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Abstract 
The attitude of the right to the environment is 
not necessarily realized in the light of the 

opinions and theories of developed countries, 
but probably has its roots in the approaches of 
developing countries. Also, in the light of the 
above-mentioned civilizations, environmental 

rights, which consider their development to 
be dependent on the interactions of developed 
countries, have an important position among 

developing countries, especially Islamic 
countries. Although the transformational 
view of this issue has not been very fast in 

Islamic countries, the performance of these 
countries has been relatively successful in 
adhering to international commitments. With 

this description, the current research aims to 
explain this importance, and deals with the 
evolutionary approach of environmental 

rights in Islamic countries. Also, this research 
seeks to answer the question, how is the 
approach of Islamic countries to the issue of 

the right to the environment evaluated? 
Therefore, it seems that the performance of 
Islamic countries in adhering to the right to 
the environment and a developmental view of 

environmental rights is appropriate. 

Keywords: Environmental Rights, Islamic 
Countries, Critical View, Case Study. 

  چکیده

در پرتو آراء و الزاماً ، بر محیط زیستنگرش حق 
 کشورهاي توسعه یافته تحقق نیافته استهاي  نظریه

ریشه در رویکردهاي کشورهاي در احتماالً بلکه 
هاي  حال توسعه دارد. همچنین در پرتو تمدن

حقوق محیط زیست که توسعه خود را ، موصوف
در ، مرهون تعامالت کشورهاي توسعه یافته دانسته

ورهاي در حال توسعه به خصوص میان کش
کشورهاي اسالمی از جایگاه مهمی برخوردار است. 

ه به این مهم در کشورهاي گرایان اگرچه نگاه تحول
اما عملکرد این ، اسالمی سرعت باالیی نداشته
موفق نسبتاً ی الملل بینکشورها در پایبندي به تعهدات 

بوده است. با این وصف پژوهش حاضر با هدف 
ه حقوق گرایان به رویکرد تحول، ین مهمتبیین ا

پردازد.  می محیط زیست در کشورهاي اسالمی
همچنین این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش 
است که رویکرد کشورهاي اسالمی به مسئله حق 

شود؟ از این رو  می بر محیط زیست چگونه ارزیابی
رسد عملکرد کشورهاي اسالمی در  می به نظر

به اي  محیط زیست و نگاه توسعه پایبندي به حق بر
  باشد. می حقوق محیط زیست مناسب

کشورهاي ، حقوق محیط زیست: واژگان کلیدي
  مطالعه موردي.، نگاه انتقادي، اسالمی
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  :ارجاع

مطالعـه  ( یاسـالم  يدر کشـورها  یسـت ز یطحقـوق محـ   هگرایانـ  تحول یکرددر رو يجستار)، 1401؛ (سبحان، طیبی؛ ینحس، یانموحد

 .13شماره ، تمدن حقوقی )،فارس یجخل یهحاش يو کشورها یرانا یاسالم يجمهور يمورد
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unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is 
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  مقدمه

مواجه شده است. ها  آن زیست محیطی تنها مصداقی از معضالتی است که انسان در سدۀ کنونی باهاي  بحران

عللی چون انقالب صنعتی و الگوي یک جانبۀ توسعۀ اقتصادي بدون توجه به دیگر ابعاد توسعه همچون 

. این بحران دربردارندۀ موجب بروز بحران مذکور شد، اجتماعیهاي  توسعۀ زیست محیطی و توسعۀ شاخص

کشورهاي  ویژه به، غذا و تغییر اقلیم است که بسیاري از مناطق، نوظهور همچون بحران آبهاي  دیگر بحران

نامناسب بودن ، سبب نگارش پژوهش حاضر گردیدحاشیۀ خلیج فارس را به خود مشغول کرد. آنچه 

صرف  رغم بهمحیط زیست بود که  الملل بینبرآمده از گرایش نوپدیدي تحت عنوان حقوق هاي  حل راه

ي در گذار قانون، یالملل بینهاي  چون تصویب معاهدات و سازمانهایی  فراوان در قالبهاي  زمان و هزینه

نتوانست ، ها ی دولتالملل بینسطح ملی و طراحی نظام مسئولیت مدنی اشخاص حقوق خصوصی و مسئولیت 

ل ممیزات کشورهاي حاشیۀ خلیج فارس و جمهوري اسالمی ایران دلیه منتهی به نتایج مورد انتظار شود. ب

مدتی است این کشورها با ، گاز و موقعیت ژئوپلتیکی در منطقۀ خاورمیانه، همچون وجود منابع عظیم نفت

آینده  که دراند  زیست محیطی همچون کمبود آب و افزایش دما مواجه شدههاي  نتایج حاصل از بحران

، دربارۀ رویکردهاي متخذه توسط حاکماناي  ضرورت دارد تا با مطالعه، ز این روتشدید خواهد یافت. ا

  اقدامات تحقق یافته ارزیابی شود.، ان دول حاکم در منطقهگذار قانونان و گذار سیاست

جایگاه محیط زیست در قانون اساسی و قوانین عادي مصوب ، نخستین پرسشی که باید بدان پاسخ داد
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جمهوري اسالمی هاي  ي در دولتگذار قانونمبناي  عنوان به. تعیین شریعت اسالمی ستا در این کشورها

آن  تأثیرکند که اوالً جایگاه محیط زیست در حقوق اسالمی و ثانیاً  می اقتضاء، ایران و حاشیۀ خلیج فارس

طالعۀ گام اول به م، این پژوهش در، بر قوانین زیست محیطی کشورهاي مذکور بررسی شود. بدین منظور

پرداخته است. در ، محیط زیست و طرح انتقادات نسبت به اعمال صورت گرفته الملل بینتحوالت حقوق 

قوانین زیست محیطی در کشورهاي جمهوري اسالمی ایران و حاشیۀ خلیج فارس مورد ، دومین گام

محیط زیست در  آشنایی با حقوق محیط زیست اسالمی است که جایگاه، گام دیگر اند. مطالعه قرار گرفته

 زیست محیطی را آشکارهاي  این شریعت و امکان نقش آفرینی شریعت اسالمی در میدان مبارزه با بحران

جمهوري اسالمی ایران و حاشیۀ خلیج هاي  سازد. در نهایت نیز ارزیابی قوانین زیست محیطی در دولت می

ان و گذار سیاستداتی براي فارس و میزان ابتناي آن بر شریعت اسالمی صورت گرفته و پیشنها

  ارائه شده است.ها  ان این دولتگذار قانون

  محیط زیست الملل بینانتقادي به حقوق  -1

، شمارِ دیگر مناطق همچون کشورهاي آفریقایی بی که پس از دستیابی شان به ثروتها  غربی دگراندیشی

پروراند که منتهی به بهبود ها  آن ا در اذهانمبنی بر توسعۀ صنعتی راي  ایده، آسیایی و هندوستان افزایش یافت

هزینۀ ، وضعیت اقتصادي و رسیدن به جایگاهی مطلوب از نظر توسعه یافتگی شد. لکن آنچه اهمیت دارد

در ها  آن زیست محیطی نشان از غفلت جامعۀ غربی و بالتبع دنباله روهايهاي  ناشی از این توسعه است. بحران

شماري مواجه ساخت. اگرچه  بی زیست دارد که تمام جهانیان را با معضالت از محیط زیست، دیگر مناطق

لکن هزینۀ آن بر عهدۀ تمام کشورها تحمیل شد. از دهۀ هفتاد ، به توسعۀ مورد نظر دست یافتندها  غربی

ها  ی براي ارتقاي همکاريالملل بینهاي  طرفدار محیط زیست به ترغیب دول و سازمانهاي  میالدي که جنبش

محیط زیست خلق و تکامل یافت.  الملل بینحقوق ، ی پرداختندالملل بینمقررات و اسناد ، و تصویب قوانین

1»کنوانسیون استکهلم«تصویب اسنادي چون 
2»اعالمیۀ ریو«، 

3»پروتکل کیوتو«و  
جامعۀ هاي  نشان از تالش 

لکن تحلیل تحوالت مذکور ، دارد، باید می جهانی براي فائق آمدن بر بحران کنونی که در هر لحظه افزایش

 تأییددهد که بایستی در کارآمدي این گرایش حقوقی تردید داشت. براي  می نشان، و نتایج ناشی از آن

  محیط زیست پرداخت. الملل بینصورتی دقیق به نتایج ناشی از حقوق ه الزم است تا ب، ادعاي مذکور

                                                     
1- Stockholm Declaration 

2- The Rio Declaration on Environment and Development 

3- Kyoto Protocol 
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  یمللال بینهاي  تردید در کارآیی اسناد و سازمان - 1- 1

، دوستداران محیط زیست شدههاي  زیست محیطی که منجر به افزایش نگرانیهاي  امروزه یکی از بحران

ی الملل بیننتایج برآمده از اسناد ، شود می بحران تغییر اقلیم است. پرسشی که در این مقام به ذهن متبادر

، محیط زیست به تصویب رسیدکه در ابتدا دربارۀ هایی  مصوب دربارۀ بحران مذکور است. کنوانسیون

توان  می را این مهم اثري مورد انتظار را دربارۀ رژیم حقوقی بحران تغییر اقلیم به همراه نداشت. دلیل

هاي  میالدي را باید نقطۀ شروع فعالیت 1988محیط زیست دانست. سال  ارتباط این اسناد با موضوعات عام

4»هیئت بین الدولی تغییر اقلیم« تأسیسلیم تعبیر کرد که با جامعۀ بشري در توجه به رژیم حقوقی تغییر اق
 و 

5»سازمان ملل در تغییر اقلیم کنوانسیون چهارچوب«تصویب سندي به نام 
کنفرانس «در زمان برگزاري و  

6»ریو
نقدي که ین تر مهمالزم االجرا شد. اما  میالدي 1994و در سال همراه گردید  میالدي 1992در سال  

ضروري بود تا سندي دیگر و ، فقدان تعهدات الزامی براي دول عضو است. لذا، ور وارد استبه سند مذک

  سخت گیرانه به تصویب رسد.هایی  مشتمل بر مکانیزم

» پروتکل کیوتو«به تصویب سندي با عنوان  میالدي 1997ی در سال الملل بینهاي  تالش، از این رو
این پروتکل تالش کردند تا  کنندگان تنظیم، ا شد. هرچندالزم االجر میالدي 2005انجامید که در سال 

دنبال ه زیرا این سند ب، اما باز هم نتوانست آثار مطلوب را به ارمغان آورد، نواقص سند پیشین رفع شود

7»سازمان همکاري و توسعۀ اقتصادي«براي دول عضو هایی  تعیین سیاست
به منظور کاهش پنج درصدي  

مدت ایفاي تعهد مذکور در نشست ( بود میالدي 2012 الی 2008در برهۀ زمانی اي  انتشار گازهاي گلخانه

نتیجۀ مورد انتظار محقق نشد. ، ولی در حقیقت)، تمدید شد میالدي 2020تا سال ، میالدي 2012دوحه 

انتشاردهندگان ین تر بزرگرا در زمرۀ ها  آن توان می که از بین بیست کشوري که توضیح بیشتر آن

تنها شش کشور به اجراي تعهد مذکور پایبند شدند. این در حالی است ، به شمار آورداي  گلخانه گازهاي

زیادي  تأثیرکه اند  پرداختهاي  که کشورهاي بزرگ مذکور به انتشار حدود هفتاد درصد گازهاي گلخانه

  در پیدایش بحران تغییر اقلیم داشته است.

8»کنفرانس کپنهاگن«، ادامه داشت ولی مطابق انتظارها  تالش
دانمارك به موفقیتی در تصویب سندي  

                                                     
4- The Intergovernmental Panel on Climate Change 

5- The United Nations Framework Convention on Climate Change 

6- Conference on Environment and Development,1992 

7- Organization for Economic Co-operation and Development 

8- The 2009 United Nations Climate Change Conference in Copenhagen 
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از رویۀ قابل انتقاد ها  که تشدید بحران تغییر اقلیم و نگرانی مرتبط با تغییر اقلیم دست پیدا نکرد. تا این

جامعۀ جهانی را بر آن ، ی در اتخاذ رویکرد حقوقی قاطع نسبت به این معضل زیست محیطیالملل بینجامعۀ 

9»امۀ پاریسنموافقت«به تصویب  میالدي 2015ر سال داشت تا د
مبادرت وزرد که متضمن تعهدي در  

جهت پایین نگه داشتن افزایش دماي جهانی تا سقف دو درجه نسبت به دوران صنعتی شدن و تالش براي 

ج حاصل از نیاز به زمان و ارزیابی نتای، درجه افزایش است. براي انتقاد از این موافقتنامه 5/1کاهش آن به 

توان چنین بیان داشت که رژیم حقوقی مرتبط  می صورت کلیه عضو است. لذا بهاي  نقش آفرینی دولت

به نتایج مطلوب منتهی نشد و باید منتظر ماند و میزان اثرگذاري موافقتنامۀ ، یالملل بینبا تغییر اقلیم در بعد 

را زیر نظر داشت. اي  دهندۀ گازهاي گلخانهدول بزرگ انتشار ویژه بهعضو هاي  پاریس و پایبندي دولت

ی را نیز دربرمی گیرد. آنچه الملل بینهاي  محدود نشده و سازمان، الزم به ذکر است که انتقادات به اسناد

برنامۀ سازمان «پژوهشی است که در آن بر ناتوانی ، تواند مورد استناد قرار گیرد می مؤداي این ادعا عنوان به

10»یط زیستملل متحد براي مح
سازمان جهانی  تأسیسزیست محیطی و ضرورت هاي  در کنترل بحران 

  ).433، 1400، مشهدي و کوثري( شده است تأکیدمحیط زیست 

  اختالفات میان کشورهاي توسعه یافته و دیگر کشورها - 2- 1

ک منظر از ی -تغییر اقلیم ویژه به -زیست محیطیهاي  تعهدات مطلوب براي کاهش یا سازگاري با بحران

، توسعه یافته که به این جایگاه اقتصادي که مورد قبول دیگر دولت هاستهاي  گیرانه است. دولت سخت

کشورهاي در  اند. زیست محیطی به خود اختصاص دادههاي  سهمی بزرگ را از ایجاد بحران، اند رسیده

توسعه یافته که از مسببین  حال توسعه و کمتر توسعه یافته بر لزوم ایفاي این تعهدات از جانب کشورهاي

گیرانه که هزینۀ زیادي  دارند. استانداردهاي زیست محیطی سخت تأکید، کنونی هستندهاي  اصلی بحران

را نسبت به همکاري در راه کاهش یا سازگاري با بحران ها  آن ،آورند می را براي عمدۀ کشورها به بار

زیرا یکی از نتایج تالش در راه ایفاي ، یابد می کنونی افزایشکند. این نگرانی در زمان  می تغییر اقلیم ناامید

، تجدیدپذیر است که در عملهاي  فسیلی به انرژيهاي  حرکت از سوخت، تعهدات زیست محیطی

دارند که  می بیانها  آن ،سازد. از این رو می محروم، کنند می کشورهاي نفتی را از سود فراوانی که کسب

آن را بپردازند. از طرف هاي  هزینه، کشورهاي زمینه ساز بحران فعلی، اضرضرورت دارد تا در حال ح

                                                     
9- Paris Agreement 

10- United Nations Environment Program 
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دیگران را به تبعیت از الگوي رایج براي رسیدن به توسعه ترغیب ، توسعۀ کنونی در جوامع غربی، دیگر

تا  کنند می تنها به بعد اقتصادي توسعه توجه، زیادي براي نیل به هدف مذکورهاي  کرده است و دولت

زندگی شهروندان خود را ارتقاء بخشند که رعایت استانداردهاي زیست محیطی مانعی براي این سطح 

  توسعه یافتگی یک بعدي است.

خارجی در اولویت کشورهاي در حال توسعه و کمتر هاي  جذب سرمایه، براي تحقق برنامۀ مذکور

هاي  میلی شرکت بی یرانه منجر بهگ جایی که قوانین و مقررات سخت توسعه یافته قرار گرفته است. از آن

، لذا کشورهاي فوق الذکر با توجه به این دغدغه، شود می و بعضاً انتقال فناوريگذاري  فراملی در سرمایه

 یا به اجراي ناقص استانداردهاي زیست محیطی کنند می گیرانه غفلت از تصویب قوانین و مقررات سخت

شود روند جدید صنعتی شدن در کشورهاي در حال توسعه  می پردازند. به همین دلیل است که مشاهده می

معضالتی زیست محیطی را به همراه داشته است. ، اقتصاديهاي  بهبود شاخص رغم بهیا کمتر توسعه یافته 

یکی از کشورهاي پیشرو در  عنوان بهزیست محیطی در بنگالدش هاي  توان به بحران می نمونه عنوان به

مت ( اك اشاره کرد که در دو دهۀ اخیر براي این کشور حادث شده استعصر حاضر در حوزۀ پوش

  )2020، گزارش یونیسف( و) 425: 2003، کف

  قوانین زیست محیطی - 3- 1

زیادي را برانگیخته است. هاي  است که بحثهایی  قوانین و مقررات مرتبط با محیط زیست از جمله چالش

که سیستم  امریکادر کشوري توسعه یافته مانند ایاالت متحدۀ نظر برسد که ه در بادي امر ممکن است چنین ب

با تصویب قوانین و مقررات زیست محیطی ، حقوقی آن به نسبت دیگر رقیبان پیشرو و تکامل یافته است

معضالت موجود حل شوند. این در حالی است که حقیقت با این انتظار فاصله دارد. تعهدات ، سخت گیرانه

11» قانون هواي پاك«انه در زیست محیطی سخت گیر
منتهی به انتقال  میالدي 1990و اصالحیۀ آن مصوب  

 ویژه بهبه دیگر مناطق جهان  امریکافراملی موجود در ایاالت متحدۀ هاي  مراکز تولیدي مرتبط با شرکت

ین هزینۀ فراوانی را بر ا، زیرا تعهدات مربوطه، کشورهاي در حال توسعه و کمتر توسعه یافته شده است

 مثبت آن در ایاالت متحده تأثیرمناسب بودن قانون مذکور و  رغم به، کند. در حقیقت می تحمیلها  شرکت

کشورهاي در حال توسعه عمدتاً آلودگی از این کشور به کشورهاي دیگر که ، لکن با انتقال مذکور، امریکا

تئوري «توان با استناد به  می کنش راو کمتر توسعه یافتۀ مایل به جذب سرمایۀ خارجی هستند شده است و این 
                                                     
11- Clean Air Act 
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12»پناهگاه آلودگی
ي در تأثیربه تخصیص آلودگی به دیگر مناطق جهان منجر شده و صرفاً توضیح داد که  

  ).1، 2021، فاربر و داونینگ( کاهش بحران زیست محیطی براي جهانیان نداشته است

غربی و انتقال صنایع هاي  وسط شرکتصورت گرفته ت» برون سپاري«با اشاره به ، یکی از پژوهشگران
را ناشی از اي  تولید و انتشار گازهاي گلخانه، تولیدي و کارخانجات از غرب به کشورهاي در حال توسعه

، هیوود( اند هرچند که در کشورهاي در حال توسعه و کمتر توسعه یافته تولید شده، داند می کشورها غربی

 تجاريهاي  براي شرکتگذاري  ین قانون را به مثابه نوعی سرمایهبرخی ا، البته در مقابل ).140، 1396

 متحده ایاالتتریلیون دالر براي  22,2دست آوردن منافعی از قبیل ه و ب) 2010، گزارش رویترز( دانند می

، بنابراین) 53، 1997، گزارش آژانس حفاظت از محیط زیست( را نشانه مفید بودن آن تعبیر کردند امریکا

براي کشور یا صرفاً ، همچون قانون مذکوراي  گیرانه چنین بیان داشت که قوانین سخت توان می

زیست محیطی را به دیگران تخصیص داده هاي  ناشی از بحرانهاي  کشورهاي خاصی مفید بوده و هزینه

یک  عنوان بهبلکه باید ؛ بحران یک کشورصرفاً است. این در حالی است که بحران زیست محیطی را نباید 

  ی نگریست.الملل بینو اي  بحران منطقه

کشورهاي در حال توسعه و کمتر توسعه یافته قرار دارند. برخی از کشورهاي مذکور به ، در مقابل

قانون «تصویب قوانینی از قبیل ، براي مثال اند. تصویب قوانین و مقرراتی دربارۀ محیط زیست روي آورده

» قانون نحوۀ جلوگیري از آلودگی هوا«، 1371و اصالحیۀ  1353مصوب » حفاظت و بهسازي محیط زیست
اقدامات جمهوري اسالمی ایران در از اي  نمونه عنوان به 1396مصوب » قانون هواي پاك«و  1374 مصوب

قانون نحوۀ «توان انتقادي را نسبت به  می نمونه عنوان بهروند.  می راستاي تقنین زیست محیطی به شمار

 مصوب» قانون هواي پاك« 34موجب مادۀ ه الزم االجرا بود و ب 1396که تا سال » هواجلوگیري از آلودگی 

از قبیل هایی  بدون توجه به ترك فعل 1374اظهار داشت. نخستین ماده از قانون مصوب سال ، نسخ شد 1396

هر  اريانگ جرمتنها به ، گواهینامۀ مخصوص و اقدام نکردن واحد آالینده به رفع آلودگی، نداشتن مجوز

انتقادات به شیوۀ اجراي قوانین و مقررات ، مضافاً ).118، 1392، مشهدي( اقدام مسبب آلودگی هوا پرداخت

کم «دربارۀ  1400در سال » مدیر محیط زیست استان تهران«اظهارات ، مصوب نیز وارد است. براي مثال

نشان از اجراي ناقص یا ) 1400 ،گزارش خبري ایسنا( »در اجراي قانون هواي پاكها  کاري برخی دستگاه

  عدم ایفاي تعهدات ناشی از قوانین و مقررات زیست محیطی در جمهوري اسالمی ایران است.

                                                     
12- The Pollution Haven Hypothesis 
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  نظام مسئولیت - 4- 1

نتوانسته است معضالت کنونی برآمده از ها  نظام مسئولیت مدنی اشخاص حقوق خصوصی و مسئولیت دولت

بلکه سازوکارهاي نظام حقوقی مسئولیت نیز ؛ تنها رویۀ قضایی زیست محیطی را مدیریت نماید. نههاي  بحران

زیست محیطی در  کنندگان بایستی به دشواري معین ساختن آلوده، نخستین معضل عنوان بهقابل انتقاد است. 

 صورت دقیق به کشورهاي معین منتسب کرد؟ آیاه توان بحران فعلی را ب می فرض تعدد اشاره کرد. چگونه

آلودگی کشورهاي توسعۀ یافته و دیگران در دورۀ کنونی را معین ساخت؟ آیا امکان مشخص توان سهم  می

باعث ها  ی دول همسایه در مناطق جغرافیایی یکسان وجود دارد؟ این پرسشالملل بینکردن میزان مسئولیت 

» آلوده سازاصل پرداخت توسط «دربارۀ » یزدانیان«شود. دکتر  می تردید در کارایی نظام حقوقی مسئولیت
گستردگی قلمرو شمول و شیوۀ تعیین ، کلی بودن نظریه، »کننده اصل مسئولیت آلوده«مبناي  عنوان به

  ).133، 1395، یزدانیان( کند می انتقاداتی بر آن مطرح عنوان بهرا  کننده آلوده

هم ایی ه توان ضابطۀ تقویم خسارات زیست محیطی دانست. آیا پس از وقوع بحران می معضل دیگر را

توان خسارتی را براي جبران تمام ضرر وارده تعیین کرد که کارساز بوده و  می چون آلودگی آب و هوا

بتواند معضالت زیست محیطی را رفع کند؟ برخالف نظام حقوقی مسئولیت مدنی اشخاص حقوق 

، بیل مسکناز طریق تعیین ضوابطی به جبران خسارات وارده بر اموالی از قکه  خصوصی در امور مادي

زیست محیطی حاصله را جبران کرد و عمدۀ هاي  توان بحران می اتومبیل و تلفن همراه پرداخته به سختی

فراوان براي هاي  جنبۀ پیشینی و احتیاطی براي احتراز از وقوع حوادث در آینده دارد. هزینه، اقدامات

محیط زیست را با  الملل بینوق نظام حقوقی مسئولیت در حق، در عمل، زیست محیطیهاي  جبران بحران

، ندرغپورهاشمی و ا( چالشی جدي روبرو کرده است که با وجود کمبود منابع مالی تشدید یافته است

ی دربارۀ جنگ اوکراین و روسیه و افزایش بهاي الملل بینوضعیت نامساعد ، مالیهاي  بحران ).256، 1392

را با معضالت فراوانی ها  بسیاري از دولت 19یدوي کوبیمارگیري  انرژي در اروپا و بحران ناشی از همه

تکلیفی  ها، آن هنگفت ناشی از خسارات زیست محیطی برهاي  مواجه ساخته است و تحمیل هزینه

ی نیز توان الملل بینهاي  شود. الزم به ذکر است که تعداد قابل توجهی از شرکت می ماالیطاق محسوب

  پرداخت خسارات مذکور را ندارند.

بایستی بیان )، 186، 1396، شاه حسینی( پاسخ به ادعایی مبنی بر امکان استفاده از ظرفیت بیمه در

منابع مالی ها  زیرا نه تنها دولت، تواند نقشی مؤثر را ایفا کند نمی داشت بیمۀ زیست محیطی نیز در عمل
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خصوصی براي حضور انگیزۀ بخش ، بلکه معضل مذکور؛ بیمه را ندارندهاي  الزم براي مدیریت صندوق

 در این پژوهش گانادعاي نگارند تأییددر صنعت بیمه در حوزۀ محیط زیست را کاهش داده است. براي 

اشاره » در برابر تغییرات اقلیمی در جامعۀ جهانی الملل بینجایگاه اصول حقوق «توان به کتابی با عنوان  می

» عدم قطعیت در علل تغییرات اقلیمی«، »ل معیندشواري انتساب مسئولیت به دولت یا دو«، کرد که مؤلفان
در مورد تغییر اقلیم ها  ی دولتالملل بیننظام حقوقی مسئولیت هاي  چالش عنوان بهرا » تقسیم هزینه ها«و 
 ).183، 1396، محمودي و محمدي( کنند می زیست محیطی کنونی لحاظهاي  از بحراناي  نمونه عنوان به

، محیط زیست بوده است. حال الملل بینناکارآمدي حقوق ، ل استنباط استپیشین قابهاي  آنچه از بند

به ، در گفتار دوم گاننگارند، ست. لذاا یا داخلی کشورهااي  اقدامات منطقه، شود می پرسشی که مطرح

  پرداخته است.ها  آن مطالعۀ اقدامات کشورهاي اسالمی و تحلیل

  حقوق محیط زیست در کشورهاي اسالمی -2

  وانین داخلیق - 1- 2

  قوانین اساسی -1- 2- 1

، ضرورت دارد تا با مالحظۀ قانون اساسی، براي ارزیابی حقوق محیط زیست در کشورهاي اسالمی

ي این کشورها را روشن ساخت و سپس مشخص کرد که گذار قانونجایگاه شریعت اسالمی در نظام 

گذار بوده است. در ابتدا أثیرتشریعت اسالمی تا چه میزان بر حقوق محیط زیست کشورهاي مذکور 

دلیل دارا بودن منابع عظیم نفت ه کشورهایی که ب عنوان بهبایستی به کشورهاي اسالمی حاشیۀ خلیج فارس 

اشاره کرد که در ، اند قرار گرفتهاي  در معرض اتهام انتشار گازهاي گلخانه)، 2021، اوپک گزارش( و گاز

  ).34، 2018، و همکارانعال ( ین گازهاي مخرب پرداختنداخیر با سرعتی زیاد به تولید اهاي  سال

دارد  می مقرر 1368و اصالحیۀ  1358اصل چهارم از قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مصوب 

 2003نخستین ماده از قانون اساسی دولت قطر مصوب  ».. باید بر اساس موازین اسالمی باشد..کلیۀ قوانین«

از قانون بحرین  2ي نامید. مادۀ گذار قانونو شریعت اسالمی را مرجع اصلی اسالم را دین رسمی ، یالديم

 1971ي معرفی کرد. قانون اساسی امارات متحدۀ عربی که در سال گذار قانوننیز شریعت اسالمی را منبع 

در هفتمین ماده به شریعت اسالمی ، اصالحاتی در آن اعمال شد میالدي 2004تصویب و در سال  میالدي

 2011و  میالدي 1996هاي  عمانی در سال گذار قانون. ه استاشاره کرد يگذار قانونمنبع اصلی  نوانع به
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ي گذار قانونمادۀ دوم را به بیانِ مبنا بودن شریعت اسالمی براي ، ضمن تصویب قانون اساسی عمان میالدي

 1962مصوب سال قانون اساسی کویت  2شریعت اسالمی در مادۀ ، ماده 183اختصاص داد. از میان 

در نهایت باید به کشورهاي  ي معرفی شد.گذار قانونمنبع  عنوان به میالدي 1992و اصالحی  میالدي

بر نقش ، دوم از قوانین اساسی خود عربستان سعودي و عراق اشاره کرد که به ترتیب در مواد هشتم و

توان  می از آنچه بیان شد، د. بنابراینداشتن تأکیدي گذار قانونمنبعی براي  عنوان بهآفرینی شریعت اسالمی 

  گذاري شریعت اسالمی بر قوانین کشورهاي حاشیۀ خلیج فارس رسید.تأثیربه 

به منظور بررسی رژیم حقوقی حاکم بر محیط زیست در کشورهاي فوق الذکر در گام ابتدایی 

زیست پرداخت.  ضرورت دارد تا به جست و جوي قوانین اساسی متضمن اصول و قواعد مرتبط با محیط

اي  وظیفه عنوان بهحفاظت از محیط زیست را ، پنجاهمین اصل از قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران

از قانون اساسی امارات متحدۀ  23مخل آن را ممنوع اعالم کرد. مادۀ هاي  عمومی تعبیر و کلیۀ فعالیت

صحیح از آن متعهد برداري  حفاظت و بهره منابع طبیعی را به مثابۀ اموال عمومی تلقی و جامعه را به، عربی
دولت متعهد به حفاظت از «دارد  می مقرر 33مادۀ ، قانون اساسی قطر یکصدوپنجاه ماده ازساخت. در میان 

از قانون اساسی به تعهد دولت مبنی بر حفاظت از  9بحرینی در مادۀ  گذار قانون» .محیط زیست است

 عنوان بهقانون اساسی عراق  33حفاظت از محیط زیست در مادۀ محیط زیست اشاره کرد. تعهد دولت به 

در خصوص اصول  12دولت عمان در مادۀ ، شمرده شده است. سرانجام یکی از وظایف دولت بر

توان  می دولت را به حفاظت از محیط زیست و جلوگیري از آلودگی متعهد ساخت. از این رو، اجتماعی

به محیط اي  ضمن اختصاص ماده، کشورهاي حاشیۀ خلیج فارس در گذار قانونچنین برداشت کرد که 

دولت یا شهروندان را به حفاظت از آن ملزم ساخته که این در حقیقت نشان دهندۀ نگاهی اسالمی ، زیست

گذاري شریعت اسالمی بر قوانین جمهوري اسالمی ایران و کشورهاي حاشیۀ خلیج تأثیربه محیط زیست و 

  یط زیست است.فارس دربارۀ جایگاه مح

  قوانین عادي -1- 2- 2

حقوقی مختلف براي آشنایی با قوانین خاص هاي  بایستی به جست و جو در سیستم، عالوه بر قوانین اساسی
با اهمیت دربارۀ قوانین در اي  جا ضرورت دارد تا به نکته مرتبط با محیط زیست پرداخت. در این

)، جز کویته ب( جایی که در کشورهاي مذکور از آنکشورهاي پادشاهی حاشیۀ خلیج فارس اشاره شود. 

پادشاه یا خلیفه یا امیر به صدور فرمانی براي ، از اوقاتاي  لذا در پاره، ي وجود نداردگذار قانونمجلس 
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تمام این ، لکن در این پژوهش، اند کند که آن را امر یا فرمان نیز نامیده می یک موضوع خاص مبادرت

  شوند. می ام نامیدهقانون به شکل ع، موارد

در راستاي اجراي اصل پنجاهم قانون اساسی و مطابق با مادۀ » شوراي عالی حفاظت محیط زیست«

صدور «وظایفی همچون ، 3و بر اساس مادۀ  تأسیس» قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست« یک از

در زمینۀ حفاظت از  24ن شمارۀ را بر عهده دارد. قانو» از مواد معدنیبرداري  هرگونه پروانۀ اکتشاف و بهره

قوانینی مرتبط با  عنوان به میالدي 1993مصوب  7و قانون شمارۀ  میالدي 1999محیط زیست مصوب 

آژانس محیط «، روند. پادشاه این کشور در این فرامین می محیط زیست در امارات متحدۀ عربی به شمار
13»زیست

هاي زیست محیطی کشور و صدور مجوز به نهادي اختصاصی براي تعیین راهبرد عنوان بهرا  

و در قانون شمارۀ  میالدي 2014کویتی در سال  گذار قانونکرد.  تأسیسمختلف هاي  منظور اجراي پروژه

شوراي «صورت اختصاصی به این موضوع پرداخته و ه ب، با تصویب قانون حفاظت از محیط زیست 42

14»عالی محیط زیست
صدور مجوز و نظارت بر ، يگذار سیاست نهادي تخصصی براي عنوان بهرا  

را باید قانونی  میالدي 2003مصوب سال  7قانون شمارۀ کرد.  تأسیسصنعتی و تولیدي مرتبط هاي  طرح

شوراي عالی از محیط «زیست محیطی در کشور قطر نامید که در اولین ماده به تصویب شورایی به نام 

15»زیست و ذخایر طبیعی
مبنی بر  11ه اجراي مفادي از این قانون همچون تعهد مادۀ اشاره و آن را متعهد ب 

  کرد.ها  ارزیابی زیست محیطی پروژه

ي و اجرا در موضوعات گذار قانونکشوري پیشرو در حوزۀ  عنوان بهکشور بحرین ، در این میان

 2007که در سال  51بحران تغییر اقلیم اشاره کرد که به موجب قانون شمارۀ  ویژه به، زیست محیطی

صورت تخصصی ه کرد. نهاد مذکور ب تأسیسرا » شوراي عالی محیط زیست«، به تصویب رسید میالدي

قانون «دهد.  می براي کاهش و سازگاري با آن ارائههایی  حل راهبه بحران تغییر اقلیم و نحوۀ کنترل و ارائۀ 

رسید و در دومین ماده به  در عمان به تصویب میالدي 1974در سال  34به شمارۀ » کنترل آلودگی دریایی

و  10، 68سرزمینی عمان پرداخت. به موجب قوانین شمارۀ هاي  ممنوعیت هرگونه ایجاد آلودگی در آب

16»هیئت محیط زیست« ها، آن و اصالحات میالدي 2001و  1982، 1979هاي  در سال 114
عهده دار  

  اجراي تعهدات زیست محیطی است.

                                                     
13- Environment Agency 

14- Environmental Supreme Council 
15- Supreme Council for the Environment and Natural Reserves 

16- Environment Authority 
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قانون محیط زیست در ژانویۀ سال ، ی از اقدامات ولیعهد جوان سعوديتازگی و با موج اصالحات ناشه ب

توسعۀ ، فعالیت مخرب محیط زیست هرگونهبه تصویب رسید. افزایش جزاي نقدي ناشی از  میالدي 2021

توان نمونه از  می تعهدات زیست محیطی و تشدید ضوابط مربوط به اخذ مجوزهاي زیست محیطی را

، وزارت محیط زیست«دانست که  میالدي 2003در مقایسه با قانون مصوب سال  قانون مذکورهاي  نوآوري

17»آب و کشاورزي
در  میالدي 2009مصوب  27عراقی در قانون شمارۀ  گذار قانون عهده دار آن است. 

هیئت «، هدف از تصویب قانون مذکور را حفاظت و توسعۀ محیط زیست اعالم کرد. بدین منظور، اولین ماده

18»توسعۀ محیط زیست محافظت و
به ایفاي تعهدات مندرج در این قانون مانند ارائۀ مشاوره در مورد  

  پردازد. ها می دولتی و اظهارنظر دربارۀ ابعاد زیست محیطی پروژههاي  موضوعات زیست محیطی به سازمان

  هاي ملیانداز چشمکلی و هاي  سیاست -1- 2- 3

درازمدت خود نیز به موضوعات زیست محیطی هاي  در برنامه ها بلکه این دولت؛ نه تنها قوانین عادي فوق

برخورداري از «، »1404جمهوري اسالمی ایران در افق  انداز چشمسند «در ، مضاف بر آن اند. پرداخته

نهاد مستحکم ، توزیع مناسب درآمد، هاي برابر فرصت، اجتماعی تأمین، امنیت غذایی، رفاه، سالمت

جامعۀ هاي  یکی از ویژگی عنوان به» مند از محیط زیست مطلوب تبعیض و بهره، به دور از فقر، خانواده

  ایرانی لحاظ شده است.

حفاظت از محیط زیست و اطمینان از پایداري منابع طبیعی به ، »میالدي 2040ملی عمان  انداز چشم«
لت قطر در منظور حمایت از اقتصادي ملی را از جمله اهداف عالی دولت عمان اعالم کرده است. دو

سه  عنوان بهتوسعۀ اجتماعی و مدیریت زیست محیطی را ، رشد اقتصادي، »میالدي 2030ملی  انداز چشم«

مؤلفۀ اصلی براي بهبود وضعیت کشور در نظر گرفت. حفاظت از محیط زیست و در نظر گرفتن حق هر 
و مدیریت » میالدي 2030ملی عربستان سعودي  انداز چشم«شهروند سعودي به داشتن محیط زیست سالم در 

ملی امارت متحدۀ عربی  انداز چشم«امنیت آب و نگاهداري از محیط زیست در  تأمینمنابع طبیعی به منظور 

اخیر در کشور عراق موجب نشد تا حاکمان عراقی از هاي  سالهاي  بحران اند. مشخص شده» میالدي 2021

، اي به کاهش انتشار گازهاي گلخانه» میالدي 2030ملی  انداز چشم«در ها  آن محیط زیست غافل شوند و

  استفادۀ مناسب از منابع آب و تغییر الگوي تولید و مصرف متناسب با محیط زیست پرداختند.

                                                     
17- Ministry of Environment Water & Agriculture 

18- Board for the Protection and Improvement of Environment 
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  منطقه ايهاي  اسناد و سازمان - 2- 2

و » متغیرهاي ژئوپلیتیکی«، و میزان ذخایر فراوان انرژي» ژئواکونومیکیهاي  متغیر«مانند هایی  ویژگی

نزدیک به هم و مشابه موجب ارتباط هرچه بیشتر کشورهاي هاي  از قبیل دین مشترك و سنتهایی  لفهمؤ

محدود به اي  این همگرایی منطقه ).323، 1393، قاسمی( حاشیۀ خلیج فارس با یکدیگر شده است

حقوقی ي ها نشده و در حوزه» فوق حکومتی«و » فوق ملی«، »امنیتی«، »سیاسی«، »اقتصادي«هاي  همگرایی

تصمیمات و کنش هاس سیاسی ارادي «وضعیتی در نتیجۀ ، »حقوقی«نیز وارد شده است. در همگرایی 

دهقانی ( آید می پدید» مشتركگیري  ي و تصمیمگذار قانون، نهادها تأسیس«و در قالب » دولت ها

 ).112، 1395، فیروزآبادي

: ران و دیگر دول منطقه عبارتند ازبرخی از معاهدات زیست محیطی میان دولت جمهوري اسالمی ای

کویت براي همکاري دربارۀ حمایت و توسعۀ محیط زیست دریائی و نواحی ساحلی در اي  کنوانسیون منطقه«

19»برابر آلودگی
براي مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضره در موارد اي  پروتکل همکاري منطقه«، 

20»اضطراري
21»گی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فالت قارهپروتکل راجع به آلود«، 

پروتکل راجع «، 
22»به حمایت از محیط زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی

پروتکل کنترل انتقاالت برون «و  

سازمان « تأسیسکنوانسیون کویت که منتهی به ». د خطرناك و دیگر ضایعات در دریائمرزي و دفع مواد زا

23»حفاظت از محیط زیست دریاییاي  طقهمن
جلوگیري و کاهش آلودگی محیط زیست «اهدافی از قبیل ، شد 

همکاري در زمینۀ حمایت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی «؛ »دریایی و مبارزه با آلودگی در منطقه

ینان از این که جریانات توسعۀ حصول اطم«، »انسان در خشکی یا دریاهاي  نفتی و سایر مواد مضر ناشی از فعالیت

لزوم اتخاذ یک روش مدیریت جامع در «، »صنعتی به هیچ وجه به محیط زیست دریایی منطقه آسیب نرساند
با هدف حمایت از اي  منطقههاي  توسعۀ همکاري«و » مورد استفاده از محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی

  ).592، 1395 ،شیروي( را دنبال کرده است» محیط زیست دریایی

                                                     
19- Kuwait Regional Convention for Co-operation of the Protection of the Marine Environment 

from Pollution, 1978 

20- Protocol Convention Regional Cooperation in Combating Pollution by Oil and Other Harmful 
Substances in Cases of Emergency, 1978 

21- Protocol Concerning Marine Pollution Resulting from Exploration and Exploitation of the 

Continental Shelf, 1989 

22- Protocol for the Control of Marine Trans-boundary Movements and Disposal of Hazardous 
Wastes ,and Other Wastes, 1998 

23- Regional Organization for the Protection of the Marine Environment 
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دیگر معاهدات میان دول عربی حاشیۀ خلیج فارس و بعضاً دیگر دول خاورمیانه و شمال آفریقا منعقد 

 میالدي 1991نیز شده است. در سال اي  منطقههاي  از سازماناي  پاره تأسیسمنتج به ها  شده و این همکاري

24»ه آیندهانداز چشماعالمیۀ عربی در مورد محیط زیست و «، در کشور مصر
به تصویب رسید که بر  

اعالمیۀ « میالدي 2001داشت. در سال  تأکیدزیست محیطی و مدیریت پایدار منابع هاي  کاهش آسیب

25»عربی در خصوص نشست جهانی توسعۀ پایدار
دول عربی به منظور حفاظت اي  به لزوم همکاري منطقه 

معضالت زیست محیطی همچون  از محیط زیست و تحقق اهدافی چون توسعۀ پایدار پرداخت و

، آبی و غذایی در کشورهاي عربی را اعالم کرد. دیگر سندي که بایستی بدان توجه کردهاي  بحران

26»اعالمیۀ ابوظبی در مورد آیندۀ اقدامات زیست محیطی در جهان عرب«
که به بیان کاهش کیفیت منابع  

منشور عربی حقوق «از  38کرد. مادۀ دریایی را برجسته هاي  آب پرداخته و ضرورت جبران آلودگی

27»بشر
دارا بودن ، با رویکردي حقوق بشري به محیط زیست، به تصویب رسید میالدي 2004که در سال  

رفاه وابستگان و دسترسی به محیط  تأمیناطمینان از ، استانداردهاي کافی براي زندگی شخص و خانواده

  زیست سالم را حق هر شخص دانست.

سندي خاص به این معضل کنونی ، بیشتر جامعۀ جهانی به بحران نوظهور تغییر اقلیمبا توجه هرچه 

28»اعالمیۀ صادره از نشست وزیران عرب دربارۀ تغییر اقلیم«پرداخت. 
 میالدي 2007که ششم دسامبر سال  

 ي به منظور مدیریت بحران تغییر اقلیمگذار سیاستبه تعهدات وزراي مذکور در ، در قاهره تصویب شد

و ملی براي تحقق توسعۀ پایدار اشاره و بر ضرورت هماهنگی اقدامات مورد نیاز با اي  در همۀ ابعاد منطقه

توسعه و پویایی جمعیت هاي  اعالمیۀ قاهره دربارۀ چالش«کرد. همچنین  تأکیدتوسعۀ اجتماعی و اقتصادي 

29»در جهان عرب در حال تغییر
ی بر ضرورت توسعۀ اقدامات ی مبنحل راهبه ارائۀ  میالدي 2013مصوب  

م در مراکش  2017و محلی در مواجهه با تغییر اقلیم مبادرت ورزید. در پی نشستی که در سال اي  منطقه

اعالمیۀ اسالمی حفاظت از محیط زیست و دستیابی به اهداف توسعۀ «سندي تحت عنوان ، منعقد شد

کاهش و سازگاري با بحران تغییر اقلیم و در  صادر شد که اتخاذ رویکرد و اعمال اقداماتی براي» پایدار

                                                     
24- Arab Declaration on Environment and Development and Future Perspectives, 1991 

25- Arab Declaration to the World Summit on Sustainable Development, 2001 

26- Abu Dhabi Declaration on the Future of Environmental Action in the Arab World, 2001 

27- Arab Charter on Human Rights, 2004 

28- The Arab Ministerial Declaration on Climate Change, 2007 

29- Cairo Declaration on Development Challenges and Population Dynamics in a Changing Arab 

World, 2013 
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طرح اقدام چهارچوب عربی «تمام ابعاد را براي فائق آمدن بر بحران کنونی الزم دانست. در نهایت بایستی 
30»در مورد تغییرات اقلیمی

را آخرین نمونه از اسناد  میالدي 2017و اصالح شدۀ  میالدي 2012مصوب  

ده ساله را براي کاهش و سازگاري با بحران تغییر اقلیم در اي  برنامه زیست محیطی دانست کهاي  منطقه

  منطقۀ عربی را طراحی کرد.

  حقوق محیط زیست اسالمی -3

 هاي گردد. درست در سال می هشتاد و نود میالدي باز، بحث از حقوق محیط زیست اسالمی به دهۀ هفتاد

، اسالم و یهود، یسمئهندو، مسیحیت، یسمائبودسند پیامی براي بشریت و طبیعت از سوي ( میالدي 1986

31»صندوق جهانی حیات وحش براي طبیعت«به ابتکار ، میالدي 1995و ) 2، 1986
با حضور هایی  نشست 

32رهبران مذهبی
زیست محیطی منعقد و منتهی هاي  به منظور تبادل نظر دربارۀ نقش دین در پاسخ به بحران 

33»ۀ ادیان و حفاظتاتحادی«سازمانی با عنوان  تأسیسبه 
براي همگرایی ادیان در راستاي ها  شد. این تالش 

، میالدي 2019طوري که در سال ه ب، کماکان ادامه دارد، مرتبط با محیط زیستهاي  پاسخگویی به بحران

34»ایمان براي حفاظت: زمین مقدس«صندوق مذکور نشستی را با عنوان 
» پاپ فرانسیس«برگزار کرد.  

هاي  ز رهبران مذهبی همواره بر ایفاي نقش از سوي مسیحیت در راستاي مدیریت بحرانیکی ا عنوان به

از سوي پدر روحانی فرانسیس دربارۀ اي  نامه«با عنوان اي  کرده است. وي در نامه تأکیدزیست محیطی 

35»مان مراقبت از خانۀ مشترك
  مسیحیان را به حفاظت از محیط زیست دعوت کرده است. 

همچون اند  مسلمانان است. آیا مسلمانان نیز توانستههاي  فعالیت، شود می ه مطرحاکنون پرسشی ک

زیست محیطی ارائه دهند؟ تصویب اسنادي هاي  را براي بحرانهایی  حل راه، گانه دیگر پیروان ادیان پنج

36»اصول محیط زیست اسالمی«همچون 
37»اعالمیۀ اسالمی توسعۀ پایدار«، میالدي 1983مصوب  

 مصوب 

38» اعالمیۀ اسالمی دربارۀ تغییر اقلیم«و  میالدي 2002
هاي  تالشاي  نمونه میالدي از 2015مصوب 

                                                     
30- Arab Framework Action Plan on Climate Change, 2012, 2017 

31- World Wildlife Fund for Nature 

  ، مسیحیت، هندوئیسم، اسالم و یهود.بودائیسم -32

33- Alliance of Religions and Conservation 

34- Sacred Earth: Faiths for Conservation 
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اندیشمندان مسلمانان نیز در آثار خود به بحران کنونی ، مسلمانان در این راه بوده است. عالوه بر این

، مخرب بشرهاي  فعالیتبا یادآوري » نصر«دکتر ، براي مثال اند. را ارائه کردههایی  حل راهپرداخته و 

را توجه به تقدس طبیعت و  حل راهرویکردي نادرست به زمین را موجب بحران فعلی دانسته و تنها 

  ).4، 1996، نصر( کند می ضرورت احترام به آن عنوان

حقوق ارث و حقوق وصیت در کشورهاي ، از حقوق خصوصی همچون حقوق خانوادههایی  حوزه

و فتاوي ) علیهم السالم( روایات ائمه، منطبق بر شریعت اسالمی است و آیات قرآن کریمعمدتاً یا کامالً اسالمی 

حقوقی همچون حقوق محیط هاي  فقها در مواد قانونی مرتبط تجلی یافته است. لکن این ویژگی در دیگر حوزه

براي فائق  حقوق محیط زیست اسالمیهاي  ضرورت دارد تا ظرفیت، زیست بسیار کمتر وجود دارد. بنابراین
به اندازۀ عمر اسالم دارد. اي  زیست محیطی استفاده شود. حقوق محیط زیست اسالمی سابقههاي  آمدن بر بحران

، زمین و هوا، وجود آیات فراوان در قرآن کریم که عالوه بر پرداختن به عناصر آفرینش همچون آسمان

نشان از اهمیت ، اند بر روي کرۀ زمین صادر کردهدستوراتی را براي مسلمانان مبنی بر ممنوعیت اسراف و فساد 

) 60، بقره: (محیط زیست در دین اسالم دارد. بعضی از این آیات عبارتند از
39

) 204، بقره(؛ 
40

) 205، بقره(؛ 
41

 ،

) 7، اعراف(
42

) 56، اعراف، (
43

) 41، روم، (
44

) 61، هود، (
45

از  205و  204در تفسیر آیات » طباطبایی«. عالمه 

، منتهی به نابودي انسان) زیست محیطیهاي  مانند بحران( بیان داشت که فساد انسان بر روي کرۀ زمینسورۀ بقره 

تشریع دین اسالم را با هدف اصالح اعمال ، و نسل او خواهد شد. این مفسر قرآن کریم) کشاورزي( کشت
ا به ارمغان خواهد آورد. این در دنیا و آخرت رها  آن دانست که در نهایت سعادتها  آن بندگان و بهبود اخالق

که اي  با برنامه، شود می از آن تعبیراي  زیست محیطی نمونههاي  در حالی است که فساد بر روي زمین که بحران

  ).97، 1383، 2ج، طباطبایی( مغایرت دارد، شارع مقدس براي بندگان تنظیم کرده

، شود. براي مثال می نیز مشاهده) سالمعلیهم ال( در روایات ائمه، دستور به محافظت از محیط زیست

                                                     
دینَ -39 س رضِ مفْ ی الْأَ ا ف ثَوع ا تَ قِ اللَّه ولَ ز بوا منْ رِ رَ اشْ کلُوا و  

ی  -40 ا ف ی م لَ ع اللَّه د نْیا ویشْهِ یاةِ الدی الْح ف لُهک قَوجِبنْ یعاسِ م منَ النَّ امِو ص الْخ د لْبِه وهو أَلَ   قَ

41- اد س ا یحب الْفَ اللَّه لَ لَ وس النَّ رْثَ و ک الْحل یها و یهف د س رضِ لیفْ ی الْأَ ی ف ع ی س ا تَولَّ   وإِذَ

رِفینَ -42 س م ا یحبّ الْ نَّه لَ رِفُوا إِ س ا تُ بوا ولَ رَ اشْ لُوا و  

43- ر ی الْأَ وا فد س ا تُفْ سنینَولَ حم رِیب منَ الْ مت اللَّه قَ حنَّ ر ا إِ ع م ادعوه خَوفًا وطَ ا و هاح لَ ص د إِ ع ضِ ب  

م یرْ -44 لَّه ع لُوا لَ م ي ع ذ عض الَّ ب م یقَهیذاسِ ل ي النَّ أَید تبا کس م رِ بِ حالْب رِّ و ی الْب ف اد س رَ الْفَ ونَظَهع   جِ

مو -45 ی ثَ استَوإِلَ ضِ ور کم منَ الْأَ شَأَ نْ کم منْ إِلَه غَیرُه هو أَ ا لَ م وا اللَّهد بمِ اع الَ یا قَو ا قَ حال ص م اه مّ تُوبوا إِلَیه د أَخَ رُوه ثُ تَغْفاس ا فَ یهف کم رَ م ع  
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 همواره در روایاتی بر لزوم صرفه جویی در مصرف آب حتی براي وضو گرفتن) ص( پیامبر گرامی اسالم

و برخورد ) 129، 27ج ، ق1421، أحمد بن حنبل( توصیه به کاشتن درختان)؛ 95، 1ج، ق1430، أبی داود(

 تأکید) 287، 2ج ، 1413، شیخ صدوق( مناسب بر روي آن صحیح با چهارپایانی همچون شتر مانند نشستن

زیرا مانند مادر ، از زمین محافظت کنید«: فرمایند می داشتند. ایشان در یکی از روایات خود در مورد زمین

 خبر) روز قیامت( مگر این که، دهد نمی چون کسی کاري از خوب یا بدن روي زمین انجام، شماست

علیهما ( توان به روایاتی از امام علی و امام صادق می، عالوه بر این) 327، 1395، میرزایی( ».دهد می

دستور به آباد کردن )؛ 300، 8ج ، 1369، محدث نوري( مبنی بر نهی از آسیب رساندن به حیوانات) السالم

إبن شعبة ( خاك مساعد و آب کافی براي کشاورزي، هواي پاك تأثیر)، 53نامۀ ، نهج البالغه( زمین
  اشاره کرد.) 58، 1ج، ق1412، عالمه حلی( و نهی از آلوده ساختن آب) 320، ق1404، یحرانال

برخالف رویکرد غربی که همان رویکرد انسان ، رویکردي که شریعت اسالمی به محیط زیست دارد

 یگانه موجود قدرتمند که اختیار عنوان بهانسان را ، با فرض جان داري و ذیحق بودن طبیعت، محور است

46از سورۀ بقره 30نشناخت. اگرچه آیه ، هرگونه تصرف در کرۀ زمین دارد
جانشین  عنوان بهانسان را ، 

که انسان غربی  چنان، لکن این به معناي اختیار مطلق انسان نیست، کند می پروردگار بر روي زمین معرفی

و حتی برداري  ع طبیعی بهرهتنها قدرت مطلق بر روي کرۀ زمین حق دارد هرگونه بخواهد از مناب عنوان به

رابطۀ : بایستی این خالفت را با تمام ابعاد آن مورد بررسی قرار داد، محیط زیست را نابود کند. در حقیقت

و رابطۀ انسان با محیط زیست. در رابطه با بعد اول باید بیان ها  رابطۀ انسان با دیگر انسان، انسان با خدا

دست آورد که در آیه ه از منابع این کرۀ خاکی را ببرداري  رت بهرهانسان قد، داشت که به لطف خداوند

47از سورۀ اعراف 10
کم«لفظ ، در تفسیر این آیه» طباطبایی«بدان اشاره شده است. عالمه   از ریشۀ » مکّناّ

، 8ج ، 1383، طباطبایی، (آیه را در مقام امتنان دانست تسلیط و استیالء تفسیر و، تمکین را به معنی اقتدار

نعمتی براي انسان بوده  عنوان به، کند که این وضعیت می خداوند به انسان یادآوري، زیرا در این آیه) 19

بلکه ضرورت دارد تا ؛ نه تنها حق نابودي کرۀ زمین را ندارد، که نیاز به شکرگزاري او دارد. پس انسان

  جاي آورد.ه پایان الهی را نیز ب هاي بی شکر نعمت، خدادادي در زمینهاي  ضمن استفادۀ درست از ثروت

اوامر و ، اختالف نظر وجود دارد. فرائض، احزاب سورۀ از 72کار رفته در آیۀ ه ب» امانت«دربارۀ معناي 

                                                     
لیفَ -46 رضِ خَ ی الْأَ لٌ فاع ی ج ّن کةِ إِ ائ لَ م لْ ّک لب الَ ر   ةًوإِذْ قَ

کرُونَ -47 شْ ا تَ یلًا مل ایش قَ ع ا م یهف کم ا لَ لْنَ ع جضِ ور ی الْأَ ف اکم کنَّ م د   و َلَقَ
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تمام معانی امانت در دین )، 672، 6ج، ق1314، سیوطی( روزه و غسل از جنابت، نماز، نواهی شارع مقدس

هایی  معادل عنوان بهرا مفسران اهل سنت ) 342، 20ج، ق1420، طبري( مردم در نزد انسانهاي  و امانت

تمامی معانی مذکور منافاتی با هم ندارند و «نویسد  می در این باره» إبن کثیر«کار بردند. ه براي این لفظ ب

وجوب اجراي اوامر و ترك نواهی الهی است که در صورت ایفاي این  ها، آن مخرج مشترك تمامی

در ) 431، 6ج، ق1419، إبن کثیر( ».شود می اداش و کیفري براي انسان در نظر گرفتهتعهدات به تناسب پ

از جانب خداوند در اي  آن را ودیعه» طباطبایی«میان مفسران شیعه نیز معانی مختلفی ذکر شده است. عالمه 

مقتضی به  نظر گرفت که در نزد انسان قرار داده شده و او متعهد به حفاظت و باز گرداندن آن در زمان

تکلیف ، از قبیل تعهداي  معانی» هاشمی رفسنجانی«آیت اهللا  ).348، 16ج ، 1383، طباطبایی( خداوند است

نوعی والیت الهیه و کمال صفت » «مکارم شیرازي«و آیت اهللا ) 310، 1396، باقري فر( و والیت الهیه

در نظر » امانت«تعریفی براي  عنوان بهرا » شود می عبودیت که از طریق معرفت و عمل صالح حاصل

در » تفسیر نور«نیز در جلد هفتم از » قرائتی«حجت اةسالم  ).452، 17ج ، 1371، مکارم شیرازي( گرفتند

همان ، و امتیازات خاصی که به بشر داده شدهها  ویژگی، الهیهاي  نویسد نعمت می تفسیر این آیه

  ).412، 4ج، 1383، قرائتی( کند می ي انسان ایجادالهی به شمار آمده که مسئولیتی را براهاي  امانت

، شود می یاد» خالفت«توان گفت این موقعیت ویژه که از آن به  میبندي  جمع عنوان بهبنابراین و 

به نگهداري ، مستلزم عملکرد مناسب انسان در این کرۀ خاکی است و او باید ضمن ایفاي تعهدات شرعی

زیرا محیط زیست نیز در زمرۀ مواردي ، منابع طبیعی مبادرت ورزد از محیط زیست و استفادۀ اصولی از

امانت قرار داده است. این مسئولیت که بر دوش انسان قرار  عنوان بهاست که خداوند در اختیار انسان و 

تعیین کرده است که مطابق با تفسیر » میزان«حدود و ثغوري دارد که خداوند آن را از طریق ، داده شده

 و نبایدهاي ناشی از آن دانست هارا همان شریعت اسالمی و باید» میزان«توان  می، »باطباییط«عالمه 

  ).171، 19ج ، 1383، طباطبایی(

دیگر است و مطابق با آیات نورانی قرآن کریم هاي  همان رابطۀ انسان با انسان، »خالفت«بعد دیگر از 

توان آیۀ نود از  می حاکم است. در این بارهها  انبر رفتار انس» رحمت«و » احسان«، »عدل«ضوابطی هچون 

48سورۀ نحل
انسان هاي  از کنشاي  ست. آلوده ساختن هوا نمونها را ذکر کرد که دربردارندۀ این معیارها 

ه را بها  آن گذارد و شرایط می منفی تأثیرها  صورت مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی دیگر انسانه است که ب

                                                     
انِ -48 س الْإِح لِ و د ع الْ رُ بِ م نَّ اللَّه یأْ   إِ
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طرز مناسب و ه دهد. براي مثال ضرورت دارد که خطرات زیست محیطی ب می غییرصورت کلی یا جزئی ت

مبنی بر انتقال واحدهاي آالینده به کشورهاي ها  با عملکرد غربی، توزیع شوند. با این وجوداي  عادالنه

هاي  بسیاري از سود حاصل از فعالیت که درحالی، به دیگر مناطق منتقل شده استها  آلودگی، دیگر

خواهد بود. در راستاي فراموشی عدالت زیست محیطی بود که ها  تی و اقتصادي مذکور براي غربیصنع

49جنبش
چیزي که هزاروچهارصد سال )، 1، 2007، سندلر و پزولو( اجتماعی بدین منظور تشکیل شدهایی  

  شارع مقدس قرار گرفت. تأکیددر قرآن کریم مورد ، پیش

با موجودات دیگر اشاره کرد که بر لزوم احترام به محیط زیست بدلیل  در انتها نیز باید به رابطۀ انسان

استناد کرد ) ص( توان به روایتی دربارۀ پیامبر گرامی اسالم می دارد. براي مثال تأکیدذي شعور بودن آن 

این ادعا با آیاتی ) 100، ق1434، الدارمی( دهد. می به ایشان را نشانها  که ارادت موجوداتی چون سنگ

50سورۀ حشر 24مچون آیۀ ه
، . بنابراین ادعاي پرداختن شریعت اسالمی به محیط زیستشود می تقویت 

حقوق اسالمی براي نقش آفرینی در هاي  بدون تردید مطابق با واقعیت بوده و ضرورت دارد تا از ظرفیت

  زیست محیطی استفاده شود.هاي  عدیده از جمله بحرانهاي  دوران مواجهه با بحران

  رزیابی حقوق محیط زیست در کشورهاي اسالمیا -4

زیست محیطی کنونی در جمهوري اسالمی ایران و هاي  بایستی با بحران، پیش از پرداختن به موضوع

آشنا شد. مطابق با گزارش منتشره توسط ، کشورهاي حاشیۀ خلیج فارس که در آینده شدت خواهند یافت

شصت درصد از مردم منطقه در وضعیت بحرانی دسترسی بیش از ، یالديم 2018در سال » بانک جهانی«

سی و پنج درصد است که نشان از وخیم ، به آب سالم قرار دارند. این در حالی است که میانگین جهانی

، بانک جهانی( زودي افزایش خواهد یافته بودن اوضاع در کشورهاي حاشیۀ فارس دارد که قطعاً ب

اخیر هاي  در سال، ت که بحرانی همچون معضل در دسترسی به آبنکتۀ قابل ذکر آن اس). مقدمه، 2018

گردد که نشان دهندۀ ناکافی بودن اقدامات براي  می دورتر بازهاي  بلکه سابقۀ آن به سال؛ وجود نیامدهه ب

نویسند که دسترسی به آب  میاي  جلوگیري از تشدید این وضعیت است. گروهی از پژوهشگران در مقاله

رود که این میزان تا سال  می حدود هفتادوپنج درصد کاهش یافته و انتظار، میالدي 1950از سال ، سالم

چازکا و همکاران( افزایش یاید میالدي 2030 یک صرفاً ، کاهش دسترسی به آب سالم ).2، 2018، پرُ

                                                     
49- The Environmental Justice Movement 

50- اء م الْأَس لَه ر صوِّ م ارِئُ الْ قُ الْبال کیم هو اللَّه الْخَ زِیزُ الْح ع رضِ وهو الْ الْأَ و ات او م ّی الس ا ف م لَه بِّحی یس سنَ الْح  



 ـ فصلنامه تمدن حقوقی 1401 ، زمستان13شماره ، 5دوره   24

 

 

بیان  نویسندگان، نمونه از معضالت زیست محیطی مرتبط با این منطقه است. در یکی از مقاالت منتشر شده

 حدوداً دو برابر شده است میالدي 1970به نسبت دهۀ ، گرم در سالهاي  کردند که تعداد روزها و شب

  ).246، 2018، للیوِلد و همکاران(

زیست محیطی کنونی در جمهوري اسالمی ایران و هاي  تنها بخش اندکی از بحران، موارد پیشین

و آثار منفی آن به نسبت گذشته افزایش یافته کشورهاي حاشیۀ خلیج فارس است که متأسفانه شدت 
بر لزوم کشور محور بودن و توجه به ، میالدي 2015 مصوب »موافقتنامۀ پاریس« 7است. بند پنجم از مادۀ 

دارد. در حقیقت این ماده بر لزوم نگاه بومی به بحران تغییر  تأکیددانش محلی هاي  دانش بومی و سیستم

لذا عالوه  ).205، 2018، کلین و همکاران( دارد تأکیدزیست محیطی هاي  ز بحرانااي  نمونه عنوان بهاقلیم 

زیست هاي  ی در برابر بحرانالملل بینی و تبعیت از رویکرد الملل بینبر بررسی الحاق یا عدم الحاق به اسناد 

هاي  بحران ضرورت دارد تا قوانینی جامع دربارۀ، دیگر بدان پرداختهاي  محیطی که بایستی در پژوهش

نشان ، کنونی به تصویب برسند. هرچند قوانین کنونی مصوب در کشورهاي مذکور در حاشیۀ خلیج فارس

لکن نباید به این مقدار بسنده کرد ، ان به محیط زیست داردگذار قانونان و گذار سیاست، از توجه حاکمان

تصویب قانونی دربارۀ ، نمونه عنوان بهمنطقه قرار گیرد. هاي  و تصویب قوانین جدید باید در اولویت دولت

شود که جاي آن در میان قوانین مصوب در کشورهاي حاشیۀ خلیج فارس خالی  می تغییر اقلیم توصیه

بایستی به تصویب ، از جمله مجلس شوراي اسالمی، ان کشورهاي منطقهگذار قانون، است. براي مثال

بر  گانکنونی بپردازند. هرچند نگارندهاي  بحرانین تر مهمیکی از  عنوان بهقانونی دربارۀ تغییر اقلیم 

ی و الملل بینتوجهی به رویۀ  بی لکن این به معنی، دندار تأکیدرویکرد بومی به مسئله محیط زیست 

نکات مهم را ، ی و قوانین کشورهاي خارجیالملل بینتوان با مطالعۀ اسناد  می کشورهاي توسعه یافته نیست.

یکی از کشورهاي آسیب پذیر در  عنوان بهآن با شرایط بومی جمهوري اسالمی ایران استخراج و با تطبیق 

ارتباط ، اجتماعیاي  پدیده عنوان به، زیرا حقوق، به تصویب قانونی مناسب پرداخت، برابر بحران تغییر اقلیم
پویایی  ،و اقتضاي این ویژگی) 38، 1ج، 1395، کاتوزیان( هر جامعه داردهاي  زیادي با رسوم و سنت

  به شرایط اجتماعی کنونی است. گذار قانونحقوق و توجه 

به تصویب قوانینی ، ان کشورهاي حاشیۀ خلیج فارس بایستی با توجه به بحران کنونیگذار قانون

تواند در این  می چرا که حقوق داخلی نیز، مناسب براي اقدام مطلوب در برابر بحران تغییر اقلیم بپردازند

مجموعه مقررات پارلمان و شوراي اروپا در مورد تغییر «به  توان می نی کند. براي مثالبحران نقش آفری
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51»اقلیم
52»قانون تغییر اقلیم«، میالدي 2021مصوب سال  

قانون «، ستاندر انگل میالدي 2008مصوب سال  

53»تغییر اقلیم
54»قانون اقلیم«در سوئد و  میالدي 2017مصوب سال  

در  میالدي 2020سال  مصوب 

همچون تغییر اقلیم ، زیست محیطیهاي  دانمارك اشاره کرد. لذا ضرورت تصویب قوانینی مرتبط با بحران
توجه به جایگاه ، شود و در این میان بایستی عالوه بر رویکرد بومی می و آب بیش از پیش احساس

  از تجارب ملل دیگر نیز استفاده کرد.، ارزشمند محیط زیست در شریعت اسالمی

حاشیۀ خلیج فارس صورت گرفته و هاي  زیست محیطی میان دولتهاي  اکنون همکاريهرچند ت

ادامه ها  لکن ضرورت دارد تا همکاري، شده استاي  منطقههاي  بعضاً منتهی به تصویب اسناد و سازمان

ی نتایج زیست محیطی باشد کههاي  تواند راهکاري مناسب براي فائق آمدن بر بحران میگرایی  یاید. منطقه

، هیوود( را به همراه دارد.» قوانین و ساختارهاي مناسب بر مبناي همکاري، رشد استانداردها«از قبیل 

در گرو اتخاذ دیپلماسی زیست محیطی مناسب است که به اعتقاد اي  منطقههاي  این همکاري ).209، 1396

هاي  کاهش نگرانی، محیطیابزاري براي مبارزه با مخاطرات زیست «توان  می آن را، یکی از حقوقدانان

  ).21، 1396، طیبی( دانست» بستري براي همکاريسازي  ناشی از آن و فراهم

منطقه را با معضالت هاي  زیست محیطی مشترك که همۀ دولتهاي  مسلمان بودن و مواجهه با بحران

لیج فارس ان کشورهاي حاشیه خگذار سیاستمنجر به تکلیف تمام حاکمان و ، فراوان مواجه خواهد کرد

و در نهایت تصویب اسناد و اي  منطقههاي  مبنی بر اتخاذ رویکردي مناسب به منظور دستیابی به همکاري

ضرورت دارد تا بدون ، پیش رو از دست نرفته استهاي  تا فرصت، شود. از این رو میاي  منطقههاي  سازمان

خلیج فارس افزایش یابد. اهمیت مسئله  میان کشورهاي حاشیۀاي  همگرایی منطقه، توجه به اختالفات سیاسی

بلکه تمام ؛ نه تنها یک کشور، زیست محیطیهاي  شود که در صورت تشدید بحران می زمانی روشن

  شود. نمی راهی براي جبران یافت، گیرند و آن زمان است که می قرار تأثیرکشورهاي منطقه تحت 

دربارۀ محیط زیست است. در کشورهاي تخصصی هاي  سازمان، مسئلۀ دیگري که باید بدان پرداخت

شود و در درون هر وزارتخانۀ  نمی تکثر سازمانی دربارۀ محیط زیست دیده، عربی حاشیۀ خلیج فارس

 تأسیسهیئت یا آژانسی براي محیط زیست یا تغییر اقلیم ، سازمان، مرتبط با محیط زیست در این کشورها

                                                     
51- Regulation (EU) 2021/1119 of the European Parliament and of the Council of 30 June 2021 

establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulations (EC) No 

401/2009 and (EU) 2018/1999 

52- Climate Change Act, 2008  
53- The Swedish Climate Act, 2017  

54- The Climate Act, 2020  
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ي گذار سیاستمشاوره به نهادهاي دولتی و ، ارۀ پروژهصورت تخصصی به ارائۀ مجوز دربه شده است که ب

عملکرد کشورهاي مذکور در این باره مناسب و مطلوب بوده است. این در حالی ، کند. از این رو می اقدام

فرسایشی شدن بسیاري از ، تعدد وظایف، است که جمهوري اسالمی ایران کماکان با بحران تکثر سازمانی

و تورم قوانین مواجه شده است که نه تنها ) ور حاکمیتی مرتبط با محیط زیستام ویژه به( امور اداري

؛ کند نمی نوظهور زیست محیطی همچون بحران تغییر اقلیمهاي  کمکی به کاهش و سازگاري با بحران

، وزارت جهاد کشاورزي، دیگر است. وجود سازمان حفاظت محیط زیستهاي  بلکه خود موجد بحران

مراتع و آبخیزداري کشور که بعضاً ، ها اختصاصی همچون سازمان جنگلهاي  مانوزارت نیرو و ساز
معضلی بزرگ در حوزۀ محیط زیست در جمهوري اسالمی ایران ، دهند می مشابهی را انجامهاي  فعالیت

برنامۀ کاري ، مذکورهاي  سازمانهاي  ضمن بازنگري در سیاست، شود می توصیه، است. از این رو

و صدور مجوزهاي  گذار قانونمناسب به هاي  حل راهنهاد تخصصی در راستاي ارائۀ  مشخصی براي یک

منتشر شد که  1389پژوهشی است که در سال ، کند می زیست محیطی تعیین شود. آنچه این ادعا را تقویت

تجمیع قوانین موازي محیط زیستی و تصویب یک قانون پایۀ حفاظت و بهسازي محیط «پژوهشگران بر 
 شناسی، سازمان زمین، مراتع و آبخیزداري کشور، ها ادغام نهادهاي موازي مانند سازمان جنگل«و  »زیست

  ).149، 1389، عبداللهی و فریادي( کردند تأکید» کشور و... شناسی  شوراي اقیانوس

  نتیجه

جانبه در  یکاي  موجب شد تا توسعه، افراطی بر بعد اقتصادي تأکیدیک جانبه و با اي  توسعههاي  سیاست

زیست محیطی تمام شد. هاي  غربی شکل بگیرد که به قیمت ایجاد بحرانعمدتاً کشورهاي توسعۀ یافتۀ 

جامعۀ جهانی از خواب غفلت بیدار و به تصویب ، محیط زیستیهاي  جنبشهاي  واسطۀ تالشه گرچه ب

 محیط زیست را مللال بینی پرداخت که ایجاد و تکامل حقوق الملل بینهاي  سازمان تأسیساسناد و 

ها  لکن انتقادات فراوانی دربارۀ کارآیی و مطلوبیت این تالش، دانستها  از این تالشاي  توان نمونه می

قوانین سخت گیرانۀ زیست ، یالملل بینمطرح است. انتقاداتی از قبیل الزم االجرا نبودن بسیاري از اسناد 

اي آالیندۀ صنعتی از این کشورها به کشورهاي محیطی در کشورهاي غربی که منتهی به انتقال واحده

دیگر و در نتیجه انتقال آلودگی شد و نقص نظام مسئولیت مدنی اشخاص حقوق خصوصی و مسئولیت 

ضرورت دارد تا با ، موجب تردید در موفقیت این گرایش حقوقی شده است. بنابراینها  ی دولتالملل بین

  توجه شود.مناطق مختلف هاي  رویکردي بومی به ظرفیت
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برخورداري آن از منابع فراوان نفت و گاز که ، وجود جمهوري اسالمی ایران در حاشیۀ خلیج فارس
زیست محیطی است و مشترکات مذهبی و فرهنگی با کشورهاي حاشیۀ خلیج هاي  خود از موجبات بحران

منطقه بپردازد. را بر آن داشت تا به مطالعۀ حقوق محیط زیست در کشورهاي این  گاننگارند، فارس
شریعت اسالمی که جایگاهی ویژه را براي محیط زیست لحاظ کرده و این اهمیت از آیات قرآن کریم و 

ي در کشورهاي گذار قانونمبناي  عنوان به، شود می ناشی) علیهم السالم( روایات مختلف صادره از ائمه

در تصویب قوانین و سندهاي  حاکم سعیهاي  دولت، بدین دلیل حاشیۀ خلیج فارس معرفی شده است.

داشتند. ارزیابی اي  منطقههاي  مرتبط با محیط زیست و بعضاً همکاري) هاي( سازمان تأسیس، انداز چشم

نوظهور همچون بحران تغییر هاي  دهد که نیاز به تصویب قوانین خاص دربارۀ بحران می نشانها  این تالش
که ضرورت دارد تا با رویکرد همگرایی  دیگر آن شود. می اقلیم و بحران آب در این کشورها دیده

زیست هاي  براي کاهش و سازگاري با بحرانها  همکاري همه جانبه و مستمر میان این دولت، اي منطقه

هاي  مربوط به یک کشور نیست و الزم است تا از ظرفیت، زیرا مسئلۀ محیط زیست، محیطی صورت گیرد

اختصاصی مرتبط با محیط هاي  ود. در آخر نیز باید به سازمانشبرداري  متنوع کشورهاي همسایه بهره

، برخالف دیگر کشورهاي منطقه که وضعیت مناسبی دارند، زیست اشاره کرد. در جمهوري اسالمی ایران

ذیصالح دربارۀ محیط زیست وجود دارد که در عمل منتهی به تورم قوانین هاي  چالشی به نام تکثر سازمان
شود تا با توجه به تجربۀ مثبت  می اوان در سیستم اداري کشور شده است. لذا توصیهو بروز تعارضات فر

سازمانی اختصاصی براي محیط زیست ، کشورهاي همسایه و همچنین کشورهاي توسعه یافتۀ غربی

  ي و صدور مجوزها بر عهدۀ آن قرار گیرد.گذار سیاستهمچون هایی  و کارویژه تأسیس

بوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات موارد مر: مالحظات اخالقی
 مقاله تماماً رعایت گردیده است.

 تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد.: تعارض منافع

  اعتبار مالی نگارش یافته است. تأمیناین پژوهش بدون : اعتبار پژوهش تأمین

 منابع

  قرآن کریمـ 

  نهج البالغهـ 
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  فارسی

، چاپ اول، برگرفته از اثر ماندگار مرحوم آیت اهللا هاشمی رفسنجانی، پیام راهنما، 1396، محسن، باقري فر ـ

  بشرا.پژوهی  مؤسسۀ فرهنگی دین، تهران

، تهران، . چاپ اولمحیط زیست الملل بینحقوق ، 1392، بهاره، ازغند و سیدعباس، پورهاشمیـ 

  انتشارات دادگستر.

، تهران، جلد دوم، چاپ اول، الملل بیناصول و مبانی روابط ، 1395، سیدجالل، دهقانی فیروزآباديـ 

  سمت. انتشارات

، چاپ اول )،اعمال منع نشده( ی زیست محیطیالملل بینمسئولیت ، 1396، عطیه، شاه حسینیـ 

  انتشارات خرسندي.، تهران

  میزان. اتانتشار، تهران، چاپ سوم، حقوق نفت و گاز، 1395، عبدالحسین، شیرويـ 

، ی و صلح جهانیالملل بینآن بر تعامالت  تأثیردیپلماسی محیط زیست و ، 1396، سبحان، طیبیـ 

 انتشارات خرسندي.، تهران، چاپ اول

، حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست ایرانهاي  چالش، 1389، مسعود، فریادي و محسن، عبداللهیـ 

  .4 ه. شمارعلوم محیطی هفصلنام

 میزان. انتشارات، تهران، چاپ دوم، اي و مطالعات منطقه الملل بیننظریۀ روابط ، 1393، دفرها، قاسمیـ 

از هایی  مرکز فرهنگی درس انتشارات، تهران، یازدهم چاپ، جلد هفتم، تفسیر نور، 1383، محسن، قرائتیـ 

  قرآن.

شرکت ، تهران ،چاپ چهاردهم، اول جلد، عقود معین: دورۀ حقوق مدنی، 1395، ناصر، کاتوزیانـ 

  سهامی انتشار.

در برابر تغییرات اقلیمی  الملل بینجایگاه اصول حقوق ، 1396، عادل، محمدي و باقر، محموديـ 

  انتشارات خرسندي.، تهران، چاپ اول، در جامعۀ جهانی

  انتشارات خرسندي.، تهران، چاپ اول، حقوق آلودگی هوا، 1392، علی، مشهديـ 

، ها از انتظارات تا واقعیت: ارزیابی عملکرد زیست محیطی یونپ، 1400، حیدو، کوثريو  علی، مشهديـ 

  .2شمارۀ ، مطالعات حقوق انرژي

  دار الکتب إسالمیة.، تهران، جلد هفدهم، تفسیر نمونه، 1371، ناصر، مکارم شیرازيـ 
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  آبانه. انتشارات ،قم، چاپ اول )،ص( کلمات قصار پیامبر اعظم: نهج الفصاحة، 1395، علی اکبر، میرزاییـ 

  سمت. انتشارات، تهران، چاپ اول، دوم جلد، سیاست جهانی، 1396، اندرو، هیوودـ 

، دوم جلد، قواعد عمومی مسئولیت مدنی: حقوق تعهدات، حقوق مدنی، 1395، علیرضا، یزدانیانـ 

  میزان. انتشارات، تهران، چاپ اول

  عربی

  مؤسسة الرسالة.، بیروت، اول چاپ، و هفتم جلد بیست، مسند أحمد، ق1421، إبن حنبلـ احمد 

مؤسسة : قم، چاپ سوم، تحف العقول عن آل الرسول صلی اهللا علیهم، ق1404، یإبن شعبة الحرانـ 
  .یالنشر االسالم

  دار الکتب العلمیة.، بیروت، چاپ اول، ششم جلد، تفسیر القرآن العظیم، ق1419، إبن کثیرـ 

  دار الرسالة العالمیة.، بیروت، اول چاپ، جلد اول، دسنن أبی داو، ق1430، أبی داودـ 

  دار البشائر.، بیروت، چاپ اول، مسند الدارمی المعروف بسنن الدارمی، ق1434، الدارمیـ 

  دارالفکر. انتشارات، قم، جلد هشتم، الماثور التفسیر فی المنثور الدر، ق1314، جالل الدین، سیوطیـ 
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