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چکیده
احساس داشتن طبیعت ،موهبت و نتیجه لطف الهي به بشر است و لذا به همه انسان ها تعلق
دارد تا همانند سایر نعمت ها مورد استفاده خردمندانه قرار گیرد .جامعه انساني مکلف است تا
با فراگرفتن و آموزش صحیح ،نسبت به حفظ طبیعت اقدام بنمایند ،اما امانتداران طبیعت گاهي
نه تنها وظایف خود را رها میکنند ،حتي حمایت از آن را به جا نیاورده و با اعمال خود،
مقدمات ویراني را فراهم نموده اند .در این راستا فقه و قانون بعنوان دو پیوند ناگسستني،
راهگشا بوده و مضرین را مکلف به ترمیم خسارت نموده است هر چند که معضالت مربوط به
ریزگردها با توسعه دنیای صنعتي چند سالي است دیدگان نگران بشر را به خود معطوف داشته
است ،قانونگذاریهای چنداني ،علیرغم داشتن مستندات غني دیني در این زمینه صورت نگرفته،
تا از روند افزایشي ریزگردها ممانعت شود ،از طرفي در دنیای غرب ،عقیده دارند سرآغاز
حمایت از طبیعت ،آنان بوده اند و یکسری اسناد بین المللي را مستند قرار داده اند ،متاسفانه در
حقوق ما به منابع احکام حقوق اسالم توجه زیادی نشده ،تا درمرحله ی ابتدایي از آلودگي
های طبیعت پیشگیری و در مرحله بعد اگر خسارتي ببار آید ،از راه های مناسب جبران شود،
تا طبیعت بهمان شمایل اول محفوظ و ما بتوانیم برای آیندگان به ارث بگذاریم.
واژگان کلیدی :محیط زیست ،آلودگي طبیعت ،حقوق اسالم  ،حقوق غربي.

* دانشجوی دکتری حقوق خصوصي ،واحد خرم آباد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،خرم آباد ،ایران.
** استادیار گروه حقوق ،واحد خرم آباد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،خرم آباد ،ایران.
(نویسنده مسئول) Mirzae.1348@yahoo.com
*** استادیار گروه حقوق ،واحد خرم آباد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،خرم آباد ،ایران.
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 -1مقدمه
یکي از نعمات خداوند که طبیعت ،امانت الهي است که به ودیعه در اختیار بشرر قررار
داده است ولیکن انسان با اعمال و کردار خودش آن را آلوده مي نماینرد و بره گونره ای
که آلودگي طبیعت یکي از مهمترین معضالتي است که انسان برا آن دسرت بره گریبران
شده است ،بر این اساس که نشانه های تهدید کننده آن ،نسل کنوني و نسل آینرده را در
معرض خطر بسیار جدی قرار داد (انتظاری )107: 1394 ،در احکام دیني مرا ،حیرات و
بقاء بشر ،بستگي به حفاظت از طبیعت و رعایت حقوق زیسرت محیطري و احتررام بره
حقوق همه موجودات دارد ،این امر نباید تنها در زمان خاصي مدنظر قرار بگیررد بلکره
بشر بعنوان موجود زنده دارای تعقل ،باید خود را بصورت مدام در تمام اعصار در برابر
آیندگان پاسخ گو بداند (والیي )59 : 1388 ،و از حیث اخالقیات هرم برر ا رر آمروزش
های الزم خود را نادم قلمداد کند و بداند هر نوع تقصیر اعم تعردی و تفرریط موجرب
مسئولیت مدني و تکلیف به جبرران خسرارات دارد (کاتوزیران ،)21 : 1384 ،بنرابراین،
باید حفظ طبیعت و عدم تخریب آن را سرلوحه زندگي قرار داد و مطابق برا دسرتورات
احکام دیني عمل نمود و به عنوان یک وظیفه الهي بره آن نگریسرت و بعرد معنروی و
علقه بین انسان و طبیعت را افزایش داد تا از ضرر زدن به آن خودداری شود ،ترا کمترر
نیاز مراجعه به منابع فقهي و اصول پایه و قواعد حقوقي آن ،جهت توجیه جبرران زیران
باشد ،در حقوق اسالم اصول و قاعده های زیادی درباره مسئولیت مدني وجود دارد که
مي توان بسیاری از مباني مسئولیت مدني را تحت پوشرش قررار داد (انتظراری: 1394 ،
 .)125از طرف دیگر برخي از دانشمندان غربي عقیده دارند که طبیعت و محیط زیسرت
در دین اسالم مورد توجه و بررسي واقع نشده است و بر این عقیده راسرخ دارنرد کره
آغاز کننده حفظ و حمایت و صیانت از طبیعت و محیط زیست کشورهای غربري بروده
که مؤید این موضوع  ،اسناد بین المللي در این زمینه دانسته اند .لرذا هردف از پرشوهش
حاضر بررسي تطبیقري حفاظرت ازحقروق طبیعرت و تعیرین مسروول جهرت جبرران و
پیشگیری از آلودگي آن در آموزههای اسالم و حقوق غربي میباشد.
دست آورد پشوهش حاضر حکایت از آن دارد که مسلمانان به صریانت و پاسرداری
از طبیعت در کتب و آموزه های خود نسبت به جوامع غربي پیش قدم بوده  ،به نحوی
که ارزش و اهمیت ابعاد زیست محیطي را در سراسرر جهران رونرد افزایشري بره خرود
گرفته است که دلیل این امر ایجاد کانون ریزگردها بوده که از نگرانیهای مشترک جوامع
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مسلمان و غربي قلمداد شده است  .هر چند که این موضوع دراکثر کشرورهای غربري
بر مبنای ارزشهای جدید دنیا  ،مانند نقش شهروند در حفظ زیست محیطي و التزام بره
نسل های آینده بشر و آشکار شدن ارزشرهای فرامردرن ،و دراکثرر کشرورهای مسرلمان
نشین بر اساس آموزه های دیني مانند  :قسم به برخي عناصر و اجزای طبیعت موجرود
در قرآن ،تأکید بر عدم آلودگي محیط  ،اصرار بر حفرظ احتررام بره زمرین ،عردم دسرت
درازی نسبت به طبیعت و تخریب طبیعت در بسیاری از احکرام و احادیرث و روایرات
دین  ،بت و ضبط شده است( .جوادی آملي)84: 1392 ،
هر چند که ،شناخت طبیعت و ضرورت توجه به سالمت آن از اصول مبادی زیست
محیطي و از راههای سالم زیستن و حقوق اساسي بشر تلقي شده است ،امرا ،در دنیرای
امروز مسئله آلودگي طبیعت یکي از مهمترین مشرکالت تمردن انسراني محسروب مري
گردد .هدف خلقت خدمت به انسان است و آن هم به تا یر متقابل برین بشرر و طبیعرت
که هر کدام در خدمت دیگری هستند (والیي )57 : 1388 ،آلودگي محیط زیست نظم و
بقای طبیعت را تحت تا یر قرار داده و پیامردهای منفري زیانبراری بررای زنردگي بشرر،
حیوان و گیاه در پي خواهد داشت که بر همین اساس تعریف آلودگي در ماده  9قرانون
حفاظت و بهسازی محیط زیست سه نروع -1آلرودگي هروا-2آلرودگي آب -3آلرودگي
خاک بیان گردیده است (انتظاری .) 31 : 1394 ،در این میان به نقش انسان در آلرودگي
محیط زیست بیش از حد توجه مي شود  .به نوعي که پیوند ناگسسرتني میران انسران و
طبیعت ایجاد شده است .لذا حفظ و پاسداری از محیط زیست طبیعي در احکام دیني و
حقوقي بیان و پیامدهای ناگوار آن از موضوعات کلیدی در علرم حقروق تحرت عنروان
مسئولیت مدني مورد بررسي قرار میگیرد.
موضوع طبیعت و حفظ محیط زیست در ادیان الهي از جملره دیرن مبرین اسرالم از
اهمیت ویشه برخوردار است ،به گونه ای که این بیرنش حاصرل شرده اسرت کره منرابع
طبیعي بعنوان هدیه ای الهي برای استفاده همگان خلق و محیط زیسرت مرورد احتررام
شریعت قرار دارد و با تقویت احکام حقوقي و مباني دیني فردی و نهادهرای اجتمراعي
مانند امر به معروف و نهي از منکر محیط زیسرت و طبیعرت اطرراف محفروظ خواهرد
ماند،هر چیزی که به دست بشر ایجاد نشرده و دخرالتي در آن نداشرته ،طبیعرت نامیرده
میشود( .تقي زاده انصاری )11: 1397 ،تمام اصول دیني و حقوقي بیان شده توسط فقها،
درحقوق کشور ما بیانگر اهمیت فوق العاده موضوع حمایت از طبیعرت و پیشرگیری از
آلودگي آن و سعي در مسئول نمودن اشخاص خاطي است( .انتظاری )125 : 1394 ،این
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در حالي است که به عقیده برخي از اندیشمندان دنیرای غربري بردون توجره بره منرابع
حقوق اسالم بیانات متعدد صادر نموده اند که با طرر پریش زمینره حمایرت از محریط
طبیعي در حقوق اسالم پاسخ محکمي به استدالل آنان داده مي شود این در حالي اسرت
که سردمداران کشورهای غربي تمام تالش خودشان را برای برهم زدن نظام کشرورهای
دیگر را سرلوحه کار خود قرار داده و مهمترین عنصر خلقت را به تباهي و هرج و مرج
کشیده اند (جوادی آملي)1386:40،
بي شک همانگونه که دین اسالم را یک دین کامل و جهان شمول محسوب اسرت و
حقوق کشور ما هم مزین به احکام اسالمي است امکان ندارد برای حفظ محیط زیسرت
طبیعي ساکت بماند .لذا دین اسالم در تمامي جوانب زندگي بشر برنامه خاصي را ارائره
کرده است( .رهني )178:1389 ،دین اسالم نسبت به طبیعت بري تروجهي و بري مهرری
نکرده وبرای حفظ طبیعت برنامه ها و راهکارهرای جرامعي پریش بینري نمروده اسرت،
انسان در برابر طبیعت مسوول و موظف به پاسخ گویي است ،که در دین برزر اسرالم
شناخت اصول زیست محیطي و تحصیل آن و پرهیرز از تخریرب آن و سرعي برر سرالم
ماندن از تکالیف بارز حقوق موضوعه وآمروزش احکرام الهري دانسرته اسرت و انسرانها
موظف به عمل کردن به این قوانین هستند و بر همین منظور اسرالم همرواره در ترالش
است که انسانها را از آلوده نمودن هروا و امراکن طبیعري و عمرومي منرع و در صرورت
تخطي مسئول شناخته وکیفر بنماید(والیي)163 : 1388 ،
عالوه بر منابع اصلي دین اسالم یکي از نهادهای فقهي که متضمن نظارت ،حفرظ و
حمایت از محیط زیست و رفتار شهروندان بر پایه احکام دیني و عرفي جامعه اسرالمي
میباشد نماد حسبه در این نظام است .این نماد تکلیف دارد از اموری مراقبت بنماید کره
به منافع عمومي جامعه دارای ارتباط باشد و اگر از لحاظ تاریخي بخواهیم ایرن نمراد را
مورد توجه بررسي قرار بدهیم خواهیم دید که این نهاد از همان ابتردای امرر مسرئولیت
مراقبت از راهها ،آبها و بهداشت تعهدو الترزام کررده اسرت و امرروزه برا تتییراتري کره
درحکومتها و ساختار آن به وجود آمده است این وظایف ،حفظ محیط زیست طبیعي را
نیز به عنوان اولویت به تکالیف اضافه و قانون گزاری شده است .حتي در احکام اسالمي
بر حفظ محیط زیست طبیعي در شرایط بحراني نظیر جنگي هم تأکید نموده اسرت .بنرا
بر مراتب مذکور از آن جا که هم در حقوق اسالمي و هم در حقروق کشرورهای غربري
بسیار بر حفظ طبیعت تأکید شده است( .منتظری )259 : 1408 ،لرذا در پرشوهش پریش
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رو در صدد بررسي تطبیقي پیشگیری از آلودگي طبیعت در دو حقوق اسرالمي و غربري
خواهیم بود.
_2مفهوم شناسی طبیعت و ریزگرد
جهت درک بهتر و شرناخت موضروع ابتردائا بره تعریرف تخصصري و مفهروم شناسري
کلیدواژگان پشوهش خواهیم پرداخت.
 2_1مفهوم محیط زیست و تمییز آن از طبیعت
محیط زیست از حیث لتوی از دو کلمه تشکیل شده است ،یکي «محیط» که یرک واژه
عربي است و دیگری «زیست» که واژه ای فارسي است ،که در ادبیات فارسي به معنرای
جایگاه و محل زندگي بکار رفته است( .والیي)15 : 1388 ،
محیط به مفهوم و معنای جا و مکان ،اوضاع و احوال اطالق میگرردد و آن چره کره
فرد یا چیزی را محصور کررده اسرت و منشرأ تتییرر و تحرول و بره عبرارتي بره معنري
فراگیرنده و اسم فاعل از احاطه ،فراگیرنده و پوشش دهنده( .دهخدا)1670:1377 ،
در لتت نامه زیست ،اسم مصدر و ازکلمه زیسرتن ،حیرات و زنردگاني و بره معنري
زندگاني و حیات قید شده است( .معین )802:1386 ،این ترکیب در اصطال به محریط
پیرامون زندگي انسان اطالق مي گردد و امروز بدلیل اهمیرت آن نرام علمري برا همرین
عنوان در جهان دانش است .اما از این اصطال در لسان عربري معاصرر برا واژه «البیئره»
مورد استعمال قرار گرفته است.
در اصطال امروزه محیط زیست در دو مفهوم یکي حول محرور طبیعرت ودیگرری
جامعه انساني بوده  ،محیط زیست را مي توان به دو بخش جان دار و بري جران تقسریم
نمود( .والیري )16 : 1388 ،لرذا محریط زیسرت بره مجموعره ای از عوامرل فیزیکري و
موجودات زنده که با هم پیوند داشته و ا ر متقابل بر روی یکدیگر داشته و ازاین حیرث
بر رشد و نمو و رفتار یکدیگر ا رگذارند تعریف شده است( .بوتکین)85:1382 ،
 2_2مفهوم ریزگرد طبیعت
ریزگرد وقتي وجود دارد که مواد خارجي در آن وجود داشته باشد و عمده دلیرل رشرد
آلودگي سیتم صنعتي در کشورهای غربي است که منتقدین به آلودگي ایجاد شده بهرای
صررنعتي شرردن داده انررد (شرراهمرادی و همکرراران )2 : 1390،ریزگرررد طبیعررت آ ررار
تهدیدکننده برمحیط دارد ،و نتیجه ایجاد تتییر نامطلوب در طبیعرت ناشري از فعالیتهرای
جامعه انساني است (والیي )25 : 1388 ،و دین اسالم هم با پیش بیني چنین پدیرده ای،
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آلوده کردن طبیعت را نهي کرده است و در قوانین ما هم ،هرچند بصورت پراکنده چنین
امری را با کیفر پاسخ داده اسرت (تبصرره  2مراده  688قرانون مجرازات اسرالمي) .آلرودگي
طبیعت از جمله هوا ،خاک و آب که یکي ازعوامل ضرروری بقرای حیرات موجرودات
زنده ،تحفه تمدن و صنعت حال حاضراست بره عبرارتي از نترایی بري دقتري و سرو
مدیریت دولتهای بسیاری از کشورهای جهران محسروب شرده اسرت .هم نرین پدیرده
آلودگي موجب ازبین رفتن معنویات انسان شده است .به خاطر این که طبیعت واطرراف
مادر صورتي میتواند مطلوب و سازنده داشته باشد که از آلودگیهای معنوی و مادی ،هر
دو مبرا گردد (شاهمرادی .)11 : 1390،در تعریف علمي که از آلودگي طبیعت بیان شده
است« :تتییر نامطلوب در خواص شیمیایي و بیولوژیکي هوا ،آب ،زمین ،مي گرردد ،کره
این تتییرات نامطلوب سبب به خطر افتادن سالمت ،بنا و فعالیتها و اقدامات بشر و نیرز
سایر موجودات زنده کره زمین خواهد شد ،آلودگي نامیده گفته مي شود و هم نین هرر
گونه تتییر در ویشگیهای ذاتي محیط به طوری که از استفاده قبلي طبیعرت خرارج شرود
هر چند بصورت غیر مستقیم فایده حیرات طبیعرت را بره خطرر جردی همرراه خواهرد
ساخت( .دبیری)11:1375 ،
استفاده از صنایع جنگي در جنگهای تحمیلري ،گسرترش هرزاران نروع سرم و کرود
شیمیایي ورود آنها به طبیعت ،افزایش و توسعه گازهرای خطرنراک در جرو زمرین و از
طرف دیگر بارش همین سم ها و ریزگردها با باران برر روی طبیعرت و سروخت نفرت
چاه های و جنگلها و ...همگي سبب آلودگي و تخریب محیط زیسرت طبیعري تخریرب
ساختمانها و گیاهان و رواج بیماری برای موجودات زنده اسرت( .اسرالم پرور کریمري،
)32: 1389
مواد آلود کننده محیط برخي بسرعت و برخي در طول زمان و باقي مانردن بررآب و
هوا باعث تخریب محیط طبیعي میشوند متاسفانه علیرغم غني بودن احکام دیني ،قوانین
ما در این خصوص حالت پیشگیری قوی نداشته که عدم اقردام بره قرانون گرزاری و و
عدم نظارت صحیح در این موارد از موجبات مسرئولیت مردني دولرت اسرت( .والیري،
)28 : 1388
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 _3آموزه های حکومت اسالم در کاهش آلودگی طبیعت
نظام اسالم وظیفه رسمي والي را ترسیم مي نماید ،از مهمترین اصول اساسي پریش روی
تمام ادیان  ،چگونگي مواجهه با بحرانها از قبیل بحران زیست محیطي بوده اسرت ،دیرن
اسالم هم از ابتدا با این چالش روبرو بوده و برای تمامي شئون و جوانب زندگي انسران
در تمام ابعاد قانون و دستور داشته است .از باالترین مسائل پی یرده سیاسري و دولتري
گرفته تا ابتدایي ترین مسائل شخصي اسالم به عنوان آخرین دین در جهان حال حاضرر
در حمایت و حفاظت از طبیعت و محیط زیست طبیعي دارای سابقه قدیمي اسرت ،کره
متاسفانه آموزش صحیح داده نشده است و در دین اسالم به روشهای مختلف از انسران
خواسته تا به محیط زیس ت طبیعي خود احترام گذاشته و برای محیط اهمیت دو چنردان
قائل شده است( .جوادی آملي )43 : 1392 ،ایرن امرر بره وضرو در آیرات و روایرات
بوضو بیان شده است ،که در ادامه بحث مفصال آموزههای دین مبین اسالم در حفرظ
و نگهداری محیط زیست طبیعي و بالتبع شیوه های کراهش آلرودگي طبیعرت خرواهیم
پرداخت.
 3_1قرآن
خداوند خالق هستي ،در کتاب خود ،قرآن کریم بعنوان بارزترین دالیل بر توجه وافر بره
طبیعت نموده ،با بررسي سوره ها کامال مشخص است کره سروره هرای از قبیرل بقرره،
انعام ،فیل و عادیات از نام هرای موجرود حیوانرات گرفتره شرده و سروره هرای ماننرد،
نمل،نحل ،عنکبوت از حشرات و سوره تین از رسته نباتات و سوره حدیرد از معرادن و
فلزات نام گذاری گردیده است .هم چنین سوره های رعد ،شمس ،ذاریات ،نجم ،فجرر،
لیل ،عصر ،طور ،بلد ،ضحي ،احقاف ،حجر و کهف از اشکال آسماني و اماکن طبیعري و
مکانها بوده است.
عنایت پروردگار نسبت به طبیعت به این نام گذاری ها خود دلیل آشکار و روشن و
واضح بوده و حتي خداوند عنایت ویشو ای به برخي از اینان هم قسم یاد و آن قسم را
مبین نعمت های خود مي داند .بنابراین ،اسامي برای سوره های قررآن از طبیعرت بروده
مي خواهد به انسان یاد بدهد که تعامل و تعادل را با طبیعت یاد بگیرد و چگونه بایستي
طبیعت را حفاظت و حراست کند و نباید این وطیفه را مورد غفلت و به بوته فراموشري
بسپارد(.قرضاوی ) 55: 2001 ،لذا بر عهده انسانهاست که بعنوان امانت دار بره صریانت
از طبیعت بپردازد.
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عالوه بر این سوره ها ،تعداد زیادی از آیات نیز داللت بر حفظ طبیعت و توجه زیاد
در نگاهداری آنان و تاکید برنگاهداری آنان داشته اسرت .هم نرین در قررآن ،در آیرات
زیادی خداوند بعنوان خالق طبیعت تعریف گردیده اسرت .ایرن حقیقرت و واقعیرت در
حالي است که طبق آموزههای اخالقي اسالم ،خداوند نه تنها خالق طبیعت ،بلکه اطراف
بر آن و همه چیز احاطه کامل دارد .برای مثال ،آیه شریفه  92سوره هود ،آیه  126سوره
نشاء و آیه شریفه  54سوره فصلت بر احاطه کامل خداوند بر همه طبیعرت اشراره دارد.
برخي از علما نیز از کلمه "المحیط" در قرآن بکرار رفتره اسرت را یکري از تفسریرهای
نزدیک به کلمه طبیعت بشمار میرود و از آن به عنوان نقطه سر آغاز هرر گونره مسراعي
برای معارفه اسالم در جهت طبیعت و هماهنگي انسان با آن و نگاهداری از آن یاد مي
نمایند( .محقق داماد )89-78 : 1373 ،قرآن اولین و مهمتررین منبرع حقروق اسرالم بره
شمار میرود .خداوند متعال در ابتدای کالم خود در آیه  2سوره بقره قرآن را بره عنروان
یک راهنما و دستورالعمل زندگي ،معرفي میکند و در آیه  6سوره انعرام کامرل و جرامع
بودن این راهنمای زندگي را تایید نموده است( .اسماعیلي و همکاران )52:1386،یکي از
موضوعات حقوقي که میتوان در قرآن احکام کلي آن را یافت و توجه به حفظو صریانت
از محیط زیست است .نگاه قرآن به طبیعت نگاه ماوراء الطبیعت و طبیعت را جلوههایي
از قدرت ،مهربراني و  ...تعریرف کررده اسرت .از همرین رو بره تعامرل در آن ارشراد و
راهنمایي مي نماید.
قرآن کریم نگاهي بسیار جالب و عمیق به طبیعت در تمام ابعاد داشته است .مظراهر
طبیعي را مخلوق خدا دانسته و با تاکید انسان را متوجه آن نمروده اسرت «و مرن آیرات
اللیل و النهار و الشمس و القمر »...از نشانه های خداوند شب و روز و خورشرید و مراه
بیان شده است( .فهیمي)115:1387،
 3_1_1جایگاه حفاظت از زمین در قرآن
از نظر قرآن کریم زمین خواستگاه آدمي و زیستگاه او قرار داده شده اسرت و بره همرین
دلیل بعنوان وظیفه و تکلیف شرعي و قانوني است که انسان نسربت بره زمرین برا کمرال
شایستگي و احترام ،حمایت و حفاظت برخورد بنماید .در موارد بسیاری قررآن یرادآور
میشود که انسان از خاک خلق شده است ،همین گونه که زمین آباد با منابع در اختیارش
قرار گرفته و آباداني و توسعه زمین نیز به وی واگزار شده اسرت .از نگراه قررآن کرریم،
آباداني زمین وظیفه انسان است و بر اوست که محرل رویرش و رشرد خرویش را آبراد
نگهدارد و از ویراني آن جلوگیری کند و با استقرار نظم و انضرباط تمرام ترالش اش را

حفاظت از طبیعت در قبال خسارات ریز گردها در دیدگاههای حقوق اسالم و غرب103................

بکار گیرد تا طبیعت محفوظ بماند ،و این امر جز از طریق قرانوني و برا رعایرت اصرول
عبادی و قواعدحقوقي میسر نخواهد شد( .حیاتي)27: 1389 ،
 3_1_2جایگاه حفاظت از گیاهان در قرآن
مدت زماني است که ا ار آلودگي هوا بر گیاهان شناسایي گردیده است این درحالیسرت
که ،قرآن کریم تاجایي به گیاهان و درختان و جنگلهرا توجره فرراوان داشرته اسرت کره
خداوند متعال که به آنها سوگند یاد میکند ،آنجا که در اول سوره تین ،به دو میوه انجیرر
و زیتون قسم یاد مي کند (والیي )173 : 1388 ،خداوند با خلق سراختار برر در درک
علت اساسي آن هم توجه نموده است که یک گیاه از چند جهت ممکن است خسارات
ببیند و تلف گردد (شاهمرادی) 97: 1390 ،
قرآن کریم تعبیری ویشه ،دقیق و جامع درباره گیاهان و درختان دارد واز آنها با کلمه
متاع یراد کررده اسرت( .حسریني )100:1382،خداونرد متعرال میفرمایرد« :متاعرا لکرم و
النعامکم »...برخي از گیاهان و درختان ،جنگلها و مرتعها ،متاع زندگي انسانها هستند.
 3_2روایات
ائمه معصوم (ع) هم بر اهمیت وحفظ طبیعت و حراسرت از آن توجره نمروده و سرعي
براین امر داشتند که بشریت را متوجره موضروع نماینرد ،لرذا طبیعرت و اهمیرت آن در
روایات کرارا بیان و جهت حفظ طبیعت و عدم تخریب و آلودگي آن دستورات زیرادی
داده شده است .از دیدگاه معصومین (ع) ،انساني باید با محیط و آن ه که در پیرامرون او
قرار دارد تعادل را مراعات نموده و با دیدگاه امانرت داری رفترار کننرد .از پیرامبر اکررم
حضرت محمد (ص) نقل شده است که فرمود از واژه کتب ،این فرضري برودن مفهروم
درک مي گردد در کتاب قرآن این کلمات آورده شده است .لذا ،داشتن رفترار خروب و
مدارا با طبیعت واجب و با حفظ طبیعت برای تمام مردم بایست به عنوان امانرت بره آن
نگاه کند و از هر گونه تقصیر (تعدی و تفریط) خودداری کند ترا مرورد رحمرت اللهري
قرار بگیرد و خداوند کرارا بر نیکي و حسن رفتار به طبیعت اشاره نموده و اعالم داشرته
خداوند نیکو کاران را دوست دارد و عدم رفترار مناسرب انسراني را برا وعرده رواب و
عقاب بیان داشته اند ،انساني که احساس کند امانت دار اسرت و برا طبیعرت بره خروبي
رفتار کند از فساد و اترالف طبیعرت هرم برحرذر اسرت .ایرن مروارد از احادیرث وارده
منسوب به ائمه اطهار (ع) نقل شده است .و تاکید مي نماید که بر رفتار عردالت محرور
در خصوص موجودات و مراعات حقوق آنان کوتاهي نشود و مدارا بر این امرر مترذکر
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شده است( .یوسف قرضاوی2001،م  )120 :حدیث دیگری از هرزاران حردیث وجرود
دارد ،که عالمه مجلسي درتاریخ آن چنین نگاشته است که :سؤال که در خصوص زمرین
پرسیده مي شود ،این که چرا اینکره زمرین را نرابود و دیگرری را آبراد نمودیرد و چررا
خداوند را در آن زمان که روی زمین بودید نپرستیدید و سؤال دیگر اینکه در مورد چها
رپایان پرسیده مي شود ،این که چرا آنها را بصورت گرسنه رها نموده و اذیت کردیرد و
حقوق آنان را مراعات ننمودید .در باب مهیرا کرردن و آبراداني اراضري نیرز روایرات و
احادیث فراوان وارد شده است و قطع کردن درختان و آلوده سراختن طبیعرت را مرورد
نهي قرار داده است.
حضرت علي علیه السالم در خطابه ای به مالک اشرتر داشرته و در چنردین مرحلره
متذکر شده که آبادی و آباداني را سرلوحه کرار و عمرل خرود قررار بدهرد ،و در مرورد
محیط سبز درختان ،امام صادق (ع) مفرموده اند :درختران را قطرع ننماییرد کره عرذاب
خداوند بر شما فرستاده خواهد شد (حر عاملي ،ج  .)198 :13لذاا آباداني اراضي موات،
باعث خروج از حالت استفاده مرده بودن واز تضییع و تلرف مرالي آن جلروگیری مري
کند .خداوند بیان میکند آن ه در آن است را برای مردم خلق نموده اسرت پرس ایجراد
مانع در جلوی آنان توسط مقررات دولتي و عدم اقدام دولت جهت آبرادی آنران وزنرده
نکردن و مصرف ننمودن آن نعمات در جهتي که بررای آن افریرده شرده اسرت ،کفرران
نعمت محسوب و مستوجب مسئولیت است (حر عاملي  ،ج .)3338 :13
بنابراین ،باید طبیعرت و حقروق مربروط بره آن را از احادیرث و اخبرار شرناخت و
مراعات نموده هرچند که بعدا قانون گذار موانع قانوني جلوی اقدام مردم گذاشته است
چرا که در ادیان الهي تماما برحفظ طبیعرت و شرناخت اصرول طبیعرت و احیرای آن و
پرهیز از به فساد کشیدن آن و سعي برای سالم سازی و پاک کردن آن ،سالمت محریط
همراه با صیانت از حقوق طبیعت موجب تضمین حقوق خواهد شد و از آلروده نمرودن
طبیعت و پراکندگي ریزگردهای در تمام دنیا مورد نهي قرار گرفتیم ،بدیهي است که اگر
رخداد غیر واقعي رخ دهد بایستي ترغیب و تشویق به احیای آن شود.
پس از قرآن کریم ،سنت نیز به مقوله محیط زیست و مراقبت از آن عنایت داشته و
این مطلب با دقت در مضامین روایات انبوهي که کیفیرت تعامرل برا جرانوران ،گیاهران،
اشجار و غیره را بیان نموده و به درستي معلوم کرده است ،رو کلي این روایات ایجراد
حس مسئولیت در برابر پدیده های طبیعي و موجودات پیرامرون مرد نظرر قررار گرفتره
است( .تاریمرادی و همکاران)43:1385،
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 3_2_1جایگاه حفاظت از زمین در روایات
خاک از عناصر مهم وحیاتي است که از سوی خداوند بي منت در اختیار بشرر قررار
گرفته است و بعنوان ملک انسانها قداست و احتررام خاصري دارد (والیري)93 : 1388 ،
روایتهای زیادی از پیامبر اکرم (ص) و معصومین درباره زمین بیان گردیده ،کره همگري
بیانگر اهمیت و حفظ و صیانت از زمین انند .پیامبر (ص) مري فرماینرد« :تتحفظرو مرن
االرض فانها امکم» یعني از زمین حفاظت کنیرد ،بره درسرتي کره آن مرادر شماهاسرت.
(اقوام )56:1375 ،عمران و آباداني زمین موجب اصال حیات است ،چررا کره یکري از
اهداف مترتب بر فعالیتها و اقدامات انسانها در زمین عمران و آباداني آن محسروب مري
شود .به عنوان مثال از حضرت علي (ع) نقل شده ،که آن حضرت ترالش در عمرران و
آباداني زمین را به عنوان اولویت مهم یادآور کرده است .با توجه به احادیرث (روایرات)
و آیات قرآن میتوان به اهمیت زمین در احکام و منابع حقوق اسالمي توجه نمود.
 3_2_2جایگاه حفاظت از گیاهان در روایات
یکي از توصیه های اسالم در قران و روایات کاشتن درخت و نهال اسرت کره در حفرظ
محیط زیست دارای اهمیت ویشه مي باشد .در این باره پیامبر اکرم (ص) میفرمایند« :اگر
عمر جهان بسر رسد و یا قیامت فرا برسد و یکي از شما ،نهالي به دست داشرته باشرد،
چنان ه به قدر کاشتن آن فرصت وجود دارد ،بایرد فرصرت را از دسرت ندهرد و آن را
بکارد»( .نوری )460:1372،این حدیث مره اخالقیات زیسرت محیطري در دیرن مبرین
اسالم است .حتي وقتي امیدی وجود نداشته ،درختکاری باید ادامه یافته زیررا خرود بره
خود عمل خیر محسوب میشود .کاشتن نهال حافظ ادامه امید به حیات است ،حتي اگرر
هیچ سودی از آن حاصل نگردد .نظریه استفاده پایدار از محیط را میتروان از ایرن سرخن
قرآن استخراج نمود ک ه زنردگي برا برقرراری تروازن معرین در هرر چیرز ادامره خواهرد
یافت(.حدادی)56:1378،
قرآن کریم و احادیث و روایرات ائمره معصرومین و هم نرین شریوه و راه زنردگي
معصومین همواره انسانها را نه تنها به حفظ و صیانت از محیط زیست طبیعي تشرویق و
ترغیب کرده است بلکه همواره آنها را از تخریب وا داشرته اسرت .بره طرور مثرال امرام
صادق در این مورد مي فرمایند« :درختان مره دار را به هیچ وجه قطع نکنید که عرذاب
سخت الهي بر شما نازل خواهد شد.
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 3_3عقل
آدمي فرزند طبیعت است و در صورت استیال برر طبیعرت طبرق قاعرده تسرلیط وظیفره
داردعالوه بر حفظ طبیعت به بهره وری ازآن ادامه مي دهد که اعمرالش را برا خلقرت و
قوانین طبیعت مطابقت بنماید(والیي )193 : 1388 ،لذا بنا به دلیل عقل هرگونه عمرل و
رفتار انسان که به موجب آن منش و رفتار ،باعث تخریب و یرا بره هرم خروردن تروازن
طبیعت گردد و موجب اخالل در نظام زندگي بشر گردداز لحاظ شرعي زشرت و حررام
محسوب بوده و از حیث قوانین موضوعه دارای مسئولیت و بایستي مطابق برا ضرمانت
اجراهای کیفری و حقوقي داده شود .بطور کلي ،تالش انسان در جهت حفظ و حمایت
از موجودات و محیط زیست و جانداران آن شود عمل نیکومحسوب است( .محمردزاده
و همکاران )191:1389 ،رکن اساسي این دلیل بر طبق عقل سرلیم حفرظ نظرام و بقرای
بشریت است که از جمله قضاهای مشهوره بحساب آمده است  ،که آراء عقالء تماما در
آن مستقر یافته و شارع هم به عنوان رئیس عقالء و خالق عقل با این حکرم و برا نرزول
کتب و ارسال رسل همراه نموده است ،نتیجه این حکم به همرراه قاعرده مالزمره حکرم
عقل و شرع وجوب شرعي و عیني بر اصال محیط زیست طبیعي و حرمت تخریرب و
آلودگي آن از هر نوع آالینده است( .شاهمرادی و همکاران)37:1385 ،
در نتیجه هر عملي که باعث بروز آسیب و ضرر به محریط زیسرت گرردد و آسریب
جدی به طبیعت وارد بنماید زشت و ظالمانه محسوب و مرتکب در هر رتبره و مقرامي
باشد طبق قانون مکلف به جبران خسرارات و اعراده وضرع بحالرت سرابق و پرداخرت
غرامات خواهد بود و عقل سلیم هم آن را تایید خواهد نمود و هرر تالشري و آموزشري
که در جهت تحکیم و حمایت و صیانت از محیط زیست باشد که موجب کمال انسران،
عادله و حسن زندگي خواهد بود.
 3_4سیره عقالء (اجماع)
عالوه برمنابع پیش گفته علمای اسرالم در سرخنراني هرای خرود برر موضروع و حفرظ
طبیعت توجه نموده و همگي را به حفظ طبیعت دعوت نموده انرد و قرانون طبیعرت را
حق و تخریب محیط زیست و افزایش آلودگي را برخالف قانون دانسته اند و علري (ع)
مي فرمایند :من صارع الحق صرعه هرکس با حق بجنگد حق اورا در هم خواهد کوبیرد
(والیي )195: 1388 ،سیره عقالء در صورتي مورد استفاده در منابع حقوق اسالمي قررار
خواهد گرفت که بر اساس عقل سلیم باشد و مورد قبول شارع مقدس نیرز قررار گرفتره
باشد ،در این صورت است که سیره عقال میتوان از آن به عنوان یک دلیل شرعي اسرتناد

حفاظت از طبیعت در قبال خسارات ریز گردها در دیدگاههای حقوق اسالم و غرب107................

کرد .سیره عقال نیز بر حفظ محیط زیست و تخریب نکردن آن توجه نموده و در بحرث
قانون گزاری هم از این محتوا بهره برداری شده است و اینکه انسان در این مرورد حرق
یکدیگر را معتبر بداند وتقصیر نداشته و نسبت به آن تعدی و تفریط نکند ،این سیره نیز
هم ون دلیل عقل با عدم قبول شارع مقدس با تعیین مجازات متجاوز به محیط زیست
محقق به مسئولیت مدني و کیفری خواهد دانست چنان ره حقروق محریط زیسرت برین
الملل و حقوق داخلي کشورها نیز براین امر صحه مي گذارد.
 _4جایگاه پیشگیری از آلودگی طبیعت در حقوق غرب
حقوق طبیعت علیرغم قدمت طوالني که دارد اما متاسفانه در علرم حقروق ریشره یرابي
نشده و هنوز جوان محسوب میشود و همراه با این مزیت مري توانرد در سرتاسرر کرره
خاکي از متون دیني و تجربیات حاصل شده اسرتفاده و در ایرن خصروص هم نرین از
نظامهای حقوقي بهره ببرد (تقي زاده انصاری )20 : 1397 ،از نظر حقوق نظامهای غربي
حق بر محیط زیست طبیعي سالم به عنوان یرک اصرل اساسري در کنرار سرایر اصرول
حقوق محیط زیست شمرده مي شود ،طرفداران حقوق بشر دسترسي به حق برر داشرتن
محیط زیست طبیعي سالم راپسندیده دانسته اند ،حق به تمتع از طبیعت سالم و مقابله با
آلودگي های جوی در حقوق داخلي را هم انعکراس کننرده ارزشرهای زیسرت محیطري
مانند ،حق ادامه حیات ،حق سالمت زیستن ،حق به زندگي ب کیفیت ها را بررای تمرام
نسل های حال و آینده و ارتباط مستقیم با توسعه پایدار مي دانند( .موالیي)273:1386 ،
رابطه بین حقوق بشر وحق بر محیط زیست طبیعي سالم توجه بسریاری از اندیشرمندان
را به خود معطوف کرده استي در تمام کشورها نیاز به شناخت حقوق محریط زیسرت و
عدم آلودگي آن بشدت احساس مي شرود وحقروق داخلري را ترا یر پرذیر از مجموعره
قواعد بین المللي نموده است همگي دریافتند کره بررای سرالمتي انسران و زنردگي اش
ضروری است (تقي زاده انصاری )32 :1397 ،و از دیدگاه حقوق غربي کره برگرفتره از
نظرات آقای فیتس موریس سه ایدئولوژی بزر در این مورد حاصل شده است:
نظر اول بر این امر صحه میگرذارد کره بردون حرق برخرورداری از محریط زیسرت
طبیعي ،حقوق بشری تشکیل نخواهد شد ،نظر دوم که در ایرن خصروص عرضره شرده
است اینکه این حق تحت تا یر پاسخ گویي های زیاد قرار مي گیرد ،نظر سروم برر ایرن
عقیده است که برخورداری از محیط زیست سالم از وجود سایر قسمتهای اصرول بشرر
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هم ون حق بر زندگي سالم ،حق بره سرالمتي  ،حرق بره اطالعرات الزم در خصروص
محیط زیست بیان گردیده است .در دیدگاهي که حول محوریت انسان اسرت ،جایگراه
حق بر محیط زیست به دلیل اجبارهای فراوان که ترداوم کننرده زنردگي بشرری اسرت،
کیفیت و کمیت زندگي ،سالمتي را در رفاه بشر قرار داده است و مورد توجه قررار داده
و آن را معتبر دانسته است .این دیدگاه انسان محور بر اسراس نیازهرای خیرانره و رفراه
طلبانه تک تک افراد انساني بوده است و در خصوص محور حقوق زیسرت محیطري و
حق برخورداری و داشتن ارتباط نزدیک میان فناپذیری برودن محریط زیسرت ،و نقر
آشکارانه حقوق تاکید دارد (.)Andre,1996:331
با توجه به دیدگاه محیط زیست گرا ،انسان حق برخورداری از محیط زیست سرالم
را از اصول اساسي مانند صیانت بر محیط زیست استوار نموده که بر اساس آن افرراد از
حق داشتن و منفعت بردن موظفند در اجرای اصول و قواعد بین المللي به عنوان امانرت
دار بر حفظ طبیعت دقت فراوان بعمل بیاورند( .موالیي)276:1386،
از نظر نظام حقوق غربي ضوابط و مقررات زیست محیطي را بایسرتي برا شناسرایي
عوامل مؤ ر بر نابودی طبیعت تعیرین و از ایرن طریرق از آلرودگي و تولیرد ریزگررد در
طبیعت جلوگیری و موانع ایجاد نمود .حقوق غربي بیشتر بر پیشرگیری از تهدیرد هرای
جدی و خسارات ریزگردها تاکید داشته واین قبیل خسارات را غیرقابل جبرران دانسرته
است ،عدم تشخیص کامل این تهدیدها نباید دلیلي بررای بره تعویرق انرداختن ضروابط
جلوگیری از تباهي طبیعت تلقي گردد .تجربه وعقیده مخصصان علم زیست محیطري و
حافظان طبیعت ا بات مي نماید که اصرل جلروگیری از آلرودگي طبیعرت چره از جنبره
محیطي و چه از لحاظ حفظ طبیعت با نام «قاعده طالیي» شمرده مي شود ،از مهمتررین
قوانین و مقررات که در مورد کاهش آلودگیهای زیست محیطي وجرود دارد عرالوه برر
کنوانسیونها مي توان قوانین مربوط بره سرالهای 1917،1932،1961و  1996را نرام بررد،
چون در اکثر این موارد جبران آسیبهای وارد شده به طبیعت راکه بیران نمروده انرد و در
صورت عدم رعایت بصورت نا ممکن و ایرن آسریبها جبرران ناپرذیر خواهنرد برود کره
عبارتند از :انقراض انواع جانوری و گیاهي ،فرسایش خاک و کوه ها و آلوده شدن هروا
با ریزگردها و یا حتي تخلیه مواد آلوده کننده پرداوم و سمي در داخرل دریرا و دره هرا
که وضعیت غیر قابل برگشتي را بوجود مي آورند( .)crenier,1973:H2حتي اگرر ایرن
خسارات وارد شده قابلیت جبران را داشته باشند هزینه های احیا ،کردن و اعراده وضرع
بحالت سابق زیاد خواهد بود( .حبیبي )98:1384،قوانین ذکر شده بعنوان منبرع اصرلي و
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الزام آور برای کلیه کشورهای عضو بوده و بدون توجه بره قروانین داخلري الزم االجررا
هستند)cut,1999:128( .
 _5حفاظت از طبیعت از نظر اسالم و غرب
در رابطه با ریزگردها و مدیریت و کراهش آ رار مخررب ناشري ازآن تالشرها از جانرب
کشورها و سازمانهای بین المللي دولتي و غیر حکومتي انجام شده است ،از طرف دیگر
آلودگي هوا با تار وپود زنگي بشر در حال حاضر عجرین شرده اسرت (گنجعلري نرشاد،
 )40 : 1394در طول تاریخ سنتي برای انسان ،جوامع با هر مذهب و طبیعت را مقردس
شمرده و بسیار ارزشمند بوده است آلوده نمودن عناصر چهارگانه و دخالت غیرمجاز در
این عناصر از دیدگاه جوامع گناه محسوب میشود و در تمام تمردنها در قررون  13و 14
میالدی بوجود آمده است ،توجه بیش از حد به طبیعت به منزلة مقدس شرمرده شرده و
زنده بودن انسان ها مدیون این طبیعت وصریانت از آن بروده و در طرول زمران اهمیرت
خود دو چندان افزوده است( .امینزاده )98:1381 ،سلطه گرایي انسان بر طبیعرت بردون
اینکه وی را مسئول بدانیم صرفا یک نابودی مح است .این نوع تفکر باعرث میشرود
ارزش محیط زیست را صرفا جهت تأمین و گذران زندگي بدانیم این در حرالي اسرت
که در اکثر دستورالعمل هاو تصمیمات مجموعه کشرورهای غربري برر اهمیرت طبیعرت
افزوده است و در تمام موارد قانوني وضع شده سعي نموده انرد طبیعرت را از آلرودگي
محفوظ نموده و در راستای تقویت محیط زیست تالش مي کنند ( .)loi,1995:65غربي
ها در پاسخ به احکام دیني معتقدند که در این خصوص میتوان به دیردگاههای متفراوت
استناد نمود که اصوال نفوذ وریشة انسان محوری در مذهب است و بر آن نظرانرد دیرن
با آموزش دوگانگي انسان و طبیعت را بوجود آورده است ،که بر بهرره بررداری هرچره
بیشتر انسان از طبیعت پافشاری دارد و جهان را به عنوان وسیله معاش انسانها شناسرایي
نموده است .حقوقدانان غربي ،ادیان غربي (مسیحیت یا یهودیت) را مورد نقد قررار داده
اند .دو تا از آنان به نامهای وایت و توین بي ،بر این باورند که ادیان اللهي برا تشرویق و
ترغیب جوامع انساني به استفاده بي قید و شرط از تمام عناصرر طبیعرت اهتمرام داشرته
است( .محقق داماد )82:1371،اما درمقابل سرید حسرین نصرر ،فیلسروف اسرالمي قررن
حاضر ،میگوید :که علت حاد ه های آلودگي طبیعت کم شدن حسن معنویت نسبت بره
طبیعت بوده و مردم بدلیل اینکه رغبتي به طبیعت بروز نمیدهند و فلسفة محیط زیسرت
را در آموزه های خود ندیده اند( .نصر)31:1386،

....110تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل ،سال سیزدهم ،شماره چهل و هفتم ،بهار 1399

ایشان در آ ار متعدد خودباز این موضع استوار است که برای حل بحرانها و کاستن
از آلودگي طبیعت و ریزگردهرای سرمي وغیرره را حرس داشرتن مسرئولیت مقردس و
برقراری رابطه معنوی با طبیعت است و باور نمودن به اینکه انسان خلیفره خداونرد برر
روی زمین است  ،که این عمل جز از طریق آموزش احکام و اصول دیني میسر نخواهد
شد( .نصر )43:1386،لذا ،طبق این نظر از عمل انسان مرداری و مالکیرت داشرتن بردون
پاسخگویي در برابر اعمال و اقداماتدو نداشتن مسئولیت مدني و کیفری در جهان اسالم
رفع گردیده است و جرم انگاری آلودگي در اکثر قوانین کشورهای غربي بصراحت بیان
شده و وجود ضمانت اجراهای مدني و کیفری شدید باعث کم تر آلوده نمودن طبیعرت
را در پي داشته است ( .)ordinance,2002:91مسلمانان ،با داشتن جمعیت یک میلیرارد
و چندصد میلیون تحت تا یر آموزه های دیني قرار گرفته و در احکام خرود بره طبیعرت
اهمیت فراوان داده شده است در تفکر اسالمي همانطور که جاناتان بنتال گفتره انرد کره
طبیعت در قرآن فراوان مورد تاکید قرار گرفته و آموزش داده شده که جهان تحت ترا یر
یک م نطق صحیح تنسیق و به نظم در آمده است و هدف آن هم اساسري و همره دنبرال
تکمیل کردن همدیگر اند( .کلیني )28: 1388 ،لذا ،انسان خلیفة خداوند بر روی زمین و
دقیقا باید دارای همان نقشي باشد که خداوند در دنیا مقدور است انجرام بدهرد .جامعره
انسانها محق نبوده صرفا برای منافع خود ،بدون توجه به عدالت و انصاف نظرم موجرود
در هستي ،را مخل نماید هر گونره کسرب سرود و تصررفي در طبیعرت را نبایرد مجراز
بشمارد و اما انسانهای عصر حاضر در عمل ،افرادی هستند .طمع کار رفاه طلب کره برا
دنیای معاصر را با مفاهیم دیني جردا نمروده انرد و بررای سرود شخصري خرود ازهریچ
کوششي جهت تخریب و نابودی طبیعت اغماض نمیکنند ...« .به عقیده راسخ بسریاری
از فقهای مسلمان حوادث طبیعت را اماره ،از یک فاجعة عظیم تر نام بررده و دورشردن
انسانها از زنردگي عادالنره و عردم علقره معنویرت کره دارای تطرابق باخداونرد اسرت.
(کاریزی )30:1387 ،بدین ترتیب ،جهان بیني زیست محیطي اسالمي طبق احکرام بیران
شده  ،تعامل انسان و محیط زیست را بسیار واضح از تفکرات غربي مطر کرده است و
یکي از دیدگاههای بسیار جامع ومانع و کاربردی بیان شده این است کره نحروت تعامرل
انسان را با عناصر زیست محیطي بر مبنای آموزه های اخالقي و معنوی باعث تررویی و
توسعه فرهنگ پایداراست و رفتارهای زیست محیطي انسران در قالرب مثبرت و منفري،
بشر را مسئولیت ساز و موجب ضمان دانسته است( .صالحي و حمایت خرواه جهرمري،
)513:1393
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نتیجه گیری
هرگونه توسعه جهاني بدون توجه به طبیعت ،باعث میگردد پرتو صرلح عادالنره شرکل
نگیرد ،امروزه ارزش و اهمیت مسائل زیست محیطي و محیط طبیعي در سراسرر جهران
بدلیل بي مهری های متعدد نسبت به طبیعت رو به افرزایش شرده اسرت و ایرن امرر از
دغدغه های جامعه بشری و از نگرانیهای تمام جوامع اسرت .در کشرورهای غربري برر
مبنای مواردی از قبیل نیازهای تمدن جدید ،چون شرهروند مرداری زیسرت محیطري و
التزام به نسل های آینده بشرر و هویداشردن ارزشرهای بسریار مردرن ،و در کشرورهای
مسلمان بر مبنای علقه معنویت و بها دادن به ارزش ها و آموزه های دینري ،ماننرد قسرم
خداوند به عناصرر طبیعرت و توجره بره احادیرث و روایرات متعردد اسرت .در کتراب
مسلمانان ،قرآن کریم رخدادهای دنیا را با اعمال انسان در ارتباط دانسته است ،هم نین
الزم به ذکر است که دیدگاه مسلمانان به حفاظت و صیانت از طبیعت به دیدگاه جوامرع
غربي معاصر نزدیک بوده و اما این دیدگاه از  1400سال پیش بروده و در منرابع احکرام
اسالمي بکرات بیان شده است ،در کلیت نتیجه هریچ یرک از ایرن جوامرع مخرالفتي برا
کمیت و کیفیت عرالي محریط زیسرت نداشرته و همره سراکنان ایرن کشرورها در تمرام
نظامهای حقوقي با اهداف یکسان و هدف جهراني آبراد و مبررا از هرگونره آلرودگي در
اذهان خود دارند.
اشخاصي که باعث آلودگي زیست محیطي شده و یا اینکه اقردامات آنران در آینرده
معد صدورضرر اند ،قانون گزاران این حق را به مطالبهگر محق داده اند ،که از دادگاه ها
به موجب قوانین ،بخواهد که شخص خاطي براساس قوانین ،به جبران کامرل خسرارات
و اعاده وضع به حالت سابق محکوم نمایند ،مباني که بتوانیم تمام خسرارات را پوشرش
دهد به حفظ و نگهداری علقه زیست محیطي بستگي دارد و ا بات همین امر در حروزه
زیست محیطي مشکالت فراواني رامي تواند حل کند ،اما ا بات تقصیر برای آلوده کننده
کاری بس دشوار است و زماني که آلودگي های زیست محیطي به طرور مسرتقیم زیران
دیدگاني زیادی با خسارات قلیل داشته باشد ،انگیزه قربانیان برای طر دعروا جمعري و
مطالبه ی حق تقویت مي گردد .محیط های آلوده شرده ،سرشرار و آبسرتن بررای انرواع
مخاطرات و کانون اصلي ریزگردها است.

....112تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل ،سال سیزدهم ،شماره چهل و هفتم ،بهار 1399

منابع
الف :منابع فارسی
 اسالم پور کریمي ،عسگری ( .)1389محیط زیست در اسالم ،تهرران :مرکرز پرشوهش هرایاسالمي صدا و سیما.
 اسماعیلي ،عباس و همکاران ( .)1386حفاظت محیط زیستت در استالم ،نشرریه دانشرگاهعلوم پزشکي رفسنجان ،دوره .6
 امین زاده ،بهناز ( .)1381جهان بینی دینی و محیط زیست ،مجله محیط شناسي ،شماره .30 انتظاری نجف آبادی ،علیرضا ( .)1394مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطتی،نشر مخاطب ،تهران.
 بوتکین ،دانیل ( .)1382شناخت محیط زیست زمین سیاره زنده ،ترجمه عبدالحسین وهابزاده ،چاپ اول ،مشهد :انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد.
 تقي زاده انصاری ،مصطفي ( .)1397حقوق محیط زیست درحقوق ایران ،انتشارات سرمت،چاپ سوم ،تهران.
 جوادی ،عبداهلل ( .)1392اسالم و محیط زیست ،چاپ دوم ،نشر اسرا  ،قم. حبیبي ،محمدحسن ( .)1384کتاب حقتوق محتیط زیستت ،جلرد اول ،تهرران :انتشراراتدانشگاه تهران.
 حیاتي ،علي عباس ( .)1389مقدمه علم حقوق ،تهران ،انتشارات بنیاد حقوقي میزان. دهخدا ،علي اکبر ( .)1377لغتنامه دهخدا ،تهران :مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. شاهمرادی ،بهزاد و همکاران ( .)1390آلودگی هوا ،انتشارات سپهر دانش ،تهران. صالحي ،صادق ،حمایت ،خواه جهرمري ( .)1393مقایسه تحلیلی ارزشهای زیست محیطتیجهان اسالم و غرب ،مطالعات و تحقیقات اجتماعي در ایران ،دوره دوم ،شماره .3
 علم خاني ،اعظم ( .)1395مسئولیت مدنی دولت در قبال آلودگی هتای زیستت محیطتی،انتشارات خرسندی ،چاپ دوم ،تهران.
 قرضاوی ،یوسف (2001م) .رعایه البیئه فی شریعه االسالم ،مصر ،دارالشروق. کاتوزیان ،ناصر ( .)1384وقایع حقوقی ،نشر شرکت سهامي انتشار ،تهران. کاریزی ،محسن ( .)1387ادیان و محیط زیست ،نشریه اطالعات حکمت و فلسرفه ،شرماره.3
 کلیني ،محمد بن یعقوب ( .)1388الکافی ،جلد هفتم ،تهران :دارالکتب االسالمیه. گنجعلي زاده ،منیشه( .)1394ریزگردها و الزامتات حقتوقی دولتهتا ،انتشرارات خرسرندی،تهران.

حفاظت از طبیعت در قبال خسارات ریز گردها در دیدگاههای حقوق اسالم و غرب113................

 محقق داماد ،مصرطفي ( .)1371طبیعت و محیط زیست انستان از دیتدگاه استالم ،نشرریهمدرسه عالي شهید مطهری (رهنمون) ،شماره  2و .3
 منتظری ،حسینعلي (1408ق) .دراسات فی والیه الفقیه وفقه الدوله االستالمیه ،قرم ،چراپاول ،جلد دوم.
 موالیي ،یوسف ( .)1386ن سل سوم حقروق بشرر و حرق بره محریط زیسرت سرالم ،فصرنامهمطالعات حقوق خصوصي ،شماره .4
 نصر ،سید حسین ( .)1381دین و نظم طبیعت ،ترجمه انشااهلل رحمتي ،تهران :ني. نوری ،جعفر ( .)1372فرهنگ جامع محیط زیست ،تهران :مؤلف. -والیي ،عیسي ( .)1388اسالم و محیط زیست ،انتشارات اندیشه موالنا ،چاپ قدس ،قم.

ب :منابع التین

-Andre,Lucas(1996), code civil,edition,Paris.
-carner,etbrayan(1973).a,blacks law dictionary, west publishing, co,18 ed,
L union Europeanne:http://www.euopa.org.

