
 

های گوناگون بشر به دلیل اهمیت حیاتی و جایگاه قدسی  طبیعت و محیط زیست در ادیان و آیین

پایان  های بیابداعات و فناوری  ، بوده است. در دوره معاصر و با ظهور تجددآن، همواره مورد تقدیس  

، به مختلفهای  به همین خاطر، ادیان و آیین  هستیم.آن، شاهد چالش عظیم بحران محیط زیست  

طبیعت  تصاویر  ه دلیل اهمیت  باند.  طرق گوناگون درصدد بازیابی طبیعت و برقراری نظم طبیعی بوده

های کهن ایرانی درخت زندگی است. این  مایه، یکی از نقششاه طهماسبیر تفکر  و نیروهای آن د 

تصاویر  نقش همراه با سیر تفکر انسانی از تمدنی به تمدن دیگر انتقال یافته است. در هنر ایران آثار 

ترین آثار  ترین و اصیلشاید فراگیرترین اسناد و مدارک هنری ایران و همچنین جزء کهن  طبیعت

زیست سالم، یکی از حقوق بنیادین بشر در دنیای امروز است که  حق بر محیط  .هنر اسالمی باشند

ای  های توسعهرویه صنایع و فعالیتاز رشد بی  پیشرفت علم و فناوری  علت  ن بهآحساسیت و توجه به  

کرهکنترل جمعیت  افزایش  نشنشده،  جهان  در  مصرف  الگوی  تغییر  و  زمین  استأی  گرفته  ، ت 

پژوهش حاضر به  آید.  شمار میترین مسائل اواخر قرن بیستم بهاآنجاکه حفاظت از آن یکی از مهمت

های پژوهش یافته ای انجام شده است.های منابع کتابخانهروش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده

وق  اسالمی و حق های  حفظ محیط زیست به عنوان یک حق بشری در آموزهحاکی از این است که  

بشری به کررات دیده شده و تحقق این حق یک مسؤلیت جمعی در قالب مسؤلیت حقوقی برای  

برداری شود و حق دارد که از آن  زیست حق دارد که از آن بهرهکند، لذا محیطحفظ آن ایجاد می

   استفاده نشود، چراکه کل کائنات در خدمت انسان و برای انسان است.سوء
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محیطی و انعکاس آن در تصاویر شاهنامه شاه طهماسبی تبیین حقوق عناصر زیست  597   

 عرفان زهی میربلوچی، عسکر جالدیان، بهروز بهبودیان

 مقدمه 

دهد. نمادهای یافته شده بر  ایران باستان با استفاده از کمترین نمادها بیشترین مفهوم را بازتاب می تصاویر طبیعت در

دوستی شان دارد.  نشان از گرایش ایرانیان باستان بر پایه باورهای آیینی به زیست بوم و طبیعت  ، آثار هنر ایران باستان

گونهازآنجاکه محیط برخی  انقراض  ازجمله  گوناگون  با خطرهای  رویارویی  ایران در  و  زیست  و گیاهی،  های جانوری 

های  ن و کنشگران هنری در پی بازتاب دلنگرانیباشد، امروزه برخی از هنرمنداخاک و آب می  ها،نابودی رودها، زیستگاه

ها بنیادین است و تالش شده تا فرهنگ  شک این روحیه در ایرانی. بیهستندشان خود نسبت به این امر در آثار هنری

هایی  ها، نمادها و اسطورهطبیعت دوستی و پاسداشت آن را از ژرفای تاریخ کهن ایران که از همان آغاز با وجود آیین

جغرافیای این سرزمین وجود داشته، شاهد تقدس و ارزشمندی طبیعت در آثار هنر ایران    ۀه در فرهنگ و بر پایک

 ایم، بیرون کشیده شود. باستان بوده

حقوق بشر،  ،  هنر ایران باستان وجود داشته است  ۀگرایانای در رویکرد طبیعتهای پراکندهتر پژوهشهرچند که پیش

ی واالتری  شود، که نسبت به حقوق موضوعه و نیز حقوق شخصی در مرتبههنجار حقوقی فهم میترین  مثابه عالیبه

سکوی حرکت برای توصیف حقوق بشر، همانا حرمت انسان است، که نه قابل انتقال و واگذاری است و نه  .  قرار دارد

هاست  همین ویژگی  ۀد. بر پایشمول، اخالقی، بنیادین، مقدم و مجرنظر کردنی. حقوق بشر حقوقی است جهانصرف

المللی و چه در قلمرو حقوق ملی هر واحد جغرافیایی، از ضرورت  حقوق بین  ۀکردن حقوق بشر، چه در گسترکه نهادینه 

زیست، در کنار حق بر صلح، حق بر توسعه و حق امروزه حق بر محیط  (.Kapoor  :1998  :335)  عاجل برخوردار است

 (.55: تا)سید فاطمی، بی  عنوان نسل سوم حقوق بشر شناسایی شده استبر میراث مشترک بشری به

برداری  زیست بحث نوپیدایی در ادبیات حقوق بشری و اصطالحی است برای تبیین حق همگان در بهرهحق بر محیط 

از  در تعریف کلی    (.77:  1395)سلیمانی،   زیست طرف تکلیف هستندبشری و محیط   ۀاز محیط زیست که در آن جامع 

طور مستقیم و غیرمستقیم به  شود که انسان بهزیست، به تمام محیطی اطالق میتوان گفت، محیطزیست میمحیط

زیست در حقوق  حق بر محیط  (.3:  1375)قوام،    های او در ارتباط با آن قرار داردآن وابسته است و زندگی فعالیت

بهبین نیز  از جلوهالملل  از  داشتن محیطعنی حقالملل، یهای بینعنوان یکی  برابری  زیستی سالم، همچون آزادی و 

زیست و استقرار  شود، در فقه نیز این حق به خوبی در روابط موجود میان محیط ها محسوب میحقوق بنیادین انسان

  پژوهش حاضر در صدد ارائه تحلیلی از چگونگی  (.78)سلیمانی و همکاران:    کند و تداوم حیات بشری بازنمایی می

پیوستگی حقوق عناصر طبیعت با حقوق انسان بر طبیعت است. همچنین به دنبال شناخت اهمیت طبیعت در تصاویر  

ای به رویکرد  های منابع کتابخانهشاهنامه شاه طهماسبی است. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده

 پدیدارشناختی انجام شده است. 
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 تبیین حقوق عناصر زیست محیطی و انعکاس آن در تصاویر شاهنامه شاه طهماسبی 

 عرفان زهی میربلوچی، عسکر جالدیان، بهروز بهبودیان

 

 طهماسبی شاهنامه شاهتصاویر در  .1

شاه    شاهنامه،  های مختلف تدوین و مصور گردیده استدر دوره  ،دستور پادشاهانهایی که بهدر میان نسخ شاهنامه

هایی  است نگاره دوره صفوی خطی که از آثار نفیس و نادر  ۀ ز ارزش هنری باالیی برخوردار است. این نسخا  تهماسبی

در اوایل سده شانزدهم/    ، کار رفته است. این شاهنامهها بهدر آن مکتب تبریز پرکار دارد که سبک بسیار زیبا, با شکوه و  

سازی این نسخه,  سفارش داده شده است. مصور  ، اسماعیل صفوی به کارگاه سلطنتیدر اواخر عمر شاه  دهم و احتماالا 

ه: سلطان محمد و آقامیرک دست داشتند.  ازجمل  ،ترین هنرمندان دورانمهم  ،سال طول کشید و در تدوین آنبیست

نگارگری دارد که   258 این شاهنامه از آن  118مجلس  هنرهای معاصر تهران موجود و مابقی در    ۀدر موز  ،نقاشی 

 .های سراسر دنیا پراکنده است؛ و اطالع دقیق از آن ها در دست نیستموزه

محتوای اثر است. گاهی این محتوا و معنای موجود در اثر  هایی است که گویای  هر تصویر، متشکل از مجموعۀ نشانه

ها در تولید معانی گوناگون، مسئلۀ  ممکن است نامفهوم و خالفِ برداشتِ مخاطب باشد. لذا با توجه به اهمیت نشانه

ل آثار دارد.  است و جایگاهی ویژه در تحلیها برای بیان نیّات خود، همواره مهم بودهچگونگی استفادۀ هنرمندان از نشانه

های دوتایی در تصاویر، کشمکش بزرگی را  ها در قالب برخی تقابلعالوه، گاهی هنرمندان با گنجانیدن عامدانۀ نشانهبه

نماید. به دلیل اهمیت قاب اثر در  ها را ضروری میکنند که توجه و تحلیل آنبین معنا و بازنمایی حقیقت ایجاد می

 (. 56: 1400شکرپور، ازهری،)  اب هدفمند و وجود چندین قاب در نگاره استبازگویی روایات، اولویت، انتخ 

گیری از زبان تصویری دست،  تصویرکشیدن متن لبریز از داستان شاهنامه، با بهرهطهماسبی برای به  نگارگران شاهنامه 

وع از ارتباطات غیرکالمی  تالش داشته تا عواطف و هیجانات را به مخاطب منتقل کنند. با توجه به کثرت کاربرد این ن

هایی از اثر  ثیر عوامل مختلف نظیر دستور دربار، تغییراتی در قسمتأتهای مختلف، امکان داشت نقاش تحتدر حالت

 . خوانی نداردباشد که با متن همبه وجود آورده 

ها در  کتابترینترین و پرکاربردمی مکاتب نگارگری ایرانی از مهمشاهنامه را می توان ازجمله کتبی دانست که در تما

جای مانده است، که  آید. تعداد زیادی شاهنامه مصور در هر دوره نگارگری بهشمار میهای کتاب آرایی ایرانی بهزمینه

های مختلف تدوین و مصور شده، شاهنامه  هایی که به دستور پادشاهان، در دورهگویای این ادعاست. در میان شاهنامه

ن به دلیل وجود حامیان هنردوست و تعدد هنرمندان  آ همیت  ب از ارزش هنری باالیی برخوردار است و اشاه طهماس

دند. نگاره  کرطهماسب نقش مهمی ایفا  مه شاههنابا سرپرستی سلطان محمد در پدیدآمدن شا  عصرصفوی است که

نمونه از  طهماسب  شاه  شاهنامه  در  سده  است.جشن  هنر  این  اترکیب  های  وجود  بندی  آتش،  و  شاه  مرکزیت  ثر، 

های پرگل، زندگی  ند، شکوفهاها و طبیعت که دور آتش را فرا گرفتههای متعدد، انساننی و منحنیهای دوراحرکت

 .فرد ساخته است ای منحصربهکار رفته در سراسر اثر، از این نگاره نمونههای زنده و گرم بهپرنشاط، همراه با رنگ 
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 آن  و حق بر زیست محیط .2

اند تشکیل شده و کل  زیست، از طبیعت، جوامع انسانی و نیز فضاهایی که با فکر و دست انسان ساخته شدهمحیط

زیست  که شامل سه بخش محیط  ( 25:  1384)قاسمی،    گیرد کره)بیوسفر( را فرامیزمین یعنی زیست  ۀزیستی کرفضای

همچنین حق بر محیط    .(38:  1389)فیروزی،    باشد زیست انسان ساخت میزیست اجتماعی و محیططبیعی، محیط 

زیست را  زدن و تخریب محیطفردی، هیچ شهروندی حق آسیب  ۀ فردی و جمعی دارد. در جنب  ۀزیست سالم دو جنبه

ها موظف به همکاری با  که در آن دولت  باشدها میبه هیچ نحوی ندارد. بعد جمعی این حق مربوط به وظایف دولت

زیستی  ها نیز در داشتن محیطحق انسان  (.452:  1390)عباسی،    محیطی جهان هستندالت زیست حل مشک  یکدیگر در

به بشر میعنوان یک حق امن و سالم،  برای  در کنار سایر حقوق شناخته شده  تاریخی  درباشد.  جمعی  نظر  از  واقع، 

برداری  یع که خود با بهرهپردازش این حق و تدوین آن به رشد سریع جمعیت جهان، انقالب صنعتی و گسترش صنا

آبادی،  )رمضانی قوامگرددرویه از منابع طبیعی و ایجاد آلودگی و تخریب در محیط انسانی و طبیعی همراه بوده، بازمیبی

1395 :422  .) 

زیست بیانجامد و موجب اخالل در نظام  از نظر عقلى نیز هرگونه اقدام انسانى که به برهم خوردن توازن و تعادل محیط

زیست و احیاى آن،  زندگى و هالکت انسان شود، قبیح است. در مقابل، تالش آدمى به منظور حفظ و صیانت محیط

  از   بیشتر  نگاهداری  برای  جامعه  امروز  نیازهای   از  یکی  به  پاسخ   زیست، محیط  حفظ   .(91:  1395)سلیمانی،    نیکو است

  از   غلط   های استفاده  و   اجتماعی  هاینابرابری  معلول   زیستمحیط  تخریب   و   است   عمومیحقوق  رعایت   و  زیست محیط

   (.223 :1378 )ربانی،   هاستانسان حقوق تضییع  عوامل از  یکی و طبیعت

  یابیدست درجهت  حرکت  و   آن  سالمت   تأمین  به  توجه  و   زیستمحیط  که   دریافت   توانمی  نیز  دینی   متون   به  نگاهی   با

اسالم    .است  بشر  حقوق  نشناختن  اثر  در  یستزمحیط   تخریب  که  گونههمان  است؛  بشر  اساسی   حقوق  از   سالم،  محیط  به

ون و روابط انسانی اعم از روابط الهی و بشری بلکه حتی در پیوندهای انسان با حیوانات و دیگر اشیاء  ئنیز در کلیه ش

زیست  عنوان محیطبه یقین در هیچ یک از منابع اسالمی به    ن دخالت کرده و برای همه مقرراتی وضع نموده است، لیک

حکمی مطرح نشده است ولی بدون تردید درباره آب، خاک، زمین، هوا، پاکی، ناپاکی، نظافت، آلودگی، طوفان، باد،  

سوزی، اتالف، تسبیب و مسائلی از این قبیل در آیات و احادیث و سایر منابع احکام و نیز قوانین  گرد و خاک، آتش

 (.118: 1395پور، )یحیی موضوعی ایران وجود دارد 

ازآنجاکه منشأ پیدایش حق، عطف به آفرینش انسان است، شاید این حق به صراحت در قرآن اشاره نشده باشد، اما با   

توان دریافت که  التزامی از آیات قرآن و قواعد فقهی و شأنی که خداوند به انسان داده است، می تضمنی و داللتداللت

ده است و  کرقرآن نیز راز حقیقت آن را آشکار  هرگونه ضرررساندن به خود و به دیگر افراد و موجودات ممنوع است.  

ها ظاهر  فرماید: »ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسب ایدی الناس«: )فساد در خشکی و دریا در اثر عملکرد انسانمی

 (.    41گشت()روم/ 
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از قرآن کریم انسان را از فساد در زمین برحذر داشته و به اصالح در آن و التفسدوا فی االرض، که همانا  آیات متعددی  

   (.21: 1382)فتحی، فرمایدعمل صالح است امر می

شود که به  ها میباره یا تدریجاا منجربه مرگ انسانزیست بعضاا مستقیم یا غیرمستقیم؛ یک کردن محیطاز طرفی آلوده

نَْفسٍ او :ۀیموجب آ نَفْساا بِغَیرِ  فَکَأَن َّما َقتَلَ النّاس جمیعاا و منْ احیاها َفکَأَن َّما احیا النّاس   من َقتَلَ  َفساد فی األَرضِ 

ها را کشته  انسان ۀ )هرکس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در زمین بکشد، چنان است که هم ( 32/مائده(جمیعاا 

بزرگترین گناهان    ۀ مردم را زنده کرده باشد(، در زمر  ۀاز مرگ رهایی بخشد، چنان است که همباشد و هرکس انسانی را  

قواعد األحکام فی مصالح  (گردد  فقهی ما ادی الی الحرام فهو حرام، حرام منطبق می   ۀگیرد و بر قاعدیعنی قتل قرار می

 (. 184/2األنام.

های علوم  شاخه  ۀتوان گفت هماسالم و علوم فقهی به نحوی است که میزیست و لزوم حمایت از آن در  اهمیت محیط

نوعی با آن ارتباط  نوعی با آن مرتبط هستند، علوم قرآن و سنت، عقیده، اخالق، فقه، اصول فقه، هر کدام بهاسالمی به

  نماید هان پیرامون را تنظیم میدارند. مخصوصاا علم فقه که ارتباط انسان با پروردگار و با خود و با خانواده و جامعه و ج

 (.38شریعه اإلسالم/ )رعایه البیئه فی

 ثر بازتاب طبیعت در زندگی انسان ؤعوامل م.3

و حتی عناصری    میکرسکوپیاطرافمان از عناصر قابل مشاهده و    یم،دآوردن و ساخت آن دخالت نداریآنچه را که در پد

از وجود را دار اممییم،  که فقط ردی  ابهام است  از  که بش  مندار  تردیدیا  باشد. هنوز آغاز زندگی بشر در  ر همواره 

با آن آمیخته است، انسان از کسب منابع حیاتی تا کنترل حیات خود در میان حوادث  یش   طبیعت آموخته و زندگ

با طبیعت است. گرا  نیازمند   یعی طب به طبیش  هماهنگی  نیای  محیطعنوان  بهیعت  انسان  یا  جای  او در جایزیست 

و آداب و رسوم تا فلسفه، شعر و موسیقی و هنر در تمام دوران قابل مشاهده است. طبیعت  آیین و ادیان  اعتقادات،  

 (.14: 1393بخش اوست )افضل طوسی،معلم و الهام اولینمنبع حیات برای انسان و  اولین

 رابطه هنر با محیط  .4

طور دائم در حال تغییر است  بین محیط و هنرها به  ۀهنر و محیطی تشکیل شده است و رابط  ۀهنر محیطی از دو واژ

س مذاکرات و  أکه این به دلیل ماهیت پویای محیط و هنر است. محیط، تغییرات محیطی و آب و هوا امروزه در ر

چهار نوع رابطه را که هنر   « وجود و شرایط»  ۀمقال  رابرت ایروین در   توجهات خاص سیاسی، اقتصادی، و علمی است.

باشدمی داشته  خود  محیط  با  استطبقه  ،تواند  کرده  بر:  بندی  محل    محیط:  غالب  با  ارتباط خاصی  طبقه  این  آثار 

 . اجرایشان ندارند
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محیط: گرچه از ابتدا    ۀویژ  .مطابقت دارندتناسب و جای گذاری با محیط    ،همساز با محیط: این آثار ازلحاظ مقیاس 

هنرمند    ( آثار پیشین)پروراند، اما باز آثار ویژه محیط به کارنامه  هنرمند اثر را برای ارائه در مکانی ویژه در ذهن می

با توجه به    گیرد. هایش را از محیط اطراف میمشروط به محیط: در این طبقه اثر هنری همه سرنخ . دهندارجاع می

 (.28 :1392صبری،)بندی آثار هنری یا باید ویژه محیط باشد یا مشروط به محیط تقسیم

 و انعکاس آن در تصاویر شاهنامه شاه طهماسبی   محیطی های زیستمحیط و در مقوله .5

  ،کالبدی و در یک تعریف جامع کلیه شرایط بیرونی »کند: را چنین تعریف می»محیط« شناسی مدرن فرهنگ جامعه 

عنوان شرایط کالبدی  در برخی موارد به  ثیر قرار دهد.أت تواند یک فرد و یا یک گروه راه تحتفرهنگی که می  - اجتماعی

به صورت    معموالاگیرد،  طورکلی مورد استفاده قرار میکه بهزمانی  فرهنگی مجزاست؛- پیرامون که از موضوعات اجتماعی

 (. 31 :1392صبری،)  هم معنی با زمینه است

عوامل و شرایط هماهنگی که    منابع،  ای از موجودات زنده، زیست عبارت است از مجموعهمحیط  ، در یک تعریف عمومی

 (. .14 :1372ژیزل،)  در پیرامون هر موجود زنده وجود دارد و ادامه حیات این موجودات زنده به آن بسته است

 محیط انسان ساخت . 5.1

شود که ساخته و پرداخته انسان باشد. محیط  ق میالزیست اطمصنوع، به آن بخش از محیطمحیط اجتماعی یا محیط  

گویند.  نیز می  « سپهر فنی»و    « محیط تفکر ساخت»،  « محیط فرهنگ ساخت»بحث    ۀ انسان ساخت را بر حسب زمین

ریز و طراح را جلب کند، مفاهیم محیط فرهنگ  تواند توجه برنامه رسد بهترین مفهومی که میدر این میان، به نظر می

   (.3: 1371بهرام سلطانی، )ساخت و محیط تفکر ساخت باشد 

توان  در تصویر شماره یک که هنرمند کوشیده است تا محیطی ساختۀ دست انسان در طبیعت را به تصویر بکشد می

 زندگی انسان دارد.   به روشنی به اهمیت حضور طبیعت در
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 کاوه و ضحاک. منسوب به سلطان محمد. مأخذ: موزه هنر متروپولین.   نگارۀ  :1تصویر

 محیطی در ایران    حق.5.2

شود که هنرمندان اغلب با استفاده  ق میالعنوان یکی از جریان زنده هنر معاصر، به هنری اطمحیطی در ایران به  حق

دهند و در محیط های غیر متعارف ارائه میدهد.  از عناصر و یا اشیاء موجود در طبیعت و یا محیط، هنرشان را شکل می  

بنابراین چگونگی محیط پیرامون اثر و مواد مصالح موجود در محیط در کیفیت و چگونگی اثر تاثیر دارند.در این هنر  

در طبیعت گاه    خصوصاا  ،سان در جریان خلق یک اثر محیطیشود. بدینگاهی نظمی برگرفته شده از طبیعت احیاء می

با رویکردی    گاهی هنرمندان صرفاا  ،در این هنر  افزاید.هنرمند چیزی از طبیعت کم کرده و گاه عنصری را به آن می

شناسانه در صدد خلق آثاری هستند که چگونگی اشکال و یا زیبایی آثار در اولویت هستند و گاهی بار مفهومی  یی زیبا

مانا نیست. از    ساز این هنر باشند. هنر محیطی الزاماا توانند زمینهو سیاسی می  آن پررنگ و تعهدات فرهنگی، اجتماعی 
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های متنوعی  واسطه رسانهههای مجازی بها و محیطواسطه عکاسی و تصویربرداری ثبت و در نمایشگاههرو این هنر باین

 .شودارائه می

 حق بر محیط زیست سالم .5.3

»حق، امری    )الف   :کنیمکه در اینجا به چند تعریف مهم اشاره می   است   فراوانی ارائه شده های  تعریف  ،»حق«ۀ  از واژ

کنند که نوعی تصرف خارجی یا اعتباری  است اعتباری که بر حسب آن شخص یا گروه خاصی، قدرت قانونی پیدا می 

:  1364رآمدی بر حقوق اسالمی، )د  باشد حق بر دیگران میآن، امتیاز برای ذی ۀ شخص دیگر انجام، و الزم در شیء یا 

برابر دیگران   (.1/44 را در  امتیازهایی  برای هر کسی  اجتماع، حقوق  نظم در  تنظیم روابط مردم و حفظ  ب(»برای 

نامند، مثل حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی  بخشد، این امتیاز و توانایی را حق میشناسد و توان خاصی به او میمی

  « دشووضع می ( علیه(و بر دیگری   له( (ج(»حق، امری است اعتباری که برای کسی .(2: 1371)کاتوزیان،  شغل و ...«

 (.1377یزدی، )مصباح

نام حق حیات و  تری بهبخش حق بنیادیهای بنیادین بشر تضمینعنوان یکی از حقزیست سالم نیز بهحق به محیط

منجربه حفظ تعادل جسمی و روحی بشر    ،پاسداری از این حقتبع، صیانت و  به  .باشدحق سالمت جسم و روح می

پاسداری و جلوگیری از    ،رونیازمند اشتراک مساعی جهانی است. ازاین  ، د. صیانت از بهداشت و سالمت انسانشومی

شود. مسائل  ها گذارده میها و دولتهمه ملت  ۀ عهدای است که بههای دریایی، زمینی و هوایی و فضایی وظیفهآلودگی

زیست عرصو مشکالت  در  تا  موجب شد  زیستبین  ۀ محیطی  مقررات  تدوین  شود المللی ضرورت  احساس    محیطی 

تدریج مورد شناسایی قرار گرفت و یکی از حقوق نسل  هزیست سالم ب ترتیب حق بر محیطبدین  (.472:  1373)زیاران،  

های حقوق همبستگی مطرح شده و جامعه  ی از جلوهعنوان یک که به)حقوق همبستگی( قرار گرفت    سوم حقوق بشر 

 نماید. بشری را ملزم به رعایت آن می

:  1393الهی،  )رحمتزیست سالم ارائه نشده استالمللی تعریف روشنی از حق بر محیطهرچند در متون و اسناد بین

زیستی سالم که در  تن محیطبندی است لذا حق فردی و جمعی بشر بر داشاما نظر غالب بر پذیرش این تقسیم  (.99

ظهور برساند، یکی از نتایج قهری و غیرقابل اغماض حقوقی است    ۀها و استعدادهای خویش را به منصآن بتواند قابلیت

بنابراین   (.243:  1395)رمضانی،    دهندکه به بشریت تعلق دارد و درواقع حقوق اساسی و بنیادین وی را تشکیل می

ای حیاتی در دنیای امروز است که حساسیت و توجه به آن،  لهئز حقوق بنیادین بشر و مسزیست سالم، احق بر محیط

رویه از  برداری بیصنعتی و گسترش صنایع که خود با بهرهاین حق و تدوین آن به رشد سریع جمعیت جهان، انقالب

واقع، ازنظر تاریخی  درفته است.  ت گرأنشده در جهان نشای کنترلهای توسعهرویه صنایع و فعالیتمنابع از رشد بی

 )همان(.    گرددپردازش طبیعی و ایجاد آلودگی و تخریب در محیط انسانی و طبیعی همراه بوده، بازمی
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زیست سالم است. در تفسیر  همچنین یکی دیگر از عوامل اساسی در حمایت و تضمین از سالمت عمومی، وجود محیط

»حق بر بهداشت، طیف وسیعی    آمده است:    2000اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نوامبر سال    ۀکمیت  14عام شماره  

نماید که افراد بتوانند در آن شرایط از  گیرد. عواملی که شرایطی را فراهم میاجتماعی را دربرمی   - از عوامل اقتصادی  

  (.349: 1390)عباسی،   است«زیست این عوامل، محیط ۀ ند، ازجملشوم با سالمتی برخوردار أزندگی تو

   حق زیستن انسان در طبیعت .5.4

ها، با پیوندهای درونی و وابستگی  های کثیف و لطیف آنالوجود، با جنبهها با واجبآن  ۀهای طبیعی در رابطپدیده

به باتوجه   (.543:  1381زاده،  )امین  شوندای بپردازند که به منشأ الهی همه اشیا منتهی میها به بقیه باالتر وجودیآن

توان به روشنی دریافت که نگاه خاصی در این ادیان  اند، میهای اخالقی دادهادیان به اخالق و ارزش  ۀ اهمیتی که هم

 زیست وجود دارد. به محیط

به  نیز  اسالم  برای همدین  نظام هماهنگ،  بهۀ  عنوان یک  و  برنامه دارد  انسان  براساس مبانی    طور طبیعی،نیازهای 

ای منسجم و هماهنگ  زیست، از برنامهفلسفی، کالمی و اخالقی هماهنگ، مرتبط با هم برای حفظ و ارتقای محیط

علت عظمت آن، خداى خویش  دهد بشر طبیعت را بههای شرقی، نه اجازه مىبرخوردار است و برخالف برخی اندیشه

( و  37)فصلت:    ا موجودى فاقد روح بداند، بلکه مظاهر طبیعت را آیهبداند و در مقابل آن به سجده بیفتد، و نه آن ر

ها را به  (، معرفى کرده است و انسان1)جمعه:  گوى خداوندخداوند و موجوداتى داراى شعور نسبى، که تسبیح   ۀکلم

 خواند.  ها میپرستش خالق آن

بهۀ  زیست، موضوعی است که در چند دهمحیط بهویژه چند سال  گذشته  به آن و  اخیر،  تدریج، آگاهی بشر نسبت 

عنوان یکی از حقوق  زیست سالم بهکند، افزایش یافته است. حق بر محیطخطراتی که محیط زندگی آنان را تهدید می 

توان گفت در این  ت میأگانه حقوق بشر ارتباط زیادی دارد اما به جرهای سهسوم حقوق بشر با دیگر حقوق نسلنسل

  (.37: 1392)میرزاده،   رین ارتباط را با حق بر حیات و حق بر سالمتی و بهداشت داردمیان، بیشت

توان ترکیبی از همزیستی انسان و  طهماسبی است میهای شاهنامه شاهکه مربوط به یکی از نگاره  دو در تصویر شمارۀ  

 طبیعت را مشاهده کرد.
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 منوچهر در دربار فریدون. مأخذ: موزه هنر متروپولین کتابخانه چیستربیتی دوبلین.-2رتصوی

های  ها، در سالیان اخیر در معرض تخریب و تباهیانسانعنوان بستر حیات اجتماعی  زیست بهاین درحالیست که محیط

گیری از ابزار حقوق  دنبال بهرهعنوان یک گرایش حقوقی نوپدید، بهزیست نیز بهفراوانی قرار گرفته است. حقوق محیط

 (.94: 1394)مشهدی،  زیست بشری است برای پیشگیری و مبارزه با نابودی محیط

   دگاه حقوق اسالمی حق انسان بر طبیعت از دی.5.5

عنوان یکی  زیست بهشود که محیطروشن می  السالم(سیره اهل بیت )علیهم  روایات و  تعالیم اسالم با بررسی آیات و  در

با محیط  از پیوند  در  را  بشر  اساسی  نیازهای  از  یکی  اسالم  است.  قرارگرفته  توجه  مورد  در  مباحث حیاتی  و  زیست 

کند و به طبیعت نیازمند است.  شود، در آن رشد میانسان در دامان طبیعت متولد می ده است.کرزیست لحاظ  محیط

د. در قرآن  کنای خلق شده است که در خدمت انسان باشد و نیازهای او را برطرف  گونههم به  از طرف دیگر، طبیعت

پردازد  صوص طبیعت نمیزیست دارد. قرآن کریم تنها به نگاه ظاهری درخشماری اختصاص به محیطکریم آیات بی
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برداری و تعامل با آن را  ارتباط انسان با محیط زیست و طبیعت، چگونگی بهره  ۀبلکه ضمن بیان اصول و جزییات نحو

ده و در مجرای صحیح قرار دهد تا از  کرنگرش انسان به طبیعت را تنظیم  ۀ  خواهد نحونماید. قرآن کریم می معین می

نیز شاهد همزیستی انسان  سه  در تصویر شماره  (.114: 1394)قدیر،  ها حاصل شود نطبیعت بهترین بهره برای انسا 

 و طبیعت و کاربرد طبیعت برای انسان هستیم.

 

 ه.ق. مأخذ: موزه هنر متروپولین. 928پذیرد. شاهنامه شاه طهماسبی،  طهماسب سفیران هندو را می-3رتصوی

زیست را برای انسان آفریده و او حق  دهد خداوند، طبیعت و محیطمیآیات و روایات فراوانی وجود دارد که نشان   

زیست، اختصاص به یک نسل ندارد.  مندی از محیطکند، که حق بهرهتصرف در آن را دارد؛ اما از سوی دیگر تأکید می 

ی آینده بتوانند در پناه  ها نسل حاضر و هم نسلکه همطوریبرداری از آن اصولی و عادالنه باشد؛ بهرو، باید بهرهاز این

زیست  سازی، تخریب و نابودی محیطاستفاده از این حق که منجربه آلودهآن زندگی سالمی داشته باشند. بنابراین، سوء

:  1388)فیروزی،  های آینده در استفاده از آن خللی وارد کند، ممنوع استویژه نسلهشود و درنتیجه به حق دیگران ب

4.) 
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»رسول خدا از نشستن برای قضای حاجت در کنار چاه شیرین و جوی  :  ع( نیز نقل شده است که فرموداز امام علی )  

اند«. امام علی )ع( از حضرت رسول )ص( نقل فرموده که پیامبر)ص(  آب شیرین و زیر درخت میوه دار نهی فرموده

قومی که زمینی را آباد    هر  :)ع( فرمود  امام باقرنهی نموده که مسلمین با استفاده از سموم دشمن را از پا در آورند.  

فرماید: هرکسی زمین بایر و خرابی را با جاری کردن نهرها  هاست. همچنین امام صادق )ع( میکند آن زمین ملک آن

 شود.دادن مالک آن می و اقدامات خود آباد کند آن فرد با صدقه 

لیکن نظرک فی عماره االرض ابلغ من نظرک فی استجالب الخرج  )و  امام علی)ع( در فرمان خود به مالک اشتر فرمود:

آوری درآمد برای دولت( باشد  الن ذلک الیدرک اال بالعماره( اهتمام تو به آباد نمودن زمین بیش از همت تو به جمع

  فرماید:ن زمینه میامام علی)ع( در ای(  53البالغه نامه  )نهج  ها آباد باشد. در آید که زمیندست میزیرا درآمد زمانی به

)فانکم مسئولون حتى عن البقاع و البهائم( شما در مورد زمین و چهارپایان نیز مسئول هستید. از امام صادق)ع( نقل  

همچنین در جای    (.261تا:  )نوری، بی  تر از کشاورزی نیستشده است که فرمود: هیچ کاری پیش خداوند محبوب

 (.261: 1374)کلینی،  تدیگر فرموده زراعت بزرگترین گوهر اس

می خدا)ص(  الطریق    فرماید:رسول  ساد  و  المتاب  الماء  المانع  و  النزال  ظل  فی  المتغوط  فعلهن  من  ملعون  »ثالث 

المسلوک« سه نفر ملعون است: کسی که محل استراحت مردم را آلوده به نجاست کند، کسی که مانع آب نوبتی مردم  

 .)همان(  دشود و کسی که راه تردد مردم را ببند 

از حقوقی که در اسالم بدان توصیه شده است حقوق مربوط به حیوانات است. امام صادق)ع( فرمود: از حقوق  یکی  

بر ت  حیوانات  زمأصاحبشان  بر  انسان  مفهوم خالفت  نیز  اسالم  در  غذاست.  و  آب  می   ین مین  انسان،  نشان  که  دهد 

خلقت دارد. تعالیم اسالمی بیانگر این حقیقت است که اسالم سیستمی  به  ها و تعهدات خاصی نسبتامتیازات، مسئولیت

ارزش می از  معرفی  را  می ها  تضمین  را  انسان  ازجمله  و  وجود  عالم  تکاملی  سیر  آن،  رعایت  که  نظام  کند  این  کند. 

تر  ز همه مهماستفاده از منابع، ارتباط انسان با طبیعت، و ا   ۀزیست ازجمله نحومباحث مربوط به محیط  ۀدربرگیرند

تنها برای انسان بلکه برای تمام موجودات  ها بوده و نهنگرش انسان به خویش و به عالم وجود و ارتباط بین آن  ۀنحو

 دیگر ازجمله حیوانات و گیاهان و حتى جمادات نیز حقی قائل است.

زیست ضرورت  انسان و محیطترین هدف خلقت عبودیت خداوند است. برای نیل به این هدف تبیین رابطه بین  مهم 

ند:  ازیست خود است. مراحل اصلی این ارتباط ازنظر اسالم عبارتدارد زیرا انسان لحظه به لحظه درحال تعامل با محیط

کارگیری عناصر و  همعناکه هدف از تماس با طبیعت و ببخشی، شناخت طبیعت، و اصالح و عمران زمین؛ بدیناز کمال

ها  بخشی بر شناخت اجزا و ارتباط آنها متمرکز باشد. این کمالبخشی آنها باید بر کمالالیتمواد آن در اعمال و فع 

 (.102: 1381زاده، )امین  اجرا باید اصالح و عمران زمین را مد نظر قرار داد ۀاستوار است و در نحو

ای فرهنگ غرب است،  آوردهزیست از دستبرخی را گمان بر آن است که طرح مباحث حمایت و حفاظت از محیط

بر  های غنی فرهنگ اسالمی و بومی آنان را به این پندار واداشته است. عالوهتوجهی به منابع و ظرفیتکه بیغافل از آن

 زیست پرداخته شده است. ادله چهارگانه منبع فقه که در هر کدام به فراخور به بحث محیط
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ا  دانشمندان  از  موضوع  این  در  نیز  فراوانی  بهآثاری  قرنسالمی  به  مربوط  که  مانده  مکتب  جا  پیدایش  آغازین  های 

کتاب  تعالی همانند  است.  اسالم  کالبیحربنبنعبدالهابوزیدبن  اثر  « االبل»بخش  کتاب  (201)متوفای  همام    و 

  ساکن مرو.اهل بصره و    ( 204)متوفای  خوشه تمیمی مازنی بنشمیلاثر نضربن  « الفرسخلق»و کتاب    «والقمرالشمس»

)واستعمرگم    کار بسته تا دستور الهی برای امتثال فرمان الهی در جهت آبادانی زمین، بشر موظف است توان خویش را به

وری و دیگر مشاغل سودمند  فیها( تحقق یابد. بنابراین کسانی که توان آبادانی از راه کشاورزی، دامداری، صنعت، پیشه

دانند و یا  نیاز می؛ خواه به جهت آنکه از توانمندی مالی برخوردارند و خود را از کار بیدهند کار نمیرا دارند ولی تن به

بشری عرضه کنند،    ۀپروری حاضر نیستند مواد خام موجود در طبیعت را استخراج کرده و آن را به جامعبه جهت تن

 (.31-30: 1387)جوادی آملی،  اند به دستور قرآن عمل نکرده

محیطی  تبع آن تهدید تعادل زیستو به  ،مخدوش انسان با طبیعت  ۀترین مسائل مربوط به عصر کنونی رابطکی از مهمی

بحرانی که مسبب همان فناوری    ،ای هنوز در پی آن است که با استفاده از فناوری هر جامعه  در سراسر جهان است.

زیست را  محیط  هایی کهبحران،  واقعیت کرده  بشری آغاز به پذیرفتن این  ۀهست را برطرف کند. دیری نیست که جامع

های  بینیهای علمی و پیشموضوعی برای پژوهش  دست انسان ایجاد شده است؛ انسانی که صرفااکند، بهتهدید می

کند. بشر  متفکرانه و آگاهانه عمل می  الااستداللی نیست بلکه موجودی است که با حواس خود دارای درک است و معمو

زیست کمک چندانی  رشد تخریب محیطبه تحقیق درباره علل روند روبه  تواندابد که انتزاع علمی نمیی میبه آرامی در

. در تصویر شماره  های علمی باشندهایی همراه شود که متضمن درک و تجربه عملی یافتهاینکه با حرکت مگر برساند،

این مقوله  نگارههایی از حضور پررنگ طبیعت در  توان نمونهمیچهار   های شاهنامه شاه طهماسبی را مشاهده کرد. 

 تواند گویای اهمیت طبیعت در ذهن نگارگران این دوره باشد.می
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 نگارۀ سیاوش و افراسیاب در شکارگاه، شاهنامه شاه طهماسبی. مأخذ: موزه هنر متروپولین. -4تصویر

مهار و بدون  بی  ۀاند اما توسعزار و بستر توسعه استفاده کردهعنوان ابها در طول سالیان متمادی از طبیعت بهنانسا

مانده  ها از سوی کشورهای عقبهای اخیر آثار مخربی بر طبیعت وارد کرده است. انتخاب همان روشنگری در سالآینده

موجود توسعه  های  بودن کیفیت تکنولوژی بر میزان آلودگی افزوده شده است. روشخاطر پایینهصنعتی برای توسعه ب

 . تهدیدی در جهت تغییر کره زمین است

از یک ام فاجعروزه  مانند تخریب جنگلزیست ۀ  سو  فرسایشمحیطی  پیشرویها،  های  کویر، محدودشدن زمینخاک، 

کند؛ به همین  رباید، موجودیت بشر را نیز تهدید می کشاورزی عالوه بر آنکه آرامش و امنیت را از زندگی انسان می
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از (.  1384:12)والیی،    آیدشمار میترین موضوعات بهمحیطی از جدیدر محافل علمی و سیاسی بحث زیستدلیل  

زیست محل  حیات به آن وابسته است. زیرا محیط  ۀموهبتی خداوندی است و ادام ،زیستطرفی دیگر طبیعت و محیط

 . (38: 1390)ادهمی،   ترین نیازهای انسان استاصلی ۀ کنندزندگی و تأمین

زیست در جوامع مدرن و درحال  پایدار محیط   ۀمحیطی یکی از عناصر کلیدی در فرآیند توسعزیست  ۀالنؤرفتار مس

های مختلف جهت کاهش  زیست در مقیاسهایی برای حفاظت از محیط ها و مردم باید به تالشتوسعه است. دولت

تواند ضامن ماندگاری باشد و  زیست میاز محیط  مطلوب  ۀزیستی مبذول دارند، زیرا استفادتهدیدات و خطرات محیط 

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی    ۀهای توسعتواند متضمن مسائلی باشد که مجموعه برنامهتوجه به آن میعدم

 (.Havvey 1995 :202-220) رو سازد کشور را با مخاطره روبه

این است که همتبلور فرهنگ زیست   ۀزیست را یک پدیدعه در جمیع جهات محیطمردم جام ۀ  محیطی در جامعه 

عنوان یک مکتب جامع،  اسالم بهبنابراین،    آن آسیبی نرسانند.  ۀدهندگاه به عوامل تشکیلحیاتی و باارزش بدانند و هیچ

داند.  شناسد و او را مسلط بر طبیعت می الهی می  ۀ زیست داشته و انسان را خلیف ای به محیطساز، توجه ویژهو انسان

 اما انسان که خلیفه الهی بر زمین است حق ندارد مرتکب تعدی و تفریط شود. 

زیست، در حفاظت از آن  برداری از محیطزیست باید به عنوان امانت الهی باشد که ضمن بهرهنگرش انسان به محیط 

 های آینده تحویل دهد.  کوشا باشد تا این امانت الهی را به سالمت به نسل

محیط رفتارهای   درخصوص  بهنابهنجار  محیطزیست  با  ناآشنایی  اوضاع  علت  از  درست  درک  نداشتن  و  زیست 

محیطی  زیرا در برخی از موارد افراد فرهنگ استفاده از منابع طبیعی، امکانات زیست محیطی حاکم بر جامعه است.زیست

  (.39: 1390)ادهمی،   اندونی نکردهاند یا آن را درزیستی با محیط را نیاموختهو فرهنگ زیستن همراه با هم 
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 کند. شاهنامه شاه طهماسبی. مأخذ: موزه هنر متروپولین نگارۀ منوچهر تور بر سر نیزه بلند می  -5تصویر
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 گیری نتیجه 

نمود این ارزش را    محیط زیست از گذشته های دور در فرهنگ ایرانی از کرامت و ارزش واالیی برخوردار بوده است.

ی زیادی  زیست رفتارهای نابهنجارله محیطئدر مسامروزه    توان در آثار هنری و ادبی چون شاهنامه مشاهده کرد. می

محیطی و  باشد، زیرا مردم فرهنگ استفاده از منابع طبیعی و امکانات زیستزیست میدر ارتباط با محیط  وجود دارد.

  ۀ اند در حقیقت، سرچشمدرستی آن را درونی نکردهاند و یا بهبا طبیعت را نیاموختهزیستی  فرهنگ زیستن همراه با هم

گیرد.  های انسانی ناشی جهت استخراج بیش از حد منابع طبیعی نشأت میزیستی از فعالیتتمامی مشکالت محیط 

دستیابی به زندگی بهتر راهی    اند که برای بقا وزیست به این نتیجه رسیدهها جدال با محیطجوامع انسانی پس از سال

ای که درباره ارتباط بین انسان  لهئترین مسروی خود ندارد. مهمزیست و تالش برای حفظ آن پیشجز آشتی با محیط 

زیست محافظت  حال از محیط برداری از محیط، درعینتوان ضمن بهرهزیست وجود دارد این است که چگونه میو محیط

 کنند. می  تهدید را  طبیعت نظام کل  محیطیزیست های بحران زیرا، کرد.

  پذیرد می  صورت  درحالی  ها جنگل  نابودی  و  هاگونه  انقراض  جهان،  در  انرژی  مصرف افزایش  طریق  از  محیط  تخریب 

  زیست محیط  ۀزمین در  دنیا   سراسر  در  ملی  و  المللیبین  های آژانس  و  مجامع  ها،کنوانسیون  از  بسیاری   کنونی بحث  که

  لئمسا  حل   در   راهکارهایی   و   ها استراتژی  هئارا به  دولتی   تهدات   و   جهانی  های نامهموافقت  از   بسیاری   و  است   یداری پا  و

  بیشتر  چههر شناخت لزوم و محیطی   هایسیاست در    اسالمی  فقه  و  دین نقش برآن،عالوه اند.یافته اختصاص  محیطی 

   دهد.می  قرار  توجه مورد را  محیطی  زیست  هایبحران حل  و کنترل  در آن

بر محیط  اسالمیهای فقه  آموزه قالب  انگاری محیطزیست توان حقدر حق  زیست و تحقق یک مسؤلیت جمعی در 

برداری  زیست حق دارد که از آن بهرهمسؤلیت حقوقی است. حفظ این امانت الهی نسل به نسل ادامه دارد، لذا محیط

بنابراین، یکی از  چراکه کل کائنات در خدمت انسان و برای انسان است.    ؛استفاده نشود شود و حق دارد که از آن سوء

ها به سمت و سوی  زیست و جلوگیری از تخریب آن، تغییر رفتار انسانرساندن به محیطراهکارهای اجتناب از آسیب 

تمامی اقشار یک جامعه  محیطی در  های اخالق زیستهدفی وجود مسئولیت  نچنی  ۀ گرایانه است. الزمابعاد طبیعت 

زندگی اعم از محیط طبیعی، محیط اجتماعی و فرهنگی  ال بشر نسبت به محیطمحیطی رفتار ایدهاست. اخالق زیست

 .است
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 و مأخذ:  منابع

 ها: کتاب
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Explaining the rights of environmental elements and its reflection in 

nature images of Shah Tahmasebi Shahnameh 

 

Abstract 

The right to a healthy environment is one of the fundamental human rights in today's world, the 

sensitivity and attention to which, given the advancement of science and technology from the 

uncontrolled growth of industries and uncontrolled development activities, increase the population 

of Korea The land and the changing pattern of consumption have originated in the world, so much so 

that its protection is one of the most important issues of the late twentieth century. According to the 

teachings of Islam, preserving nature and not destroying it is a divine duty. Many narrations explain 

the rights of environmental elements in different ways and oblige human beings to preserve those 

rights. Therefore, in this article, using the documentary method, it tries to answer the question of 

what is the analysis of the third generation of human rights in Islamic jurisprudence with emphasis on 

the right to a healthy environment. The results show that the protection of the environment as a 

human right is repeatedly seen in Islamic teachings and human rights and the realization of this right 

creates a collective responsibility in the form of legal responsibility for its protection, so the 

environment has the right. That it should be exploited and has the right not to be abused, because the 

whole universe is in the service of man and for man. 

Keywords: Environment, Right to a Healthy Environment, Human Rights, Islamic Jurisprudence, Third 

Generation Human Rights. 

 
 


