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 الملل محیط زیست در اسالمحقوق بین جایگاه

 

 3، دکتر علی بابایی مهر2ربهنام قنبرپودکتر ، 1*بهزاد علیجان زاده ملیجی

 

 ی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوسدانش آموخته .1

 شهرقائماستادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  .2

 حقوق، دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوساستادیار گروه  .3
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و مورد توجه  دار استرای برخومحیط زیست در اسالم از جایگاه ویژه: چکیده

آنچنان که رعایت اصول زیست محیطی ، باشدو فرستادگان بر حق او می وندخدا

اند یا در جایی دیگر توصیه به بیان نموده رمت تالوت متن مقدس دینیهمسان ح

در این نوشتار  .ی برپایی قیامت باشدایجاد فضای سبز حتی اگر جهان در آستانه

ط یآیات و احادیثی که در باب مح از چند نمونهتدا ببرای رسیدن به نتیجه مطلوب ا

ی که در حقوق محیط زیست زیست وجود دارد را بیان نموده و سپس موارد مهم

شده  ذکراسالم وجود داشته است را در چارچوب قواعد محیط زیست در اسالم 

الملل محیط زیست شده و در مورد چگونگی در ادامه وارد مبحث حقوق بین است.

در آخر به  .الملل محیط زیست بحث شده استگیری و وضع قواعد حقوق بینشکل

های دین اسالم در حقوق بین الملل که آیا آموزهاین پرسش پاسخ داده شده است 

 محیط زیست وجود دارد یا خیر؟

 محیط زیست، المللحقوق بین، حقوق اسالم کلمات کلیدی:

 

 :مقدمه

توان فردی را بدون ارتباط با محیط زیست تصور و نمی ناخواه با آن در ارتباط است، محیط زیست، محیطی است که بشر خواه

ی حقوق ی جدی و مهم قلمداد نموده و همچنین امروزه در حوزهیز محیط زیست را به عنوان یک مسئلهنمود، اسالم ن

دهد این است که آیا باشد لذا آنچه اساس این مقاله را شکل میی محیط زیست بسیار بحث برانگیز میالملل مسئلهبین

 است یا خیر؟ های دین اسالم در حقوق بین الملل محیط زیست سایه افکندهآموزه

مند شد الملل بهرهتوان استخراج نمود این است که آن طوری که باید از اسالم در باب محیط زیست بینآنچه از این مبحث می

آسمان ، ای به انسان داردخداوند نظر ویژه استفاده نشده است و در این حوزه توسط محققان اسالمی باید بیشتر قلم زده شود.

شاید قسمت اول از بند یکم  د.نی صحیح و معقول بهره ببرها به شیوهرا در تسخیر بشر قرار داده است تا از آنها و زمین و کوه
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محیطی که بقای فیزیکی و ، ی محیط زیست خود استانسان مخلوق و شکل دهنده گوید:ی بیانیه استکهلم که میمقدمه

ای نوپا و شاخه، الملل محیط زیستهر چند حقوق بین .دشی نباارتباط با مسائل دینی و معنوبی ،بخشدمعنوی به وی می

، اندتفاوت بودهی محیط زیست در گذشته بیالمللی به مسئلهشود که مجامع بینباشد ولی این مسئله دلیل نمیجوان می

المللی قواعد بین سرعت به خود گرفته و نیاز بیشتری به وضعتخریب محیط زیست امروزه با پیشرفت و صنعتی شدن کشورها 

احساس  محیط مصنوعی و محیط اجتماعی، و در نتیجه حفاظت و حراست از محیط زیست در هر سه بعد محیط طبیعی

در اسالم نیز محیط زیست قابل احترام و مقدس ، ی خیلی دور وجود داشتی محیط زیست از گذشتهبنابراین مسئله شود.می

ی شود که باید از گنجینهمحیط زیست از منظر خداوند و بزرگان دین اسالم بیان می در این نوشتار اهمیت، شمرده شده است

البته در باب محیط  الملل محیط زیست بهره جست.اسالمی در خصوص تعالی هر چه بیشتر و بهتر حقوق بین زالل معرفت

د دین اسالم به عنوان دین و علمی الملل مقاالت و تحقیقات خوبی صورت گرفته است لذا بایزیست در اسالم و حقوق بین

ی حقوق علمی که با به کار بستن آن تحولی شگرف نه تنها در زمینه المللی و تاثیر گذار معرفی شود.مرجع به مجامع بین

  باشد.ی مسائل چراغ هدایت بشر میالملل محیط زیست بلکه در کلیهبین

 

 جایگاه محیط زیست در اسالم مبحث اول:

مَن أماط عن طریق المسلمین ما  پیامبر اسالم)ص( فرمودند: برابر با اجر تالوت قرآن است.، حیط زیستقداست حفظ م

چیزی را که باعث آزار رهگذر ، هر کس از راه مسلمانان ؛1کلّ حرفٍ بعشر حسنات ، کتب اهلل له أجر قراءة أربعماة آیة، یؤذیهم

ده ، ثبت می کند که ثواب قرائت هر حرفقرآن را در دیوان عمل او  یخداوند اجر خواندن چهار صد آیه، است بر طرف کند

مقصود از  بلکه شامل معبر دریایی و پل ارتباطی هوایی نیز می شود.، فقط مسیر خشکی نیست، منظور از راه حسنه است.

ضی از مزایای سالمت یا ی اذیت عابران بوده و بعبلکه هر چه مایه، و فقط شامل موانع عبوری نیست، کندچیزی که آزار می

آلودگی صوتی و سنگینی ترافیک مشمول سخن نغز آن حضرت ، دود کارخانه، مانند بوی زباله نشاط جامعه را از بین می برد؛

 2است و قداست رعایت اصول زیست محیطی همسان حرمت تالوت متن مقدس دینی است.

 (خرج نباته باذن ربّه و الذى خبث الیخرج االّ نکداو البلد الطیب ی: )قرآن کریم درباره اثر طبیعت مى فرماید

از ، جز گیاه ناچیز و بى ارزش، {و شوره زار  اما سرزمینهاى بد طینت} ؛ر مى رویدگیاهش به فرمان پروردگا، سرزمین پاکیزه)

 3(.آن نمى روید

فانّه یفعل فى االبدان ، و تلقّوه فى آخره، لهتوقوا البرد فى اوّ» :درباره اثر طبیعت بر انسان فرموده است -لیه السالمع-امام على

  ؛کفعله فى االشجار: اوّله یحرق و آخره یورق

زیرا سرما بر بدنها همان تأثیر  ؛ز سرما در آغاز آن )فصل خزان( پرهیز کنید و در پایان آن )فصل بهار( به پیشواز آن بشتابید)ا

 4(.و پایان آن رویاننده و شکوفا کننده، د کننده استاوّل آن سوزاننده و نابو ؛را مى گذارد که بر درختها

                                                           
 167-161، ص67بحاراالنوار، ج 1
 31، ص1837اهلل جوادی آملی، اسالم ومحیط زیست، قم، مرکز نشر اسراء، چاپ سوم،  ةآی 2
 .13( آیه 6سوره اعراف ) 8
 .123، حكمت 491صبحى صالح، ص  ؛128، حكمت 1147نهج البالغه، فیض االسالم، ص  4
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خداوند نظر ویژه اى  .استشدهاشرف مخلوقات و خلیفه خداوند در زمین است و تمام پدیده هاى طبیعى براى او آفریده، انسان

اهلل ) :و مناسب بهره ببردو کوهها را در تسخیر بشر قرار داده تا از آنها به شیوه صحیح  به انسان دارد. آسمان و زمین و دریا

و سخر لکم ما فى السماوات و ما فى االرض ، الذى سخر لکم البحر لتجرى الفلک فیه بامره و لتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون

  (جیمعاً منه اِنَّ فى ذلک الیات لقوم یتفکرون

حرکت کنند و بتوانید از فضل او بهره ها به فرمانش در آن خداوند همان کسى است که دریا را مسخر شما کرد تا کشتی)

 [مهمى] در این نشانه هاى ؛و باشد که سپاس دارید. او آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است به سود شما رام کرد گیرید

 1(.است براى کسانى که اندیشه مى کنند

نکته مهمی که الزم به ذکر است به احادیث و روایات در باب محیط زیست بسیار فراوان می باشد ولی ، از این دست آیات

  حفظ آن نیز در اسالم مورد توجه می باشد.، موازات استفاده از طبیعت

 

 قواعد محیط زیست در اسالممبحث دوم: 

 

 قاعده الضرر: -الف

، رد ضررو تمامى زوایاى زندگى بشر را در بر مى گیرد. از جمله موا در دین اسالم قلمرو بسیار وسیعى دارد« الضرر»قاعده 

مفهوم و معناى الضرر و الضرار  یدرباره .تخریب محیط زیست و آسیب رساندن به زندگى فردى و اجتماعى انسان است

 تفسیرهاى متفاوتی توسط صاحب نظران انجام شده است.

دس نه در یعنى شارع مق ؛این است که در اسالم حکم ضررى وضع نشده است« الضرر و الضرار»مرحوم شیخ انصارى مراد از 

مثل وجوب وضو براى کسى  ؛حکمى جعل نکرده است که به سبب آن مکلف ضرر ببیند، احکام تکلیفیه و نه در احکام وضعیّه

در این صورت شارع حکم به وجوب ، مگر به پرداخت پول بسیار زیاد که موجب ضرر باشد، آب براى او ممکن نیست یکه تهیه

 2.وضو نکرده است

 

 واناترعایت حقوق حی -ب

مورد ترغیب دین اسالم ، پرنده و مانند آن باشد، رونده، خزنده، دونده، حیوان، ی انسانهر گونه فایده ای که از فضای سبز بهره

نمودند و چنین کاری را احسان می، رسدبی آزار که زیان او به چیزی یا کسی نمی یزیرا رهبران الهی به هر موجود زنده است؛

 3فرمودند.ه میهم به دیگران توصی

برخی از حواریان  ریا مقداری از غذای شخصی خود را به دریا انداخت.د ی)ع( هنگام عبور از کرانه چنانکه حضرت مسیح

 4تا از آن تغذیه کنند و ثواب این کار نزد خداوند بزرگ است.، برای حیوانات دریا فرمود: چرا چنین کردی؟، یا روح اهلل گفتند:

                                                           
 .18و12آیه ( 41سوره جاثیة ) 1
 .171، ص 2فرائداالصول، شیخ مرتضى انصارى، ج  2
 261، ص1837آیة اهلل جوادی آملی، اسالم ومحیط زیست، قم، مرکز نشر اسراء، چاپ سوم،  8
 .403، ص9وسائل الشیعه، ج 4
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 به ایجاد فضای سبزکید اسالم أت -ج

بلکه در ، اختصاصی به مورد امیدواری یا غارس از بهره وری شخصی ندارد، مین آن با زرع یا غرسأارزش به فضای سبز و ت

دستور اسالم به تحصیل ، امیدی به حیات خود ندارد و از بهره مندی شخصی ناامید است، موردی هم که کشاورز یا باغدار

 1فضای سبز محفوظ است.

 ا دو نمونه از این دست احادیث در ذیل ذکر می کنیم:لذ

لو ال األمل ما أرضعت أمٌ ولداً و ال غرس غارسٌ ، إنّما األمل رحمتةٌ من اهلل الُمتی اول حدیثی از پیامبر)ص( که می فرماید:

هیچ مادری فرزند ، بودرحمت خداست که نصیب امّت اسالمی شده است و اگر آرزوی صحیح نمی، یعنی آرزوی معقول 2شجراً؛

)چون علم به نموّ و بهره  و هیچ نهال کاری درخت نمی کاشت )زیرا علم به بقا و دوام او نداشت و ندارد( را شیر نمی داد

 برداری از آن را ندارد(

 3یغرسهاإن قامت الساعة و فی ید أحدکم فسیلةٌ فإن استطاع أن ال یقوم حتی یغرسها فل در جای دیگر پیامبر)ص( می فرماید:

اگر کمترین مهلت برای غرس ، قیام است و مرگ شما قطعی است ی)اگر نشایی در دست یکی از شماست و قیامت در آستانه

 از آن فرصت کوتاه کمک بگیرید و آن را کشت کنید.، نهال و کاشتن آن در اختیار دارید

 

 همت در تولید و قناعت در مصرف -د

عزت و شرافت هر  محیط زیست هر جامعه ای موثر است همت های بلند افراد آن است.یکی از اموری که در سالمت روانی 

سعی بلیغ در بازدهی کارگاه ها و ، تالش در گسترش درآمد، اهتمام به تولید ملتی در گرو همت های عالی آن ملت است.

و ایثار ، ساده زیستی و قناعت از سوی دیگر و نیز، مین نیاز جامعه بشری از یک سوأبا هدف ت، مزارع و مراتع و سایر منابع مالی

نسبت به دیگران از سوی چهارم زمینه شکوفائی حیثیت ملکوتی و سالمت روانی انسان را فراهم میکند که بخش مهم رسالت 

از قطع درختان و از بین بردن مزارع و گیاهان و آتش زدن آنها نهی و ، در احادیث متعددی 4رهبران الهی در آن است .

نیز کسانی که درختان  .5کوهش شده و پرهیز از بریدن و نابود کردن درختان به عنوان عامل افزایش عمر به حساب آمده استن

 .به عذاب الهی تهدید شده اند، مفید و میوه دار را نابود کنند

و سوزاندن مزارع  ن درختانکرد که از قطع کردبه مجاهدان اسالم سفارش و تأکید می -ی اهلل علیه و آله و سلمصل-رسول خدا

اجتناب نمایند فقهای شیعه قطع درختان و تخریب مزارع را حتی در سرزمین دشمن که در حال جنگ با مسلمانان  شدیداً

بدون تردید تشویق به درختکاری و هشدار و نهی از نابودی  جایز نشمرده اند و آن را مکروه و ناپسند قرار داده اند، باشند

                                                           
 261، ص1837آیة اهلل جوادی آملی، اسالم ومحیط زیست، قم، مرکز نشر اسراء، چاپ سوم،  1
 .618، ص2ه، جنهج الفصاح 2
 همان  8
 276، ص1837آیة اهلل جوادی آملی، اسالم ومحیط زیست، قم، مرکز نشر اسراء، چاپ سوم،  4
، ص 67بحاراالنوار، ج  «اذا تمّ ... و ممّا یزید فی العمر ترکُ االذی ... و ان یحترز عن قطع االشجار الرطبة»قال علی ـ علیه السالم ـ :  1

819 
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و حمایت و اهتمام اسالم را به حمایت از محیط زیست می  لعاده به حفظ و بقای محیط زیست کمک می کندفوق ا، درختان

 .رساند

 

 توجه اسالم به محیط تمیز و هوای پاک -ه

حبّب الی من دنیاکم...والطّیب و جعل قرّة عینی فی  یعنی پیامبر)ص( فرمود:، محبوب خداست و حبیب خدا، چون بوی خوش

 1الصاّلة

لو أذن الّله تعالی فی التجارة ألهل الجنة ال تجروا  چنین فرمود:، ای ترغیب به طیب و تحصیل بوی خوش و فضای عطرآگینبر

 .2فی البّر و العطر

بهشتیان ، ولی اگر در آنجا مجال داد و ستد بود، بدون رنج تجارت تأمین است، گرچه در بهشت تمام نیازهای بدنی و روحی

.کنایه از اهتمام اسالم به نان جامعه است که در پرتو اقتصاد سالم به دست می آید  ی تجاری قرار می دادندگندم و عطر را کاال

بنابراین امت  شود.و اهتمام به محیط زیست سالم و هوای پاک و معطر است که در ظلّ اصول زیست محیطی فراهم می

عمیق طبقاتی بین توانگر و تهیدست ی به دور از فاصله می کوشد دارای اقتصادی سالم، جنت خویی بهشتی منش و جامعه

می جوشد تا ، ولی دولت مقتدر جهنم وش، واجد محیطی سالم و دریا و صحرا و هوایی به دور از سالح تخریبی باشد نیز، بوده

ی منطقه، با تحریم اقتصادی کشورهای عدالت خواه و آزاد منش و با صدور سالح های میکروبی ناپاک شرکت های بی باک

جوان ، غافل از آنکه تاریخ کهن دنیا که پیر منافق است، سر از کامیابی کاذب برآورد، وسیعی را به کام ناکامی فرو برد تا خود

  3آنان دیری نخواهد پایید.ی غاشمانه و جابرانه موافق نخواهد شد و حکومت

 

 حقوق بین الملل محیط زیستمبحث سوم: 

حقوق بین الملل محیط زیست بخشی از حقوق بین الملل عمومی است که منابع آن را همان منابع حقوق بین الملل )مندرج 

حقوقی عبارتست از مجموعه قواعد حقوقی  یتهاین رش، دهنداساسنامه دیوان بین الملل دادگستری (تشکیل می 33در ماده 

ریشه های واقعی حقوق بین الملل محیط زیست را باید در اواخر  باشد.که هدف آن حفاظت از محیط زیست می، بین المللی

جستجو کرد که با دخالت سازمان های بین المللی فصل جدیدی در رابطه با  1638سال ، ترو به صورت مشخص 1630دهه 

در این سال سازمان ملل متحّد و دو سازمان منطقه ای یعنی شورای اروپا و سازمان  از محیط زیست آغاز گردید. حفاظت

 "منشور اروپایی آب"و  1638مارس  8 "با آلودگی هوا مبارزهی اعالمیه"د مهمی را به تصویب رساندند که وحدت آفریقا اسنا

در ، یک سازمان بین المللی در خصوص حفاظت از محیط زیست بودندمصوب شورای اروپا اولین متون مصوب  1638می  3

 "لندن 1633کنوانسیون "تصویب و جانشین"ی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعییکنوانسیون آفریقا"نیز  1638سپتامبر  15

تکهلم در مورد توان به اعالمیه اسهمچنین از نقاط عطف بسیار مهم در روند تکامل حقوق بین الملل محیط زیست می شد.

                                                           
 141، ص68بحاراالنوار، ج 1
 706، ص2نهج الفصاحه، ج 2
 260اسالم محیط زیست، آیت اله جوادی آملی، ص 8
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و اعالمیه ژوهانسبورگ در مورد توسعه  (1662اعالمیه ریو در مورد محیط زیست و توسعه )، (1612محیط زیست انسان )

 1اشاره نمود. (2002) پایدار

 

 المللبینجایگاه محیط زیست در حقوق مبحث چهارم: 

 1630زیستی را باید از سال  ن آغاز نهضت محیطلیک، وقی می باشدی حقجدید در حوزه حقوق محیط زیست شاخه ای نسبتاً

این ، برپایی کنفرانس استکهلم به عنوان نقطه عطفی در توجه به مسائل محیط زیست بشر 1612ژوئن از  در نظر گرفت.

همت جهانیان را به سوی حل این ، این کنفرانس جهانی پس از دوران خمود و بی توجهی نسبت به آن2حقوق توسعه یافت.

 بعدها با تشکیل کنفرانس ریو اخیراً ل جهانی بر انگیخت و سلسله جنبان فعالیت های ژیش رونده ای در این راستا شد.معض

 کنفرانس ژوهانسبورگ و دیگر نشست های جهانی مسائل محیط زیست به طور جدی تر در دستور کار مجامع جهانی وارد

ن میل دارد طبیعت به ندرت در محل باقی می ماند و به جهانی شدتن این مطلب مهم که اثرات مداخله انسان در نسدا3شد

المللی های بینبخشیدن به کیفیت زندگی زیست محیطی موظف نموده و همکاریبهبود ها را نسبت به آورد تا دولتالزم می

 4اشته است.هایی پراکنده در این زمینه وجود دفعالیت 1623چه حتی از سال اگر در این راستا را بر انگیزد.

اینک در قالب مجامع و تجمعات دولتی و غیر ، پس از طی دوران متنوع ارتباطش با آن، انسان پرورده شده در دامان طبیعت

 ا ملزم به رعایت آن بداند.رجا رسیده که برای حفظ محیط زیستش قواعدی را بنا نهاده و خود دولتی به آن

 

 قوانین بین الملليوضع حمایت از محیط زیست در پرتو مبحث پنجم: 

محیط الملل حقوق بین های بیداری بشر در زمینه محیط زیست او دانست.توان دورهرا می 1610و1630های در واقع دهه

قطعنامه های الزام آور سازمان های بین المللی و همچنین متون و قطعنامه ، زیست شامل تعداد زیادی معاهدات بین المللی

از پایان  المللی در این زمینه خصوصاًمعاهدات بین است که به رغم غیر الزام آور بودن حائز اهمیت هستند. های غیر الزام آوری

معاهده برسد که تمتم با بخشی از آن به محیط  300به بعد افزایش چشمگیری داشته که شاید شمار آن به بیش از  30دهه 

در این مجال گریزی به چند تالش شاخص  5باید به این تعداد افزود. زیست مربوط شده است. البته معاهدات دو جانبه را نیز

ترین متون مربوط به حقوق ترین و اساسیکنفرانس استکهلم به عنوان کامل پردازیم:ی محیط زیست میالمللی در زمینهبین

 اند.صول این اعالمیه آغاز کردههای خود را با اقتباس از اها عمده فعالیتباشد که اغلب سازمانالملل محیط زیست میبین

ترین کنفرانس جهانی نقطه عطفی در توجه به مسائل مربوط به در واقع کنفرانس انسان و کره مسکون استکهلم به عنوان مهم

با حضور تعداد کثیری از کشورهای جهان ابعاد  1612آغاز شده بود و در سال  50ی حیط زیست است که تدوین آن از دههم

                                                           
1 262www.irsil.org/iel/ 
 116، ص1834انصاری، مصطفی، حقوق محیط زیست در ایران، انتشارات سمت، تهران، تقی زاده 2
 72، ص1834ن، تهران، قوه قضائیه، مجموعه مقاالت نخستین همایش حقوق محیط زیست، انتشارات برگ زیتو 8
 117، ص1864الملل دریاها و مسائل ایران، نشر گنج دانش، چاپ اول، تهران، آقایی، بهمن، حقوق بین 4
 21-28تقی زاده، انصاری، مصطفی، پیشین، ص 1
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برنامه محیط زیست سازمان ملل " پذیر ولی مداوم با عنوانشالوده یک برنامه انعطاف، به دنبال این کنفرانس1فت.جهانی یا

های مربوط به مسائل های فعالیتترین دستاورد آن همایش هماهنگیریخته شد که به عنوان مهم "متحد برای محیط زیست

حیط زیست انسان و تضمین حق بشر برای داشتن محیطی سالم مین مأحفظ و تو هدفش 2محیط زیستی را بر عهده دارد

 آن را صراحتاً، ها به داشتن محیط زیست سالم در کنار آزادی و برابریاول اعالمیه استکهلم با قرار دادن انسانی ماده باشد.می

 3کند.از مصادیق حقوق بنیادین قلمداد می

های حاضر و آینده بر عهده دارند و فاظت و بهبود محیط زیست را برای نسلمسئولیت ح ها رسماًانسان، به موجب این اعالمیه

 4گیرد.کید قرار میتأیید و أالمللی مختلف مورد تاز این تاریخ به بعد حق بر محیط زیست سالم در اسناد بین

ها و و تکالیف دولت اکتبر مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تعیین وظایف 21منشور جهانی طبیعت مصوب  24تا  14اصول 

 5انجام و اجرای اصول مربوط به حق محیط زیست اختصاص یافته است. یبه نحوه، های انسانیهای دولتی و نیز گروهنهاد

اعالمیه ریو به عنوان تمهیدی برای شناخت محتوای  10اصل  حاوی قواعد مشابهی است. (1662) اعالمیه ریو 10تا  1اصول 

 3ای برخوردار است.همیت ویژهحق بر محیط زیست از ا

المللی در خصوص دسترسی عنوان اولین سند الزم االجرا در قلمروی بیندانمارک را به 1668توان کنوانسیونهمچنین می

 1عمومی به اطالعات زیست محیطی نام برد.

مورد حمایت قرار گرفته به بعد حق بر محیط زیست سالم در قوانین اساسی بسیاری از کشورها شناسایی و  1610از دهه 

قانون اساسی کشور مجارستان مصوب  51ماده ، 1611قانون اساسی کشور بلغارستان مصوب  30برای نمونه ماده  ؛است

ماده ، 1615قانون اساسی کشور یونان مصوب  24ماده، 1614قانون اساسی کشور یوگسالوی سابق مصوب  33ماده ، 1612

قانون اساسی  11ماده، 1611قانون اساسی شوروی سابق مصوب  18ماده ، 1613 قانون اساسی کشور پرتغال مصوب 33

قانون اساسی جمهوری  50و ماده  1683قانون اساسی کشور لهستان مصوب  12ماده ، 1618جمهوری خلق چین مصوب

ای در حقوق ویژه کشورها نیز موضوع محیط زیست را جایگاه، همانطور که گفته شد عالوه بر مجامع جهانی .8اسالمی ایران

 اند.دهقرار داداخلی خود 

  نتیجه گیری

ای در اسالم دارد زیرا بقای مطلوب نسل بشریت را تضمین محیط زیست جایگاه ویژه، باشدمی یاسالم دین کامل و جامع

ملل محیط زیست القواعد حقوق بین داند.ی حفاظت نیز میبرداری از محیط زیست آن را شایستهکند به موازات بهرهمی

                                                           
 8، ص1898الملل محیط زیست، انسان محوری تا خالق محوری، سالذباح، ستاره، حقوق بین  1
 170ص،قوه قضائیه، پیشین 2
 11متن کامل بیانیه استكهلم، ترجمه ارجمند، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، شماره 8
الملل افتخار جهرمی، گودرز، تحول حقوق محیط زیست در عرصه بین الملل، مجموعه مقاالت همایش حقوق محیط زیست، بخش بین 4

 93، ص1834سازمان حفاظت محیط زیست، تهران، 
 4اح، پیشین، صذب 1
 100قوه قضائیه، پیشین، ص 7
 82تقی زاده، مصطفی، پیشین، ص 6
 81زاده، انصاری، مصطفی، پیشین، صتقی 3
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ولی قوانین دین اسالم ، توان آن را خالی از اشکال تصور نمودی ذهن بشر است بشری که مخلوق است و زمانی را نمیساخته

دقیقاً با عدالت منطبق  و اندای خاص وضع نشدهبه نفع عده ،گرا بودهجانبهقوانین دین اسالم همه، توسط خالق وضع شده است

، استفاده نشده است ،طوری که بایدشود ولی آنالملل محیط زیست روح قوانین اسالمی لمس میق بیندر قواعد حقو است.

الملل محیط زیست را بنا نهاده باشند ولی به دلیل قواعد حقوق بین یچه بسا که مقننین با مطالعه در منابع اسالمی شالوده

اسالمی که برای کوچکترین موجود زنده حق  نمایند.مودن آن پرهیز میعداوتی که با دین مبین اسالم داشته و دارند از ابراز ن

کنند و تواند بهترین معیار برای بشریت باشد ولی دریغ که از آن در جهت تعالی جهان استفاده نمیقائل شده است می

 خواهند آن را دین شمشیر به جهانیان بشناسانند.می
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