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  درآمد بر نگرش اسالم و حقوق بين الملل بشر دوستانه بر حفظ محيط زيست 
  **الهام پهلواني_  *محمود گلستاني 

  
  :چکيده نوشتار

  
از آسیب رساندن به  هدف اصلی از حفاظت محیط زیست در منابع اسالمی و اسناد بشر دوستانه، پرهیز

تواند اثرات رو به  محیط زیست موهبتی است الهی که استفاده مفید و صیانت از آن می. عناصر طبیعی است
الملل بشر  احکام اسالمی و اسناد حقوق بین. رشدي در زندگی انسان و ارتقاء کرامت انسانی داشته باشد
اي ویژه  ها منافع مشترك بشریت است، توجهدوستانه به قواعد مرتبط با حفظ محیط زیست که هدف آن

. دارند که حق بر محیط زیست، تکلیف و مسئولیت در برابر محیط زیست را به همراه دارد داشته و ابراز می
  .لذا هر عملی که مغایر با منافع مشترك بشریت باشد، باید مورد پیگرد قرار گیرد

و لَقَد "سوره مبارکه اسراء  70قرآن کریم در آیه  .ریشه حقوق بشر دوستانه، مسأله کرامت انسانی است
یکی از وظایف اصلی . بر این اصل آفرینش تأکید دارد که بشریت مورد تکریم خداوند است "دمآ یکَرَمنا بن

  .باشد پذیر نمی بشر حفظ جان است که این مهم جز با زیستن در محیطی ایمن و سالم ،امکان
براي جامعه بشري و افزایش روز افزون مخاطراتی که به واسطه مخاصمات اهمیت حفظ محیط زیست 

دهد، اندیشه حمایت از محیط  مسلحانه و پیشرفت تکنولوژي، این عنصر طبیعی را در معرض تهدید قرار می
الملل، موضوع بسیاري از  المللی مطرح کرد که با فعالیتهاي تابعان حقوق بین زیست را در جامعه بین

  .گرفت المللی قرار ها و منابع متعدد بین ونکنوانسی
قرن قبل از بروز اولین سند  چند(گیري کرد که درمنابع معتبر اسالمیتوان چنین نتیجهدر یک کالم می

و افراد  را به خصوص در  گردیدهاي انه بر حفظ محیط زیست تاکید ویژهبشردوست و اسناد  )بشردوستانه
  .داردب محیط زیست بر حذر میریزمان مخاصمات مسلحانه از تخ

   
  .الملل بشردوستانه، حفظ و حمایت از محیط زیست اسالم، حقوق بین: کلید واژگان 
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  :مقدمه
هاي مختلف است که به نوعی  ن، رشد و توسعه تکنولوژي در عرصهیکی از دستاوردهاي عصر مدر

راهها باعث از بین رفتن  گسترش. و ناخواسته موجب تخریب و نابودي محیط زیست طبیعی شده است

به   نظامى و مواد شیمیایى و سموم، استفاده بى رویه از ابزارآالت صنعتى درختان، کوهها و غیره شده است؛

» محیط زیست« ا، هموارهآلودگیهاى فزاینده خاك، آب و هو این سو، میالدى به 1970خصوص پس از دهه 

عوامل تخریب کننده جنگ و امروزه . وارد ساخته است را تهدید نموده و آسیبهاى جبران ناپذیرى به آن

طبیعت و محیط زیست چنان رو به گسترش است که زنگ خطر ویرانى محیط زیست در همه جاى جهان 

یکی از مهمترین معضالتی است  بشر در زندگیمحیط زیست بنابراین توجه و حفظ  .به صدا درآمده است

گی بهتر و ی نسبت به اهمیت محیط زیست سالم و پاك براي زندآگاه که جهان امروز با آن مواجه است و

حیط پیرامون خود ابراز نگرانی در حالی که اکنون بشریت نسبت به آلودگی م. تر رو به افزایش است سالم

که این مهم به خوبی در اسناد   هایی براي مبارزه با این معضل برآمده است کند و در پی یافتن راه حل می

  .به خصوص قرآن کریم ذکر گردیده استحقوق بین الملل بشر دوستانه و منابع معتبر اسالمی 

  

  اصطالح محيط زيست
اي  محیط واژه. ترکیب شده است» زیست«و » محیط«ي  محیط زیست از لحاظ لغوي از دو واژه

اي فارسی و مترادف زندگی  نیز واژه» زیست«. است و به معناي احاطه کننده» حوط«عربی بوده و از ریشه 

شود که افراد  بنابراین محیط زیست در برگیرنده کلیه عناصر طبیعی و انسان ساخت می. و حیات است

ها را احاطه نموده و یا کلیه عوامل ملموس و غیر ملموس که  انسانی و حیوانات و یا گیاهان و گونه

  ).1(شود  چارچوبه حیات را شامل می

در استکهلم  1972در مقدمه بیانیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست انسان در سال 

محیطی که وي بقاي . دهنده محیط زیست خود است انسان مخلوق و شکل«: به دولتها اعالم می دارد

محیط  ؛ در واقع آنچه حقوق)2(کند  عطا می) اخالقی، اجتماعی و روحی(فیزیکی، فرصت رشد معنوي 

ند که محیط زیست آنها از شرایط مناسب براي زندگی رزیست در پی آن است این است که انسانها حق دا

  ).3(سعادتمندانه توأم با امنیت و سالمت برخوردار باشد 
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المللی دادگستري نیز محیط زیست فضایی است که در آن موجودات انسانی  از دیدگاه دیوان بین

طبق . هاي آینده به آن فضا وابسته است شان از جمله براي نسل ندگی و سالمتیکنند و کیفیت ز زندگی می

شوراي اروپا محیط زیست را شامل آب و هوا، خاك، عوامل درونی و بیرونی  1967ژوئن  27مصوبه 

در تعریفی دیگر محیط زیست شامل همه یا بخشی از عناصر ) 4.(داند مربوط به حیات هر موجود زنده می

یا محیط   ر سطح و چه در عمق، در حالت طبیعیده محیط طبیعی اعم از آب، هوا، خاك چه ددهن تشکیل

  .)5(انسان ساخته می باشد 

اي از حقوق است که با حفاظت و حمایت از محیط زیست مرتبط است  حقوق محیط زیست رشته

ك سازي حوادثی است که به و در برگیرنده اقدامات پیشگیرانه به همراه اقداماتی براي ایجاد مسئولیت و پا

محیطی است که بر اشخاص یا اشیا  هاي زیست این خسارات، زیان. زند محیط زیست آسیب و خسارت می

در اینجا محیط زیست، منبع خسارت است، . کنند شود، که در آن زندگی می از طریق محیط زیستی وارد می

اشی از آلودگی است و مرتبط با همه خسارتی برخی دیگر در این باورند که این خسارت، ن. دیده نه زیان

  ).6(دخیل است ) كاخآب، هوا، (است که در کاهش عناصر طبیعی 

موجودات، منابع  کلیهموهبتی خداوندي است که از توان گفت، محیط زیست سالم  در مجموع می

و امکان زندگی و حیات را  که در اطراف هر موجود زنده وجود دارد به وجود می آیدو عناصري  و عوامل

ها  و از لحاظ مادي و معنوي باعث رسیدن به کمال در انسان کند براي تمام موجودات زنده فراهم می

  .شود می

  

  در اسالممحيط زيست 
، یکی از مهمترین و حادترین مشکل تمدن انسانی محیط زیست مسئله آلودگی در جهان امروز

مدهاي زیانباري براي زندگی اگذارد و پی اثر می تطبیع و بقاي نظم آلودگی محیط زیست بر، زیرا است

و به نوعی  قش انسان در آلودگی محیط زیست بسیار چشمگیر استدر این میان ن. انسان، حیوان، گیاه دارد

  .پیوندي ناگسستی میان انسان و طبیعت وجود دارد

داستان حضرت نوح . بر این اساس همه ادیان به طریقی، بر حفظ و بقاي جهان طبیعت تأکید دارند

هاست که در دین مسیحیت و یهود مطرح شده است؛ قانون اساسی اندونزي  یک سمبل از لزوم حفظ گونه
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ی که خداوند منعکس کرده است که محیط زیست خود  در متن دیباچهرا الزام کلی قرآن در احترام به خلقت 

این مطلب از نظر اسالم  )7.(شود ها و ابعادش می امل همه جنبهمتعال به مردم اندونزي اعطا کرده است، ش

در کتاب آسمانی متعال هاي مختلف نیز خداوند  نیز به عنوان آخرین دین جهانی به دور نبوده و به روش

 .زیست احترام بگذارند محیطبه خواهد تا  خود، به آن پرداخته است و از انسانها می

ترین نظریه را در  ترین و منطقی معتدلبه عنوان مکتب جامع، تفکر اسالمی در میان ادیان مختلف، 

دهد بشر، طبیعت را به علت بزرگی آن،  کند، چنان که در قرآن کریم، نه اجازه می مورد طبیعت معرفی می

هاي  داند، بلکه جلوه وجودي بدون روح میخداي خویش بداند و در مقابل آن سجده کند و نه آن را م

نسبی که تسبیح گوي خداوندند، معرفی کرده است  طبیعی را آیه، نشانه، کلمه خداوند و موجوداتی با شعور

  )8.(خواند می و انسان ها را به پرستش خالق آنها فرا

هاي  خوبی با آموزه بینی کرده و در این راستا، به دین مبین اسالم تمام امور مربوط به بشر را پیش

ها در درجه اول در کالم  این آموزه. ارزشمند خود گامی مؤثر در ارتقاي زندگی آدمیان برداشته است

میالدي بر پیامبر نازل شد خطاب به  610خداوند متجلی شده، چنانچه خداوند در قرآن کریم که در سال 

 6در آیه . ه بر تو نازل کردیم بیانگر همه چیز استاین کتاب را ک: فرماید از سوره نحل می 89در آیه  انسانها

تکوین از (ما چیزي را در کتاب : فرماید سوره انعام نیز، کامل بودن این راهنماي زندگی را تأیید نموده و می

  .»ایم فروگذار نکرده) نظر ثبت جریانات هستی و برنامه هاي آفرینش

نزول این کتاب هدایت و دستورالعمل معرفی  هدف خود را از ،قرآن کریم و در همان ابتداي امر

این کتاب هیچ ) وحی بودن و حقانیت(در «: فرماید می )4ص( سوره بقره 2به طوري که در آیه . کند می

لذا عالم خلقت با نظم هدفمند و از روي حکمت . »شکی نیست، سراسرش براي پرهیزکاران هدایت است

  ).9(تدوین شده است 

ها در احادیث و روایاتی که از پیامبران و امامان ذکر شده نیز وجود دارد،  این آموزه ،در درجه دوم

هر چه را مردم تا روز قیامت به آن احتیاج دارند، بیان : اي که پیامبر اسالم در حجه الوداع فرمودند به گونه

  .کردم و از چیزي فروگذاري نکردم

فواید و  ،عناصر، به طبیعت مور اشاره دارد، به طور قطع بنابراین از آنجا که قرآن و روایات به همه ا

خداوند در آیات فراوانی به این موضوع اشاره . اند به لزوم حفاظت از آن نیز پرداخته و همچنینآن آثار 
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تا شما را ... . قرار داد در زمین جانشین گذشتگانشما را خداوند : فرماید می قرآن کریمبه طور مثال . کند می

 مهربانست بسیاربدرستیکه پرودگار تو زود عقوبت است و  بیازماید، هشما داد که بر روي زمین برچه در آن

ابناء بشر، منابع بر این اساس از آنجا که از نعمتهاي خداوند، آب، باران، خاك، گیاه و غیره است، اگر  )10(

شوند و اگر آنها این منابع را  مورد تخریب قرار دهند،  طبیعی را حفظ کند، از زندگی بهتري برخوردار می

  .هیچ شک تنبیه به دنبال خواهد آمدبدون 

نماید و از او  مأمور آبادانی زمین مینیز را   انسان ها را از زمین آفرید، از آنجا که خداوند انسان

 سپرده شده است، بپردازد و آن را از هرگونه گزند و تباهی بازدارد ويبه آبادي امانتی که به  تاخواهد  می

 مسئولیت حفظ و نگهداري از منابع طبیعی را به عهده دارندکه دهنده این است که انسانها  این نشان .)11(

مظاهر زیباي و فساد تخریب  با کسانی را که، چنانچه قرآن کریم بکوشند دیط پیرامون خوحفظ محباید در 

ناشی از ها و مشکالت روي زمین را  کند و نارسایی برند، نکوهش می نظام آفرینش را از بین می ،خداوند

کاران  کنند را از زیان یهایی که در زمین فساد مو خداوند انسان )12( داند هاي فاسد میاعمال انسان

  )13.(داند می

سه گروهند که با کار خود، مورد لعنت خداوند قرار : فرماید پیامبر اکرم نیز در این رابطه می

ها و محل پیاده شدن مسافران را آلوده کنند؛ کسانی که آب  بان کسانی که اماکن عمومی، سایه: گیرند می

امام صادق نیز  .شوندرا غصب کنند؛ کسانی که سد معبر کنند و مانع عبور عابران ) آب نوبتی(عمومی 

زمین هواي تمیز، آب فراوان و گوارا، : زندگی بدون داشتن سه چیز بر انسان گوارا نیست: فرماید می

  .)14(حاصلخیز 

و هر آنچه در آسمانها و زمین  طبیعتعناصر همچنین خداوند متعال در بسیاري از سخنان خود، 

تفکر ، زیرا کند معرفی می و تذکر براي انسانها ناخترا یکی از ابزارهاي ش )از جمله آب، باد، خاك( است

و یگانگی در مورد عناصر طبیعی، انسان را به شناخت بهتر عالم وجود و در نهایت به شناخت عالم هستی 

  )15.(کند خداوند راهنمایی می

محیط  را براي حفظاصول و قوانینی  براي رسیدن به این شناخت باید یکسرياز دید قرآن کریم 

: فرماید میمتعددي از قرآن شریفه براي نمونه در آیات . رعایت کرد حیات عالم هستیزیست و در نتیجه 

اي  هر چیزي نزد او، اندازه«. »ما هر چیزي را به اندازه آفریدیم«. »اي قرار دادیم یقیناً براي هر چیزي، اندازه«
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برداري قرار گیرد تا از نابودي آنها جلوگیري شود  بنابراین بایستی به طور صحیح و درست مورد بهره. »دارد

رار گیرد، زیرا مواهب طبیعی فقط به قهاي بعد، مورد حفاظت و نگهداري  براي استفاده نسل ،و عالوه بر آن

 .)16( نسل حاضر تعلق ندارد

طبق وجود دارد که بر ) الضرر و ال ضرار فی االسالم(از سوي دیگر، در دین اسالم قانون الضرر 

آن ضرر و زیان زدن به شخص یا اشخاص دیگر به هیچ وجه روا نیست و پیامبر اسالم ـ صلی اهللا علیه وآله 

امروزه آلودگی محیط زیست مصداق بارز ضرر وارد نمودن به . وسلم ـ شدت آن را نهی فرموده است

  )17(د سالمت افراد جامعه به شمار می آی

استفاده نکردن از آن نیست، بلکه استفاده از محیط زیست، البته حفاظت از محیط زیست به معنی 

ش کردن در محیط زیست شده است و در مواردي داست و در آیه هاي قرآن، امر به گرمرجح جایز و بلکه 

به طور . که حفظ سالمتی به استفاده از محیط زیست منحصر باشد، حکم وجوب بر آن جاري خواهد بود

او خدایی است که همه آنچه در زمین است را براي شما خلق : فرماید سوره بقره می 28آیه  در مثال خداوند

  ده، استفادهم اشیا در زمین براي انسان خلق شکه الزمه اینکه تمااستدالل نمود  توان می از این آیه چنین. کرد

حفظ  ده درست و در جهتیط زیست نیز استفاحعقالیی و بجا از آنهاست و استفاده عقالیی از طبیعت و م

  )18(نشاط جسمی و روحی خواهد بود 

نگاه قرآن کریم به طبیعت توصیفی از طبیعت و دستوري نسبت به رابطه انسان با طبیعت است که 

محیط زیست طبیعی و انسانی  هی و حقوقی مورد نظر قرآن در زمینتوان به قواعد اخالقاز مجموع آنها می

شود و در نتیجه نظام هستی به  حقوق رعایت نشود شالوده بشر با اشکال مواجه می  که اگر این یافت دست

که خود انسانها را آفریده و خود بر طبیعت و سرشت آنها آگاه  متعال خداونددر واقع . افتد مخاطره می

قالب صدها ودگی آن را در است، خود سند نگهداري و حفظ محیط زیست و راهکارهایی جلوگیري از آل

هایی که در  بر این اساس آموزه .گرفته استآیه و روایات به طور مستقیم و غیر مستقیم براي انسانها در نظر 

عث ارتقاي حفظ محیط زیست و در نهایت به خوبی رعایت شود با چنانچهباب محیط زیست اعالم داشته، 

  .باعث رشد و تکامل بشر خواهد شد
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. ر اختیار او قرار دارد، طبیعت در تسخیر انسان و براي بهره برداري دبا توجه به آیاتی که ذکر شد

تواند با استفاده از تواناییها و خالقیتهایی که خداوند در سرشت او قرار داده، بهترین بهره را از  انسان می

  .طبیعت ببرد، و با خردورزي دنیا را مزرعه آخرت و سرمایه زندگی اخروي خویش قرار دهد

ردن درختان، آلوده کردن هوا و از این قبیل کاز جمله قطع  دیدگاه اسالم، احترام به محیط زیستاز 

فظ حرعایت  ،به این معنا. مگر در صورت ضرورت ،مکروه است چه در زمان صلح و چه زمان جنگ

  ).19( محیط زیست در زمان صلح شدیدتر است

  

  حقوق بشردوستانه و محيط زيست
. گذرد محیط زیست به معناي امروزي آن مفهومی نو و تازه است و بیش از سه دهه از عمر آن نمی

المللی در  هاي بین سرآغاز آگاهیرا » محیط زیست انسانی«در استکهلم تحت عنوان  1972کنفرانس 

 1992بعد از آن اجالس دیگر در شهر ریو دو ژانیرو برزیل در سال . اند دانستهخصوص محیط زیست 

کشور جهان با حضور رؤساي  80هاي نمایندگی از  با شرکت هیئت» اجالس زمین«میالدي معروف به 

  ).20(. دولتها، مقامات بلند پایه، محققان و کارشناسان برجسته تشکیل شد

انسان و محیط زیست را باید «: دارد بیان میدر خصوص محیط زیست استکهلم  کنفرانس 26اصل 

تها باید کوشش نمایند تا لدو. اي و همه وسایل تخریب جمعی دیگر مصون داشت هستهات حاز اثرات تسلی

سلیحات مزبور المللی مناسب، درباره حذف و نابودي کامل ت اهترین مدت، در بطن ارگانهاي بیندر کوت

  ).21(توافق حاصل نمایند 

لطه و اشغال باید حفاظت اعالمیه ریو اعالم می دارد محیط زیست و منابع طبیعی تحت ظلم، س 23اصل 

قوق حخواهد قواعد  داند و از دولتها می می 1خود جنگ را مخرب توسعه پایدار 24اصل شود و در 

الملل را در ارتباط با حفاظت از محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه رعایت نموده و در صورت  بین

  ).22( ضرورت در توسعه آن مشارکت نمایند

                                                
ن نیازهایشان است، بدون آنکه ظرفیت نسل آینده را در سل حاضر براي تأمیتوسعه پایدار به معناي توانایی ن کمیسیون برونت لند، مطابق تعریف. ١

  .91علی مشهدي، ترمینولوژي حقوق محیط زیست، تهران، خرسندي، ص: بنگرید به. برآورد نیازهایشان به خطر اندازد
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زیادي  و خسارات شود می یستز یطمحگسترده  یبتخرو  آلودگى باعث و دوم جنگ جهانی اول

 یشرفتهجنگ افزارهاى کشتار جمعى و پ یرىبه کارگ همچنین با. کند وارد مى یرینآب هاى ش یعت،به طب را

 یرو خطرناك هستند، نظ یندهکه داراى مواد آال یىسالحها یرىبه کارگ یاگسترده دارد و  یبىکه قدرت تخر

بر این  .آورند خاك و هوا را فراهم میبیشتر گی دهاي زمینی آلو وحتی مین یمیایىش یىالحها و گازهاس

جریان توان در  توان یا نمی هاي استکهلم و ریو را می اصول بیانیه اساس این نکته شکل گرفت که

قوانین حقوق به این امر باعث توجه . مخاصمات مسلحانه در مورد حفاطت از محیط زیست به کار بست

  ).23(بشردوستانه گردید 

. اند هاي مسلحانه با حقوق محیط زیست محیطی مرتبط بشردوستانه طی دوران درگیري حقوق

به ) حقوق زمان جنگ(الملل سنتی جنگ  شده حقوق بین حقوق بشردوستانه، شکل توسعه یافته و تقویت

المللی را که  آن دسته از مخاصمات مسلحانه بیندر این زمینه بیشتر قواعد جنگ، امروزه حتی . آید شمار می

حقوق بشردوستانه منشا نسبتاً جدید دارد و شامل . گیرد کنند، دربرمی طرفهاي درگیر، آنها را جنگ تلقی نمی

 –اعم از غیرنظامی یا نظامی، مجروح یا سالم  –الملل است که به منظور رفتار با افراد  همه قواعد حقوق بین

همچنین این واژه بسیاري از فواعد حقوق بین الملل عرفی را . اند در مخاصمات بین المللی تدوین شده

  ).24(شامل می شود 

گیري حقوق بشردوستانه، محدود کردن آزادي عمل دولتهاي حاکم و درگیر در جهت  اساس شکل

ها و تاکتیکهاي مورد اند که سالح ولتها به طور کلی پذیرفتهددر این راستا، . انسانی کردن مخاصمات است

نگ می بایست تنها اهداف نظامی را نشانه روند، باید متناسب با اهداف نظامی و ضرورتهاي استفاده در ج

ا موجب ه قربانیان و یدمعقول و در جهت دستیابی به آن اهداف به کار گرفته شوند و نباید باعث رنج بیهو

 1977و دو پروتکل الحاقی  1949گانه ژنو سال چهارهاي  کنوانسیون). 25( صدمه بیش از حد بشوند

  )26(بشردوستانه هستند هاي اصلی حقوق  دستمایه

 یالملل ینب یونهايکند در کنوانس یم یتدر جنگها حما یستز یطبشر دوستانه که از مح مقررات

عبارتی روشی محدود به زمان مخاصمات و روشی بدون به .خاص و عام وجود دارد یوهبه دو ش

  .محدودیت
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مورد  یشترآن ب یطیمح یستاست که در دوران جنگ شکل گرفته و جنبه ز ینیقواعد خاص، قوان

 اصول و قواعد خاصی که حفظ محیط زیست و مسائل مربوط به آن را در دوران جنگ و. توجه است

ماده  3عبارتند از بند  ،و کشورها را متعهد به رعایت آن دانسته منازعات مسلحانه مورد مالحظه قرار داده

که به موجب آن استفاده از ابزار و وسایل . م1977ضمیمه کنوانسیونهاي ژنو مصوب  1پروتکل شماره  35

جنگی که به غرض خسارت گسترده و شدید از سوي متخاصمان یا یکی از آنهابه کار گرفته می شود و به 

محیط زیست  ط زیست را مواجه با خطر و آسیب دیدگی می کند و یا احتمال بروز تخریبطور طبیعی محی

حال این سوال مطرح می گرد که چنانچه طرفهاي درگیر بدون غرض ،باعث ).27( برود، ممنوع شده است

ر ایراد خسارتی نه چندان گسترده به محیط زیست گردند،کدام مرجع مسئولیت و آسیبهاي وارده را عهده دا

  است؟

نیز استفاده از چنین ابزار و اداوات  1977اول سال این پروتکل  55ماده  1به موجب بند همچنین 

در هنگام جنگ می بایست مراقبت شود که از محیط زیست طبیعی در : بند آمدهاین  در .جنگی ممنوع است

شامل ممنوعیت استفاده از این حفاظت . عمل آیده ت و شدید، حفاظت بدبرابر آسیب هاي گسترده، درازم

شود که منظور از آن وارد کردن چنین آسیبی به محیط زیست طبیعی بوده یا  گی مینها یا وسایل ج روش

این ماده  2در بند . احتمال وارد آمدن چنین آسیببی می رود و در نتیجه به سالمتی یا بقاي سکنه لطمه بزند

البته باید خاطر نشان ).28(اقدام تالفی جویانه ممنوع است  نیط زیست طبیعی به عنواححمله به م: نیز آمده

نانچه حمله به محیط زیست استنباط می گردد این نکته است که چ 55ماده  2کرد تفسیر عکسی که از بند 

عنوان اقدام تالفی جویانه تلقی نگردد ، ممنوعیت نداشته و دست طرفین مخاصمه را تاحدودي  طبیعی به

  .یست باز نگه می داردجهت تخریب محیط ز

هاي قابل  عالوه بر قواعد خاص مندرج در کنواسیون منع روشهاي تغییر زیست محیطی رویه

قواعد . اي وجود دارد که حمله عمدي به محیط زیست به عنوان یک روش جنگی را منع می کند مالحظه

چه در دوران صلح و چه در  یستز یطاز مح یتتوان از آنها به نفع حما یاست که م یعام، اصول و مقررات

  : یط زیست عبارتند ازحخاصمات نسبت به ماصول عام ناظر بر هدایت م .دوران جنگ استفاده کرد

 باشد؛ یمگر آنکه هدف نظام یردمورد حمله قرار گ یدنبا یستز یطاز مح یبخش یچه -1
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 یجابا یممنوع است مگر آنکه ضرورت مبرم نظام یعیطب یستز یطانهدام هر بخش از مح -2

 کند؛

که نسبت به  یستز یطبه مح یتصادف یبدر صورت احتمال آس یهدف نظام یک یهحمله عل -3

  ).29( باشد، ممنوع است یشترشده ب ینیب یشپ ینظام یمو مستق ینیع یتمز

شاره کرد؛ المللی دادگستري که به نحوي مرتبط به جنگهاست، ا توان به آراي دیوان بین مچنین میه

ه سبب نقض حاکمیت و اي فرانسه در آبهاي اقیانوس آرام، که استرالیا ونیوزیلند ب آزمایش هستهنظیر قضیه 

الملل محیط زیست خواستار توقف آن شدند و دیوان با بررسی استداللهاي طرفین فرانسه  نقض حقوق بین

قضیه مشروعیت استفاده از در الملل دادگستري،  بینرأي دیوان  عالوه بر این .را از ادامه آزمایشها منع کرد

دیوان در . مهمترین رأي دیوان در زمینه حفظ محیط زیست است. م1996اي در سال  سالحهاي هسته

استفاده : ساند، نوشت ر اعمالی که به محیط زیست آسیب می صدور رأیش با تأکید بر پرهیز دولتها از انجام

که باعث ورود صدمه هاي شدید گسترده و  اي و روش جنگی از هرنوع سالح و از جمله سالحهاي هسته

در راي مذکور  "هرنوع سالح"استفاده از عبارت  ).30( طوالنی مدت به محیط زیست شوند، ممنوع است

که این امر  قرار دهد خود می گردد هر آلتی که در مخاصمات مورد استفاده قرار گیرد را تحت شمول باعث

 .یک قدم مثبت در حفظ و حمایت از محیط زیست ، به خصوص در زمان جنگ می باشد

استفاده بهینه از طبیعت به حفظ طبیعت بستگی دارد، در صورتی که بشر کمر به نابودي طبیعت 

بیعت و استفاده و بهره برداري بهینه از ط. ببندد، موجب محرومیت نسلهاي بعد از این مواهب الهی می شود

حق داشتن نسلهاي بعدي به مواهب و نعمت گسترده الهی، بشر را ملزم به رعایت حفظ محیط زیست می 

کند  نسانها از طبیعت، بشر را ملزم میاین نکته اختصاص به دوران صلح ندارد، بلکه اصل استفاده همه ا .کند

نگردد؛ زیرا منابع طبیعی براي که در جنگها طوري عمل کند که موجب محرومیت نسلهاي بعدي از طبیعت 

این اصلی است که اسالم قرنها پیش به آن پرداخته بود و غرب با عبور از الیه هاي . عموم انسانها است

ظلمانی قرون و پشت سرگذاشتن جنگهاي وحشتناك قرون وسطایی توانست در عصر شکوفایی خرد و 

  .تساي روشنفکران شرقی مایه مباهات اانقالب صنعتی به آن برسد که امروز دانستن و درك آن بر

همین اصل مورد توجه دیوان بین المللی دادگستري در صدور رأي در قضیه قلمرو ماهیگیري 

 :قرار گرفته و چنین آمده است. م1974جوالي  25انگلستان و آلمان علیه ایسلند در 
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حفظ شوند و این که آینده نیز این منابع تنها براي استفاده نسل حاضر نیستند، بلکه باید براي نسل 

تواند منحصراً از منابع طبیعی محیط زیست استفاده کند و میراث مشترك بشر را نادیده  هیچ دولتی نمی

بر این . بگیرد؛ چرا که این منابع نعمتهایی هستند که براي استفاده نسل حاضر و نسل هاي آینده هستند

منافع سایرین، ستونهاي حیاتی و اصلی حقوق محیط زیست  اساس، بقاي منابع طبیعی همانند اصل توجه به

  ).31( را تشکیل می دهند

گسترده انهدام کلی محیط زیست را به عنوان نوعی سالح  صورت رویه کشورها بهبه طور خالصه 

ایجاد تغییرات عمدي در محیط زیست  )ENMOD(کنوانسیون منع روشهاي تعییر زیست محیطی . کند منع می

منظور وارد ساختن اثرت گسترده، بلند مدت یا شدید به عنوان وسیله انهدام، آسیب یا صدمه به یک  هب

تفاوت بین این مقررات و مقررات مندرج در پروتکل الجاقی اول آن است . کند کشور دیگر عضو را منع می

کنواسیون منع روشهاي اغییر ، در حالیکه دکن اي اشاره می که مقررات اخیرالذکر عمدتاً به اثرات چنین رویه

محیط زیست محیطی به استفاده عمدي از یک شیوه به منظور ایجاد تغییرات در محیط زیست اشاره دارد 

)32.(  

  

  آلودگي محيط زيست
قرآن کریم و همچنین دانشمندان محیط زیست به شدت بر روي حفظ و نگهداري آن تأکید دارند   

البته این . ، گیاهان وحیواناتو زمین هوا، آب، خاك: عبارتند از ،ننددا و حیات بشر را وابسته به آن می

سالمت محیط زیست زمانی  .نامند دهنده همان چیزي است که اغلب آن را محیط زیست می عناصر تشکیل

تمام این اجزا در صورت آلوده شدن به محیط پیرامون، . شود که این اجزا آلوده شده باشد دچار مخاطره می

  .گردد رویه بشر از طبیعت بر می در نهایت به سودجوییها و استفاده بی گذارد و منفی به جاي میتأثیر 

اي  منظور از آلوده ساختن محیط زیست، ورود هرگونه عامل یا ماده به محیط زیست است؛ به گونه

توان پذیري یا تحمل محیط،  هاي تبادلی و تطبیق رفیتظ که موجب صدمه زدن به بافت محیط گردد و

  .)33( جذب و مقابله یا پاالیش آن را نداشته باشد

کند و اثر آن در یک  که تمام کره زمین را مشکل ساز میآلودگی محیط زیست آنقدر مهم است 

به طور مثال خسارات وارده در . کشور ممکن است باعث آلودگی آن در دیگر مناطق را به دنبال داشته باشد
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زیست محیطی همسایگانش از   که به تخریب و آلودگی 1999کویت در سال جریان تجاوز عراق به خاك 

  .)34(، جنبه فرامرزي و بین الملل دارد جمله ایران انجامید

اثر مشترك و جمعی دارد، ناپذیر است، آلودگی  هاي زیست محیطی برگشتنتایج زیان بار آسیب

تاثیرات  غذایی زنجیره بر طوالنی مان زو با سایر علل جمع می شود و در مدت  افزایش یافتهگی دآلو

آثاري فراتر از زیان به همسایگان دارد،  ،آورد، خسارات زیست محیطی به بار می  و فاجعه مخربی گذاشته

ه آثار جمعی سباب متعددي داشته باشد و یا اینکممکن است خسارات به صورت جمعی وارد شده و ا

سببیت آن  بروز خود، ساطع شود و سرانجام، اثبات رابطهمکان شته باشد، این خسارت ممکن است از دا

  )35(بسیار دشواراست

هاي اجزاي حقوق محیط زیست از دیدگاه حقوق بشر دوستانه و  بر اساس مطالب باال، هر یک از آلودگی  

  .شود اسالم به طور جداگانه پرداخته می

  
  آلودگي آب

یا تغییر درجه حرارت و دیگر خواص فیزیکی اصطالح آلودگی آب اشاره به تغییر محلول یا معلق 

مقرر است مضر یا غیر مفید سازد  و شیمیایی و بیولوژیکی آب در حدي که آن را براي مصرفی که براي آن

)36.(  

 ها ت محیط زیست یکی از مهمترین چالشامروزه غلبه بر بحران جهانی آب، دستیابی به آب و امنی

در حالیکه . دستیابی به یک مقدار کافی آب هستند دفاق حدود یک میلیون نفر ،بر اساس تخمین. است

 4تقریباً حدود  مرتبط با آب است ر نج می برند و هایی که الی سه میلیون نفر هر ساله از بیماري 2حدود 

در نظام  2006دسامبر  30به طور مثال تا قبل از قانون ). 37( میلیون بدون مکان هاي بهداشتی کافی هستند

  ).38(د شناسایی صریح قرار نگرفته بود مندي از آب سالم مور حقوقی فرانسه حق بهره

انه براي سازمان هاي بشردوست حیاتی است، دسترسی داشتن به آن از آنجا که آب براي بقا بسیار

در آیات قرآنی، روایات مختلف و همچنین در اسناد حقوق بشردوستانه  با بررسی و تفحص. اولویت دارد

  .توان اهمیت حیاتی آب را دریافت به روشنی می
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. از جمله اسالم، مسیحیت، یهودیت، آب ماده پاك کننده محسوب می شود الهی در بیشتر ادیان

بار در قرآن آمده  52یا نهرها بار تکرار شده است و کلمات رودخانه  63سوره قرآن کریم،  43کلمه آب در 

  ).39(عداد کمتري در قرآن ذکر شده است سایر کلمات از جمله چشمه ها، باران، ابرها، تگرگ با ت. است

جعلنا من (خداوند با آوردن آیه  .خداوند آب را مایه حیات و منشاء گیاهان و حیوانات  می داند

 داند میوابسته به آب را  موجودات زنده مهو زندگی ه حیات) من ماء ةباد خلق کل(و  )الماء کل شیء

ذوزخیان از است که  گوارا آب خوردن ،بهشتیهاي  انسان هاي پاداش از یکی نیز آخرت و حتی در )40(

عالوه بر وابسته بودن حیات موجودات زنده به آب، توان مرگ  متعال خداوند). 41(اند  خوردن آن منع شده

 مانند ستمگر هاي قوم که فرماید می در این رابطه به طور مثال. و نابودي بشر را در آب نیز قرار داده است

  ).42( رساندیم هالکت به آب با را نوح قوم

در این میان، نقش  است اما هم و حیاتیم مایه حیات و تداوم زندگی بشربه عنوان  هر چند که آب

 باعث تداوم زندگی موجودات زندهتواند  که آب شور و تلخ، نمی زیرااست؛  مهمتر و مطلوبترآب شیرین 

الهی یاد شده  و روزي رزق با عنوانآب شیرین و گوارا  خداوند از مبر این اساس در کال). 43( داشته باشد

  ).44(است

در آب است، از بعد معنوي نیز آب زمینه آرامش روحی و عالوه بر بعد مادي که تداوم حیات 

سبب نیز ظاهري و جسمی بشر را  تطهیر و نظافت ،افزون بر این). 45( روانی بشر را فراهم می آورد

از بدن هایی  شستن بخش) وضو گرفتن(تنها پس از شاید به این دلیل است که در دین اسالم ). 46(شود  می

  .نماز را به جا آورد توان فریضه با آب پاك می

سوره کهف خداوند حیات و زندگی آدمیان را به آبی تشبیه نموده که از آسمان فرود می  45در آیه 

. آید  موجب رشد و نمو نباتات می گردد و سپس دوران کوتاه حیات نباتی آن به انجام و پایان می رسد

نیز از  رویش و رشد. آب حیات است نکته بسیار زیبا در همان اصل تشبیه است که حیات، آب است و

  ).47(برکات همین آب حیات است 

مصرف بهینه آب به ویژه در جاهایی که کمبود آب وجود دارد،  با توجه به اهمیت و نقش آب،

 گونه اسراف و تبذیر از هرگونهاز انسان ها خواسته تا نیز به وفور خداوند . امري الزم و ضروري است

هر گونه مصرف نابجا  به طوري که ،)48( اند در غیر این صورت براداران شیطان ،بکوشند نعمتهاي خدادي
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و کسانی که از مصرف بهینه  )49( شناخته شده ، به معناي عمل اسراف و زیاده رويآباز و نادرست 

دوست که خداوند آنان را  )50(شوند  کاران محسوب می از زیان کنند به عنوان مفسدان در زمین تجاوز می

بنابراین با  .)53(است  دوزخسرانجام این اسراف کاران، آتش  و) 52( هدایت نخواهد کردو ) 51(ندارد 

  حتی در زمان جنگ جایز است؟ آبآوردن کالم خداوند، آیا آلوده کردن 

این مطلب نیز از دیدگاه حقوق بشردوستانه نادیده گرفته نشده و از آلوده کردن و استفاده نادرست 

پروتکل الحاقی اول، حمله،  54ماده  2بند  1977بر اساس به طور مثال . از آن به شدت نفی شده است

 ضروري است، نظیر مناطق وتخریب انتقال یا غیر قابل استفاده کردن اموالی که براي بقاي سکنه غیرنظامی 

ور که ارزش آنها براي اههاي آبرسانی به خصوص به این منظارگمحصوالت کشاورزي آب آشامیدنی و ک

  ).54( اي که باشد ممنوع است تغذیه سکنه غیرنظامی یا طرف مخالف، سلب شود با هر انگیزه

عالوه ). 55(در جنگ ممنوع است نیز آلوده کردن تجهیزات عرضه کننده آب و مواد غذایی به سم 

وشی مورد حمله قرار جاري که با هر رکار گذاشتن هر تله انف، a، بخش 1، بند6امر، بر اساس ماده  بر این

   ).56(است  نوشیدنی و غذا در همه شرایط ممنوع اند با شده گرفته و همراه

  
 آلودگي هوا

روزافزون جنعیت، در حال حاضر دنیا بـا مشـکلی   با پیشرفت تمدن بشري و توسعه فناوري  ازدیاد 

در واقع آلودگی . به نام آلودگی هوا و زمین مواجه شده است که زندگی ساکمان کره زمین را تهدید می کند

روزي  هوا یکی از پدیده هاي زندگی مدرن امروزي و ناشی از پسماندهایی است که در اثر فعالیتهـاي شـبانه  

شـاید  . ختلف و انرژي استلید مواد غذایی، صنعتی، کاالهاي مپسماندها ناشی تو این. آید بشر به وجود می

رسانی کامل و یـا   م سوختدبتوان علل اصلی آلودگی هوا در احتراق ناقص جستجو کرد که طی آن بر اثر ع

 از آنجایی که ایـن . شود نسبت نامناسب هوا و سوخت، پس از احتراق، موادي که سوخته نشده وارد هوا می

  ).57(کننده هوا از آنها یاد می شود  هگذارند، به عنوان آلود مواد بر روي کل حیات اثر سوء می

باشد  آلودگی هوا به معناي ورود مستقیم یا غیر مستقیم مواد یا انررژي به داخل هوا توسط انسان می

نده و اکوسیستم و جنس مواد اندازد، به منابع ز شود که سالمتی انسان را به خطر می که منجر به آثار مضر می

. شـود  یط زیسـت مـی  هی و دیگر کاربردهاي قـانونی از محـ  آسیب می رساند و مانع دسترسی به وسائل رفا
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آلودگی هوا بویژه در مناطق شهري و شهرهاي بزرگ یک مسئله است که هم در کشورهاي توسـعه یافتـه و   

  ).58( آید هم در حال توسعه یک مشکل به حساب می

تواند یک پدیده محلی باشد، اما واضح است که ضـرورتاً یـک    آلودگی هوا بعضی اوقات میاگرچه 

آثـار آلـودگی   . کننده ممکن است تا فواصل دوردست انتقال یابـد  مواد آلوده. آید مسأله جهانی به حساب می

پرواضـح   بنـابراین . هوا ممکن است برخی اوقات تا یک هزار کیلومتر دور از منبع اصلی خود ظـاهر شـوند  

  ).59( المللی نیاز دارد است، آلودگی هوا به یک واکنش بین

هوا نیز همانند آب یکی از عوامل فوالعاده مهم حیاتی براي زندگی انسان است؛ عامـل حیـاتی کـه    

این عامل حیاتی اطراف زمین را فـرا گرفتـه اسـت و مـا     . بدون آن حتی لحظه اي زندگی امکان پذیر نیست

در هـوا مقـادیر زیـادي اکسـیژن وجـود دارد و      . گیـریم  خود را به وسیله تنفس از هوا می اکسیژن مورد نیاز

 در .ه حیاتی از اندازه الزم کسـر شـود  گذارند این ماد کنند و نمی یز پیوسته این موجود را تجدید میگیاهان ن

در  .ته اسـ یر شگرف هوا بر جسم و جان سخن رفته و آثار مخصوص هواي هر فصل بیان شـد ثاز تأ اسالم

پس مـا   خداست که بادها را فرستاد تا ابري را برانگیزد،«: فرماید یممورد نقش با اهمیت و حیاتی باد، قرآن 

  ).60( اش به وسیله آن زنده کردیم آن را به سوي سرزمین مرده راندیم و زمین را پس از مردگی

و یـا در جـایی    )61( نکنند تباهکاريفساد و خواهد تا زمین را بعد از اصالح  خداوند از انسانها می

تـوان اینگونـه    از این آیـه مـی   ).62(نیندازید و خطر  با دستان خود خویشتن را به هالکت: فرمایند دیگر می

شود و از آنجا که حیـات همـه    استدالل کرد که آلوده کردن هواي محیط زیست، فساد در زمین محسوب می

از ورود آلودگی آن جلوگیري کرد تـا انسـان بـه دسـت خـود بـه        موجودات زنده به هوا وابسته است، باید

  .هالکت نیفکند

مجمـع   1992نـوامبر   35مـورخ   37/47المللی دادگستري با اشـاره بـه تصـویب قطعنامـه      دیوان بین

مجمـع عمـومی ایـن    «هاي مسـلحانه اعـالم کـرد کـه      عمومی در مورد حفاظت از محیط زیست در درگیري

کند که تخریب محیط زیست که با ضرورت نظامی توجیه نشـوند بـه صـورت غیـر      یدیدگاه کلی را تأکید م

  ).63. (الملل موجود است متناسب انجام شده باشد، به روشنی مغایر با حقوق بین
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در  .شـده اسـت   افزارهـاي شـیمیایی آورده   در قالب جنگ) آلودگی هوا(در زمان حاضر نیز این امر 

به طور . شده استاعمال ممنوعیت استفاده از جنگ افزارهاي شیمیایی طول تاریخ تالش هاي بسیاري براي 

  .)64(مقررات الهه، استفاده از سم یا سالح هاي سمی ممنوع است  a، بخش 23بر طبق ماده مثال، 

  

 و زمين خاکآلودگي 

دهنده کره زمین و منبع همـه برکـات و    خاك نخستین و گرانبهاترین مایه تشکیل دهنده مایه تشکیل

خاك از مواد معدنی موحود در پوسـته زمـین تشـکیل شـده، بـه      . شود گهواره زندگی ابناء بشر محسوب می

ن مطلـب چنـین   سوره الرحمن در تأیید ای 14آیه . موجودات زنده از آنها ساخته شده استطوري که اجزاء 

را بـه عنـوان   ) پوشـش خـاك  (خداوند زمـین   .اي همچون سفال آفریدیم انسان را از گل خشکیده: گوید می

 )65( شـوند  کنند و از نعمات و برکات آن بهره مند می کرده است که ابناء بشر، در آن سکنی می» سنگفرشی«

ساخته شده بخورید و بیاشامید و در زمین به از آنچه که روزي شما «: فرماید و یا در جایی دیگر خداوند می

  .)66( »فساد و فتنه انگیزي نپردازید

هـاي   هنگام استفاده از مـین  خواهد تا در حقوق بشردوستانه نیز این مهم رعایت شده و از دولتها می

 ایـن هـر چنـد کـه    ؛ )67(داقل برسد حبتهاي خاصی را انجام دهند تا اثرات کورکورانه سالح به راقمزمینی، 

مهمـات منفجـر    یط زیست اشاره نشده است اما یک قانون عامی اسـت زیـرا  قاعده به طور کلی به حفظ مح

نشده در زیر خاك با گذشت زمان تجزیه شده و در اثر فعل و انفعاالت شیمیایى مواد زهر آلود اثر نامطلوبى 

  . گذارد بر خاك مى

رل سیاسی است کـه  نتاي، یک موضوع ک هستههاي  در حقوق بشردوستانه تهدید و استفاده از سالح

سـت را بایـد   دواصول تناسب، محدودیت خسارت به خاك دشمن، همینطور خطر آسیب به سرزمین کشور 

  .)68. (در نظر داشته باشد

گذاري شده باید ثبـت   ن سالح متعارف، محل زمین هاي مینپروتکل دوم کنوانسیو 7بر اساس ماده 

  .)69(اساس توافق دوجانبه به انتشار آنها بپردازد بر  نشود و در هر زمان ممک

و دیگر گازها و کاربرد انواع مایعات، مواد مشابه یا ادوات و  ها خفه کننده ی،استفاده از گازهاي سم

) ، بخـش اول مقـررات الهـه   23، مـاده  1925پروتکـل گازهـا   (منوع اسـت  گ منابزارهاي شبیه به آنها در ج
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ایـن ممنوعیـت بـراي آثـار جـانبی غیـر       . زا براي اهداف نظانی ممنوع است تشهمچنین استفاده از عوامل آ

  .)70(شود  عمومی و غیر مهم سایر مهمات مجاز اعمال نمی

، ممنوعیتهاي جامعی را در 1993ژانویه  13هاي شیمیایی ر مورد سالحدکنوانسیون سازمان ملل نیز 

المللی  هاي شیمیایی همینطور مقررات کنترل بینحالس ، ذخیره، انتقال و استفاده ازدارتباط با توسعه، تولی

  .)71. (اجراي این مقررات در بردارد

  
  حيوانات و گياهاناز بين بردن 

هاي  مندي زیادي وجود دارد و بدون حضور آنها، حیات انسان و سایر گونهدسوحیوانات و گیاهان 

 – 32خداوند متعال در آیات . اند عبث خلق نشدههدف و  هیچکدام از آنها، بی. دیگر، غیر ممکن می گردد

ما آب فراوانی فرو ریختیم، . پس انسان باید به خوراکش با تأمل بنگرد«: فرماید سوره عبس چنین می 24

زیجات، زیتون، درخت خرما  هاي فراوان، انگور، سب پس در آن دانه. را از هم شکافتیمسپس زمین 

  .)72(هایتان باشد  و دام زرگ و چراگاه رویاندیم تا مایه برخورداري شماهاي پر از درخت تناور و ب بوستان

فرستیم و آن را در زمین  و از ابر آبی به اندازه فرو می: فرماید مؤمنون می 18 – 19خداوند در سوره 

هـاي   دهورکنیم که هم فـرآ  د میجا میدهیم و ما در بردن تواناییم و با آن باغهاي خرما و انگور براي شما تولی

  .خورید زیادي در آن براي شما هست و هم از آن می

 ،دستافر اي جهاد میرب هنگامی که لشکري را پیامبر: مودنداز امام صادق نقل شده است که فر

داد و  یارانش را در مقابل خود قرار می نشانید و کرد و او را در کنار خود می ت میفرمانده لشگر را دعو

شکنی نکنید و هیچ درختی را قطع نکنید، مگر اینکه ناچار  به سوي جهاد حرکت کنید، پیمان: سپس فرمود

ی را براي امام صادق نقل شده است که پیامبر هنگامی که فرمانده از یزهمچنین در روایت دیگري ن. شدید

و درخت باروري را  دآب غرق نکنیزنید و آن را در ندرخت نخل را آتش «: فرمود داشت می جهاد اعزام می

ایتان ناچار گر اینکه براي غذمو چهارپایان حالل گوشت را نکشید، ...قطع نکنید و زراعتی را نسوزانید

   .)73. (شوید

هاي ، استفاده از سالحنیز تکل سوم کنوانسیون سالحهاي متعارفوپر 2ماده  4بر اساس بند 

 مخالفطبیعی به وسیله طرف  قمگر اینکه این مناط ،گیاهان ممنوع است تصادفی علیه جنگلها یا دیگر انواع
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 ار گرفته باشد یا خود آنها اهدافربه منظور پوشش، پنهان شدن یا استتار یک هدف نظامی مورد استفاده ق

ه با هر اري کهاي انفج تلهاستفاده از این پروتکل،  aبخش  1، بند 6همچنین بر اساس ماده . نظامی باشد

  ).74(اند با حیوانات یا مراقبت از آنها در همه شرایط ممنوع است  شی مورد جمله قرار شدهرو
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  گير نتيجه
 
یدگاه اسالم و حقوق بین الملل بشردوستانه بر حفظ محیط زیست و جلوگیري از تخریب این موهبت د

اسالم و حقوق بشردوستانه هرکدام از منظر خود به حفاظت از محیط زیستی پیرامون بشر تاکید . الهی است

  . ویژه اي داشته و این امر را از دریچه قواعد مختلف تبیین نموده اند

می توان یکی از قربانیان اصلی جنگهاي بشر از ابتدا تا کنون را محیط زیست بر شمرد که در  بدون تردید

برخی اوقات اثرات مادي و معنوي این بحران بر بشریت ، بعد از سپري شدن سالیان سال مشخص و 

  .آشکار می گردد

و اسناد بشر قواعد و مقررات مندرج در اسالم به عنوان مبین خاتمیت و جامعیت ادیان الهی 

یکی از  آلوده نمودن عناصر محیط طبیعی، همچنین فطرت و کرامت انسانی استوار است دوستانه بر مبناي

و این امور نمایانگر این مهم می . شود ن حقوق بشردوستانه محسوب میمصادیق جرم در اسالم و همچنی

بروز اولین سند بشردوستانه توسط باشد که منابع اسالمی و به خصوص کالم وحی الهی چندین قرن قبل از 

پرداخته و حفاظت از آن را وظیفه  به عنوان امانتی الهی اشخاص بین المللی به اهمیت حفظ محیط زیست

 .بشریت دانسته است

در  ها دشوار و بر کیفیت زندگی آنها بدون داشتن محیطی سالم و امن، ادامه زندگی براي انسان

 .اردمنفی می گذ اتتأثیر تمامی شئون
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 Societal attitudes towards Islam and International Humanitarian Law on 
Environmental Protection 

 Mahmood Golestani * _ ** Elham Pahlevani  

Abstract 

 The main goal of protecting the environment in the Islamic sources and 
documents humanitarian avoid damaging natural elements.  The Environment is 
God's gift that benefits and the preservation of its effects on human life and 
promote human dignity, growing to be.  Islamic law and international human 
rights instruments related to environmental rules aimed at the common good of 
humanity, especially consider and express the right of the environment has 
obligations and responsibilities, the environment.  Therefore, any action that is 
inconsistent with the common interests of humanity must be prosecuted.  

 Origins of human rights, human dignity issue.  Holy Quran verse ٧٠ of Sura 
Asra Board "va Laqhad Karramna Bani Adam" focuses on the creation of 
mankind glorify God.  One of the main tasks of human lives, except that it's 
important to live in a safe environment, not possible.  

 The importance of environmental conservation for human society and the 
increasing risks due to armed conflict and the advancement of technology, it 
puts at risk the natural elements, the idea of environmental protection in the 
international community that the activities of international law, the Many 
international conventions and multiple sources of data.  

   In a word, it can be concluded that the Islamic authoritative sources (several 
centuries before the emergence of the first document of humanitarian) aid 
documents and has a special emphasis on the environment and people, 
especially the destruction of the environment, armed conflict picks discouraged. 

 Key Words: Islam, international humanitarian law, Preserve and protection of 
the environment.  
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