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 مقدمه

 به است،بشر در جهان امروز است که با خطر نابودی مواجه  معضالت نیترمهممحیط زیست از 

که مادر مهربان طبیعت که زمانی دست و دامنش پر از ثروت و برکت بود، اکنون در فقر  یاگونه

جهان  یهاجنگلهکتار از  38در هر دقیقه حدود  دهدیمآمارها نشان  .بردیمو فالکت به سر 

به  .جانوری در معرض انقراض قرار دارند یهاگونه. بسیاری از (97: 1372)لواسانی،  شودیمنابود 

 25و  اندرفتهاز بین  دارانمهرهدرصد  60نزدیک به  2014تا  1970گزارش سازمان ملل از سال 

  .(www.isna.ir ،18/5/1398) اندینابودمعرض در  مهرگانیبدرصد  42تا 

کشاورزی و آلودگی نفتی، محیط  یآلودگ، هاندهیشو، هازبالهعالوه بر این، آلودگی صنعتی، 

 هاانوسیاقبه  هارودخانهو  هااچهیدرزیست را با بحران مواجه کرده است. به قدری آب آلوده، از 

این  .(70: 1364)آذرنگ، « اقیانوس ... در حال مرگ است»: اندگفته که برخی از دانشمندان دزیریم

این پدیده در اثر مصرف  .معضالت زیست محیطی است نیترمهمدر حالی است که آلودگی هوا از 

، مرگ هاجنگلفسیلی، افزایش شگرف اتومبیل، گسترش مراکز صنعتی، تخریب  یهاسوخت

شدن زمین ازن و گرم هیال... ایجاد شده که موجب پارگی  و یاگلخانهزیستی، گازهای  یهاگونه

در اروپا، افزایش بیش از حد گوگرد،  فقط، (WHO) شده است. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی

 .(112: 1388)رحیمی،  دشویمسال  65هزار نفر از اشخاص باالی  13تا  6ساالنه باعث مرگ 

 توسعهدر اثر  تاًتخریب محیط زیست عمد ،دهدیمپیشین نشان  یهادادهآمارها و  کهچنان

اقتصادی جهان که به  یهاقدرتتوسعه و صنعت  ژهیوبه ،پدید آمده است شدنیصنعتاقتصادی و 

و  هاپرداخته و خطر ترشیبگسیخته به صنعت و تولید، با هدف کسب سود هر چه صورت لجام

، این در حالی است که از منظر اندآوردهپیامدهای ناگواری را برای محیط زیست انسان به ارمغان 

چراکه حیات بشر در ابعاد  ،ردار استشریعت، حق محیط زیست انسان، از اولویت ویژه برخو

، مراتع هاجنگلرو قرآن کریم، قطع درختان، تخریب به محیط زیست وابسته است. از این شگوناگون

 .(205)بقره: و مزارع، نابودکردن نسل حیوان و انسان را از مصادیق افساد در زمین دانسته است 

چراکه توسعه و  ،نیست پوشیدنیچشماز طرفی حق بشر در توسعه، تولید و صنعت نیز 

دارد.  یاکنندهصنعت در بهبود زندگی بشر، درآمدزایی اقتصاد جهان و نیروی کار نقش تعیین

هُوَ أنشأکُمً مِنَ االَرضِ » :بشر دانسته است فهیوظقرآن کریم، عمران و آبادانی زمین را  کهچنان
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)هود: « د و عمران و آبادانی آن را از شما خواستست که شما را از زمین آفریا او؛ هایفواستَعًمَرَکُمً 

و شامل صنعت، است . روشن است که عمران و آبادانی، از گستردگی و شمول برخوردار (61

 .شودیم... کشاورزی، دامداری و 

این  .شودیمست که تزاحم میان حق بر محیط زیست انسان با حق بر توسعه آشکار ا اینجا

زاحم از منظر تاین رفع  راه ترسیمنوشتار در پی تبیین دالیل لزوم رعایت هر یک از حقوق یادشده و 

 است.شریعت 

 شناسیمفهوم .1

 . محیط زیست1. 1

ه ب« طحَو» شهیرواژه عربی، اسم فاعل از باب افعال از  «محیط» در لغت: «محیط زیست»

و  (163: 1986)معلوف، کننده، دربرگیرنده، محل زندگی انسان و اقیانوس است معنای احاطه

. بنابراین (1771: 2ج ،1388 معین، ؛584: 1357)عمید، به معنای زندگی و حیات است  «زیست»

 .است هگرفت و نیز آنچه زندگی را در براست از نظر لغت به معنای محل زندگی « محیط زیست»

ر شده است: د مطرحگوناگونی  یهافیتعرمحیط زیست  درباره در اصطالح: «محیط زیست»

 ومحیط زیست شامل آب، هوا، خاک »اقتصادی اروپا آمده است:  متن حقوقی شورای جامعه

. در حقوق (5: 1379)کیس و دیگران، « عوامل درونی و بیرونی مربوط به حیات هر موجود زنده است

 زیر است:های ؤلفهشامل م «محیط زیست»فرانسه، اصطالح 

 یهاگونهجانوری و  یهاگونهمنابع طبیعی زنده و غیرزنده از قبیل هوا، آب، خاک، 

ه بارز منظره طبیعی و اموالی ک یهایژگیوگیاهی، تعامل آنها در یک اکوسیستم کامل و 

 ،)فهیمیتاریخی  یهامکان، از قبیل بناها، دهندیمبخشی از میراث فرهنگی را تشکیل 

1391 :96). 

 :اندگفتهبرخی 

هیچ متن حقوقی که محیط زیست را به صورت جامع و مانع تعریف کرده باشد وجود 

، بلکه در آنها از اندنکردهتعریفی از آن  اندشدهندارد و قوانینی که در این باره وضع 

سخن گفته  مناظر محیط زیست در رابطه با سه عنصرِ طبیعت، منابع طبیعی و شهر و

 .(7: 1374زاده انصاری، )تقیشده است 
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ت محیط زیست ایران، از محیط ولی در مجموع تعریفی که مجموعه قوانین و مقررات حفاظ

 :رسدیم نظر به ترمناسبهم از نظر لفظ و هم از نظر محتوا و جامعیت،  زیست مطرح کرده،

یکی، اجتماعی، اقتصادی، محیط زیست فضایی است با تمامی شرایط فیزیکی و بیولوژ

و مجموعه روابط  شودیمکننده در آن را شامل سیاسی و غیره که همه موجودات زیست

 .(23: 1ج ،1383)دفتر حقوقی و امور مجلس،  ردیگیمرا در بر  آنهابین 

 :شودیمشناسان به دو بخش تقسیم بنا به نظر کار محیط زیست

 محیط زیست طبیعی: .الف

که در تشکیل آن بشر نقشی نداشته، بلکه  گرددیمبه آن بخش از محیط زیست اطالق 

، هارودخانه، هادشت، هاکوه، مراتع، هاجنگلخدادادی است و شامل  یهاموهبتاز 

محیط زیست طبیعی،  دهنده. عوامل تشکیلگرددیم...  و اندازهاچشم، هاباتالقدریاها، 

 باشدیم)خاک، آب و هوا(  جانیبشامل عوامل جاندار )گیاهان و جانوران( و عوامل 

 .(18: 1385)فیروزی، 

 که به دست بشر گرددیمبه آن بخش از محیط زیست اطالق »محیط زیست انسانی:  .ب

 .)همان( «باشدیمساخته شده و زاییده تفکر او 

 

 توسعه .2. 1

لفظ  ، معادل(352: 1357 )عمید،به معنای فراخی و گشادگی  عربی، یاواژه :لغت در« توسعه»

یافتن، ، به معنای رشدیافتن، گسترشdevelopاست، که مشتق از واژه  development انگلیسی

 .(335: 1398و دیگران،  شناسحق)رفتن، و آبادشدن است پیش آشکارشدن،

ده کرمطرح  خلدونابننخستین بار اش را به مفهوم امروزی «توسعه» در اصطالح: «توسعه»

 .ستمطرح کرده ادرباره آن مطالب فراوانی  دانسته و «توسعه»را معادل مفهوم  «عمران»او  .است

« انّ العلوم انّما تکثر حیث یکثر العمران» :تکثر علوم را مالزم تکثر عمران دانسته و گفته است مثالً

ش را علوم متداول زمان همه «علم العمران»بردن عبارت کاربهبا  یو .(434: 1408، خلدونابن)

بر سیاستی و  ،عمران باید روشمند دیگویم ،همچنین .(435)همان:  دانستیمعمران  مجموعهزیر

 .(301)همان:  آن حاکم باشد
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بر اساس نظر ایو ژاک  .شده است مطرحگوناگونی  یهافیتعر «توسعه»برای  ،حاضر عصردر 

 اشکه برای بهترکردن زندگی شودیمو کارهای انسان گفته  هاتیفعالبه تمامی  «توسعه» ،کوستو

چندبعدی  یرا جریان «توسعه»دارو تو .(92: 1396آرا و دیگران، )مهر دهدیمدر محیط زیست انجام 

نیز  مردم و نهادهای ملی و عامهکه مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی  داندیم

فرهنگ علوم در  .(135: 1370دارو، تو)کردن فقر مطلق است رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه

گسترش ظرفیت نظام اجتماعی برای برآوردن احتیاجات »عبارت است از:  «توسعه»، سیاسی

 .(80: 1366 بخشی،)آقا« محسوس یک جامعه

 نیتراسبمنمطرح شده،  «توسعه» دربارهگوناگونی که  یهافیتعراز میان  رسدیمبه نظر 

 مصوب مجمع عمومی سازمان ملل ،«حق توسعه»اعالمیه  مقدمهتعریف، همانی است که در 

 شده است: ذکر ،متحد

توسعه فرآیندی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که با هدف بهبود مستمر 

افراد، بر اساس مشارکت فعال، آزادانه و هدفمند آنها، هم در  همهرفاه کل جامعه و 

 .(11: 1387)خرازی،  ابدییمآن تحقق  انجام و هم در توزیع عادالنه مزایای ناشی از

 ت. خوبی لحاظ شده اساساسی مربوط، به یهایآزادهم حقوق بشر و هم  ،در این تعریف

 جایگاه حق بر محیط زیست در شریعت .2

و مکان  بدون مرز زمان هاانسانحق عمومی و متعلّق به همه  ،شریعت، محیط زیستاز منظر 

نژاد، مرد و  وموجود روی کره زمین از هر رنگ  یهاانسانکه همه  طورهمان ااست، بدین معن

ره خاکی ک عرصهکه در آینده پا به  ییهاانسانمحیط زیست حق دارند،  برزن، بزرگ و کوچک، 

از جمله بر همه  ،هاانسان همهرو بر حیط زیست حق خواهند داشت، از اینم بر نیز گذارندیم

سانند و الزم است در حفظ محیط زیست به هر نحو ممکن بکوشند و به آن آسیبی نر ،هادولت

د ونشمی ،هدیگر، از نسل حاضر و آیند یهاانساندن آسیب، موجب تضییع حقوق کردر صورت وارد

 شود، از جمله: میاقامه  یل فراوانی بر امور یادشدهو ضامن خواهند بود. دال

 نصوص .1. 2

اهتمام دین اسالم به محیط زیست به حدّی است که در منطق قرآن کریم قطع درختان، تخریب 

و اذا » است:انسان، از مصادیق افساد در زمین  ، مراتع و مزارع، نابودکردن نسل حیوان وهاجنگل
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گاه روی برگرداند )یا به ریاستی رسد(  و هر؛ النسلَ و یُهلِک الحرثَ و هایفسِدَ تولّی سَعی فی األرضِ لیُف

 گفتهبنا به  .(205)بقره: « که در زمین فساد نماید و حرث و نسل را نابود سازد کندیمکوشش 

اعم از نسل انسان « نسل»، گیاه به معنای عام و مقصود از هیآاین در « حرث»مفسّران، مقصود از 

 .(44: 2ج ،1430؛ طبرسی، 96: 2ج ،1393)طباطبایی، و حیوان است 

 حتّی در جنگ، مردم را از بریدن درختان و تخریب محیط زیست نهی اکرمپیامبر 

( هاجنگ)در ؛ هایالراً الّا أن تَضطَرّوا و ال تَقتُلوا شیخاً فانیاً و ال صبیّاً و ال إمرأةً واَل تَقطَعُوا شَجَ»: کردندمی

ی در میان ضرورت آنکهاز کشتن پیرمردان، کودکان و زنان بپرهیزید، درختان را قطع نکنید مگر 

ایی در یختن سمّ و مواد شیمیمسلمانان را از رهمچنین، ایشان  .(27: 5ج ،1375 )کلینی،« باشد

لقی السّم یُأن  اهلل: نهی رسول نیالمؤمن ریامقال » اند:کلی نهی کرده طور بهسرزمین دشمن، 

بالد مشرکان  )مجاهدان را( از ریختن سمّ در خدافرمود: رسول  مؤمنان ریام؛ فی بالد المشرکین

 .(28)همان: « نهی کرده است

 .اندداشتهمردم را از واردکردن کمترین آسیب به محیط زیست بر حذر  معصومامامان 

ا جایز قضای حاجت در ساحل روده؛ والیجوز التغوّطُ علی شُطوطِ األنهار»فرمود:  یعلامام 

 رساندیم. دّقت در مجموع آیات و روایات باب ما را به این نتیجه (29 :1ج ،1364 وسی،ط)« نیست

 که:

 برخوردار است. یاژهیومحیط زیست در شریعت از اهمیت  .1

ت، به محیط زیس راجع کسچیهاست و در شریعت،  هاانسان همهمحیط زیست، حق  .2

 امتیاز خاصی ندارد.

زیست از  به محیطراجع  هاانسان همهحق بر محیط زیست، مرز زمانی و مکانی ندارد و  .3

 حقوق یکسانی برخوردارند.

مراه به هو از نظر کیفری مجازات است تخریب محیط زیست از نظر حقوقی دارای ضمان  .4

 :. در روایتی آمده استدارد

أن یُغرم قیمة ما استهلک و أفسَدَ، و یُضربَ  ... أنّه قَضی فی من قَتَل دابّة عَبَثاً، او قَطَعَ شَجَراً، او أفسَدَ زَرعَاً

کسی که حیوانی را بیهوده بکشد، یا درختی را قطع  درباره یعلامام ؛ جَلداتٍ نکاالً

را که  چهآنحکم فرمود که باید چنین کسی قیمت  ... نماید یا زراعتی را تخریب نماید و
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تباه کرده به عنوان غرامت بپردازد، عالوه بر این چند تازیانه از باب تأدیب بر او نواخته 

 .(95: 17ج ،1409)نوری، شود 

 

 تعدال قاعده .2. 2

؛ أمُرُ بالعدل واالحسانیاِنَّ اهللَ »: است دهکردر مواضع گوناگون، مسلمانان را به عدالت امر  میکر قرآن

این  .(90نحل: )« با مردم به عدل و داد رفتار کنید و به آنان نیکی نمایید دهدیمخداوند فرمان 

بنای عقال  معروف است و مدرک آن روایات، دلیل عقلی و« قاعده عدل و انصاف»قاعده در فقه به 

یل عقل و دل)دقت در محل کاربرد قاعده و دالیلی که اقامه شد  .(160-159: 1417)مصطفوی، است 

را ، زیکه، محیط زیست بدون شک از مواضع کاربرد این قاعده است دهدیم، نشان (بنای عقال

دار باشند، به محیط زیست از حقوق یکسان برخور راجع هاانسان همهمقتضای عدالت آن است که 

شتی، کسرنشینان یک  منزلهزمین به  کرهساکنان  همهو  ناپذیر استچراکه محیط زیست تجزیه

حیط زیست باید استفاده هر فرد یا هر نسل از م ،. بنابرایناندکیشردر مجموع سود و زیان آن 

و موجب ضمان ت اسغیرعادالنه، اضرار به حقوق دیگران  یبرداربهره . در نتیجه،ادالنه باشدع

 خواهد بود.

 

 قاعده احترام مال مسلمان .3. 2

مقصود از این قاعده آن است که مال مسلمان مصونیت دارد و تصرف مجّانی در آن و تجاوز به 

متشرعه بر این قاعده اقامه شده است، از  رهیسدالیلی از روایات و  .(24: همان)آن جایز نیست 

و حُرمة ماله کحرمة  ... سبابُ المؤمن فسوق»فرمود:  امبریپکه  باقرجمله روایت موثقی از امام 

... و حرمت مال مؤمن همانند حرمت خون  دادن به مؤمن موجب فسق و فجور استدشنام؛ دمه

تشبیه مال مؤمن به خون وی در این حدیث نهایت اهتمام را  .(360: 2ج ،1388 )کلینی،« وی است

. نظر به اینکه بسیاری از کشورهای جهان، رساندیمبه رعایت اموال مسلمانان در شریعت 

و مراتع  هاجنگلزمین از آب، هوا، خاک،  کرهنشین است و از طرفی محیط زیست مسلمان

محیط  گفت توانیملذا  است،حفاظت و سالمت  از نظر ناپذیربه هم پیوسته و تفکیک ایمجموعه

، همانند خون مسلمانان الزم شزمین، در حکم اموال مسلمانان است و رعایت احترام کرهزیست 
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و از نظر حقوقی ضامن  اندمجازات ستهیشااست و مرتکبان تخریب محیط زیست، از نظر کیفری 

 جبران خسارت آن خواهند بود.

 

 الضرر قاعده .4. 2

ط به روایات مربو .(243: 1417 )مصطفوی،معنای قاعده عبارت از نفی حکم ضرری در شریعت است 

روایتی که  نیترمهم .(213: 1ج ،1386بجنوردی،  ؛244)همان: این قاعده تقریباً در حدّ تواتر است 

، صطفویم) استاست که میان فریقین مشهور « ضرارالضرر و ال»مدرک قاعدة یادشده است، حدیث 

ر و الضرار الضر»فرمود:  امبریپ اساس برخی از روایات، بر .(211: 1، ج1386؛ بجنوردی، 244: 1417

« ال» دیگویمطوالنی  یبحث کردنمطرحخمینی با  موسوی .(334: 4ج ،1404)صدوق، « فی االسالم

بوده، می از آن جهت که حاکم اسال امبریپدر روایت ناهیه است و نهی در آن، حکومتی است، 

کرده است  ده و آن را تحریمکرزدن به یکدیگر نهی ومتی صادر کرده و مردم را از ضرردستور حک

 .(117: 3ج ،تایب)موسوی خمینی، 

حرام  رساندن به یکدیگر در اسالمضرر» شده چنین است:معنای حدیث بر اساس دیدگاه یاد

رده است، بدین کلزم به جبران ضرر به نظر نراقی، شارع با حکم یادشده مردم را م کهچنان ،«است

غیر موجب  پس اضرار به .ندکهر کسی که موجب ضرر و زیان به غیر شود باید آن را جبران  امعن

 استهم در احکام تکلیفیه جاری  قاعده الضرر ،. بنابراین(65-51: 1417)نراقی، ضمان خواهد بود 

نمودن هر یک از کردن، و از انتفاع خارجتخریب، آلودن، نابود»و هم در احکام وضعیه. در نتیجه 

کلیفی حرام عناصر محیط زیست، به دلیل اینکه متعلق به عموم هستند، اضرار به غیر و از نظر ت

 .(74: 1391)فهیمی،  «ضمان است و از نظر وضعی محکوم به بطالن و عدم نفوذ، و

 

 دلیل عقل و بنای عقال .5. 2

است و تخریب محیط  هاانسان همهکه محیط زیست حق  دهدیمتجزیه و تحلیل عقلی نشان 

عقل حکم  زیراو از نظر کیفری مجازات خواهد داشت،  است زیست از نظر حقوقی دارای ضمان

زمین به آن وابسته است و اگر آسیب جدّی بر آن  کرهروی  یهاانسان همهحیات  آنچه کندیم

کند چنین امری الزم عقل حکم می، ردیگیمدر معرض خطر قرار  هاانسان همهوارد شود، زندگی 
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ضمانت حقوقی و  شقرار گیرد و برای تخریب هاانسان همهصیانت و حمایت جّدی  است مورد

برخی افراد نادان به دست دن کشتی کرمجازات کیفری در نظر گرفته شود وگرنه همانند سوراخ

 .کندیمسرنشینان را غرق  همهخواهد بود که 

 یهاثاقیمو در  اندل شدهقائ یاژهیوجهان برای محیط زیست انسان اهتمام عقالی که چنان

کنفرانس ملل  1972که در سال  یاگونهبه  ،انددادهبرای آن جایگاه رفیعی اختصاص  یالمللنیب

 6000که بیش از  ،در این کنفرانس .محیط زیست در استکهلم سوئد تشکیل شد بارهمتحد در

ه اعالمیه محیط زیست صادر شد که ب درباره یاهیاعالمکشور جهان حضور داشتند،  113نفر از 

اد شده استکهلم مشهور شده و در ماده یک آن، محیط زیست به عنوان حق بنیادین انسان قلمد

پیدا کرد و  یالمللنیب جنبهدر نهایت مسائل مربوط به محیط زیست  .(11: 1385)فیروزی، است 

محیط زیست  المللنیبحقوق »حیط زیست تدوین شد و در آن آمده است: م المللنیبحقوق 

 .(25 :همان)« است که هدف آن، حفاظت از محیط زیست است یالمللنیبمجموعه قواعد حقوقی 

 جایگاه حق بر توسعه در شریعت .3

عه و عمران که در قرآن کریم، توس یاگونهبه  شده،توسعه و عمران، سخت اهتمام به در اسالم 

ن از توسعه و عمران زمی ،همچنین .(61)هود: بشر پس از خلقت دانسته شده است  فهیوظزمین 

و نیز  (166: 91خطبه ، البالغهنهج)هدف هبوط آدم بر زمین شمرده شده است  نیترمهماولین و 

ن همواره مداد شده و مؤمناقل یمهدحکومت موعود امام  یهاشاخصتوسعه و رفاه عمومی از 

 .(83: 51ج ،1415)مجلسی،  برندیمدر انتظار آن به سر 

راحتی ده و بهزمین بو کرهاز دیدگاه اسالم، حق توسعه و عمران از حقوق مهم بشر در  ،بنابراین

 :ین استچن دالیل این مطلب نیترمهمفرد یا دولتی را از حق یادشده محروم کرد.  توانینم

 نصوص .1. 3

 آنهاکه برخی از  دهندیمرا در زندگی بشر نشان  توسعه و عمران آیات و روایات فراوانی جایگاه

 :کنیمیمنمونه ذکر را از باب 

ست که شما را از زمین آفرید و عمران و ا او؛ هایفهُوَ أنشأکُمً مِنً األرضِ واستَعمَرَکُم ». 1. 1. 3

عمران و آبادانی  ،که اوالً دیآیمبه دست  هیآاین با دقت در  .(6 )هود: «شما خواست آبادانی آن را از
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از صنعت،  شودیمنامیده  «توسعه»اموری که امروزه  همهشده در آیه، عام و گسترده است و مطرح

اهتمام دین اسالم به توسعه و عمران به حدّی  أ،ثانی .آن است... مشمول  کشاورزی، دامداری و

بشر پس از خلقت دانسته شده است، چراکه  فهیوظ، توسعه و عمران زمین، مذکور هیآاست که در 

: دیگویمخواستن عمران و آبادی است. زمخشری  از باب استفعال و به معنای طلب و« استعمر» واژه

مفاد آیه عبارت  ،. بنابراین(407: 2ج ،تابی)زمخشری، « معنای استعمار، امر به عمران و آبادی است»

آبادانی  ب عمران و آبادانی زمین با کشت و زرع، صنعت و تولید و هر آنچه عمران واست از وجو

 اشحذف شده و حذف متعلق بر عمومیت و گستردگی« استعمر»، زیرا متعلق فعل شودیمنامیده 

 .(174: 1368 )تفتازانی،داللت دارد 

خداوند آدم را پس از توبه، ؛ أرضَهُ بنسلهفَاَهبَطَهُ بَعدَ التَوبة لِیَعمُرَ »فرمود:  یعلامام . 2. 1. 3

بارت عالم در  .(166 :91خطبه ، البالغهنهج)« در زمین فرود آورد تا با نسل او زمین را آباد سازد

 نیترمهملین و به معنای غایت است. در نتیجه در این حدیث توسعه و عمران زمین از او« لِیَعمُرَ»

 هدف هبوط آدم در زمین شمرده شده است.

عمارة البالد  ولیکُن نَظرُک فی»خود به مالک اشتر فرمود:  عهدنامهدر  یعلامام . 3. 1. 3

مین، بیش از زعمران و آبادانی  درباره اتشهیاندباید ؛ أبلغَ مِن نَظرک فی استجالب الخراج

برای امر است « لیکُن»ر د. الم (688: 53نامه ، غهالبالنهج)« مالیات باشد یآورجمع درباره اتشهیاند

شش در که تالاست به صورت الزامی به مالک فرمان داده  امامپس  .و داللت بر وجوب دارد

قوام  هیمات، مالیات باشد، با اینکه مالیا یآورجمعدر  شعمران و آبادی زمین، بیش از تالش

ن را به توسعه و عمران زمی شدّت اهتمام امام توصیهروشن است که این  .حکومت است

یادشده  شود. نیز از حدیث شجایگزین تواندینمدیگر که هیچ چیز  و این چیزی است رساندیم

بال دریافت او در ق .حاکم اسالمی عمران و آبادانی زمین است مهماز وظایف  که شودیماستفاده 

 خواهد بود.مالیات، مسؤل توسعه و عمران و آبادانی کشور 

قطّ، یُرسَل السماءُ  قبلهانعمة لم یتنعّموا  یالمهدیتنّعمُ امّتی فی زَمن » فرمود: پیامبر. 4. 1. 3

 یاگونهامّت من در زمان حکومت مهدی به  ؛علیهم مِدراراً وَ التَدَعُ األرضُ شیئاً من نباتِها الّا أخرجَته

و  باردیم آنها، آسمان پیوسته باران رحمتش را بر شوندیم مندبهرههی اال یهانعمتاز  سابقهیب
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این حدیث نیز جایگاه مهم  .(83: 51ج ،1415)مجلسی،  «سازدیمرا آشکار  شیهایدنییرو همهزمین 

که اصل توسعه و عمران زمین مطلوب  ا، بدین معندهدیمتوسعه و عمران را در شریعت نشان 

است و مؤمنان، پیوسته در  حکومت جهانی امام مهدی یهاشاخصکه از  یاگونهبه  ،است

 .برندیمبه سر  شانتظار تحقق

 

 قاعده سلطنت .2. 3

ه که گون معنای قاعده آن است که مالک بر مال خویش به نحو کامل و شامل تسلّط دارد، هر

مصطفوی، ) نیستتصرفات حالل او بر سر راه در آن تصرف کند و هیچ مانعی  تواندیمبخواهد 

1417 :136). 

 برحدیث  داللت .است« النّاس مسلطون علی اموالهم»دلیل این قاعده، حدیث نبوی  نیترمهم

 :1417 ؛ مصطفوی،41: 3ج ،1430)انصاری، انواع سلطنت تمام است  بر اشسلطنت و فراگیری قاعده

بعه شیعه از کتب ار زیرا مرسل است و در هیچ یک .، ولی این حدیث از نظر سند اشکال دارد(136

یث از ذکر نشده است. در نتیجه حدیث یادشده با عنوان خاص خود معتبر نیست ولی مدلول حد

 .شودیمه ، استفاداست صحیح آنهاو برخی از  شدهروایات فراوانی که در ابواب معامالت وارد 

وه بر این، . عال(137: 1417)مصطفوی، قاعده سلطنت، مدلول روایات فراوان و معتبر است  ،بنابراین

ر در مگ ،سیره عقال بر تسلط کامل و بدون محدودیت صاحب مال بر مالش استقرار یافته است

یز از دالیل وانگهی تسالم فقها بر مدلول قاعده ن .)همان(که ضرر یا حرمتی در میان باشد  جایی

 .)همان( رودیماعتبار آن به شمار 

در محدوده اموال شخصی، عمومی و دولتی  هادولتقاعده سلطنت اقتضا دارد که اشخاص و 

 نهیزمبا پرداختن به صنعت و افزایش تولید  و به تناسب مالکیت به هر نحو که بخواهند تصرف کنند

به موجب قاعده یادشده کشورها حق دارند در پیشرفت  آورند.اموال و کشور خود را فراهم  توسعه

األرضی خود منابع معدنی و ذخایر تحت ز خود بکوشند،صنایع مهم و راهبردی مربوط به نفت و گا

 توانینم ودی منجر به تخریب محیط زیست شود... منتها اگر این امور تا حد ند وکنرا استخراج 

جهات، بهترین  همهبلکه باید با سنجش  شده به طور کلی محروم کرد،مالکان را از سلطنت یاد

 .یافت، هم برای رعایت قاعده سلطنت و هم رعایت حق بر محیط زیست، را حلراه
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 دلیل عقل و بنای عقال .3. 3

رمنفعت و پُ که امور رساندیمتوسعه و عمران، ما را به این نتیجه  دربارهتجزیه و تحلیل عقلی 

یرمستقیم، مستقیم یا غ ،هاانساندر زندگی  ،دارای مصلحت فراوانی همانند صنعت، نفت و گاز

د. اکنون محروم شو آنهانقش مفید و تأثیرگذار دارند و از دیدگاه عقل، روا نیست که بشر از 

مرار معاش اصنعت، سهم باالیی در درآمدزایی اقتصادی دارد و نیروی کار فراوانی در بخش صنعت 

سیاسی جهان ت اقتصادیمنبع تأمین انرژی بشر است و در معادال نیترمهمنفت و گاز  .کنندیم

ت فناوری اقتصادی جهان مربوط به آن است. صنع یهافرصتاهمیت راهبردی دارد و بسیاری از 

برای صنعت  هادولترو از این .و محرّک صنایع فراوان دیگر است رودیمبخش به شمار رهایی

نعت خودرو صوط به ، مربهادولتند و بخش مهمی از درآمدهای ملی اقائل یاژهیوخودرو اهمیت 

ز نیست رمنفعت و دارای مصلحتی در این حدّ، جایسازان است. به حکم عقل از امور پُو قطعه

و محروم  مردم بیکارو تعطیل،  ششود و این همه صنعت و تولید در ابعاد گوناگون یپوشچشم

تفاق برای االدلیل قاطعی در برابر آن وجود داشته باشد. وانگهی عقالی جهان ب آنکهمگر  ،شوند

تاکنون هیچ کشوری  .کنندیمکشورها از آن حمایت  همهو  اندقائلصنعت و عمران اهمیّت ویژه 

حلی هستند عقال به دنبال راه همه، بلکه همحیط زیست دست از توسعه و عمران نکشید سبببه 

 آن هر دو حق محفوظ بماند. هیساکه در 

یست منعقد زحفاظت و حمایت از محیط برای که عقالی جهان،  یالمللنیب یهاثاقیمدر 

. توسعه (364: 1380)موسوی، است شده تأکید بر آن و  ،توسعه اقتصادی و اجتماعی حمایتاز ، اندکرده

ن ملل، در مجمع عمومی سازما 1986به قدری نزد عقالی جهان مهم است که در ش در ابعاد وسیع

 ناپذیرنکاراحق جهانی و  عنوان بهدر این اعالمیه حق توسعه  .اعالمیه حق توسعه به تصویب رسید

 .(35-28: 1387)خرازی، و بخش جدانشدنی حقوق اساسی بشر شناخته شده است 

برخوردار است  یاژهیوو از جایگاه  ناپذیراز منظر شریعت، حق توسعه و عمران، انکار ،بنابراین

اشت و حق بر محیط زیست را بر آن ترجیح آن را کنار گذ توانینممشکل تزاحم  و برای حل

 توانینمجایگزینی ندارد، و  و داردنیز در زندگی بشر اولویت  حق بر محیط زیست کهچنان ،داد

 .حل تزاحم یادشده چیستپس باید ببینیم راه .تزاحم، آن را کنار گذاشت برای حل مشکل
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 توسعه پایدار .4

 مسئلهه، المللی برای حل مشکل تزاحم میان حق بر محیط زیست و حق بر توسعبین یهاسازمان

 عنوان به« پایدار اصل توسعه» 1980پس از پایان دهه  کهچنان. اندکردهپایدار را مطرح  توسعه

رش و در گزا (99 :1379)کیس و دیگران، حوزه حفاظت از محیط زیست مطرح شده  مسائلکلید حل 

توسعه پایدار، »چنین تعریف شده است:  1987سعه و محیط زیست در کمیسیون جهانی تو

آینده  یهانسلاست که نیازهای جوامع کنونی را برطرف سازد امّا خللی در توانایی  یاتوسعه

 .(69: 1385فیروزی،  ؛99)همان: « برای رفع نیازهایشان وارد نسازد

 توسعه پایدار. محورهای 1. 4

محورهای  مشهود است یکی از «توسعه پایدار»در تعریف  کهچناننسلی: . عدالت میان1. 1. 4

« هوسعاعالمیه محیط زیست و ت»اصل سوم طبق  .نسلی استتوسعه پایدار، عدالت میان برجسته

نونی و آینده حق توسعه باید مشروط بر این باشد که نیاز نسل ک»: که به اعالمیه ریو معروف است

 .(130: 1372)لواسانی، « با توجه به توسعه و محیط زیست، به طور عادالنه مراعات شود

ی در اصل توسعه پایدار از برجستگی خاص ،این محور نیز . حفظ محیط زیست:2. 1. 4

یابی به یک توسعه به منظور دست»: دیگویمدشده یا هیاعالمکه اصل چهارم چنان ،برخوردار است

اید آن را ناپذیر توسعه تلقی شود و نبتفکیک ءمستمر، باید حفاظت از محیط زیست به عنوان جز

 .)همان(« به طور جداگانه مورد بررسی قرار دهد

و مردم همه باید  هادولت»: داردیمدر اصل پنجم، مقرر  ،شدهیاد هیاعالم . محو فقر:3. 1. 4

اهش کدر راه وظیفه اساسِی محو فقر، که شرطی ضروری برای توسعه پایدار است، به منظور 

« مایندناختالف سطح زندگی و پاسخ بهتر به نیازهای اکثریت مردم دنیا، با یکدیگر همکاری 

 (.371: 1380)موسوی، 

یابی به به منظور دست»: هیاعالماصل هشتم طبق  جمعیت: مهارترویج سیاست . 4. 1. 4

ناسازگار  یهاوهیش یستیبایم هادولتو کیفیت زندگی باالتر برای همه مردم،  یک توسعه پایدار

 «کنترل جمعیّت مناسب را ترویج نمایند یهااستیستولید و مصرف را کاهش و حذف نموده و 

 .(372)همان: 
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 بررسی

ثبتی به چشم نکات م ،مطرح شده یالمللنیب یهاثاقیماصل توسعه پایدار، که در در گرچه 

 د، زیرا:سایر اهداف مد نظر نخواهد بو محیط زیست و حوزهحل مشکل بشر در ، ولی راهخوردیم

در  یاگستردهتوافق  گونهچیهآلود است، و ، مبهم و گاه تناقض«توسعه پایدار»مفهوم  .الف

 یهاواژه، زیرا (337 :1390)گریفیتس، د ندارد خشید، وجوچگونه باید آن را تحقق ب عمالًاین باره که 

قض وجود پایداری تنا هر دو مبهم و تفسیرپذیرند، وانگهی میان توسعه و «پایدار»و  «توسعه»

که در این باره تحقیق  ییهاکتاببه توان مجال بحث از آن نیست، اما می این نوشتاردر دارد که 

 :همان) کرد مراجعه گریفیتس ، اثرالملل و سیاست جهاننامه روابط بیندانشهمانند  ،اندکرده

یان نتیجه طوالنی و اثبات تناقض میان توسعه و پایداری، در پا یگریفیتس پس از بحث .(328-339

 .(338)همان: شدن هوای زمین است و گرم یدارهیسرماگرفته است که توسعه مساوی با 

ه نیازهای زیرا در میان این هم .عدالت مد نظر در توسعه پایدار، محدود و گزینشی است .ب

 مسئلهنسلی، همانند عدالت میان ،استشده محدود مادی توجه  نیازچند به مادی و معنوی بشر 

 جمعیت. مهارفقر و 

به عدالت  توجه به عدالت به صورت محدود و گزینشی بدون توجهکه روشن است 

جهان چندان  یانتهایبمادی و معنوی  یهاتیقابلهستی و بدون توجه به  کپارچهیمول و شجهان

 مفید نخواهد بود.

تحمیل فرهنگ غربی بر دیگر جوامع  اشجهینتفرهنگ غربی بنا شده و  هیپاپایدار بر  توسعه .ج

را هدف  ،حتی دین، آداب و رسوم آنها ،دیگر یهاملتهمه چیز  «توسعه»به اسم  آنها .خواهد بود

توسعه عالوه بر بهبود وضع درآمدها و تولید، آشکارا متضمن »: دیگویممایکل تودارو  .اندگرفته

نهادی، اجتماعی و اداری و نیز طرز تلقی عامه و در بیشتر موارد  یهاساختتغییرات بنیادی در 

این در حالی است که در اصل هشتم  .(136: 1370دارو، )تو« حتی آداب و رسوم و اعتقادات است

پایدار  جمعیت، آشکارا از محورهای توسعه مهارترویج سیاست « اعالمیه محیط زیست و توسعه»

تنها مشکل جوامع با توسعه پایدار غربی نهکه روشن است  .(372: 1380)موسوی، شمرده شده است 

 دهیکشو نسل آنها به پیری و انقراض  شودمی بلکه محیط زیست تخریب دیگر حل نخواهد شد،
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در حال توسعه بودند، در  1960از کشورها در دهه  یاپاره ،به گفته تودارو ،کهخواهد شد، چنان

 .(134: 1370)تودارو،  اندنداشته یاتوسعهگونه ا هیچفقر، نابرابری و اشتغال این کشوره حالی که

اظ شده و بنایی و بریده از عدالت سراسری جهان هستی لحرو به صورتپایدار غربی  توسعه .د

و محیط  چندانی برای بشر ثمرهایمانی، اخالقی و فرهنگی عمیق برخوردار نیست و  پشتوانهاز 

مه زمین با وجود این ه کرهوضعیت اسفبار محیط زیست  کهچنان ،زیست او نخواهد داشت

گواه این ، (376-359 :1380، )موسوی ... اعالمیه ریو و ،همانند اعالمیه استکهلم یالمللنیب یهاثاقیم

، اخالقی، ایمانی عمیق یهاپشتوانهبا عنایت به  ،محور اسالمیحقیقت است، ولی توسعه عدالت

مانند هبه جهان،  راجعبه محیط زیست و تعمیق باورهای درست  زیآمقداستفرهنگی، و نگاه 

، در با فطرت بشر است حاکم بر جهان هستی، که هماهنگ پارچهباور به عدالت سیستمی و یک

توسعه  حفاظت محیط زیست و هم در نتیجه هم .خواهد نشست هاانسانصورت اجرا در عمق جان 

 .مستمر و حقیقی را به دنبال خواهد داشت

 اسالمی محورتوسعه عدالت .5

عه و محیط مناسبی برای حل مشکل تزاحم توس حلراهپایدار غربی،  توسعه ،که مالحظه شدچنان

 رساندیم ویژه نصوص باب، ما را به این نتیجهولی دقت در ادله حقوق یادشده، به ،نیست زیست

ه محورهای بمحور اسالمی با عنایت له تزاحم یادشده از نگاه شریعت، توسعه عدالتحل مسئکه راه

 :استذیل 

 المیمحور اس. محورهای توسعه عدالت1. 5

اساسی  یهااشکالیکی از  محیط زیست: سازی محورهای دینی مربوط به. نهادینه1. 1. 5

ایمانی و فرهنگی عمیق در محورهایی همانند محیط  پشتوانهبودن از بهرهیبتوسعه پایدار غربی، 

یک بحران فرهنگی  محیطی کامالً بحران زیست» :اقبال الهوری معتقد است کهچنان ،زیست است

 ییهاراهجز این نیز نیست.  یاچارهشود و  یریگیپآن هم باید از همین رهگذر  حلراهاست و 

« نهایی نیست چاره ،هاونیکنوانسکه بشر امروز به دنبال آن است، مانند تشکیل جلسات و تنظیم 

محیط زیست در  حوزهرو الزم است محورهای دینی مربوط به از این .(147: 1393)محقق داماد، 

 :نهادینه شود، محورهایی همانند جامعه
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قداست حفظ محیط زیست، همسان » مسئلهجوادی آملی  قداست محیط زیست: .الف

تأثیر احیای محیط زیست »و نیز مبحث  (85: 1388)جوادی آملی، را مطرح کرده « اجر تالوت قرآن

قداست طبیعت  مسئلهنیز حسین نصر  سید .(199)همان: است پیش کشیده را  «در سعادت اخروی

آن را نگه داریم و با تهاجم بگذار حرمت حقیقت قدسی »را مطرح کرده و گفته است: 

... البته طبیعت از  شودیمزیرا زندگی ما در روی زمین نابود  .ناپذیری، آن را مثله نکنیمسیری

تجلی » مسئلهماد نیز حقق دا. م(513: 1389)نصر، « آغاز به دست خود خداوند قداست یافته است

 . (163: 1393)محقق داماد، است  پیش کشیدهرا « هی درطبیعتکالم اال

 سازی اخالق محیطحق باید گفت محیط زیست بدون نهادینهبه اخالق محیط زیست: .ب

همانند  نگاشته شده است، ییهاکتابکه در این زمینه چنان ،زیست در جامعه حفظ نخواهد شد

ی از اخالق و الگوی مصرف منابع طبیع» همچونآن مباحثی  که در ،و محیط زیست اخالقکتاب 

 . (125: 1389)سیدامامی، شده است  مطرح« دیدگاه اسالم

از جمله اموری که در حفظ محیط زیست نقش بسزایی دارد  احکام محیط زیست: .ج

نابع اصیل است، احکامی که فقیهان از م سازی احکام محیط زیست در میان مردمترویج و نهادینه

 حیط زیستهیات ماالدر این زمینه کتاب  کهچنان، دکننیممحیط زیست استنباط  حوزهفقه در 

 . (177: 1393)محقق داماد، شده است  مطرح« فقه محیط زیست»در آن  تدوین شده و

حفظ محیط سازی این محور نیز در ترویج و نهادینه حقوق محیط زیست اسالمی: .د

ط کلی در حفظ محی زیست نقش فراوانی دارد، زیرا گرچه ترویج حقوق محیط زیست به طور

با فطرت  سازی حقوق اسالمی در این باب که هماهنگترویج و نهادینه زیست تأثیرگذار است ولی

ب و حقوق محیط زیست، گرچه کتا دربارهخواهد داشت.  یترقیعمدین مردم است تأثیر  و

صورت ی کار چندان «حقوق محیط زیست اسالمی»فراوانی تدوین شده ولی با عنوان  یهامقاله

 نگرفته است. 

محور عدالت توسعهیکی از محورهای مهم در  شمول:. عدالت سیستمی و جهان2. 1. 5

عدالت فردی و  صرفاً زیرا عدالت مد نظر اسالم،  .شمول استاسالمی، عدالت سیستمی و جهان

سر شمول مطرح است که بر سرتاجهان پارچه والوه بر آن، عدالت یکاجتماعی نیست، بلکه ع

عدالت » .شودیمتعبیر  «عدالت تکوینی»از آن به و حاکم است  ،م تا کهکشانتاز ا ،هستی جهان
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ند در که خداو ابه معنای وجود تعادل و توازن در سراسر جهان هستی است، بدین معن «تکوینی

ممکن را  یهااستحقاق همهده و کرممکن را رعایت  یهاتیقابلآفرینش همه موجودات، همه 

 :دیگویمعطا کرده است. مطهری 

 ... به هر ذات مقدّس حق ... در افاضه وجود است هااستحقاقعدالت به معنای رعایت 

عدل  ... کندیمرا که برای او ممکن است از وجود و کمال وجود، اعطا  چهآنموجودی 

هی در نظام تکوین یعنی هر موجودی، هر درجه از وجود و کمال وجود که استحقاق اال

 .(82: 1ج ،1388)مطهری،  کندیمو امکان آن را دارد دریافت 

ابزار سنجش را  وافراشت، آسمان را بر؛ وَ وَضَعَ المیزانَ رفعهاوالسماءَ » :دیفرمایمقرآن کریم 

قرار را بر خداوند عدالت»گفته است: فیض کاشانی در تفسیر این آیه  .(7 :)الرحمن« برقرار نمود

ض کاشانی، )فی« نمود، بدین نحو که به هر صاحب استعدادی، آنچه که استحقاق داشته، عطا نمود

ان، مقصود آن است که در ساختمان جه»: گویدمیآیه این مطهری در تفسیر  .(107: 5ج ،تایب

)مطهری، « ، به قدر الزم استفاده شده استیامادهدر هر چیز، از هر رعایت تعادل شده است، 

  .(79: 1ج ،1388

ساس عدالت و زمین بر ا هاآسمان؛ بالعدل قامتِ السمواتُ واألرض»فرموده است:  امبریپ

ر توسعه آنچه تعادل میان حق بر محیط زیست و حق ب .(107: 5ج ،تایب)فیض کاشانی، « استوار است

دین بزرگ  ورداشمول است که رهباور و رفتار بر اساس عدالت سیستمی و جهان سازدیمرا برقرار 

 .زندبر هم بر اساس آن، انسان حق ندارد تعادل و توازن موجود در کره زمین را ب واسالم است 

زم از برداری افزون بر حدّ الانسان بهره شودیمشمول است که موجب ایمان به عدالت جهان

ر هم بموجودات را نگه دارد، تعادل محیط زیست را  همهطبیعت را ستمی بزرگ بداند، حرمت 

حیوانی، نباتی  یهاگونهعالوه بر تحقق عدالت در جامعه انسانی، به دنبال تحقق عدالت در  ؛نزند

 ؛اهان را نابود نکندگی ؛ساند و نسل آنها را از بین نبردبه حیوانات آزار نر ؛باشد هادهیپدو سایر 

 یبرداربهرهدالنه از منابع و معادن عا ؛طبیعی دیگر را از بین نبرد یهادهیپدحتّی سنگ، صخره و 

 را مسرفانه مصرف نکند. هاآب ؛مراتع را نابود نسازد ؛کند

همانند گزارش کمیسیون جهانی  یالمللنیب یهاثاقیمدر  نسلی:عدالت میان. 3. 1. 5

، هاثاقیمو سایر  (371: 1380)موسوی، و اعالمیه ریو  (99: 1372)کیس و دیگران، توسعه و محیط زیست 
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در گزارش کمیسیون جهانی توسعه و محیط زیست در  . مثالً نسلی مطرح شده استعدالت میان

ای جوامع کنونی را برطرف سازد است که نیازه یاتوسعهپایدار،  توسعه»آمده است:  1987سال 

 ؛99: 1372)کیس و دیگران، « آینده برای رفع نیازهایشان وارد نسازد یهانسلامّا خللی در توانایی 

عمیق  طور بهله توسعه و محیط زیست ئنسلی در مسعدالت میانبه در اسالم  .(69: 1385فیروزی، 

که همان عدالت  ،زیرا در اسالم عالوه بر وجود عدالت تکوینی .استشده جانبه توجه و همه

بر سراسر جهان هستی حاکم است، عدالت تشریعی نیز مطرح  وشمول است یکپارچه و جهان

الزم  اوضاع و احوالیو در هر  اندمسلمانان در ابعاد گوناگون زندگی خود بدان مکلّف همهاست که 

 توضیح که عدالت تشریعی بر دو قسم است:با این  باشند. بندیپااست به آن 

مواره هکه در نظام جعل و وضع و تشریع قوانین  بدین معنا هی:عدالت تشریعی اال .الف 

بی رقل امر » :دیفرمایم. قرآن کریم (60: 1ج ،1388)مطهری،  شودیماصل عدل رعایت شده و 

این آیه مربوط به  دیگویم. مطهری (29)اعراف: « پروردگارم امر به عدالت کرده است بگو؛ بالقسط

 .(60: 1ج ،1388مطهری، ) نظام تشریعی اسالم است

یاد  «عدالت اجتماعی»این قسم همان است که از آن به  عدالت تشریعی بشری: .ب

حقی، حق او رعایت حقوق افراد و عطاکردن به هر ذی» :دیگویممطهری در تعریف آن  .شودیم

یت شود و اجتماعی بشری یعنی عدالتی که در قانون بشری باید رعا ی حقیقی عدالتا... معن را

 :دیگویم یو .(80: همان) «است اافراد بشر باید آن را محترم بشمارند، همین معن

... در قرآن، از توحید  باره عدل جمعی و گروهی استبیشترین آیات مربوط به عدل، در

ست. ... همه بر محور عدل استوار ا عامتگرفته تا معاد، و از نبوّت گرفته تا امامت و ز

عدل قرآن، همدوش توحید، رکن معاد، هدف تشریع نبوت، فلسفه زعامت و امامت، 

 .(61: )همانمعیار کمال فرد و مقیاس سالمت اجتماع است 

یعنی عدالت تشریعی بشری است،  ،در این مبحث، همین قسم «عدالت تشریعی»مقصود از 

در منطق اسالم از چنان اهمیتی برخوردار است که  و شودیمیاد  «اجتماعیعدالت »که از آن به 

وال یَجرِمَنَّکُم »حتی در برابر دشمن و در حال جنگ، ترک آن جایز نیست:  اوضاع و احوالی،در هیچ 

د که به عدالت مبادا دشمنی با قومی، شما را وادار کن؛ شَنَآنُ قَومٍ عَلی اَلّا تَعدِلوا إعدِلُوا هو أقربُ للتَقوی

 .(8)مائده: « است ترکینزد)در هر حال( به عدالت رفتار کنید که به تقوا  .رفتار نکنید
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را فرمان به رعایت عدالت داده است که به  هاانسان همهخداوند متعال، به طور عام و فراگیر 

 ؛بالعدل واالحسان إنَّ اهلل یأمُرُ» است: مقصود همان عدالت اجتماعی با تعریف یادشده رسدیمنظر 

 کهچنان .(90)نحل: « با مردم به عدل و داد رفتار کنید و به آنان نیکی نمایید دهدیمخداوند فرمان 

 عدالت است: مسئلههدف تشریع نبوّت از دیدگاه قرآن کریم،  (61: 1ج ،1388)مطهری گفته است 

ما پیامبران خود را با دالیل ؛ الًکِتابَ وَالمیزانَ لِیَقومَ النّاسُ بالًقِسطلَقَد اَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِنات و اَنزَلنا مَعَهُمُ »

 .(25)حدید: « روشن فرستادیم و با آنها کتاب و ترازو را نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت نمایند

دین ب ،له توسعه و محیط زیست استئنسلی در مساز مصادیق عدالت تشریعی، عدالت میان 

ند کنبرآورده  نیازهایشان را یاگونهتوسعه و محیط زیست به  دربارهند اکه مسلمانان موظف امعن

 آینده برای رفع نیازهایشان وارد نشود. یهانسلکه خللی به توانایی 

 هاانسانکه  کندیمشمول، عدالت تشریعی نیز اقتضا پس عالوه بر عدالت تکوینی و جهان 

روشن  .نندکاجتناب  شودیم آنهاوجب تضییع حقوق دیگران و ظلم به کارهایی که م دادناز انجام

مله به جاز  ،دیگر یهاانساناز محیط زیست و تخریب آن، ظلم به  هیرویباست که استفاده 

از منابع  یاگونهبه  هادولتچه ظلمی باالتر از آن است که افراد یا  ، خواهد بود؛آینده یهانسل

 ؟ب جدّی وارد شوددیگر، آسی یهاانسانند که به زندگی، سالمتی و حیات کن یبرداربهرهطبیعی 

د، کننداشت ادالنه برند از طبیعت به نحو عالذا به حکم عدالت تکوینی و تشریعی، همه بشر مکلف

ارد، بلکه عدالت نداختصاص با یکدیگر  هاانسانعدالت از دیدگاه اسالم، به ارتباط  مسئلهوانگهی 

 کهچنان ،شودیمبا حیوانات، نباتات و جمادات نیز  هاانساندارد که شامل ارتباط وسیعی  گستره

رو الزم است از این .خوبی آشکار شدشده، این نکته بهذکرویژه در نصوص به ،در مباحث پیشین

 یهانسلحقوق  در مواجهه باو  ،از جمله با محیط زیست ،با همه موجودات هستی هاانسانارتباط 

 عادالنه باشد.آینده 

؛ 8)مائده: عدالت تشریعی  دربارهشده از دقّت در آیات مطرح نسلی:. عدالت درون4. 1. 5

نسلی نیز از مصادیق عدالت تشریعی است، که عدالت درون دیآیمبه دست  (25؛ حدید: 90نحل: 

که عالوه بر عدالت تکوینی و یکپارچه، عدالت تشریعی نیز اقتضا دارد که در درون  ابدین معن

از منایع طبیعی، عادالنه باشد، یعنی آحاد  یبرداربهرهموجود در کره زمین نیز توسعه و  یهانسل

کشورها و همه آحاد نسل حاضر در  همهو فرصت برابر به باشند مردم در توسعه، مشارکت داشته 
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آیات مربوط به  نیترشیب»که گفته شد چنان .توسعه و استفاده از منابع طبیعی داده شودله ئمس

و اهتمام قرآن کریم به عدالت  (61: 1ج ،1388)مطهری، « عدل، درباره عدل جمعی و گروهی است

عدل قرآن همدوش توحید، رکن معاد، هدف تشریع نبوّت، فلسفه زعامت و »به حدی است که 

با دقت در آیات مربوط  رواز این .)همان(« مال فرد و مقیاس سالمت اجتماع استامامت، معیار ک

عدالت  بر آنهااز داللت  ترواضحنسلی، عدالت درون برگفت داللت آیات یادشده  توانیمبه عدل 

بالفعل  هاطرف همهنسلی، نسلی، برخالف عدالت میانزیرا در عدالت درون .نسلی استمیان

یادشده، عادالنه  ادلّهاز محیط زیست طبق  آنها همه یمندبهرهپس باید  .و حیات دارند ندموجود

این درحالی است که  .صنعتی و کشورهای دیگر نباشد یهاقدرتفرقی میان غنی و فقیر،  ؛باشد

ازن را بر  هیالو مراتع تا  هاجنگلصنعتی بزرگ، تعادل محیط زیست جهان، از  یهاقدرتاکنون 

زمین را  کرهساکنان بیشتر که  یاگونهبه  ،امیدند یهاروزنهو در حال تخریب آخرین  اندهم زده

و  اندهکردگوناگون صنعتی، محبوس  یهایآلودگدیوارهای بتنی، دود و خشن،  یهاآهندر میان 

عادالنه از مواهب کره زمین  یبرداربهرهرا ملزم به  آنهاو  برنخیزندجهان  ارادهآزاده و با یهاانساناگر 

رای همه محیط زیست نکنند، بروز فاجعه انسانی، ب دوبارهو احیای  هشدوارد یهاخسارتو جبران 

محور یکی از محورهای مهم توسعه عدالت روناپذیر خواهد بود. از اینساکنان کره زمین، اجتناب

ازمان ملل متحد درباره محیط نسلی است. البته در اعالمیه کنفرانس ساسالمی، عدالت درون

: 1380)موسوی، وچهارم یازدهم، نوزدهم، بیستم و بیست یهااصلبه ویژه در  ،1972زیست مصوب 

 (129 :1372)لواسانی، پنجم، ششم، هشتم، دهم و سایر اصول آن  یهااصلو در اعالمیه ریو،  (359

 یهاپشتوانهبرنامه اسالم در این زمینه، از جامعیت و  مثابهولی به  شده،نسلی توجه عدالت درونبه 

 الزم برخوردار نیست.

 نتیجه

اصل توسعه » که در تزاحم میان حق بر محیط زیست و حق بر توسعه، دهدیممباحث پیشین نشان 

 یهانسلنیازهای  و حفظ محیط زیست و تأمیناند کردهمطرح  یالمللنیب یهاسازمانکه « پایدار

الزم ایمانی، اخالقی  پشتوانهو  یست،حل مناسبی ن، راهرودیماز محورهای اساسی آن به شمار  آینده

بر اساس فرهنگ  است و بلکه روبنایی و بریده از عدالت سراسری جهان هستیندارد، و فرهنگی 
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ز شده ااقامهدالیل  .و تحمیل فرهنگ غربی بر سایر جوامع را به دنبال خواهد داشت غربی بنا شده

دو حق  لیبدیبنظران و توجه به جایگاه ویژه و واعد فقهی، روش عقال و آرای صاحبآیات، روایات، ق

تزاحم حق بر محیط زیست و حق حل که راه رساندیمشده در زندگی بشر، ما را به این نتیجه یاد

عدالت ، اشاسالمی است که از محورهای اساسی محوربر توسعه، از منظر شریعت، توسعه عدالت

شمول و اساس عدالت جهان باور و رفتار بر .شمول و قداست محیط زیست استسیستمی و جهان

و  دکنیمقداست محیط زیست است که تعادل میان محیط زیست و توسعه را برقرار  یسازنهینهاد

بیش از حّد الزم از طبیعت نکند، حرمت همه موجودات را نگه  یبرداربهره انسان شودیمموجب 

از منابع و معادن و را مسرفانه مصرف نکند،  هاآبدارد، به حیوانات آزار نرساند، گیاهان را نابود نکند، 

نسلی، عدالت محور اسالمی، عدالت میانعدالت توسعهاز محورهای دیگر  .ندک یبرداربهرهعادالنه 

حقوق محیط زیست اسالمی  اخالق محیط زیست، احکام محیط زیست و یسازنهینهادنسلی و درون

 است.در جامعه 

 منابع

 قرآن کریم. 

 نشر معارف، چاپ  : شریف رضی، ترجمه: علی شیروانی، قم: دفتریآورگرد ،(1392) البالغهنهج

 سوم.

 ( 1364آذرنگ، عبدالحسین)، ول.ا، تهران: امیرکبیر، چاپ تکنولوژی و بحران محیط زیست 

 ( 1366آقابخشی، علی)،  م.، تهران: بهرنگ، چاپ دوفارسی-سیاسی، انگلیسیفرهنگ علوم 

 االولی الطبعة، بیروت: دار احیاء التراث العربی، خلدون ابن ةمقدم ،(1408) خلدون ابن. 

 ( 1430انصاری، مرتضی)، 3ج ،الطبعة الحادی عشر، قم: مجمع الفکر االسالمی، المکاسب. 

 ( 1386بجنوردی، محمدحسن ،)انتشارات دلیل ما، چاپ سوم.، قم: القواعد الفقهیه 

 ( 1368تفتازانی، سعدالدین)، قم: عالمه، چاپ دوم.شرح المختصر ، 

 تهران: سمت، چاپ اولحقوق محیط زیست در ایران ،(1374زاده انصاری، مصطفی )تقی ،. 

 ( 1370تودارو، مایکل)، علی فرجادی، تهران: غالمترجمه: ، توسعه اقتصادی در جهان سوم

 .1ج سازمان برنامه و بودجه، چاپ پنجم،انتشارات 

 ( 1388جوادی آملی، عبداهلل)، قم: اسراء، چاپ چهارم.اسالم و محیط زیست ، 
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 تهران: فرهنگ معاصر، چاپ فرهنگ معاصر هزاره ،(1398) ؛ و دیگرانمحمدشناس، علیحق ،

 دهم.

 ( 1387خرازی، فردین)، «نامه روابط پژوهش، در: «حق توسعه بسترساز تحقق حقوق بشر

 .74-9ص، 4ش، 2س، المللینب

 ( 1383دفتر حقوقی و امور مجلس)، ن: ، تهرامقررات حفاظت محیط زیست مجموعه قوانین و

 .1ج انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، چاپ دوم،

 ( 1388رحیمی، علی)، «118-110ص، 20، شعلوم اجتماعی، در: «انسان، توسعه و محیط زیست. 

  2ج ،ة، قم: نشر ادب الحوزالکشّاف ،تا(یببن عمر )زمخشری، محمود. 

 ( 1389سیدامامی، کاووس)، دق، تهران: انتشارات دانشگاه امام صااخالق و محیط زیست ،

 چاپ اول.

 ( 1404صدوق، محمد بن علی)، عة الطبالنشر االسالمی،  ة، قم: مؤسسمن الیحضره الفقیه

 .4ج ،الثانیة

  قم: مؤسسه مطبوعاتیالمیزان فی تفسیر القرآن ،(1393)طباطبایی، سید محمدحسین ، 

 .2، جاسماعیلیان، چاپ دوم

 ( 1430طبرسی، فضل بن حسن)، 2ی، ج، نجف: مکتبة دار المجتبی، الطبعة االولمجمع البیان. 

 ( 1364طوسی، محمد بن حسن)، 1م، ج، تهران: دار الکتب االسالمیة، چاپ سوتهذیب االحکام. 

  تهران: امیرکبیر، چاپ سیزدهم.فرهنگ فارسی عمید ،(1357)عمید، حسن ، 

 ( 1391فهیمی، عزیزاهلل)، مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست در فقه و حقوق 

 ، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، چاپ اول.ایران

 ( 1385فیروزی، مهدی)، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهیحق بر محیط زیست ، ،

 چاپ اول.

 ( یبفیض کاشانی، محمدحسن)5، جالمرتضی ، مشهد: دارتفسیر الصافی ،تا. 

 ( 1388کلینی، محمد بن یعقوب)، 2ج پ سوم،، چاةالکتب االسالمی ، تهران: داراالصول من الکافی. 

 5ج رم،، چاپ چهاةالکتب االسالمی ، تهران: دارالفروع من الکافی ،(1375) ـــــــــــــ. 

  ،ترجمه: ، حقوق محیط زیست ،(1379فراید، النگ )وین ؛ سند، پیتر اچ،؛الکساندرکیس

 .1ج محمدحسن حبیبی، تهران: دانشگاه تهران، چاپ اول،

 ( 1390گریفیتس، مارتین)، وم.د، تهران: نی، چاپ الملل محیط زیستنامه روابط بیندانش 
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 ( 1372لواسانی، احمد)، تهران: مؤسسه چاپ و ریو المللی محیط زیست درکنفرانس بین ،

 انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول.

 51ج ، تهران: کتابچی،األنوار بحار ،(1415د باقر )مجلسی، محم. 

 ( 1393محقق داماد، سید مصطفی)، تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت هیات محیط زیستاال ،

 و فلسفه ایران، چاپ اول.
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