هرگونه است بديهي) 19
 تفسدوا ال و«. »نكنيد فساد آن اصالح پس از زمين در و«: فرمايد مي لذا. داند مي زمين در افساد را زيست محيط تخريب كريم قرآن
 با خداوند ميثاق و عهد برجسته مصاديق از زمين در اصالح و زيست محيط تعادل رعايت) 85/ اعراف(»...اصالحها بعد األرض في

 امر ما يقطعون و ميثاقه بعد من اهللا عهد ينقُضُون الذين« است خسران موجب عهدي چنين گرفتن ناديده است بديهي است آدمي
  ) 25/ رعد( »الخاسرون هم اولئك األرض في يفسدون و يوصل ان به اهللا

  

 مكنيد ضايع« فرمايد مي چنانكه است دانسته اعتداء را زيستي منابع تخريب و ساختن ضايع و طبيعت حريم به تجاوز كريم، قرآن 
 خداوند محبت مشمول متجاوزين كه چرا خويش، حدود از نكنيد تجاوز و است داده قرار شما اختيار در خداوند كه اي پاكيزه منابع

 تجاوز و تباهي و فساد طريق از كه بشري قرآن نظر از كه اند گرفته نتيجه شريفه آيه از محققان از برخي) 86/ مائده. (»بود نخواهند
 رحمت، شمول از زند برهم را محاط با محيط ميان تعادل و بگسلد هم از را خدا با رابطه و بشكند را الهي پيمان مرزها، و حدود از

 زمين در نهفته ارزاق از مندي بهره حق شناسايي ضمن كريم قرآن) 279 ص ،1371 داماد، محقق( گردد مي دور الهي رأفت و محبت
 علَيه يحللْ منْ و غَضَبِي علَيكُم فَيحلَّ فيه تَطْغَوا ال و رزقْنَاكُم ما طَيبات منْ كُلُوا«. است نموده نهي آن از وري بهره در سركشي از

  )81/ طه( »هوي فَقَد غَضَبِي

   

 زمينه بردن بين از و زيست محيط تخريب حرمت و ممنوعيت توان مي الهي رزق از وري بهره در طغيان از نهي در نظر امعان با
 خداوند غضب مشمول نمايد تخريب را بشر براي الهي رزق خود طغيان با كه كسي است بديهي نمود استظهار را ديگران استفاده

 تجاوز كه يابيم درمي رزق منابع به متجاوزان با برخورد در كريم قرآن لسان از. شد خواهد او سقوط موجب خداوند غضب و. گردد مي
 مجازات توان مي لذا. دارد بهمراه را انسان سقوط و خداوند غضب و خشم كه است جرمي و گناه آن زيستي منابع و طبيعت حريم به

 آيات« اند نوشته زمينه اين در نويسندگان از برخي. نمود مقرر و شناسايي اسالمي كيفري حقوقي قواعد باستناد آنرا با متناسب
 جانبه همه »دادن پاسخ« ضرورت و آن از حمايت لزوم و طبيعت اهميت آشكارا السالم، عليهم معصومين از وارده اخبار و كريم قرآن

 بشر نوع به ظلم زمين، در افساد زيست، محيط تخريب بنابراين) 133 ص ،1380 قاسمي، ناصر. (است كرده بيان را آن غير و كيفري
 و انسانها به زيان ايراد موجب كه هوا خاك، آب، سازي آلوده. است جرم و اثم ظلم، برجسته مصاديق از و است زنده موجودات و

 و ادله از اجتهادي روش با را خسارت جبران روشهاي و متناسب مجازات و آورد شمار به حرام و ظلم بايد را شود مي ديگر موجودات
  .نمود ارائه و استخراج فقه منابع

  

  زيست محيط حفظ در آن نقش و اسالمي حكومت به انفال تعلق. 3 ـ2

 انفال)  1/ انفال(» ...الرسولِ و هللا االنفالُ قل االنفال عن يسئلونك«. اوست مكرّم رسول و خداوند آن از انفال كريم قرآن منظر از
 ها، دره كوهها، عمومي، هاي آب ساير و ها رودخانه ها، درياچه درياها، معادن، شده، رها يا موات هاي زمين چون طبيعي ثروتهاي
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 تا است اسالمي حكومت اختيار در و شود مي شامل را باشد نمي اشخاص حريم كه مرتعي طبيعي، هاي بيشه نيزارها، ها، جنگل
 بر عالوه مذكور طبيعي منابع بر اسالمي حكومت و مسلمين امام مالكيت شناسايي. كند عمل آنها به نسبت عامه مصالح براساس
 اقتصادي عدالت طبقاتي، فاصله كاهش در را انفال وري بهره از ناشي ثروت حكومت تا كند مي كمك جامعه اقتصادي تعادل به اينكه

 طبيعي منابع زمينة در آنها اعمال و مقررات وضع با حكومت زيرا است مؤثر نيز محيطي زيست تعادل حفظ در گيرد بكار اجتماعي و
 زيست محيط توسعه به جانبه همه ريزي برنامه با و كـند جلوگـيري طبيعت حريم به تجاوز از تواند مي محيطي زيست موجودات و

  .ورزد مبادرت

   

 و آلودگي از قبل زيست محـيط حـفظ براي بنيادي روش يك اسالمي حـكومت براي اسالم اقتصادي نظام در انفال طراحي لذا
  .شود مي تلقي تخريب

  

  زيست محيط حفظ در آن نقش و مشتركات. 3 ـ3

 از زيست محيط و طبيعت فراگير عناصر يعني آفتاب نور و خاك و هوا عمومي، آبهاي اسالمي حقوق در فقيهان مشهور نظريه بر بنا
 نحو به آنها از دارند حق همگان و گيرد نمي قرار حقوقي يا حـقيقي شخـص هيچ مالكـيت قلمرو در كه است شده تلقي مشتركات

 بيني پيش. اندازد خطر به را ديگران زندگي آنها، از استفاده سوء و كردن آلوده با تواند نمي كس هيچ و نمايند استفاده صحيح
 كمك زيست محيط حفظ به تواند مي كه است روشي مواهب، و منابع از دسته اين از خصوصي تملك صالحيت سلب و مشتركات

  .نمايد

  

  اسالمي حقوق در زيست محيط حقوق مباني. 3 ـ4

  ضرر ال قاعدة. 3 ـ4 ـ1

 فقهي قواعد ترين بنيادي از) 12 باب الموات، احياء كتاب ،427 ص ،85 ج تا، بي عاملي، حر( »االسالم في ضرار ال و ضرر ال« قاعدة
 از ناشي خسارت جبران به توان مي اند نموده اذعان بدان فقيهان از برخي كه شرعي احكام در آن اثباتي نقش پذيرش با كه است
 خصوصي معنوي و مادي هاي سرمايه به زيان ايراد كـه همانگـونه زيرا نمود استناده بدان محـيطي زيست هاي سرمايه به تجاوز
 ما به اسالمي حقوق منطق شود گرفته ناديده تواند مي چگونه بشر طبيعي سرماية مهمترين به خسارت ايراد ماند نمي جبران بدون
  .نماييم حكم زيست محيط حقوق به تجاوز از ناشي خسارت جبران ضرورت به اولويت قياس با تا آموزد مي

) 7ح ،273 ص ،2ج ،1403 مجلسي، عالمه( »اموالهم علي مسلطون الناس« سلطنت قاعدة با ضرر ال قاعده تعارض صورت در حتي
 حقوق اصطالح به و. دارد رجـحـان سلطنت برقاعدة فرد حـق بر بشر نوعي حـقوق و جامعه حـقوق تقدم جهت به ضرر ال قاعدة

  .زند مي تخصيص را زيست محيط بر مضرّ تصرفات در مالك سلطه دايره ضرر ال قاعدة اسالمي
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  5حرج و عسر نفي قاعدة. 3 ـ4 ـ2

 تجاوز از ناشي خسارت جبران زمينة در تواند مي شرعي احكام در آن اثباتي نقش پذيرفتن صورت در كه فقهي قواعد از ديگر يكي
 اكولوژيك تعادل خوردن هم به از كه حرجي و عسر زيرا است حرج و عسر نفي قاعدة گيرد قرار استفاده مورد زيست محيط به

 اگر بنابراين. گردد مي ايراد افراد ناحية از كه باشد حرجي و عسر از مهمتر بسيار چه آيد مي پديد بشر و زنده موجودات براي طبيعت
  .گردد مي ملزم آن خسارت جبران به زيست محيط حقوق به متجاوز باشد ممكن خسارت جبران با حرج و عسر كاهش يا رفع

  

  عقل حكم. 3 ـ4 ـ3

 مالزمه قاعدة ضميمة به و شمرد مي پسنديده و ممدوح امري را آن به تجاوز از ناشي خسارت جبران و زيست محيط از حفاظت عقل
 جبران و زيست محيط حقوق شناسايي كه نمود اذعان توان مي كند مي حكم بدان نيز شرع نمايد حكم بدان عقل كه را امري هر

  .باشد مي نيز شرع احكام جملة از آن به تجاوز از ناشي خسارت

   

  عقالء بناي. 3 ـ4 ـ4

 اين در منعي و ردع شارع ناحية از است استوار آن بر تجاوز از ناشي خسارت جبران و زيست محيط حقوق شناسايي بر عقالء بناي
 بناي همچنين. نمائيم مي اذعان خسارت جبران لزوم بر بدانيم او پذيرش از كاشف را شارع ردع عدم چنانكه نيست دست در زمينه
 داللت آن بر كشورها حقوق و الملل بين زيست محيط حقوق چنانكه است يافته تحقق زيست محيط به متجاوز مجازات بر عقالء
  .دارد

 


