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 چکیده

لا  ختم یهاادر حکومت یاز حقوق انسان یکیگذشته به عنوان  یهاسالم در دهه محیط زیستاز  یحق برخوردار
 یهاامتاثرر از آموزه دیابا رانیاا یاست، قانون اساسا دایپ رانیا یاسالم یمطرح شده است. چنانکه از عنوان جمهور

 یهاتطاابق مللهاه زانیاز م توانیاساس م نیهمرسول خدا )ص( و امامان معصوم )ع( باشد. بر  ۀریاز جمله س ینید
مقاله باا  نیآورد. در ا انیسخن به م یو علو ینبو ۀریبا س انریا یاسالم یجمهور یدر حقوق اساس ستیزطیحق مح

 محایط زیساتحهاظات از  یسالم و راهکارها محیط زیستاز  یبرخوردار یحق مردم برا یلیا تحل یهیروش توص
آب، خاا،،  یاز آلودگ یریجلوگ ،یاهیو حهظ پوشش گ واناتیحقوق ح تیرعا ،یو اجتماع یهمانند بهداشت فرد

 یجمهور یقرار گرفته و با توجه به حقوق اساس یمورد بررس یو علو ینبو یحکومت ۀریدر سمصرف ل در هوا و اعتدا
ساالم ماورد  محایط زیساتنااظر باه حاق  یعاد نیو قوان یاصول قانون اساس ،یالمللنیب یهانهیزم ران،یا یاسالم

سالم در حکومت  زیست یطمححق در جهت گسترش حهاظت از  زین ییراهکارها انیکنکاش قرار گرفته است. در پا
 ارائه شده است. یاسالم

 .یعلو ۀریس ،ینبو ۀریس ،یقانون اساس ،یحقوق اساس ،محیط زیست: هاکلیدواژه

                                                 
 .22/39/2933: یینها بیتصو خی؛ تار22/22/2931وصول:  خیتار*. 

 .مسئول سندهینو  . 0
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Abstract 

The right to a healthy environment has been recognized as a human right by many 

governments in recent decades. As the title of the Islamic Republic of Iran implies, 

the Iranian Constitution is inspired by religious teachings, including the conduct and 

lifestyle the Prophet (PBUH) and the Infallible Imams (AS). In this context, we can 

investigate the degree of compatibility between the elements of environmental rights 

stipulated in the constitutional rights of the Islamic Republic of Iran and the conduct 

of the Prophet and the Infallible. In this article, using a descriptive-analytical method, 

people's right to a healthy environment and environmental protection strategies such 

as observing personal and social health, protecting animal rights, preserving natural 

vegetation, preventing water, soil, and air pollution and moderating consumption in 

the lifestyle of the Prophet and the Infallible are studied. They are further analyzed 

within the framework of the constitutional rights of the Islamic Republic of Iran, 

international contexts, constitutional principles and ordinary laws pertained to the 

right to a healthy environment. Finally, some solutions are presented to foster the 

right to a healthy environment in the Islamic ruling.  

Keywords: Environment, constitutional rights, Constitution, Prophet’s conduct, The 

Infallible’s conduct  
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 مقدمه

برخای از اساناد  آیاد.شمار مایامروز از حقوق بنیادین بشر به ،حالعین سالم بحثی نو و در محیط زیست
ق را باه رسامیت شاناخته و در جهات حمایات از ایان حاق بنیاادین این حآور الزام المللی هرچند غیربین
عنوان موجاودی برای سایر مصادیق حقوق است. انساان باه یاین حق مقدمه و اساس اند.برداشته یهایقدم

گونه که محل رشد تکوینی و جسمی اوسات، بایاد محایط مختار باید این واقعیت را بپذیرد که زمین همان
 اناد؛او نیز باشد؛ زیرا اسباب و مقادمات تکامال روحای انساان ارادی و اختیااریعنوی ی و متکامل روح

زیرا رسیدن  0برای این هدف متعالی استهاده کند؛ محیط زیستای عالمانه و مدبرانه از باید به شیوه بنابراین،
  د بود.نخواه پذیری امن و سالم امکانمحیط زیستمندی از به تکامل روحی و معنوی بدون بهره

 یرا بارا محایط زیساتقرآن کریم به نگاه ظاهری به طبیعت بسنده نکرده است؛ بلکه خداوند متعاال  
قارآن  3هاا قارار داده اسات.زمان ۀها در همانسان تمام یو حق تصرف و استهاده از آن را برا 2هاانسان ۀهم

بارداری و چگاونگی بهرهیعات، و طب محیط زیستارتباط انسان با  ۀیات نحوئکریم ضمن بیان اصول و جز
خود بر روی زماین و طبیعات را  4ۀتعامل با آن را نیز معین کرده است. در نگاه قرآنی خداوند انسان را خلیه

های گوناگون طبیعت در ماوارد متعاددی قسام قرآن کریم به مصادیق و جلوه 5مسخر انسان قرار داده است.
ن را ات و تخریب آن را تجاوزی آشکار دانسته و متجاوزم طبیعبه حریخداوند متعال تجاوز  6کرده است. یاد

ذ  یا أ  یداند: مشمول محبت خود نمی
ا ال َّ ُموا ط  یه  َّ

ر 
ُنوا َل  ُتح  اه  ین  آم  ن َّ الل َّ اُدوا    ت  عَل َل  ت  ُکامَل و  اُه ل  ال َّ الل َّ ح  اا أ  ات  م  ب 

د  یَل   ت  ُمعَل ُبَّ الَل .یح    7ن 
نظر قرآن، بشری که از طریاق فسااد و تبااهی و  اند که ازهه گرفته نتیجشریه ۀبرخی از محققان از این آی

خدا را از هم بگسلد و تعادل میان محیط و محااط را  تجاوز از حدود مرزها پیمان الهی را بشکند و رابطه با
ایان ناوع نگارش در میاان بزرگاان نظاام  8د.شاوبر هم زند از شمول رحمت، محبت و رأفت الهی دور می

محایط را  و طبیعت به اسالم از آن جمله بیانات رهبر انقالب است که نگاه ؛اهده استابل مشنیز ق اسالمی

                                                 
 .87(، ش0378)تهران: دفتر نشر فرهنگ، در اسالم  زیستیطحفاظت از مح یمبان ی،لهمجان ی. صادق اصغر0
ض  . 01. رحمن/2 رَل

اْلَل  ا و  ه  ع  ض  ام   و  ن  ْلَل   .ل 
 .7(، ش0384 ی،)تهران: جهاد دانشگاه زیستیطحق بر مح ،یروزیف ی. مهد3
 .31. بقره/4
 .02/نحل ؛65حج/ ؛33 و 32/یمابراه ؛064/بقره ؛03و  02/ یهجار:  نکا. 5
بقاره، نمال و  مانناد یمقارآن کار یهااز ساوره یتعاداد یگذاردر نام ینشمس. همچن یل،ل ی،ضح یات،عاد یات،فجر، نجم، طور، ذار ین،ت یها. مانند سوره6

 .تشده اسده استها زیستیطعنکبوت از نام عناصر مح
 .87مائده/. 7
 http://www.noormags.ir، 81(: 0373) 03، شمارۀ فرهنگ نامۀ، «اسالم یدگاهانسان از د زیستیطو مح یعتطب»محقق داماد،  یمصطهید. س8
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 0دانسته است. گرانههدایت و یمعنو نگاهی عاطهی، اخالقی،
دارای ماهیتی دوبعدی است. هم دارای بعد فردی و هم  محیط زیستتوجه داشت که حق بر  البته باید

است که از  محیط زیست، حق هر قربانی تخریب محیط زیستبر  ردی حقدارای بعد جمعی است. بعد ف
جلوگیری کرده، خود نیز از آن خودداری کناد. حاق جمعای نیاز  محیط زیستهای مخرب تمامی فعالیت

المللی و یا کمک به این همکاری برای حل مسائل های بینها در مشارکت در همکاریدولت ۀنشانگر وظیه
بیانگر این واقعیت مهام اسات کاه  محیط زیستد جمعی حق بر ست. بعجهان امحیطی در سطح زیست

 2المللی باید منافع نوع بشر را به منافع فردی مقدم دارند.بین ۀها و دیگر بازیگران در عرصدولت همۀ
 

 مفهوم شناسی

یست  محیط ز
را  یط زیساتحامبرخای  یم.کناشاره مای هاآن به برخی از ادامه تعاری  مختلهی دارد که در محیط زیست

موجاودات  ۀفضایی با تمامی شرایط فیزیکی و بیولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسای و غیاره کاه هما»
در  3اناد.تعریا  کرده« گیاردهاا را در برمیروابط بین آن ۀشود و مجموعها را شامل میکننده در آنزیست

و عناصاری کاه باه طاور  ی و انسانیعوامل طبیعای از است: مجموعه معتقد سیک تعریهی دیگر الکساندر
متقابل با یکدیگر مرتبط بوده و بر تعادل زیستی و کیهیت حیات، سالمتی بشر، میراث فرهنگی و تااریخی و 

 4گذارد.انداز ارر میچشم
شاود کاه به تمام محیطای اطاالق می محیط زیست: د گهتهای فوق بایبندی از تعری در یک جمع

زنادگی و  ه طاور مساتقیم و غیرمساتقیم باه آن وابساته اسات وه[ انساان باناده از جملاموجودات ز ۀ]هم
 5های او در ارتباط با آن قرار دارد.فعالیت

 حقوق اساسی
هاا قادرت که حقوق اساسی عبارت است از علم قواعد حقوقی کاه بار اسااس آن عقیده دارد 6مارسل پرلو

بندی در جهت منابع حقاوق اساسای یک تقسیمر د 7یابد.یو انتقال م شودمی شود، اجراسیاسی مستقر می
                                                 

 .0382خرداد  یران،ا یستز یطمح حقوق یشهما یننخست به یرهبر معظم مقام یامپ از ی. بخش0
 http://fp.ipisjournals.ir ،073(: 0370)بهار  0شمارۀ  ،یخارج یاستس ،«حقوق بشر دینسل جد» ی،. محمود مسائل2
 .0/23(، ش0383 ی،جمهور یاست)تهران: نهاد ر یرانا یستز یطو مقررات حفاظت مح ینقوان ۀمجموع، و امور مجلس ی. دفتر حقوق3
 .41ش(،0389 خرسند،)تهران: ی محسن عبدالله ۀترجم ،یستز یطحقوق مح ییقضا ۀکتابچالکساندر،  یسک یلتون،ش ینا. د4
 یط)تهاران: ساازمان محا یستتز یطاز محت یفتر ک یتتحماقاوام،  یمعظیار؛ م00، (0999الهجار،  )مصار: دار التلوث و حمایه البیئهحجاب،  یر. محمد من5
 .3 ش(،0375یست،ز

6. Marcel Prelo 
 .79ش(، 0372دانشگاه تهران، )تهران:  یاسیس  و نهادها یحقوق اساس ی،پناه یعتشر ی. قاض7
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 اند از:اند که عبارتدهکرن یعیتدانان برای حقوق اساسی منابعی را حقوق
عنوان هاای حقاوقی باهمنابعی است که در غالب کشورها و یا سیساتماز آن منابع عام که منظور  (ال 

ان، قااوانین عااادی شااورای نگهباای، نظریااات همچااون قااانون اساساا ؛گیرناادمنبااع مورداسااتهاده قاارار می
قضایی، نظریات علماای حقاوق و  ۀرهبر، روی ،های داخلی مجلس(، تصمیمات مقام اول کشورنامه)آیین

همچنین نظرات و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و عرف، عادات و رسوم ماردم را نیاز  0.نهایفق
 دست منابع به شمار آورد.توان ازاینمی

اناد از قارآن و احکاام جمهوری اسالمی ایاران اسات کاه عبارت مختص نظام خاص منابع منابع (ب
گونه بیاان داشات کاه مناابع حقاوق اساسای جمهاوری توان اینبا توجه به منابع عام و خاص می ی.اسالم

. نظارات و مصاوبات مجماع 4. قاانون اساسای 3 ی. احکام اساالم2. قرآن 0اند از: اسالمی ایران عبارت
 ۀ. رویا8. عارف و عاادات و رساوم 7. قوانین عاادی 6نگهبان  ت شورای. نظرا5ام ص مصلحت نظتشخی

 حقوق. دانشمندان. نظرات 01رهبری  هایان. فرم9قضایی 
 
 سالم در سیرۀ نبوی و علوی محیط زیستحق 

ان را به ره مسلمانیده و همواره مسلمانان و غکر« محیط زیست»ای به توجه خاص و ویژه یره و سنت نبویس
آن همچناین  .ده اساتکارق یب و تشاویان و حهاظ آن، ترغیداشتن زماو آباد نگه محیط زیستراقبت از م

مسلمانان گذاشته است که در صورت انجام این  ۀهایی را به عهد  و مسئولیتیخود وظا ۀدر سیر حضرت
برخاوردار  یدب و ناابویاتخراز  یسالم، آباد، پرنشاط، باا طاراوت و عاار یستیزطیتوانیم از محموارد می

در دو محاور کلای  محایط زیساتتوجاه باه کاه توان بیان داشت نبوی و علوی می ۀشویم. با تثمل در سیر
محایط کارهاای حهاظات از ب( راه محایط زیساتاند از ال ( حقوق مردم در شود که عبارتخالصه می

 شود.ره میاشاها و راهکارهای مرتبط ترین مللههکه در ادامه به مهم زیست
یستف( حقوق مردم در لا  سالم محیط ز

تدوین قراردادها با قبائل مختل  و صدور  محیط زیستبارز رعایت حقوق مردم در  ۀشاید بتوان گهت نمون
. نادابزرگان و نمایندگان قبائل مختل  صادر کرده مرانان،حکبارۀ در)ص( هایی است که رسول خدا فرمان
و یهودیان منعقد شد مقرر گردید که یهودیان  )ص( ن رسول خداایمر جنگ خیبر این قراردادها که د ۀازجمل

در ماورد مشاابه دیگاری نماینادگان  2های خود کار کنند و نص  حاصل را به پیامبر تحویل دهند.در زمین

                                                 
  .84ش(، 0376)تهران: همراه،  علم حقوق یاتو کل یمبان ین،جالل الد ی،. مدن0
 .2/003، ق(0401 العلمیه،  الکتب دار: یروت)ب الطبقات الكبر سعد،  ابن دبوعبد الله محمأ. 2
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جَّ را برای ایشان حرم قرار دهد. رساول خادا ۀدرخواست کردند که منطق )ص( رقی  از پیامبر ۀقبیل  )ص( و 
بارای  )ص( ای نوشتند به این مضمون که این فرمانی است از محمد رساول خادا  عهدنامهقیر ۀبرای قبیل

جَّ نباید قطع و شکار شود ۀملمنان که درختان و شکارهای منطق هر کس این کار را انجام دهد، او را بایاد  ؛و 
بن سعید الد که خ ل خداستاین فرمان محمد بن عبدالله رسو .آورندرسول خدا )ص( حضور به بگیرند و 

باه خاود ساتم )ص( کس خالف آن رفتار و نسبت به عدم اجرای دستور رسول خدا آن را نوشته و نباید هیچ
زد این فرمان را صادر های بنیتیرهبارق از  ۀبرای قبیل )ص( همچنین پیامبر 0کند. د: این فرمان از محماد کرا 

ایشان را قطع کند یا محصاول  ۀورد درختان میکس حق ندایچکه هاست بارق  ۀقبیل دربارۀ )ص( رسول خدا
 2های خود را به چرا برد.ها دامایشان در مراتع آن ۀرا بچیند و در بهار و تابستان بدون اجاز هاآن

از  .مشااهده اساتحکاومتی علاوی نیاز قابل ۀر موجودات در سیردیگاین توجه به حقوق مسلمانان و 
ُقوا اللَّ ا  سخنان آن حضرت است که  باد  تَّ طه  فی ع  ، ا  م  هاائ  ب  قااع  و  الَل ب 

ن  الَل
ی ع  تَّ ُلوُلون  ح  سَل ُکمَل م  نَّ ا 

ه  ف  الد   ب 
ُعاوا یه  و 

هُ  وَل ص  عَل ه  و  َل ت  شگاه خداوند مسئول بندگان خدا و شاهرها یرا شما در پیز ؛دیشه کنید و تقوا پیاز خدا بترس .اللَّ
مچنین بیان شاده اسات کاه در ه 3.دزنیسرباز م او ماند و از فریکنخدا را اطاعت  ؛دایواناتیها و حو خانه

ترسیم آب ماا را فرابگیارد و آب فرات باَل آمد. مردم به آن حضرت گهتند: می )ع(دوران حکومت امام علی
در مسیر به گروهی از جوانان برخورد که نیزه .امام بر مرکب خویش سوار شد و آهنگ فرات کرد .غرق سازد

حضرت را نشانه رفتند. حضرت به ساوی آناان برگشات و از روی تمسخر از آنان ی شمارکردند و بازی می
توان نامید : ای بازماندگان قوم رمود و ای روی برگردانندگان به ناز و افاده! آیا شما را جز فرومایگان میگهت

هتند: ایناان رت کردند و گگیرد. بزرگان آنان روی به حضو سپس فرمود: چه کسی جلو این فرومایگان را می
گاذرم مگار آنکاه تاا نمیجوان هستند و نادان و رفتار آنان را بر ما مگیر و از ما درگذر. حضارت فرماود: در

کاه باه کوچاه را هایی های خاناهدرهم بکوبید و افزون بر این دریچاهرا گردم جایگاه اینان هنگامی که برمی
ها را در ها و پلیادیراه دارناد و گناداب هاه باه کوچاههاایی کایزگاهها و آبرببندید و ناودان ،شودگشوده می

د و دار وآمد مسالمانان قارارراه و گذرگاه و محل رفت ها دراین ۀاز بین ببرید زیرا هم ،ریزندگذرگاه مردم می
ای از جملاه مهاار هاای آموزنادهدرس )ع(اماام علای ۀاز سایر بخاشایان  .سبب آزار و اذیت آناان اسات

باا توجاه باه  4د.کنادیگر را در جهت حهظ پاکیزگی محیط زندگی یادآوری می ها و مواردههای خانزگاهآبری
حکاومتی خاود  ۀدر سایر )ع(علای امامو  رسول خدا )ص(گونه بیان داشت که توان اینموارد بیان شده می

                                                 
 .0/207 ،الطبقات الكبر سعد، ابن. 0
 .0/208 ،همان. 2
 .067، خطبۀ البالغهنهج  ی،. محمد دشت3
 . 250ا251 ق(،0413 الوفاء، ملسسه: یروت)ب بحار األنوار ی،. محمدباقر مجلس4
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  اند.داشته محیط زیستمندی خاصی به آبادانی و حقوق مردم در عالقه
یستای حفاظت از ب( راهکاره  محیط ز

 ـ جلوگیری از آلودگی منابع پایدار ) آب، خاک، هوا(1
 ؛هر نوع آن را ممنوع اعالم کرده بودند ازهای حکومتی نبوی و علوی این بوده است که آلودگی یکی از سیره

ت مان مساجد و خااکش را است  از جملۀ سخنان رسول خدا )ص( که خدای تعالی زمین را برای من و امَّ
 ل  است:  دادهار قر کنندهپا،

ل  ع  ه  ج  للَّ نَّ ا  ُهور ی   دًا و  ط  ج 
سَل ض  م  رَل

ْلَل  نیز نقل شده است کاه  )ع(علیاز امام  0.اً ا 
نَل » ه  أ 

للَّ ُسوُل ا  ی ر  ه  مُّ ف  یُ ن  لسَّ ی ا  ق  ر ک   یلَل
ُمشَل لَل د  ا 

ال  ریختن سم در سرزمین کهار از  یعنی رسول خدا )ص( 2«ن  یب 
 اماامممناوع اسات.  ،مردم باشاد ۀد که هر آن چیزی که آزاردهندشوستهاده میین اصل کلی ا. از اکردنهی 
اال  چنین گهته استو  ستهدر طبیعت را آب باران دان وندهای خدایکی از نشانه )ع( علی ق  اب  الثِّ ح  ث  السَّ ش  نَل : أ 

ل  د   ط  هَل ث  د  ُج یف  عَل ض  ب  رَل
لَّ اْلَل  ب  ا ف  ه  م  س  د  ق  دَّ ا و  ع  ه  ا و  م  ه  بَل ُهوف  ج  ن  ر  خَل اأ  ه  د  ُجاُدوب  عَل ا ب  ه  ی کاه ابرهاای یخادا یعنای ت 

اری یاهاای خشار را آبزمین ون یدرپی را فرستاد و سهم باران هرجایی را معهای پیجاد و بارانین را ایسنگ
ن اسالم آلاوده کارد: گهتهنگام نگاه کردن به آب  آن حضرت 3اند.یاهان را پس از خشکسالی رویکرد و گ

از  . همچناینحیات موجودات زنده است ۀزیرا آب مای ؛ 4طهورا و لم یجعله نجساع کرده است: آب را ممنو
 منع شده است. ،انداختن آب دهان در چاه آبی که مورد استهاده مردم است و ادرار کردن در آب جاری

کید فراوانینیز بر هوای سالم  ،وخا،عالوه بر آب )ع( هم نامعصوم ۀدر سیر میت اه در .شده است تث
ار  امام صادق )ع( نقل شده استو ارزش هوای پا،  ر  ت  أ  اوَل لصَّ نَّ ا   ِ ا

ی ف  ر  ٍة ُأخَل ُخلَّ اء  ب  و  ه  لَل ن  ا 
ُئر  ع  بِّ ُرُه یا: و  ُأن  رِّ ل 

ام  ف   س  جَل
ْلَل  اُك ا  ک  ط  صَل اُء  یا  و  ه  لَل اء  و  ا  و  ه  لَل دِّ یا  اُس یل  لنَّ ع  و  ا  ام  س  م  لَل ی ا  ل  لَّ یه     ک   ف  ت 

مَل ُطاول  و  ح   یُمون  ه  ت 
امال  مَل و  ُمع  ه  ج  ائ 

ض  ل   عَل مَل و  ب  ه  ار  ه  م  ین  ال  ک  لَل ا ا  ذ  ُر ه  ر  ان  أ  وَل ک  ل  مَل ف  ه  ایل  ی ف 
ق  اء  ...  یبَل او  ه  لَل هماین باس کاه حیاات آدمیاان و یعنای ا 

و  ترر هاوا پاا،شاود. هار مقاداحیوانات بدان وابسته است و سازوکارهای درون بدن انسان با آن تنظیم می
 5آفریند.زداید و در ژرفای وجود آدمی تازگی و طراوت میافسردگی را می ،اشدتر بلطی 

اصل امر به معروف و نهی از منکر دائره و تشکیالتی به در گذشتۀ جامعۀ اسالمی و حکومت اسالمی، 
امر  ۀهمان دائربه حس ۀائررو، ده هر ب. شودحسبه یا احتساب نامیده می ۀوجود آورده که در تاریخ اسالم دائر

 6دینی داشته است. ۀبه معروف و نهی از منکر بوده و رنگ و صبغ
                                                 

 .81/277 ،ار األنواربح. مجلسی، 0
 .5/28(، ق0417 یه،الکتب اَلسالم )تهران: دار الكافی ینی،کل یعقوب. محمد بن 2
 .00/5ق(، 0411 یه،اَلسالم ة)تهران: مکتب شرح نهج البالغه یف ةمنهاج البراع یی،خو یالله هاشمیب؛ حب085 ۀخطب ی،، ترجمۀ محمد دشتنهج البالغه. 3
 .0/30ش(، 0367)تهران: صدوق،  غهاری اکبرعلی ترجمۀ ،من الیحضر الفقیه ،یهابن بابو ی. محمد بن عل4
  .040تا(، یب ی،جا: الداوری)ب مفضل یدتوح ی،. مهضل بن عمر جعه5
 .71ش(، 0368 صدرا،هران: )تده گفتار  مطهری،. 6
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 ـ رعایت حقوق حیوانات و حفظ پوشش گیاهی2
 اند؛کردهحمایت اسالم از حیوانات تا بدان جا قابل مشاهده است که بسیاری از غربیان نیز به این امر اذعان 

ن قطعه از یا .ستیوانات َلزم نیت از حیت حماید اسالمی جمعدارد: در بالان میاز جمله گوستاولوبون بی
کنند، مخصوصاًا ت مییور را رعایوانات دانست؛ مسلمانان حقوق سگ، گربه و طیتوان بهشت حا را مییدن

ای گونهباره بهها َلنه دارند، مسلمانان دراینکنند و در منارهور باکمال آزادی پرواز مییدر مساجد و معابر، ط
  0م.یاموزیزها را از آنان بیلی چیخباید ان یند که ما اروپائکنر میتارف

رسول خدا  .کرد میخواه اشاره واناتیحقوق ح ربارۀد)ص(  خدا رسول هایتوصیه از یبرخ به در ادامه
واناات را یند که حکردسهارش می ،اصحاب از جمله مجاهدانی که برای جهاد رهسپار بودند ۀبه هم )ص(

ا کشتار نکنند: و  َل بدون دلیل مَّ م  م  هائ  ب  ن  الَل ُروا م  ق  عَل اه  ی ت  ل 
کَل نَل أ  ُکمَل م  َلَّ ما َلُبدَّ ل  ُمُه    حَل ُل ل  ک  واناات یعنای حی 2لَل

 دید را یشتر ماده)ص( نیز  خدا رسول .دیها کشتار نکناج به گوشت آنیحالل گوشت را جز در صورت احت
 خودش دیبگوئ او به آن کجاست؟ صاحب: دیپرس .اوست بر پشت همچنان هازو ج شده بسته شیزانو که
ازآن حضارت در جهت مدارا کردن باا حیواناات  همچنین 3کند. آماده )در قیامت شتر نی)ا تیشکا یبرا را

 انیاچارپابار  هرگااه پس ؛کندمی کمر آن انجام و بر دارد دوست را کردن مدارا خداوند نقل شده است که
 آن از شاتاب باا باود اهیاگیب و خشر زمین در اگر ؛دیآور فرود شانهایمنزل رد را هاآن د،یشد رسوا َلغر

 4د.یده استراحت جادر آن را هاآن ،بود پر عل  و سرسبز و اگر دیبگذر
ها به موضوع مورد ها و نامهالبالغه به شکل تقریبًا برجسته و مبسوط در خطبهدر نهج )ع(حضرت علی

در قباال پرداخات افاراد اگار کرده است کاه خود سهارش  در نامه به کارگزار اخته است تا آنجا کهبحث پرد
شتر و بچاه شایرخوارش : میان مادهکنند، این موارد را رعایت داشتندشتر و گوسهند به پرداخت زکات تمایل 

د و به بچهمجدایی   امه بردر اد )ع( امام 5د.اش زیان رسانهکن و ماده را چندان ندوشان که شیرش اند، مان 
کید  : میان آن شتر مرکوب و سایر شتران عدالت را برقرار سااز کرده استرعایت عدالت میان حیوانات نیز تث

همچنین بر نکاتی  6.دیده یا از رفتن ناتوان گردیده آرام رانو شتر خسته را آسوده گردان و آن را که کمتر آسیب
ا کرده استرش اکید ها نیز سهادن به آنب کردن و استراحت دابسیار دقیق از جمله تغذیه، سیرا ا م  ه  دَل ُیور  لَل : و 

                                                 
سات در یط زیر محایتثر»عی، ی، به نقل از محمد شه446ش(، 0387کتاب،  یای)تهران: دن یفخر داع یمحمدتق ترجمۀ ،تمدن اسالم و عرب. گوستاو لوبون، 0

 .72 :ش(0378 یست،ز یط)تهران: سازمان مح« انسان
 .9/403،  الكافی ینی،. کل2
 .4679دیث ، ح3/271ش(، 0389 یث،الحد )قم: دار یخیش یدرضاترجمۀ حم ،الحكمه میزان، یشهریر یمحمد محمد. 3
 .4681 دیث، ح3/271، همان. 4
زَل . 25، نامۀ نهج البالغه ی،مد دشت. مح5 ع  وَل یه   أ  ل  َلَّ     ین   یُحول   أ  ةٍ  ب  اق  ین   و   ن  ا ب  ه  یل  ص  ُصر   َل   و   ف  ا یمَل ه  ن  ب  یُضرَّ  ل  ر   ف  ل 

ا ذ  ه  د 
ل  و   .ب 

ا َل   و   همان،. 6 ه  نَّ د  ه  لَل  و   ُرُکوباً  یجَل د  یعَل ین   لَل ا ب  ه  ات  ب  اح  و  ی ص  ر   ف  ل 
ا، و   ذ  ه  ین  یر   و   ب  هَل لَل ی فِّ ل  ب   ع  غ 

 .الالَّ
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اع   ی السَّ ا ف  ه  حَل وِّ ُیر  لَل ، و  ُرق  ادِّ الطُّ و  ی ج  ل  ض    
ت  اَلَلرَل بَل نَل ن  ا ع  ه   ب 

لَل د  عَل َل  ی  ، و  ُغُدر  ن  الَل ه  م   ب 
ُمرُّ اد  ت  نَل ا ع  ه  لَل ه 

ااُیمَل لَل ، و  ات 
اَل   اف  و  ط  اب  ح  النِّ ش  ا ب  عَل

ن  ی  ت 
ثَل ی ت  ن  الله  ُبدَّ تَّ

ذَل ر  ِ  یَل ات، غ  ی  ق 
ااب  اللاه  نًا ُمنَل ت  ای ک  ل  ا ع  ه  م  س  قَل ن  ات، ل  ُهود  جَل م  َل  ات و  ب  ع  ُمتَل

ه   یِّ ب 
ة  ن  ُسنَّ  0.و 

کیدات بسیاری بر به ایان از آن جمله ؛ است وجود داشته )ع( نامعصوم ۀحهظ پوشش گیاهی در سیرتث
ه   :دره کراشا توانمیت درختکاری میدر اهحدیث رسول خدا )ص( 

ُسول  اللَّ نَّ ر  ٍر أ  ال  ن  م 
س  بَل ن  نَل أ  )ص(  و  ع 

نَل     :
ال  ت   ق  ام  ُة و  ف   ق  اع  ُکُم ی یالسَّ د  ح  س   د  أ  ه  ن  یالَل  ِ

ُة ف  اع   ل  ط  ت  نَل  اسَل ُقوم   أ  ت  ی  َل  تَّ ُة ح  اع  لَل یالسَّ ا ف  ه  س  ر 
ایغَل اه  سَل ر 

اگار  2؛«غَل
تواند آن را بکارد بایاد بکاارد. یاا در فرمایشای یکی از شماست اگر می پا شد و نهالی در دسترستاخیز به 

آناان به فرستاد، گروهی را به جهاد می )ص(که رسول خدا هنگامی: »نقل شده است )ع(امام علی  دیگر از
 ا  فرمومی

َل  اًل و  هَل یدًا ط  ل  قُتُلوا و  م  الله  ...َل  ت  سَل ُقوا ب  ل 
ط  نَل یَل د: اَّ َل  ش  ًة و  أ  ر  َل  مَل یارًا ... و  ب 

عقار  خًا ک  ر   نَّ  ت  اج  َل  ش  رًا   
اج  ش 

ین   ر ک 
ُمشَل ن  الَل یَل ُکم و  ب  ن  یَل ُز ب  ج 

حَل وَل ی  اًَل أ  ت  ُعُکمَل ق  ن  مَل ... مبادا به کشتن زنان، پیاران و  حرکت کنید با نام خدایعنی  3ی 
شاما و  میاان یا ماانعدرختی که ماانع جناگ یا د ... و از قطع درختان بپرهیزید؛ مگرکنیکودکان مبادرت 

توجه است: اوًَل قطع درختان در ردی  کشاتن کودکاان، زناان و در این حدیث دو نکته قابلن باشد. امشرک
طور روشان و دوم اینکه وقتی در بحران جنگ، بریدن درختاان جاایز نباشاد باه است و گرفته پیرمردان قرار

 4نخواهد بود. امش نیز این کار جایزملکدتر در زمان برقراری صلح و آر
چنین افارادی کیهر ه و نشمردآسیب رساندن به طبیعت زیبا و درختان سرسبز را جایز  رسول خدا )ص(

ٍت )ص(  . قال رسول اللهدانسته است گاننهرین خدا و فرشترا  بَل ن ن  ی ینُبُت  َلَّ و یما م  ل  به حتَّ ر  ُموکَّ ه مل  ُحهُّ
ُه فثی د  ص  ت   مرٍئ  ما یَّ حَل بَل ُر یوطئ  ذلر النَّ ُنُه ذلر  المل  ای روید مگار اینکاه فرشاتههیچ گیاهی نمییعنی  5لع 

کند تا آن را درو کند. پس هرکس آن گیااه را لگادکوب کناد آن فرشاته او را گماشته بر آن، از آن حراست می
 . از اماام صاادقجساتدر درختکاری شرکت میامام علی )ع( خود از روایات  برخی نابرکند. بنهرین می

رفات و هماراه خاود بارهاایی از هساتۀ )ع( به صحرا می اند: امیرملمناناین باره چنین روایت کرده رد)ع( 
هاا نخلای گهات: هرداناه از اینشد: این چیست که هماراه داری؟ میبرد. به آن حضرت گهته میخرما می

اماام  همچنین 6اشت.گذکی را هم باقی نمیکاشت و حتی یها را میگاه همۀ آناست؛ اگر خدا بخواهد. آن

                                                 
 .همان. 0
 .267، نهج الفصاحةنده، ی؛ ابوالقاسم پا03/461ق(، 0418 یت،الب)قم: آل مستدرك الوسائل و مستنبط المسائلن نوری، یحس. 2
 .22622دیث ، ح6/6۷1ق(، 0410: الرساله، یروت)ب کنز العمال ی،هند یمتق بن حسام یعل ینالدعالء. 3
 .081ا076 ،بانی حفاظت محیط زیست در اسالمم ی،لهمجان ی. اصغر4
 .0/050، میزان الحكمه ی،شهریر ی. محمد5
 .5/75 ،الكافی ینی،. کل6
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 0.افزایداست که بر عمر انسان می پرهیز از قطع درختان سبز را از مواردی دانسته )ع(علی
 ـ بهداشت فردی و عمومی3

است. در اسالم بخاش مهمای از « محیط زیستحهظ »اهمیت به پاکیزگی و رعایت بهداشت از مصادیق 
احکام بهداشتی و محیطی است. اسالم پیروان خاود را ا، احکام زمین و ... همانند احکام آباحکام فقهی 

، امااکن عماومی و محال خاناهبه نظافات و پااکیزگی  ،دهکرهمان اندازه که به نظافت بدن و لباس تشویق 
ها نهی کرده است. این تاکیدات تا آن جا اهمیت داشته کاه آن را ده و از آلوده کردن آنکر سهارشنیز زندگی 

  2.اندنظافت را از ایمان دانسته که رسول خدا )ص(چنان است؛آن معرفی کرده  ۀبخشی از ایمان و َلزم
ی را برطرف خواهد کارد. محیط زیستتوجه به بهداشت در بعد فردی و اجتماعی بسیاری از معضالت 

توجه کارده،  محیط زیستحهاظت از به نبوی و علوی که  ۀبه برخی از دستورهای بهداشتی در سیر ادامهدر 
الَّ »)ص( نقل شده است که  از رسول خدا: شوده میاشار د  و الظِّ راز  فای الماوار  الث: الب  و  اتقوا المالعن الثَّ

ریق قارعة   ، هاااز سه کار مورد لعن و نهرین بپرهیزید؛ ادرار و دفع پلیدی شکم در کناار رودخاناهیعنی  3الطَّ
ة  فی بُ یُتب  ند: َل اودهفرم ن حضرتعالوه، آبهها. بان و خیابانسایه ُقمام  هاا یاُتوا الَل نَّ ا 

هاارا، ف  جوهاا ن  ر 
خَل ُکمَل و  ا  وت 

ُد الشَّ  ع  قَل ؛یم  خاکروبه را شب در خانه نگذارید و به هنگام روز آن را از منزل بیرون بریزید که آن جایگاه  4طان 
ظ   :نیز روایت شده اسات )ع(علی  از امامشیطان است. در همین راستا 

ان   ُ  یاالنَّ ُب یا اب  یاالثِّ  م  ه 
امَّ  ذَل ه  و   الَل

ن   ز  ح  ال الَل لصَّ ُهور  ل  برد و طهارتی برای نمااز اندوه انسان را از بین میو داشتن لباس غم پاکیزه نگه 5؛ةو  ُهو  ط 
زیارا  ؛کند خوشایند او نیساتخود نگاه می ۀتوجه داشت که انسان وقتی به لباس آلودنیز باید به این  است.

نقال شاده اسات:  )ع(کاه اماام علایطوریدارند، به خود های مخصوص بهنسان لذتهر یک از حواس ا
لطَّ  ؛ بوی خوش و نگاه به سبزه زار نشاطیا  ة  ر  ة  ُنشَل ر  ُخضَل ی الَل ل  ُر ا 

ظ  ، ... و  النَّ ة  ر   6آور است.ُب ُنشَل
هاا و ر در آبیااری زمین: انصاانیاز گهتاه اساتحکمت اجتماعی غسل روز جمعاه  بارۀحضرت درآن 

شدند و مردم از بوی عرق بادن آناان کردند و روز جمعه در مسجد حاضر میشان کار میرسیدگی به اموال
همچناین  7ایشان را به غسل فرمان داد و بدین ترتیب سنت شاد. )ص( رو رسول خداازاین ؛شدنداذیت می

باه چشام  هااانکمدم قضاای حاجات در برخای بارۀ عنبوی و علوی در ۀبسیار فراوان در سیر هایسهارش

                                                 
 .76/309، بحار األنوار. مجلسی، 0
 .791ش(،0382 یدان،)تهران: جاو  نهج الفصاحةده، نی. ابو القاسم پا2
 .0/009تا(، یعارف للنشر، بالم ةجا: مکتبی)ب  ماجهسنن ابنابن ماجه،  یزید. محمد بن 3
 .5/308ق(، 0419 یت،)قم: موسسه آل الب وسائل الشیعه ی،حسن حر عاملبن . محمد 4
 .2/004ق(، 0404 ی،)مشهد: آستان قدس رضو  ةة األمة إلی أحكام األئمیهدا ی،حسن حر عاملبن . محمد 5
 .026 دیث، ح2/41ش(، 0378 )تهران: جهان،  ون أخبار الرضا )ع(یع یه،بابوابن ی. محمد بن عل6
 .0/002ش(، 0377 الهادی،)قم:   یهالفقه القواعد ی،بجنورد ی. محمدحسن موسو7
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قضاای حاجات در لاب چااه آب آشاامیدنی، کناار نهار آب  که در سیرۀ رسول خدا )ص(خورد؛ چنانمی
 محایط زیساتمیاان اخاالق گهتنی اسات کاه  0شده است. دار ناپسند شمردهر درخت میوهیز و آشامیدنی

ر و اصایل اساالمی د؛ چه اولی بار مناابع معتباتهاوت وجود دارمسلمانان  محیط زیستاسالمی و اخالق 
شاود، الهاام گرفتاه اساالم محادود نمیمناابع ای که لزوما به از منابع گستردهتواند ارد و دومی میانطباق د

  2.باشد
 ـ اصل امر به معروف و نهی از منکر4

ن ر و فوایاد و آراار بسایار آمعروف و نهی از منک به های ملکدی به امرها و بیانهای دینی ما توصیهدر آموزه
ل  »: آمده استن آقردر  .شودمشاهده می وَل ُضاُهمَل أ  عَل ااُت ب  ن  م  ُملَل الَل اٍض یاوالملمناون و  عَل ُروف  یااُء ب  عَل م  االَل  ب 

ُمُرون  ثَل
ر  یو  

ک  ُمنَل ن  الَل
ن  ع  وَل ه  وظاای   ۀوظای  محتسب باه دو گاروه عماد مسلمانبندی اندیشمندان بر تقسیم بنا 3«نَل

معروف  به شوند. وظای  مربوط به امریه نهی از منکر تقسیم ممعروف و وظای  مختص ب به مربوط به امر
  شوند:تقسیم میه و نهی از منکر خود به سه دست

 ت؛. وظای  مربوط به حقوق الله، که دینی  محض اس0 
خصوصای و  ۀعماومی و بخشای دیگار جنبا ۀ. وظای  مربوط به حقوق مردم که بخشای از آن جنبا2
مرمت دیوار شهر و مسجدها و تثمین آب آشامیدنی و رسیدگی به حال وظیهۀ به عنوان نمونه،  ؛ی داردشخص

 ؛درماندگان، که جنبه عمومی دارد
. وظای  مربوط به حقوق مشترك میان خدا و مردم مانند امر به اولیاای فرزنادان در اقادام باه ازدواج 3

 ت داشته است.و محتسب بر این امور نظارحسبه بوده  ۀدایر ۀکه این وظای  بر عهد 4آنان
مان در دین اساالم عمال یا یو اخالق یش ارزشیاز گرا یبندی بیانگر این امر است که بخشاین تقسیم

های عمومی ولیتئعمل به وظای  و مس ۀتواند در حیطهایی که میکی از حوزهیاست و  ی  عمومیبه وظا
و سالمت محیط زندگی افراد  یمت عموسالم رد، توجه بهیقرار گاز منکر  یمعروف و نه به در ذیل اصل امر

هایی که در جهت ارتقای جامعه اساالمی مادنظر گونه بیان داشت که تمام هدفتوان اینجامعه است. می
منکار  ،ایماانی را باه عقاب براناد ۀداخل در معروف و تمام هدف و کارهایی کاه ایان جامعا ،گیردقرار می

  شوند.محسوب می
، است محیط زیستانت از یص اشیو مذهب ی  اخالقیاز وظا یشبخ که یاسالم ۀجامعین احساس ا

                                                 
 .271تا(،ی، بالکتاب )قم: دار النوادر ی،کاشان یراوند ی. فضل الله بن عل0
 .084ش(، 0393 ی،جهاد دانشگاه )مشهد،ینی الدینمع ینوشهاب الد ینیترجمۀ محمد خواجه حس ،یستز یطاسالم و مح فولتز، یچاردر. 2
 .70/توبه. 3
 . 238ش(: 0388 ،یالمعارف اسالم ةدائر ادی: بنتهران، )جهان اسالم ۀدانشنام در ،«حسبه» هزاوه، بادکوبه احمد. 4
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 یعات بار مبناایانت از طبیص یبرا یاسالم ۀان افراد جامعیت مشترك میتعهد و مسئول ینوعشود میسبب 
ایان کاه آن باشاد  محیط زیستن اموری مانند حهظ رنگ شدشود. شاید علت کمجاد یا یمات اسالمیتعل

محتسب بوده است و  ای وظ زازیرا در زمان گذشته این کار . شده است خارجو منکر معروف  ۀامور از دایر
باه شاود و دینای شامرده نمی اماریولی اماروز  ؛شده استمی معروف و نهی از منکر امربه مشمول حکم
ادی داده و به یک سلسله مسائل عب دست ازمعروف و نهی از منکر معنای وسیع خود را  به امرعبارت دیگر، 

 شده است.محدود 
 ـ اعتدال در مصرف5

هاای فراوانای را بارای انساان آفریاده اسات و اساتهاده و های دینی اساالم خداوناد متعاال نعمتدر آموزه
اده استه ۀها و نحوبرداری از آن را برای همه مباح ساخته است و در جهت استهاده صحیح از این نعمتبهره

کیدات در مبانی دینی انسان را به عدالت اجتمااعی کاه کرین ها شرایط و مقرراتی را تعیاز آن ده است. این تث
 میانایجاد عدالت  یتواند برامتوجه کرده و می ست،هان نسلمیاعدالت  ۀکنندیکی از قواعد عملی تضمین

هاا در انحصاار که داراییاز این یجلوگیر ها و نیزنسل ۀمحیطی توسط هممندی از منابع زیستمردم و بهره
از هرگونه تجاوز باه که کند عدالت ایجاب می ،دیگرعبارتد. بهکننقش بسزایی ایها  ،گروهی از مردم درآید

  0شود. یجلوگیر محیط زیستحریم طبیعت و 
اد جامعاه د که عالوه بر رعایت حقوق افارکن یبرداراز منابع بهره یاد به گونهیدگاه اسالم انسان بایاز د

ت نشاده و مرتکاب گنااه یان صاورت عادالت رعایر ایدر غ ؛ زیراافتدیز به مخاطره نیآینده ن یهامنافع نسل
: یاا ایهاا اندخطاب به مردم فرموده )ص( اسراف مورد خشم و غضب الهی نیز قرار گرفته است. رسول خدا

روی، بار شاما بااد ا بااد میاناهعلیکم بالقصاد؛ ای ماردم! بار شامالناس علیکم بالقصد، علیکم بالقصد، 
کیاد داشاته)ع(  همچنین حضرت علی 2روی.روی، بر شما باد میانهمیانه : مان اراد اسات نیز بر این بیان تث

یاا در فرمایشای دیگار راه و  3شاه کنادیروی پد میانهیه بالقصد؛ هرکه خواهان سالمت است بایفعل ةالسالم
  4رته القصد.یداند. المومن سروی میمیانه رسم ملمن را

برداری یا حتی کمتار به معنای عدم بهره محیط زیستالبته باید به این نکته توجه داشت که حهاظت از 
 از مواهب طبیعت است. صحیحاستهاده بهینه و از آن بلکه مراد  ؛استهاده کردن از امکانات طبیعت نیست

 

                                                 
 .00 ،«یفقه قواعد در یستز یطمح»، یستز یطومح اخالق کتاب ، ینیحس یلعید. س0
 .5295 دیث، ح9/21، کنز العمال ی،متق. 2
دی،تم بن محمد . عبدالواحد3  .453 دیث، ح596ق(، 0401ین، مدرس ۀ)قم: جامع غرر الحكم و دررالكلم یمی آم 
 .0538 دیث، ح81، همان. 4
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 جویی در مصرفـ قناعت و صرفه6
چ یر نسال هایاطور که افراد گوناگون در درون و همان ستهاانسان ۀز آن همدر نگاه اسالم منابع طبیعی ا

های بعدی نسل دافرا ،ع رروت براساس عدالت میان آنها صورت گیردیگر ندارند و باید توزیکدیبر  یحیترج
زماین و  تعال به تصریح آیات قرآن کریممند شوند. خداوند منیز باید بتوانند از این منابع به طور یکسان بهره

ا ف   :منافع آن را برای همه آفریده است ُکمَل م  ر  ل  خ َّ ه  س  ن َّ الل َّ ا أ  وَل ر  مَل ت  ل  ا ف   یأ  م  ات  و  او  م  ل   یالس َّ غ  ع  ب  سَل أ  ض  و 
رَل
ُکمَل یاْلَل 

ةً  ن  اط  ب  ًة و  ر  اه  ُه ظ  م  ع  بارای  راهاا و زماین دات آسمانموجو همۀکنید که خدا آیا شما مردم مشاهده نمی یعنی ن 
ر کرده و نعمت اام   0؟قارار دادههای ظاهر و باطن خود را برای شاما فاراوان شما مسخَّ ن  ْلَل  ا ل  ه  اع  ض  ض  و  رَل

اْلَل   و 
ر یعنی  جا که مواهب طبیعی محدودند اما از آن 2د.کرو زمین را )با هزاران نعمت( برای )زندگانی( خلق مقرَّ

هاا را بایاد بتواناد آن ومساکن دارد  و پوشا، طبیعی نیازهایی همچون خورا،، صورت فطری وو انسان به
است. در قرآن کریم آیات متعاددی در  سهارش کردهاسالم برای رسیدن به حد اعتدال به قناعت  کند،مین ثت

ذ   :استتوصی  قناعت بیان شده است که از آن جمله 
مَل یال َّ ُقوا ل  ه  نَل ا أ  ذ  مَل ین     ل  ُفوا و  ر 

ُتُروا و  ی سَل ا قَل اان  ب  ار  ن  ذ  یک  ل 
اًما و  ها در حد بلکه احسان آن ؛که هنگام انهاق )به مسکینان( اسراف نکرده و بخل هم نورزند کسانی یعنی ق 

 3 .میانه و اعتدال باشد
: طوبی از رسول خدا )ص( روایت شده است ؛نبوی قناعت ظهور بسیاری داشته است ۀدر گهتار و سیر

حاد کهااف ه شت او بایت شود و معیاسالم هداه شا آنکه بشه کهافا و قنع؛ خویم و کان علمن هدی لإلسال
نیز در اهمیت و تذکر دادن به قناعت برای کاارگزاران خاود در نهاج  )ع(حضرت علی  4باشد و قناعت کند.

ُکرَل ف  به یکی از آنان فرموده استالبالغه  دًا و  اذَل ص  ت  اف  ُمقَل ر  سَل  
ع  اْلَل

د  ان  اوَل یالَل  ی: ف  ارَل م  س  مَل ادًا و  أ  ر  م  غ 
ادَل ق  اال  ب  م  لَل

 ل  
ل  ضَل ه  م  الَل دِّ ر  و  ق  ت  ُرور  ر  یض  ت  اج  م  ح  از اماروز باه فکار فاردا  ؛نیروی را برگزانهیز، و میاز اسراف بپره یعنی وَل

 5ش فرست.یت در آخرت پیازمندیادی را برای روز نیش نگهدار و زیکهاف خو ۀا به اندازیباش و از اموال دن
هاض  ه استهمچنین از همان حضرت نقل شد أ  خ  اوَّ ب  اة  و  ت  م  الراح  ظ  اد  انات  ق  هاف  ف  ة  الک 

لی ُبلغ  ر  ع  ص  ن  اقت 
: م 

؛ هرکس به مقدار کهایت قناعات کناد، آساایش می ة 
ع  فاراهم را گشاایش  ۀیاباد و بارای خویشاتن زمیناالدَّ
 ف  تکرده اسن بیان اهای متقییژگیاعتدال در مصرف را از ودر کالمی دیگر  امام 6کند.می

ُقون  ُمتَّ الَل ا ُهامَل ی: ف  ه 
شَل  اُد و  م  ص  ت 

قَل ُسُهُم اَل  ب  لَل اُب و  م  و  ُقُهُم الصَّ ط 
نَل ؛ م  ل  ائ 

ض  ه  ُل الَل هَل اُضُع یأ  و  گهتارشاان باه صاواب مقارون یعنی  ُهُم التَّ
                                                 

  .21/. لقمان0
 .01/. رحمن2
 .67/ان. فرق3
 . 0905حدیث ، 559 ،نهج الفصاحةنده، ی. ابوالقاسم پا4
 .20نامۀ ، نهج البالغه ی،محمد دشت. 5
 .370حکمت همان، . 6
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ح از مناابع در اساالم بار ساه مصرف صحی 0خته.یشان بر اعتدال و رفتارشان با فروتنی آماست و راه و رسم
گذاری شده اسات. آماوزه. پرهیز از اسراف و تبذیر پایه3. قناعت 2های الهی برداری از نعمت. بهره0 ل  اص

از آن شاروطی را بیاان  یبرداربهره ۀبلکه در نحو ؛عت نداردیبرداری از طباصل بهره با ینیچ تبایهای دینی ه
گوناه  وند و هرگونه رفتاار اسارافشیم مردهشن اعمال یترر از مذمومیتبذ. در نگاه دینی اسراف و کرده است

تاوان می ،د. در نتیجاهکارز یاد از آن پرهیان در تضااد اسات و باید یبا اصول ارزش نز محیط زیست ۀدربار
ن َّ  شریهه دانست: ۀاین آیرا الگوی نظری اسالم در باب مصرف  ُفوا    ر 

َل  ُتسَل ُبوا و  ر  اشَل ف  یُه َل  ُکُلوا و  ر 
ُمسَل ُبَّ الَل  2ن  یح 

  بخورید و بیاشامید و اسراف مکنید که خدا مسرفان را دوست ندارد.عنی ی
 
 سالم در حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران محیط زیستحق 

 شامردهجمله حقوق شهروندان هار جامعاه  سالم و عاری از آلودگی حق بنیادین بشری و از محیط زیست
دولات در نظاام و عموم شاهروندان اسات.  هت صیانت از آن تکلی  جمعی دولتو اقدامات َلزم ج شده

سمتی را در دولت اسالمی به عهده گیرد و که کس  آن اسالمی بسیاری از منابع طبیعی را در اختیار دارد. هر
د، موظ  است هر آنچه را که برای حهظ حیاات، ساالمت، شوهای حکومت دینی مسئول بخشی از بخش

ماردم نیاز تاثمین کناد. اگار خاود از  ۀبرد، بارای تاودکار میاعی و مانند آن نسبت به خود به حیثیت اجتم
 3د.کنآن را برای تمام شهروندان فراهم  بایدسالم برخوردار است،  محیط زیستبهداشت و 

 المللیهای بینـ زمینه1
 ؛05/01/0362مصوب  0972ملل متحد یونپ  محیط زیست ۀبرنام ا0ا 0
 ؛013/0384مصوب  0998 یرات اقلیمکنوانسیون تغیی بارۀکل کیوتو درپروت ا2ا 0
 ؛0351المللی رامسر مهم بین یهاکنوانسیون تاَلب ا3ا 0
 ؛قانون الحاق ایران به کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی طبیعی جهان ا4ا 0
 ؛زداییای بیابانقانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد بر ا5ا 0

 ای دیگر که به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است.المللی و منطقهعاهدات بینو بسیاری از م
 
 
 

                                                 
 .093 ۀ. همان، خطب0
 .30/. اعراف2
 .45ش(، 0386 اسراء،)قم:  یستز یطاسالم و مح ی،آمل ی. عبدالله جواد3
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 ـ اصول مرتبط2
 0قانون اساسی اصل پنجاهم ا0ا 2

همچناین در اصاول  .عمومی تلقای کارده اسات ۀعنوان وظیهرا به محیط زیستصراحت حهظ این اصل به
شده است. این اصل بیانگر آن اسات  اشاره یستمحیط زطور ضمنی به ابعادی از هدیگر قانون اساسی نیز ب

با اینکاه اصال پنجااهم قاانون  ای همگانی است.بلکه وظیهه ؛دولتی نیست ۀوظیه محیط زیستکه حهظ 
و بسیاری از کشورها هنوز باه اهمیات ایان  استترین اصول در قانون اساسی کشور اساسی یکی از مترقی

چند ساازمان رهو ن نخبگانی و عمومی جامعه نمود چندانی ندارد در گهتمایادشده اصل  ،اندنبردهاصل پی 
های سعی در انطبااق سیاسات محیط زیست ۀهای دولتی و مردم نهاد در حوزو سایر سازمان محیط زیست

قاق نشاده اسات و اساسی در تدوین این اصل محقانون گذار هنوز اهداف قانون ،اندخود با این اصل داشته
کااری ایان زیساتی، ماوازیمسائل محیطبه ها نسبت خصص کارمندان این سازماندَلیلی همچون عدم ت

 در این زمینه اررگذار بوده است. ،های عمومیها، عدم نظارت مناسب بر سازمانسازمان
قتصاادی شئون ا همۀ ، منع اسراف و تبذیر در43اصل  در ، حق بهداشت42حق حیات در اصل  ا2ا2

 محایط زیساتحهظ برخی از زوایای نیز به  45اصل در های عمومی رروت، مدیریت انهال و 44اصل در 
  د.ای ضمنی دارناشاره

 ـ قوانین عادی3
 (0370/  8/ 24و اصالحیه  0353/  3/ 28)مصوب  محیط زیستقانون حهاظت و بهسازی  ا0ا 3
/  9/ 25و  0353/ 01/ 31با اصالحات مصوب ( )0346/  3/  06قانون شکار و صید )مصوب  ا2ا 3
0375) 
 (13/12/0374هوا )مصوب  از آلودگی جلوگیری ۀنحو قانون ا3ا3
 (21/2/0383 پسماندها )مصوب مدیریت قانون ا4ا 3
جلوگیری  ۀنامآیین»وزیران در خصوص  هیئت 07/00/97  مورخ ۀجلسدر مصوب  ۀنامتصویب ا5ا 3

 «.هاجبران تاَلبو آلودگی غیرقابلاز تخریب 
 کشور ۀپنجم توسع ۀامبرن ا6ا3

 ؛شده اسات اشاره محیط زیستدر جهت ارتقای سطح  اررگذار کشور به برخی از موارد ۀدر این سند توسع
ساند ملای » ۀهمچناین در ایان برناماه تهیا .محیطی آبارزش زیست ازجمله بر رشد اقتصادی متناسب با

                                                 
 یهاۀباشاند، وظ داشاته یرشاد رو باه یاجتمااع یااتح در آن یدبعد با یهاامروز و نسل نسل که زیستطیمح حهاظت ،یاسالم یپنجاهم: در جمهور اصل. 0

  .است ممنوع کند، پیدا مالزمه آن جبرانغیرقابل تخریب یا زیستمحیط آلودگی با که آن غیر و اقتصادی هایفعالیت رو،ازاین. شودیم یتلق یعموم
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ایجاد صاندوق ملای »و  0«نعتیهای عمرانی و صطرح ۀمحیطی برای همیوست زیستپ»و « محیط زیست
 2شده است. مطرح« محیط زیست

 ـ سایر قوانین4
 .004ا002 ۀو ماد 2 ۀمنشور حقوق شهروندی ماد ا0ا 4
 محیط زیستهای کلی سیاست ا2ا 4
مند ت هماهنگ و نظامیری، مدمحیط زیست یملَّ  ۀکپارچیجاد نظام یتوان به اها میترین این سیاستاز مهم

محایط  یپلماسایت دیابوم کشور، تقوستیاطلس ز یۀ، تهمحیط زیستب یتخر یانگاررم، جیاتیمنابع ح
 3محیطی اشاره کرد.سازی فرهنگ و اخالق زیست، گسترش اقتصاد سبز و نهادینهزیست
 

 نتیجه

 ر و ابزاری در به سعادت رسایدن ویزندگی بش عنوان بستری برایسالم به محیط زیستحق برخورداری از 
تاوان ایان گوناه بیاان نباوی و علاوی می ۀبا تثمل در سیربشری است.  ۀتکلیهی بر جامعبشر و حق بنیادین 

رعایت حقوق ماردم  ا0 مطرح شده است: در دو محور کلیها در این سیره محیط زیستداشت که توجه به 
ماواردی مشاتمل بار  محایط زیساتکارهاای حهاظات از راها 2سالم  و  محیط زیستدر برخورداری از 

ون رعایت بهداشت فردی و عمومی، رعایت حقوق حیوانات، جلوگیری از آلودگی آب، خا، و هاوا، همچ
هرچناد  .محیط زیستاعتدال در مصرف منابع طبیعی، اصل امر به معروف و نهی از منکر در حهاظت از  

ستی و چاه چه در قانون اساسی یا در اسناد باَلد محیط زیست در کشور ما قوانینی برای حهظ و حراست از
 ۀما را به نقط این قوانین نتوانسته است خروجی متناسب با خود را داشته باشد و ،در قوانین عادی وجود دارد

 یازهاایاز ن یکایعنوان باه محیط زیستتوجه به )ع(، یعنی  بیتاهل ۀریات و سیات و روایآل از منظر آایده
برسااند. ا عات تاا رشاد در بساتر آن یدر داماان طبتولد  ۀناپذیر انسان از لحظوند جدایییبشر و پ یساسا

باه برخای از  اداماهکاه در  تضمین چنین حقی مستلزم فراهم شدن بسترهای فرهنگی و قاانونی َلزم اسات
 :شوددر کشور اشاره می محیط زیستراهکارهای ارتقای فرهنگ حهظ 

اسات کاه بایاد از  یهاایزیست از جمله آموزشهای حهظ محیطقوانین و مهارتآموزش آموزش؛ . 0
سپس  .منسجم و هماهنگ کشوری انجام شود ۀهای کود، توسط یک برنامدر خانواده و مهددوران کودکی 

                                                 
 05/01/0389ورخ ما یعلنا ۀ( مصاوب جلسا0391اا0394) یارانا یاساالم یجمهور ۀپنجم توسع ۀسالپنج ۀقانون برنام کشور مصوب ۀپنجم توسع ۀ. برنام0

 .ایران اسالمی یمجلس شورا
 ا ها. ت 32378، 02/6/0384مصوب  زیستیطمح یصندوق مل ۀ. اساسنام2
 مصلحت نظام ابالغ شدند. یصع تشخپس از مشورت با مجم 28/8/94 یخدر تار هایاستس ین. ا3
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وسیله ابزارهای هها در نظام آموزش و پرورش و همچنین آموزش عالی کشور بدر ادامه با تکمیل این آموزش
، اساتهاده از ظرفیات دیگار نهادهاای و انیمیشان جدید، سااخت فایلم یهاتل  همانند طراحی بازیمخ

محایط جمعی مهاهیم و کارکردهاای حهاظ های ارتباطرسانه و اجتماعی همانند مساجد، کتب و نشریات
 .در جامعه را ارتقا بخشید زیست
های نظارت و ارتقای نظارت روش درر ییو تغ محیط زیستم متمرکز در سازمان حهاظت نظاجاد ی. ا2

ی نسابت محیط زیستقوانین و عملکردهای  یابیهای مدرن موجود در دنیا و ارزوشهای سنتی به راز روش
 ؛ها و نهادهای مختل  کشوربه سازمان

نهاد های مردممناسب برای این گونه سازمان یایجاد بستر؛ نهادهای مردم. استهاده از ظرفیت سازمان3
ایان  باا آنکاه ؛قابال تحساین اساتبسایار مهام و  ،نادافعال محایط زیساتهریک به نحوی در حهظ  که

باید توجه داشات کاه ایان  ،است هاهای ایجاد شده در کشورهای اسالمی برگرفته از مدل غربی آنسازمان
ی عدم موفقیت ایان اما هیچ دلیلی برا ؛داشته باشند یهایموفقیت اندها در کشورهای غربی توانستهسازمان

تقلید، در قالب هنجارها و چارچوب های اساالمی قادم  ملسسات در کشورهای اسالمی، چنانچه به جای
ساالم بارای تحقاق یاافتن نیازمناد رعایات، حمایات و  محایط زیساتحاق بار  0وجاود نادارد. ،بردارند

از ایان حاق در قاانون پذیری از سوی عوامل مختل  است. مقامات ملی و دولتمردان با حمایت مسئولیت
ساالم حمایات  محیط زیساتاز حق به شکلی مناسب وانند تمی های قضایینظارت و هانامهاساسی، آیین

 کنند.
های دسااتیابی در جهات اجاارای قاوانین و برنامااه نیااز و قابال ق منااابع درآمادی مااوردیان دقیای. تع4
 ؛محیطیزیست
 ؛محیط زیستی قوانین . ایجاد وحدت عمل میان نهادهای مختل  در اجرا5
 ؛ریزیگذاری و بودجهریزی، سیاستبرنامه میاننه ی. ایجاد ارتباط منسجم و نهاد6
های کلای با توجه به اباالغ سیاسات؛ محیط زیست. تصویب قوانین عادی جامع در امر حهاظت از 7

وانین مصوب و حذف برخی از ق آمدهای کلی نیازمند تصویب قوانین عادی روزاین سیاست محیط زیست
دولت نیاز موظا  خاصی است که باید تدوین شوند.  استانداردها و ضوابط تصویب ی،موارد رگذشته یا د

ای کلی معین کرده و صورت برنامهرا به محیط زیستاست اقدامات مختل  قانونی در راستای حهاظت از 
 ند.کهای خود را مشخص برنامه
توساط  محایط زیساتهاای کاه بسایاری از تخریباینباا توجاه باه ؛ نظارت قوی و مالرر دولات. 8

                                                 
 .72 ،یستز یطاسالم و مح. فولتز، 0
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های زیرمجموعاه لزوم هماهنگی و نظارت دقیاق بار عملکارد ساازمان ،شودتی انجام میهای دولسازمان
 .دکنتواند بسیاری از مشکالت در این زمینه را حل دولت از سوی خود دولت می

 ی برخاوردارهایپشتوانه از دینی نیز در فرهنگ محیط زیستبه این جهت که توجه به ؛ سازی. فرهنگ9
ای که خاود ماردم در ایان جهات گونهبه ؛سازی در این زمینه استها فرهنگروشیکی از ملررترین  ،است

، مردم افازون بار اینکاه سانبدینصورت فرهنگ عمومی درآید. به محیط زیستپیشگام شوند و صیانت از 
ش توجه نخواهند بود. در این زمیناه نقابه رفتار دیگران نیز بیدهند، رفتار خود را طبق این فرهنگ شکل می

تصامیم ساازی و  هاای خاود در زمیناۀظرفیتنظام تعلیم و تربیات بسایار مالرر اسات و دولات بایاد از 
 0گیری استهاده کند.تصمیم
ی هااهاا و حوزهو مراکز علمی کشور همانند دانشاگاه محیط زیستن وزارت میا نامه. ایجاد تهاهم01

 ؛کاری با مردم دارناد ۀط بیشتری به جهت حیطکه ارتبامانند بسیج و نیروهای مسلح  یهایعلمیه و سازمان
اقشار جامعه در راستای ارتقاای ساطح  ۀحهاظت و آموزش صحیح هم برایدر جهت تبلیغ نامه این تهاهم

 .آیدپدید می محیط زیستدانش عمومی جامعه در حهاظت از 
 

 :فهرست منابع
 رآن کریمق

 نهج البالغه
 ق.0401. قم: جامعۀ مدرسین، م و درر الكلمغررالحكآمدی، عبدالواحد بن محمد نمیمی، 

 .ش0367صدوق،  : تهران .اکبر غهاریعلی. ترجمۀ الفقیهه من الیحضر. بابویه، محمد بن علیابن
 .ش29۷1 جهان، :تهران .َلجوردی مهدی تحقیق به )ع(. ون أخبار الرضایعبابویه، محمد بن علی. ابن
ة، یاالکتب العلم دار: بیروت .محمد عبدالقادر عطا تحقیق . بهلطبقات الكبر ا. بوعبد الله محمد بن سعداسعد، ابن

 ق.0401
 تا.مکتبة المعارف للنشر و التوزیع، بیجا: بی .ماجهسنن ابن. ماجه، محمد بن یزیدابن

دفتار نشار فرهناگ اساالمی و ساازمان : تهران. زیست در اسالمبانی حفاظت از محیطم. اصغری لهمجانی، صادق
 .ش0378هاظت محیط زیست، ح

 ش. 0388. تهران: بنیاد دائرة المعارف اسالمی، 246ا234، دانشنامۀ جهان اسالم «.حسبه» .بادکوبه هزاوه، احمد
( ش2936اا2933جمهاوری اساالمی ایاران ) ۀم توساعپنج ۀسالپنج ۀقانون برنام کشور مصوب ۀپنجم توسع ۀبرنام

 اسالمی ایران. ورایمجلس ش 22/23/2913علنی مورخ  ۀمصوب جلس
                                                 

 .499ا2/498تا(، یب ی،ام )تهران: نشر فرهنگ اسالمترجمۀ احمد آر ،یاةالح یمی،. محمدرضا حک0
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 .ش0382جاویدان،  :تهران. ()ص(  کلمات قصار حضرت رسول ۀنهج الفصاحه )مجموع. پاینده، ابوالقاسم
 .2912ماه خرداد  ،ایران زیست محیط حقوق همایش نخستین به یرهبر معظم مقام پیام

 تا.الداوری، بی ةمکتبجا: . بیتوحید مفضل. جعهی، مهضل بن عمر
 ش.0386اسراء،  : قم .عباس رحیمیان تحقیق. بهاسالم و محیط زیستعبدالله. جوادی آملی، 

 .0999الهجر،  دار: مصر. البیئه ةالتلوث و حمای. حجاب، محمد منیر
 .ق2633 البیت، آل موسسة قم: .لشیعهوسائل ا. حسنبن عاملی، محمد  حر

 ق.0404نا، یب: مشهد .ة األمة إلی أحكام األئمةیهدا حر عاملی، محمد بن حسن.
 تا.دفتر نشر فرهنگ اسالمی، بی: تهران .احمد آرام ۀترجم. الحیاة. محمد رضا ،حکیمی
، )ع(صاادق دانشگاه اماام : تهران .«فقهی قواعد در زیست محیط» ،زیست ومحیط اخالق کتاب .سیدعلی حسینی،

 .ش2913
حسان  با شارح .ابراهیم میانجی تصحیح. بهغهالبالفی شرح نهج ةمنهاج البرائ. الله بن محمد هاشمی، حبیبییخو

 ق.2633مکتبة اَلسالمیه، : تهران .ایزاده، محمدباقر کمرهحسن
جمهاوری، نهاد ریاسات: تهران. محیط زیست ایرانقوانین و مقررات حفاظت  ۀمجموعدفتر حقوقی و امور مجلس، 

 .ش0383
 تا.الکتاب، بی دار: قم .د صادقی اردستانیاحم تحقیق . بهالنوادر. الله بن علیکاشانی، فضلراوندی 
 .(پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام)ابالغ شده  28/8/94 مصوبهای کلی محیط زیست سیاست

 و اسالم شیهما نیاول مقاَلتمجموعه .اسالم دگاهید از انسان بر ستیز طیمح ریتأث .دمحمدیس ،یمازندران یعیشه
 .ش29۷1ست، یز طیمح حهاظت ازمانس: تهران .33ا۷2 .ستیز طیمح

: تهاران .ترجماه و تحقیاق محسان عباداللهی. با قضایی حقوق محیط زیست ۀکتابچ. کیس الکساندر. شیلتون، دینا
 .ش0389خرسندی، 

 .ش0384جهاد دانشگاهی،  :تهران. حق بر محیط زیست. ، مهدییروزیف
: مشاهد. الادینیالادین معاینحسینی و شاهاباجهمحمد خو ۀترجم. اسالم و محیط زیست. ریچارد فولتز و دیگران

 .ش0393جهاد دانشگاهی، 
 قانون اساسی جمهور  اسالمی ایران

 .ا ها. ت 929۷1، 22/4/2916 مصوب زیستصندوق ملی محیط ۀنامقانون اساس
 .ش0375سازمان حهاظت محیط زیست،  :تهران. حمایت کیفر  از محیط زیست. قوام، میرعظیم
 .ش29۷2دانشگاه تهران،  : تهران. حقوق اساسی و نهادها  سیاسی. هی، ابوالهضلپناقاضی شریعت

 .ق263۷الکتب اَلسالمیه،  دار: انتهر .اکبر غهاریعلی تحقیق . بهالكافی. کلینی، محمدبن یعقوب
 .ش0387دنیای کتاب، : تهران .محمد تقی فخر داعی . ترجمۀتمدن اسالم و عرب. لوبون، گوستاو
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الرساله، ة سسلم: بیروت .حیانی بکریتصحیح . بهالعمال فی سنن االقوال و االفعال کنز. الدینبن حساممتقی، علی 
 ق.2633

 ق.0413الوفاء،  ةملسس: بیروت. )ع( األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار بحار. مجلسی، محمد باقر
(: ش0373) 03 مارۀ، شافرهنتگ ۀنامت«. زیسات از دیادگاه اساالمطبیعات و محیط». محقق دامااد، سیدمصاطهی

 http://www.noormags.ir. 89ا78
 .ش0389سسه دارالحدیث، لم: قم .حمیدرضا شیخی . ترجمۀمیزان الحكمه. شهری، محمدمحمدی ری

 .ش2941صدرا، : تهران .ده گفتار. مطهری، مرتضی
، 212اا2۷3(: ش29۷2) 2ۀ شامار ،، ساال ششامسیاستت ختارجی .«نسل جدید حقاوق بشار». مسائلی، محمود

http://fp.ipisjournals.ir. 
 الهاادی، :قام .درایتای سانحمدمح و  مهریازی مهدی تحقیق . بهقواعد الفقهیهال. موسوی بجنوردی، محمدحسن

 .ش29۷۷
 .ش29۷4همراه،  : تهران. مبانی و کلیات علم حقوق. مدنی، جالل الدین

 ق.2631، )ع( تیالبملسسة آل: قم. المسائل مستدرك الوسائل و مستنبط. ن بن محمدتقیینوری، حس
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