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چکیده
تبییى فلسفی و سیطه یابی حمىق بطش دس گفتماو حمىق بطش اهشی بسیاس ههن و بهه اایهت دضهىاس
است .ادػای بیطتش فیلسىفاو حمىق بطش آو است که حمىق بطش حمىق طبیؼی بطهشيذ؛ دسيتیجهه
خاستگاه ایى حمىق بایذ طبیؼت ايساو باضذ .استذاللکشدو بش ایى هطلب کهه سیطهه هشحمهی اص
حمىق بطش دس کجای طبیؼت ايساو لشاس داسد ،اهشی بذیغ است .يفس آدهی بهػًىاو طبیؼت ايساو
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هشاتب سهگايه دس ساستای حشکت ايساو بهسىی کمال يهایی خىد؛ یؼًی همام ايساو کاههل اسهت؛

حقىق اسالمی /سال هجدهم  /شماره / 68بهار 1400

اص سه هشتبه گیاهی (يباتی) ،حیىايی و ياطمه تطکیل ضذه است .حمىق طبیؼی بطش همتضهای ایهى
بًابشایى حمىق بطش به سه دسته حمىق گیاهی ،حمىق حیىايی و حمىق ػماليی تمسین هیضىيذ.
هىضىع ایى هماله «فلسفه حمىق طبیؼی گیاهی بطش» است .ایى يگاسش دسصذد پاسه گفهتى بهه
ایى پشسص است :چشا بطش حمىق طبیؼی گیاهی داسد؟ بههػباستدیگش سیطهههای حمهىق طبیؼهی
گیاهی بطش دس رات ايساو کذاهًذ؟ دس ایى پژوهص سؼی ضذه است به کمک باصخىايی بخطهی اص
يظشیه اسالهی لايىو طبیؼی دلیل فلسفی وجىد هشیک اص حكهای طبیؼی گیاهی بطش بیهاو ضهىد.
ایى اهش يىآوسی ایى هماله است .حمىق طبیؼی گیاهی بطش که دس هًطىسی به يام هًطىس حك حیات
گیاهی بطش وجىد داسيذ ،هطتمل بش  52حك هستًذ .اسکاو ایهى حكهها پهً حهك اولهی بهىده کهه
ػباستايذ اص :حك تغزیه سالن (اهًیت ازایی) ،حك تًفس دس هىای پاک ،حك بهش سهالهت ،حهك
بهذاضت (و دسهاو) و حك فشصيذآوسی 52 .حك دیگش که حمىق ثايىی هستًذ اص ایى پً حك اولی
بهدست هیآیًذ.
واژگان کلیدی :حمىق بطش ،حمىق گیاهی (يباتی) بطش ،حمهىق طبیؼهی بطهش ،حیهات گیهاهی
(يباتی) بطش ،يظشیه اسالهی لايىو طبیؼی.

* داوؽیاز فلعفه صمىق پژوهؽگاه صىشه و داوؽگاه (.)mhtalebi@rihu.ac.ir

ممدمه
یکی اش مهمتسیه گفتمانهای صمىلی ،ظیاظیی و دز ییک می  ،ارتمیاِی دز رهیان مّاـیس
گفتمان صمىق بؽس اظت .پیػ اش ـدوز اِ میه رهاوی صمىق بؽس ( Universal Declaration

 )of Human Rightsدز ظال  8491می دیِ ،ىىان صمىق بؽس دز آحاز وىیعىدگان ،گىیىیدگان و
ویص دز اظىاد بیهالملل امسی زایذ وبىد .دز ِىق ،اش ِىىان صمیىق وبیّیی بؽیس اظیتفاده مییؼید.
امسوشه به صكهای وبیّی بؽس ،صمىق بؽس ویص گفته میؼىد ( Jones, 1994, p.72/ Finnis, 1980,

)p.198/ Vlastos, 1970, p.79/ Wasserstrom, 1970, p.97, f.n.2؛ بىابسایه ماهیت صمىق بؽیس
و صمىق وبیّی بؽس یکی اظت .تّسیف آن دو ویص ایه یگاوگی زا تأیید میمىد .صمىق بؽس یا صمىق
وبیّی بؽس ِبازتاود اش آن دظته اش صكهایی مه همه افساد بؽیس بیهوىز وبیّیی؛ یّىیی اشآنزو میه
بؽسود ،بدون دزوٍسگسفته ِىاو یه حاوىی مخل زوگ پىظیت ،رىعییت ،تابّییت ،ویژاد ،شبیان ،وبمیه
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ارتمییاِی و ...دازای آن هعییتىد ( /Donnelly, 1989, p.12/ Campbell, 2006, p.34ؼییسیفی
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وساشمىهی ،8941 ،ؾ .)49دز ایه مماله ویص همیه مّىای صمىق وبیّی مساد اظت.
بهِبازتدیگس به صكهایی مه هس اوعان به دلیل آوکه دازای وبیّت بؽیسی اظیت ،آوهیا زا دازد،
صمىق (وبیّی) بؽس گفته میؼىدِ .مل آدمی ایه صمىق زا اش ذات اوعان اشآنزو مه اوعیان اظیت،
میفهمدِ .ىاویه غیسذاتی و حاوىی ،مخل زوگ پىظت ،شبان ،مضل شودگی ،ؼغل ،رىعیت و غییسآن
دز ورىد صمىق بؽس ومؽی ودازود؛ بىابسایه ایه صكها همگی تکىیىی و همصاد بؽیس بیىده و اِتبیاز
آوها ذاتی اظت؛ یّىی اِتباز آوها به دلیل اوعاویت اوعان اظت .اِتباز اییه صمیىق بیه ولیُ والیُ
وابعته ویعت .بهایهدلیل صمىق بؽس امىزی صمیمی و ِیىی هعتىد.
پسظؽی مه ایه وگازغ بسای پاظخ به لعمتی اش آن وگاؼیته ؼیده اظیت ،آن اظیت میه صمیىق
وبیّی بؽس مدا صمىق هعتىد.
ایه معئله یکی اش معائل رىزالبساوگیص مباصج مسبىن به صمىق بؽس دز غسب اظت .اشایه زو،
دز تّداد ایه صمىق اخت ف فساواوی به چؽم میخىزد.
هییابص ( )Hobbesتىهییا صییك وبیّیی بؽییس زا صییك آشادی بییه مىٍییىز ـییاوت اش وفییط (Self-
 )Preservationمیییداوعییت (1957, p.84

 .)Hobbes,الک ( )Lockeای یه صمییىق زا دز صییك

صیات ،آشادی و مالکیت خ ـه میمسد ( .)Locke, 1960, II, s.6اِ مییه صمیىق بؽیس و صمیىق
ؼهسوود فساوعه ( ) 8814مه تاصدی اش افکاز الک متأحس بىد به چهاز ویىَ اش صیك بیهِىىان صمیىق

(وبیّ یی) بؽییس اؼییازه مییسده اظییت :آشادی ،مالکی یت ،امىی یت و مماومییت دز بسابییس ٌلییم 1.بیؽییتس
لیبسالیعتها افصون بس صك صیات ،ظه صك امىیت ،آشادی و زفته بهظىی خىؼیبتتی ( Pursuit of

 )Happinessزا ویص صك وبیّی بؽس داوعتهاود .رامّهؼىاظان ردید صك ماز زا اش صمىق (وبیّی)
بؽس بسؼمسدهاود .مازیتیه ( )M. Maritainفهسظتی مؽتمل بس ِ 4ىىان زا صمىق بؽیس داوعیته میه
بسخی اش آوها ِبازتاود اش :صك صیات ،صك آشادی ،صك مالکیت ،صك داؼته زفتازهای دیىیی ،صیك
اشدواد و داؼته خاوىاده و صك هس اوعان وعبت به ایىکه با او بهمخابه یک ؼتؿ (و ویه ییک ؼیی )
زفتاز ؼىد (.)Macdonald, 1970, p.50-51
دز لسن بیعتم ویص اِ میهها و مىىاوعیىنهای متّددی دز بازه صمىق بؽس وٍس دادهاود مه بیا هیم
تفاوتهایی دازود؛ بسایومىوه اِ میه رهاوی صمىق بؽس ،مه دز ظال  8491دز ظاشمان ملل متضید
به تفى یب زظیدّ 91 ،
ماده دازد .ایه اِ میه مىازدی ماوىید صیك صییات ،آشادی ،ملکییت ،صمیىق
مدوی ،صمىق ظیاظیی و صمیىق ارتمیاِی-التفیادی زا صمیىق بؽیس وامییده اظیت ،دزصالیمیه
«مىىاوعیىن ازوپایی صمىق بؽیس ،)European Convention on Human Rights( » 8491
« ،)Political Rightsمیخییاق بیهالمللییی صمییىق التفییادی ،ارتمییاِی و فسهىگییی » 8499
( )International Covenant on Economic, Social and Cultural Rightsو «اِ مییه
صمیىق بؽیس اظی می (لیاهسه ی  )Islamic Declaration of Human Rights( ») 8441بیه
صكهای دیگسی ویص بهِىىان صمىق بؽس اؼازه مسدهاود.
پسظػ اـلی آن اظت مه باتىره به اخت فوٍس ِمیك دزبازه مفادیك صمىق بؽیس میدا یک اش
فهسظتهای ازائه ؼده زا میتىان تأیید مسد .بسای آوکه بتىان اش مفادیك صمىق بؽس دفاَ ِملی مسد،
باید ایه صمىق بساظاض وٍسیهای ـضیش و مىرهظاش تّییه ؼىود .بهِمیده وىیعىده ،وٍسیه اظ می
لییاوىن وبیّییی ( )Islamic Natural Law Theoryمضکمتییسیه دلیییل و بهتییسیه زوغ ب یسای
ؼىاظایی صمىق وبیّی بؽس اظت .چگىوه میتىان اش ایه وٍسیه ِملی بس وریىد صمیىق بؽیس دلییل
آوزد؟ گفتىی اظت به دلیل آوکه مؽف همه صكهای وبیّی بؽس بس اظاض ایه وٍسیه ،بیػ اش صزم
یک مماله اظت ،دز ایه وگازغ با اظتفاده اش لعمتی اش آن وٍسیه ،ابتداییتسیه صمىق وبیّی بؽیس؛
1 The end of all political associations, is the preservation of the natural and imprescriptible
rights of man; and these rights are liberty, property, security, and resistance of oppression .
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«میخاق بیهالمللی صمىق مدوی و ظیاظی International Covenant on Civil and ( » 8499

123

یّىی صمىق بؽس دز مستبه وفط وباتی زا با ِىىان صمىق گییاهی بؽیس ؼىاظیایی مییمىییم؛ بىیابسایه
پسظػ اـلی ایه وگازغ آن اظت مه به چه دلیل ما اوعانها صمىق گیاهی دازییم؟ بیهِبازتدیگس
فلعفه صمىق گیاهی بؽس و خاظتگاه ایه صمىق دز مزای ذات اوعان اظت؟
بسای زظیدن به ایه پاظخ ،ابتدا مضتىای وٍسیه اظ می لیاوىن وبیّیی زا دز مستبیه وفیط وبیاتی
تىلیش میدهیم ،ظپط با اظتىاد به گصازههای آن لاوىن دز مستبه وفط وباتی ،صمیىق گییاهی بؽیس زا
مؽف میمىیم.

 .1وظزیه اسالمی لاوىن طبیعی( 1در مزتبه وفس وباتی)
وٍسیه اظ می لاوىن وبیّی مزمىِهای هماهىگ اش فسمانهیای ِملیی دزبیازه زفتازهیای بؽیس
اظتِ .مل ِملی باتىره به دو چیص ایه فسمانها زا ـادز مییمىید .8 :ویاشهیای وبیّیی بؽیس و .2
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هدفی مه بؽس بسای آن آفسیده ؼده اظت .بسای ؼىاظایی مضتىای وٍسیه اظی می لیاوىن وبیّیی میا
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باید وبیّت بؽس (وفط اوعان) و ویاشهای وبیّی او زا بسای زظیدن به هدف اش آفسیىػ او بؽىاظیم.
هدف اش خلمت بؽس دز مکتب اظ

آن اظت مه هیس اوعیان دز شویدگی خیىد دز اییه دوییا بیه

باالتسیه دزرات اخ لی و ممالهای مّىىی بسظد .ایه ممیا واال بیه ممیا اوعیان مامیل مّیسوف
اظت .دز ادبیات لسآوی به ایه مما واال ممیا خلیفی اللهی گفتیه میؼیىد 2.اوعیان دز اییه دوییا بیا
اظتیفای صمىق وبیّی خىد (صمىق بؽس) به آن مما بلىد میزظد.
گفتیم مفاد وٍسیه اظ می لاوىن وبیّی با ؼىاظایی وفط آدمیی و ویاشهیای وبیّیی آن ؼیىاخته
میؼىد .بهِمیده فیلعىفان معلمان ،وفط هس اوعان ظه مستبه وباتی (گیاهی) ،صیىاوی و واومیه دازد
(ابهظیىا ،8919 ،ؾ /92ـدزالمتألهیه ،8418 ،د ،1ـؿ 99و  .)824وفط بؽس دز هسییک اش اییه
مساتب ظهگاوه چىد لىه دازد .ایه لىا ویاشهای بؽیس زا دز هیس مستبیه اش مساتیب ظیهگاوه وفیط تیامیه
میمىىدِ .مل ِملی باتىره به ایه ویاشها فسمانهایی به اوعان میدهد مه او با اواِت مامل اش اییه
فسمانهییا خییىد زا بییه ممییا واالی اوعییان مامییل میییزظییاود (وییالبی و دیگییسان ،8948 ،ؾ)99؛
بهِبازتدیگس صمىق بؽس پاظتی به ویاشهای وبیّی اوعان بیسای زظییدن بیه آن ممیا واالظیت .اش
1. Islamic Theory of Natural Law.

کة إِنِّی ج ِ
ال ربُّک لِلْمالَئِ ِ
اع ٌل فِیاأل َْر ِ
ض َخلِي َفةً  :...و آوگاه مه پسوزدگیازت بیه فسؼیتگان گفیت :هماویا میه دز
َ
َ
َ « .2و إِ ْذ قَ َ َ
شمیه راوؽیه لساز میدهم» (بمسه.)91/

هسیک اش ایه فسمانهای ِمل ِملی (مضتىای وٍسیه اظ می لاوىن وبیّیی) ییک ییا چىیدیه صیك
وبیّی (صمىق بؽس) فهمیده میؼىد؛ بىابسایه باتىره به مساتب ظهگاوه وفط ،صمىق (وبیّی) بؽیس
ظه مستبه وباتی (گیاهی) ،صیىاوی و اوعاوی (مستبه واومه) دازود؛ بهِبازتدیگس بؽس ظه مستبه صیات
گیاهی (وباتی) ،صیات صیىاوی و صیات اوعاوی (واومه) دازد .دز ایه وگازغ صمىق (وبیّیی) بؽیس
زا دز مستبه صیات گیاهی (وباتی) با اظتفاده اش مفاد وٍسیه اظی می لیاوىن وبیّیی (دز مستبیه وفیط
وباتی) واماوی میمىیم.

 .2وفس وباتی و لىای آن
بسای آگاه ؼدن اش مفاد لاوىن وبیّی دز مستبه وفط وباتی ،بایید ویاشهیای بؽیس دز اییه مستبیه اش
وفط ؼىاخته ؼىود .لبل اش ؼىاظایی ایه ویاشها باید وفط وباتی و لىای آن زا بؽىاظیم .به آن مستبه اش
وفط آدمی مه با اظتفاده اش لىای خىد مازمسدهای گیاهی بدن زا مدیسیت میمىد ،وفط وبیاتی گفتیه
ها ،دز صیىاوات و گیاهان ویص لساز داده اظت .ایه مستبه اش وفط ظه لىه غاذیه (مفیسفمىىده غیرا)،
مىمیه (زؼددهىده اِما) و مىلده (ایزادمىىده فیسد ردیید) دازد (ابهظییىا ،8919 ،ؾ /99وىظیی،

 ،8989ؾ /911ـدزالمتألهیه ،8418 ،د ،1ـؿ 99و  .)891دو لىه اول بسای صفً ؼیتؿ و لیىه
مىلده مه ماز تىلید مخل زا اوزا میدهد ،بسای صفً وىَ بؽس و بمیای وعیل اوعیان آفسییده ؼیدهاود
(ؼهسشوزی ،8919 ،ؾ .)928ایه لىای ظهگاوه امکاوات وبیّی بؽس دز مستبه وفط وباتی هعتىد.
هس اوعان واگص یس اظت بسای زظیدن به مما واالی اوعان مامل ،افصون بس اظتفاده اش دیگیس لیىای
وبیّی خىد ،اش ایه لىا ویص اظتفاده مىد .لىای ظهگاوه وفط وباتی مازمسدهای متفاوتی دز بدن دازود:
 .8تغریه ،مه وتیزه آن ررب مىاد غرایی دز بدن و دفُ شوائد آن اش بدن اظت .تغرییه میازمسد لیى
غاذی اظت.
 .2زؼد بدن وصفً و مسالبت اش آن دز بسابس بیمازی .ایه امس مازمسد لى مىمیه اظت.
 .9تىلید مخل مه مازمسد لى مىلده اظت.

 .3فزمانهای عمل عملی بزای حفظ حیات گیاهی
صیات گیاهی (وباتی) ( )Vegetative Lifeمه متؽکل اش ظیه و یژگیی باالظیت ،بىییادیتسیه
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میؼىد .وفط وباتی پاییهتسیه مستبه وفط اظت .خداوود متّال ایه مستبه اش وفط زا افصون بس اوعان
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ؼسن زظیدن به هسگىوه ظّادت اظت .بسای آوکه اوعان بتىاود به هدف اش آفسیىػ خىد (زظییدن بیه
مما واالی اوعان مامل) بسظد ،باید افصون بس زفُ دیگس ویاشها ،ویاشهای وبیاتی خیىد زا وییص بسویسف
مىد .ایه باید همان صکم ِمل ِملی؛ یّىی مفاد وٍسیه اظ می لاوىن وبیّی دز مستبه وبیاتی وفیط
اظت .ویاشهای هس اوعان شوده بسای ادامه صیات دز مستبه وفط وباتی ِبازتاود اش :ویاش به تغریه ،ویاش
به زؼدوومى بدن و صفً آن اش بیمازی و ویاش به تىلید مخلِ .مل ِملی بسای زفُ ایه ویاشهیا بیه بؽیس
ظه فسمان میدهد .ایه فسمانهای ظهگاوه مضتىای لاوىن وبیّی دز مستبه وفط وباتی بیه ؼیسس شییس
هعتىد:
الف) «هسفسد بسای شوده ماودن باید اش آب و هىا و غرای ظالم اظتفاده مىد».
ب) «هسفسد بسای ادامه صیات خىد باید ؼسایه زؼد مىاظب و ظ مت خى یػ زا فیساهم میسده و دز
بسابس بیمازیها اش خىد مسالبت مىد».
د) «بؽس بسای صفً وىَ خىد باید تىلید مخل مىد».
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 .4استىتاج حموىق (طبیعوی) بشوز اس لواوىن طبیعوی (در مزتبوه وفوس
وباتی)
داوعتیم صمىق وبیّی (ِ )Natural Rightsبازتاوید اش :ؼایعیتگیهایی میه خیدای متّیال
بهوىز وبیّی؛ یّىی بهوىز تکىیىی ،دز ورىد بؽس لساز داده اظت تا اوعان بتىاود با اظتیفای آوها بیه
ممالهای واال دظیتیابد .دلییل وریىد صمیىق وبیّیی لیاوىن وبیّیی ( )Natural Lawاظیت؛
بهِبازتدیگس با ؼىاخت لاوىن وبیّی میتىان صمىق (وبیّی) بؽس زا مؽف مسد .همچىیه داوعتیم
فسمانهای ِمل ِملی دز مستبه وفط وباتی بؽس دز زاظتای زظیدن به ظیّادت راوییدان ظیه گیصازه
اظت .ایه گصازهها اش تىره ِمل به مازمسدهای ظهگاوه تغریه ،زؼیدوومى و تىلیید مخیل میه اش لیىای
غاذیه ،مىمیه و مىلده وفط وباتی ـادز میؼىود ،دز زاظتای زظیدن به ظیّادت راوییدان بهدظیت
میآیىد .اش هسیک اش ایه گصازهها یک یا چىد صك گیاهی (وباتی) اش صمىق (وبیّیی) بؽیس بهدظیت
میآیىد.
پسظؽی مه دز ایىزا باید به آن پاظخ گفت ،آن اظت مه چگىویه اش هسییک اش گصازههیای لیاوىن
وبیّی دز مستبه گیاهی وفط بؽس یک یا چىد صك گیاهی فهمیده میؼیىود .دز پاظیخ اییه پسظیػ
میگىییم :گصازههای لاوىن وبیّی دز هسیک اش مساتیب ظیهگاوه وبیاتی ،صییىاوی و ِم ویی وفیط،

همگی فسمانهای ِملی هعتىد مه هدف آوهیا تیامیه ظیّادت بؽیس اظیت؛ بیهِبازتدیگس وتیزیه
اواِت اش هسیک اش ایه فسمانهای ِملی زظیدن بیه ظیّادت گییاهی ،صییىاوی و ِم ویی اظیت.
ظّادت گیاهی ِبازت اظت اش لرتی مه اوعان اش ازلای لىای وفط بؽس دز مستبیه وبیاتی (گییاهی)
وفیب او میؼىد .ازلای لىای وفط اش زاه تامیه ویاشهای آن ـىزت میگیسد.
ُ
مىلده دازد .بسای آوکه اوعان هسیک اش ایه لىا زا
داوعتیم وفط گیاهی بؽس ظه لىه غاذیه ،مىمیه و ِ
به ظّادت بسظاود ،باید ویاش آن زا زفُ مىد .زوؼه اظت مه زفُ ویاش لیىه غاذییه اش زاه تغرییه ظیالم،
اظتىؽاق اش هىای پاک و اظتساصت مىاظب اوزا میؼىد .بهایهدلیل ِمل ِملی بیه همیه اوعیانها
فسمان میدهد بسای صفً صیات خىد باید اش تغریه ظالم بهسه مىد ؼىود؛ بهِبازتدیگس تغریه ظالم
ممدمه و ِلت صفً صیات گیاهی اظت .اگس صفً صیات به لضاي ِملی امسی الش باؼید ،ممدمیه
آن ویص ورىب ِملی دازد؛ شیسا ایزاد ممدمه ذی الممدمهای مه وارب ِملی اظیت ،وریىب ِملیی
دازد؛ بىابسایه ولتی اوعان دز مّسق صکم ِمل به ورىب تغریه ظالم لساز میگیسد ،بیهوىز بیدیهی
میفهمد میه او وعیبت بیه تغرییه ظیالم صیك دازد .اگیس او صیك (یّىیی ؼایعیتگی) تغرییه ظیالم
ظالم ممدمه صفً صیات گیاهی اظت ،و صیات گیاهی صك بؽس اظت ،چىن اوعان دز تامیه آن بیه
ظّادت و لرت گیاهی میزظد ،هس آوچه مه ممدمه صفً صیات گیاهی باؼد ،ویص صك بؽیس اظیت.
همچىیه تامیه هس آوچه مه ممدمه تامیه صك تغریه ظالم باؼد ،ویص ورىب ِملی بدیهی دازد؛ شییسا
ایزاد ممدمه وارب ورىب بدیهی دازد.
بهایهدلیل اظت مه بس اظاض وٍسیه اظ می لاوىن وبیّی ،دزمی یابیم مه همیه صمیىق وبیّیی
بؽس امىزی هعتىد مه هم ورىب ِملی دازود و هم بهوىز بدیهی احبات پریسوید؛ شییسا همگیی چیه
بیواظىه ،مخل صمىق اولی و چه باواظىه ،مخل صمىق حاوىی ،1ممدمه ظّادت بؽس هعتىد .وریىب
دظت یابی به ظّادت ویص بسای بؽس امسی اظت مه بهوىز فىسی و با ِلم صمىزی دزک مییؼیىد و
به هیچ وره خىا دز آن زاه ودازد؛ شیسا ِلم صمىزی خىابسداز ویعت.
صاـل آوکه زیؽه و فلعفه ورىد هسیک اش صمىق گیاهی بؽس دز لىهای اش لیىای ظیهگاوه وفیط
وباتی اوعان ورىد دازدِ .مل ِملی به ممک ظه گصازه باال دز وٍسیه اظ می لاوىن وبیّیی ،هسییک

 .8بهشودی صمىق وبیّی اولی و حاوىی زا ؼسس میدهیم.
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ومیداؼت ،هسگص ِمل به او امس ومیمسد مه تغریه ظالم زا اوزا دهد؛ بىابسایه به دلیل آوکیه تغرییه
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اش ایه صكها زا چىن ممدمه اظتیفای صك صییات گییاهی هعیتىد ،بیهوىز بیدیهی و بیه ؼیسس شییس
میفهمد.

1و .4حك تغذیه سالم (امىیت غذایی)
تغریه ظالم مه امسوشه با وا امىیت غیرایی ؼیىاخته میؼیىد ،یکیی اش زوؼیهتسیه و مهمتیسیه
صكهای گیاهی بؽس اظت .مساد اش صك تغریه ظالم یا صك امىیت غرایی صك خىزدن و آؼیامیدن اش
مىاد غرایی ظالم (و ویص دفُ مىاد شائد و فاظد اش بدن) اظت .ایه صك اش اولیه فسمان بدیهی ِمل مه
مفاد لاوىن وبیّی دز مستبه وفط وباتی اظت ،بهدظت میآید .صمىق وبیّی بؽیس همیىازه اش لیاوىن
وبیّی بهدظت میآیىد .لىاویه وبیّی ویص بس دو دظتهاود :بسخی اش آوها بهوىز معتمیم اش لىای وفیط
و هدف اش آفسیىػ بؽس فهمیده میؼىود .به ایه دظته اش گصازهها لىاویه اولیه وبیّی میگىییم .دظته
128

دیگس لىاویه وبیّی آن گصازههای لاوىوی هعتىد مه اش گصازههای اولیه فهمیده میؼىود .به ایه گصازهها
لىاویه حاوىی وبیّی گفته میؼىد .اش گصازههای اولیه لاوىن وبیّی صمىق اولیه وبیّی و اش گصازههای
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حاوىی لاوىن وبیّی صمىق حاوىی وبیّی فهمیده میؼىد .صمىق حاوىی وبیّی همىازه ممدمه دظت
یابی به صمىق اولیه وبیّی بؽس هعتىد .به دلیل آوکه صك تغریه ظالم بهوىز معیتمیم اش ییک گیصازه
اولیه لاوىن وبیّی فهمیده میؼىد ،ایه صك دز گسوه صمىق اولیه وبیّی بؽس لساز دازد.
داوعتیم اولیه فسمان ِمل ِملی دز وٍسیه اظ می لاوىن وبیّیی دز مستبیه وفیط وبیاتی میه بیا
اظتىاد به مازمسد اولیه لىه وفط وباتی؛ یّىی لىه غاذیه ،ـادز مییؼیىدِ ،بیازت اظیت اش« :هسفیسد
بسای شوده ماودن باید اش آب و هىا و غرای ظالم اظتفاده مىد»( .والبی ،8941 ،ؾ.)848
بىابسایه خىزدن یا خىزاودن هسویىَ غیرای واظیالم مىریب شیسپیا گراؼیته صیك تغرییه ظیالم
میؼىد .امسوشه بیؽتس صمىق التفادی مه بهِىىان صمىق بؽس ؼىاخته میؼیىود ،اش ممیدمات صیك
امىیت غرایی بىده و بسای تأمیه آن صك مىزد تىره لساز میگیسود .گفتىی اظت همیه ممیدمات صیك
تغریه ظالم ،چه صمىق التفادی و چه غیسآن باؼىد ،هماوىد خى ِد آن صك ،رص صمىق وبیّی بؽیس

هعتىد ،اما چىن آن صمىق بهوىز معتمیم اش لاوىن وبیّی بهدظت ومیآیىد ،دز گسوه صكهای حاوىیه
وبیّی لساز داده میؼىود .ؼىاظایی و تّییه ایه صكها اش زاه تزسبه امکان پریس اظت.

1و1و .4حمىق (ثاوىی) طبیعی ممدمه حك تغذیه سالم
ِ
چىدیه صك وبیّی ممدمه اظتیفای صك تغریه ظالم هعتىد .به دلیل آوکه اظیتیفای صیك تغرییه
ظالم بسای زظیدن به مما اوعان مامل امسی الش اظت ،همه ممدمات آن ویص ورىب ِملیی بیدیهی
دازود؛ شیسا بدون اظتیفای ایه صكها ومیتىان ذی الممدمه؛ یّىی صك تغریه ظیالم زا اظیتیفا میسد.

1

ایه صمىق حاوىی وبیّی و بدیهی ِبازتاود اش.
حك داشته سزپزست (در تأمیه غذای سالم)
1و1و1وِ .4

اوعانها تا لبل اش ظىیىی مه بتىاوىد اش زاه معبوماز بسای خىد غرا تهیه مىىد ،بسای تأمیه غرای
ظالم به ظسپسظت ویاش دازود .ظسپسظت معی اظت مه تأمیه همیه ویاشمىیدیهای میادی و مّىیىی
شودگی فسد دیگس به ِهده اوظت .مّىای ظسپسظتی دز ایىزا متسادف با مّىای صماوت ویعت؛ بلکه
مّىایی ِا تس اش مّىای صماوت دازد .صماوت به مّىیای وگهیدازی اش میىدک اظیت ،دزصالیمیه
ظسپسظتی تا ولتی ادامه دازد مه ؼتؿ ویاشمىد بتىاوید ویاشهیای لیسوزی میادی و مّىیىی خیىد زا
هسمط دیگس باؼد.
داؼته ظسپسظت بهِىىان یکی اش صمىق وبیّی اوعان وه تىهیا شیسمزمىِیه صیك تغرییه ظیالم
اظت ،بلکه چىانمه بّدا خىاهیم گفت ،ایه صك شیسمزمىِه صك ظ مت و بهداؼیت (و دزمیان)
ویص اظت.
حك داشته پزستار تغذیه
2و1و1وِ .4

مساد اش پسظتاز تغریه دز ایىزا معی اظت مه وٌیفه خىزاویدن غیرا بیه ؼیتؿ دیگیس بسِهیده
اوظت .وىشادی مه متىلد میؼىد ،تا مدتی ویاشمىد مادز یا دایه اظت مه بیه او ؼییس بدهید؛ بىیابسایه
مادز و دایه پسظتاز تغریه وىشاد هعتىد .اگس وىشاد مادز یا دایه وداؼته باؼد ،ویاشمىد به ؼتؿ دیگسی
اظت مه ماز غرادهی به او زا اوزا دهد.
همچىیه بیمازان یا ظالمىداوی مه دز خىزدن غرا ویاشمىد دیگسان هعیتىد ،بیسای اظیتیفای صیك
صك داؼته پسظتاز تغریه تا شمیاوی بیسای ـیاصب صیك
صك داؼته پسظتاز تغریه دازودِ .
تغریه ظالم ِ
 .8احبات ورىب بسای ممدمه وارب امسی بدیهی اظت.
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بسآوزده مىد؛ هسچىد مه دز ظالهای مهىلت باؼد .ظسپسظت ممکه اظیت پیدز ،میادز ،فسشوید ییا
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صیك
حابت اظت مه او بتىاود بدون ویاش به پسظتاز ماز تغریه خىد زا به تىهیایی اوزیا دهید .هسچىید ِ
صك داؼته ظسپسظت ،اش ؼاخههای صك تغریه ظالم (امىیت غیرایی) اظیت؛
داؼته پسظتاز ،ماوىد ِ
اما زوؼه اظت مه ایه دو صك با یکدیگس تفاوت دازوید؛ چیىن متّلیك اییه دو صیك یکیی ویعیت.

صك داؼته ظسپسظت میتىاود اش ظسپسظت خىد بتىاهد بسایػ غیرا فیساهم
ـاصب صك باتىره به ِ

صك داؼته پسظتاز میتىاود اش پسظتازغ بتىاهد آن غیرای تهییه ؼیده زا
مىد ،دزصالیمه او دز پستى ِ
به او بتىزاود.

صك داؼته پسظتاز تغرییه بهدظیت میآیید میه
صك داؼته ظسپسظت دز تأمیه غرای ظالم و ِ
اش ِ

اوعان مىرىدی ذاتا ارتماِی اظت؛ شیسا او دظت مم دز مىدمی و ویص به هىگا بیمیازی ومیتىاوید
بدون ممک دیگسان شودگی خىد زا به هیچوره ادامه دهد.
3و1و1و .4حك مالکیت اعتباری
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مساد اش صك مالکیت صك تعله بس مملىک اظت بهوىزی مه مالک بتىاود به وضیىی مىلیىب دز

حقىق اسالمی /محمدحسین طالبی

مملىک خىیػ تفسف مىد .مالکیت بس دو وىَ اظت :صمیمی و اِتبازی 1.مالکیت صمیمیی اش ییک
وىَ زابىه ورىدی میان مالک و مملىک اوتصاَ میؼىد.
دز ممابل ،مالکیت اِتبازی ِبازت اظیت اش زابىیهای لیسازدادی (غیسوریىدی) مییان مالیک و
چیییصی خییازد اش ورییىد او مییه مالییک دز احییس آن میتىاویید دز آن چیییص تفییسفاتی خییاؾ ،ماوىیید
مفسفمسدن آن ،تغییسدادن آن و فسوخته آن ،اوزا دهد .فایده ایه وىَ مالکیت همان تعلىی اظت
مه مالک دز احس آن بس امىزی خازد اش دایسه ورىدی خىیػ پییدا میمىید .چىییه میالکیتی دز احیس
ولُ و اِتباز بهورىد میآید.

2

 .8ران الک ( )John Lockeفیلعىف ؼهیس اوگلیعی دز متاب مّسوف خىد با ِىىان دو زظاله دزبازه دولت (
 )Treatises of Governmentویص دز یک رمله بهوىز گرزا به هس دو وىَ مالکیت اؼازه مسده اظیت .وی دز اییه
رمله میگىید« :لاوىن وبیّت صکم میمىد همه اوعیانها دز بهیسه وزی اش صمیىق و امتییاشات وبیّیی خیىد بیا
یکدیگس معاوی باؼىد .ایه مامیابی وه تىها اش صفً مالکیت خىیػ؛ یّىی صیات ،آشادی و امیىال خیىد ،دز بسابیس
مصاصمتهای دیگسان ،بلکه اش صك مضاممه و به مزاشات زظاودن متزاوشان ویص بهدظت میآید» ( Locke, 1960,
 .)p. 323پیداظت الک به هس دو وىَ مالکیت (صمیمی و اِتبازی) اِتماد داؼته اظت .بهایهدلیل او دز ِبازت باال
هم مالکیت صمیمی زا ،مه دزبسدازوده امىزی مخل «صییات» و «آشادی» اظیت ،و هیم مالکییت اِتبیازی زا بیا وا ه
«امىال» (دازایی ها) وا بسده اظت.
 .2مالکیت اِتبازی ؼامل مالکیت اِیان خازری و مالکیت فکسی میؼىد .صك مالکیت فکسی ؼاخههای گىویاگىن
دازد .ایه صك امىزی زا مخل صك اختساَ دز ـىّت ،صك ازائه زاه صل مىاظب بیسای زفیُ مّمی ت ارتمیاِی ییا
Two

هس اوعان بسای اظتیفای صك تغریه ظالم باید غرای ظالم داؼته باؼد؛ یّىی مالک غرای ظیالم
باؼد؛ بهِبازتدیگس صك مالکیت اِتبازی یکی اش ممدمات صك تغریه ظالم (امىیت غرایی) اظت.
مىتاه ظته آوکه ،همچىان مه اگس اِمای بدن ،مملىک صمیمی اوعان وباؼىد ،او ومیتىاوید بیس
آوها تعله داؼته و دز آوها تفسف مىد و بىابسایه او ومیتىاود بیدون داؼیته مالکییت صمیمیی خیىد
وعبت به اِمای بدن خىیػ صك تغریه خىد زا اظتیفا مىد؛ همچىیه اگس اوعان مالیک (اِتبیازی)
غرا وباؼد ،ومیتىاود صك تغریه زا اظتیفا مىد .اشایه زو ،صك مالکییت اِتبیازی وییص ،هماوىید صیك
مالکیت صمیمی ،اش ممدمات صك تغریه ظالم اظت .ایه صك اش مباوی معلم صمىق التفادی بىده و
ویص اش ؼسایه اظتیفای صك اؼتغال و صك تزازت 1دز زاظیتای اظیتیفای صیك وبیّیی تغرییه ظیالم
اظت.
4و1و1و .4حك اشتغال (داشته شغل)

صك اؼتغال یکی دیگس اش صكهای حاوىی وبیّی بىده و ممدمه صك تغریه ظالم اظیت .اؼیتغال
بسای معاوی مه دز ظایه ظسپسظتی او شویدگی میمىىید ،معیبوماز مىید .اوعیان بیا معیب دزآمید
می تىاود صك تغریه ظالم زا بسای خىیػ و بسای افساد تضت تکفل خیىد اظیتیفا مىید .همچىیان میه
پیػتس گفتیم ،زوؼه اظت صك مالکیت (اِتبازی) ویص ؼسن اظتیفای صك اؼیتغال اظیت؛ بیه اییه
مّىا مه تا معی مىمئه وباؼد دز احس مازمسدن مالک دظتمصد میؼىد ،شیس باز زوذ اؼتغال ومیزود.
صك داؼته ؼغل یکی اش صمىق التفادی اوعانهاظت.
ِ
5و1و1و .4حك تجارت (خزید و فزوش)

دزآمید بهدظیتآمده
پط اش آوکه اوعان اش زاه اؼتغال معب دزآمد مسد ،بسای ایىکه او بتىاوید بیا
ِ

غرای ظالم خسیدازی مىد و اش ایه زاه صك خىد و افساد تضت تکفل خىد زا بس تغرییه ظیالم اظیتیفا
مىد ،باید صك تزازت؛ یّىی صك خسید غرای ظالم داؼته باؼد؛ بىیابسایه صیك تزیازت وییص یکیی
دیگس اش صكهای وبیّی التفادی بؽس اظت مه ورىد آن بسای اظتیفای صك تغرییه ظیالم لیسوزت
دازد.
رهاوی و ویص صك ابداَ وٍسیههای مضك فلعفی ،دزبسمی گیسد.
 8.بهشودی دزبازه صك اؼتغال و صك تزازت ظته خىاهیم گفت.
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به مّىای آن اظت مه هسفسد بتىاود بسای تأمیه ویاشمىدیهای مادی ،اش رمله تهیه غرا بیسای خیىد و
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6و1و1و .4حك تصزف در طبیعت

گاه ممکه اظت اوعان بسای دظتیابی به غرای ظیالم ،الش باؼید دز مضییه شیعیت خیىیػ
تفسف مىد؛ بسایومىوه او باید مزاش باؼد اش میىه دزختان یا مىافُ صیىاوات تغرییه مىید .همچىییه
بسای معب دزآمد به مىٍىز تأمیه مّاغ ظالم دز رهت اظتیفای صك تغریه ظالم ،وی بایید ُمزیاش
باؼد دز وبیّت تفسف مىد؛ بسایومىوه اوعان بایید ُمزیاش باؼید بیه امتؽیاف مّیادن ظیىضی ییا

شیسشمیىی بپسداشد ،یا به امس مؽاوزشی و تفسف دز آب و خاک زوی بیاوزد.
دز یک م  ،صك تفسف دز وبیّت اش ممدمات صك وبیّی تغریه ظالم اظت؛ خىاه بیواظىه
اش ممدمات صك تغریه باؼد و خىاه با واظىه صك وبیّی اؼتغال ،ممدمه صك تغریه ظالم لساز گیسد.
دز هس یک اش دو ـىزت ،صك تفسف دز وبیّت صمی اش صمىق وبیّی التفادی بؽس اظت.
او با اظتفاده اش صمىق وبیّی التفادی میتىاود ظىش شودگی خىد و دیگس ؼیهسوودان زا بهبیىد
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بتؽیده و دز خىزدن و آؼامیدن ،ظ مت ،معکه و دیگس صكهای وبیّیی بیه زفیاه بیؽیتس بسظید؛
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بىابسایه صكهای وبیّی التفادی ،مخل صك تزازت (خسید و فسوغ) و دیگس مّیام ت باشزگیاوی،
صك اؼتغال و صك تفسف دز مىابُ وبیّی مىرىد دز مضیه شیعت ،همگی اش ممدمات صك تغرییه
ظالم هعتىد.
7و1و1و .4حك بز محیط سیست سالم

گفتیم مه صك تفسف دز وبیّت یکی اش صمىق معلم وبیّی بؽس اظت .ایه تفیسف وبایید بیه
گىوهای باؼد مه مضیه شیعت بؽس زا اش ظ مت باشدازد؛ شیسا تهیه آب و غرای ظالم اش وبیّیت دز
ـىزتی امکان دازد مه مضیه شیعت وبیّی بؽس ظالم باؼد .اگس مىیابُ ظیىضی ییا شیسشمیىیی آب
آؼامیدوی بؽس آلىده به مىاد ظمی ؼىود ،یا اگس مىاد اولیه غرای بؽس با اوىاَ ظمى آلىده ؼیىود ،ییا
اگس مسه شمیه به اوداشهای گس ؼىد مه مؽاوزشی بس زوی شمیه ظتت ؼىد ،یا اگس بازانهای اظییدی
بس شمیه فساگیس ؼىود و یا اگس ،...بؽس ومیتىاود به غرای ظالم دظت یابد؛ بىیابسایه صیك بیس مضییه
شیعت ظالم یکی اش صمىق وبیّی بؽس اظت مه دز ایه وگاه ممدمه صك تغریه ظالم لساز میگیسد.
صك بس مضیه شیعت ظالم یکی اش مفادیك صمیىق همبعیتگی ( )Solidarity Rightsاظیت
مه امسوشه بهِىىان وعل ظى صمىق بؽس ؼىاخته میؼىد .متأظفاوه هیچیک اش میخاقهای بیهالمللی
صمىق بؽس ،ایه صك زا بهمخابه صمىق بؽس مىسس وکسدهاود (ومیل و ِعیکسی ،8919 ،ؾ .)92بیاایه

همه ،مىؽىز رهاوی وبیّت مفىب مزمُ ِمىمی ظاشمان ملل متضد (لىّىامه  98/8مفیىب 28

امتبس  ) 8412دز اـىل  89تا  29به ؼیىه ارسای اـىل مسبىن به صك مضیه شیعیت و صفاٌیت اش
آن اختفاؾ یافته اظت .همچىیه مىاد  8تا  81اِ میه زیى ویص لىاِد مؽابه زا بیان میمىد.

حك تىفس در هىای پاک
2وِ .4
داوعتیم اولیه گصازه لاوىن وبیّی دز مستبه وفط وباتی ِبازت اظت اش« :هسفسد بسای شوده ماویدن
باید اش آب و هىا و غرای ظالم اظتفاده مىد» (والبی ،8941 ،ؾ.)848
بساظاض ایه گصازه لاوىن وبیّی ،بؽس بسای شوده ماودن ،باید افیصون بیس غیرای ظیالم ،اش هیىای
ظالم ویص اظتفاده مىد؛ بىابسایه صك تىفط دز هىای پاک ،هماوىد صك تغریه ظیالم ،اش زوؼیهتسیه و
مهمتسیه صكهای اولیه وبیّی بؽس دز مستبه وفط وبیاتی بیىده و اش ؼیاخههای صیك صییات وبیاتی
اظت؛ اشایهزو هسگىوه مازی مه مىرب آلىدگی هىا ؼىد ،مىریب شیسپاگراؼیته اییه صیك وبیّیی
اوعانها ؼده و ٌلم به آوها خىاهد بىد .صك تىفط دز هىای پاک خىد بتؽی اش صك وبیّی بؽس بیس
آلىدگی هىا مساتب متتلف دازد .ظیگازمؽییدن دز فمیاهای بعیته ،اظیتفاده اش وظیائه وملییه
دودشا ،مفسف مىاد ظىختىی پسخىس دز ؼهسها یا دز صاؼییه ؼیهسها ،مخیل مفیسف وفیت میىزه دز
مىزههای آرسپصی ،و ویص اظتفاده اش ماؼیهآالت ـىّتی آلىدهمىىیده هیىا دز مازخاویههای ؼیهسی،
مخل مازخاوههای ظاشوده گچ و ظیمان ،همچىیه تىلید مىاد ظمی و گاشهای ؼییمیایی و اظیتفاده اش
آوها بسای اش بیه بسدن دؼمه و ...همگی اش مفادیك گىواگىن آلىدگی هىا هعیتىد .همیه اییه میىازد
لد صمىق بؽس بىده و دولت وٌیفه رلىگیسی اش آوها زا به ِهده دازد.
بىابسآوچه گفته ؼد ،اش اولیه فسمان لاوىن وبیّی دز مستبه وفط وبیاتی دو صیك وبیّیی بهدظیت
میآیىد :صك تغریه ظالم و صك تىفط دز هىای پاک .هس یک اش ایه دو صك ،صك اولی وبیّیی بؽیس
اظت؛ شیسا هسیک اش آوها بهوىز معتمیم اش لاوىن وبیّی فهمیده میؼىود.
صك تغریه ظالم ویص ممدماتی دازد مه هسییک اش آوهیا صیك حیاوىی وبیّیی اظیت؛ شییسا بیهوىز
معتمیم اش لاوىن وبیّی اظتىبان ومیؼىود ،بلکه همه آوها به واظىه صك تغریه ظالم دز گسوه صمىق
صك داؼته ظسپسظیت دز تیأمیه غیرای ظیالم،
وبیّی بؽس لساز میگیسود .ایه صمىق ِبازتاود اشِ :
صك داؼته پسظتاز تغریه ،صك مالکیت اِتبازی ،صك اؼتغال ،صك تزازت ،صك تفسف دز وبیّیت
ِ
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مضیه شیعت ظالم اظت.
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و صك بس مضیه شیعت ظالم .بیان ومىدازی مىلب باال به ؼسس شیس اظت.
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مضتىای وٍسیه اظ می لاوىن وبیّی دز مستبه وفط وبیاتی بؽیس ظیه گیصازه ِملیی اظیت میه اش
امکاوات وبیّی بؽس دز ایه مستبه اش وفط دز زاظتای زظیدن به ظّادت راویدان بهدظیت میآیىید.
صمىق وبیّی بؽس دز مستبه وفط وباتی ،یا به ِبازتی صمىق بؽس ،اش اییه گصازههیای ِملیی فهمییده
ُ
میؼىودِ .مل ِملی تامىىن اش اولیه گیصازه لیاوىن وبیّیی ویه صیك وبیّیی زا بیهوىز معیتمیم ییا
وامعتمیم بهدظت آوزد .ایىک دظتهای دیگس اش صكهیای وبیّیی گییاهی زا بسزظیی مییمىیم میه اش
دومیه گصازه لاوىن وبیّی دز مستبه وفط وباتی فهمیده میؼىود .زیؽه و فلعفه ورىدی اییه صكهیا
همگی دز لىه مىمیه وفط وباتی بؽس ورىد دازد .مازمسد ایه لىه زؼدوومى مىلىب اظت.

3و .4حك بز سالمت
دومیه فسمان ِملی اش فسامیه ظهگاوه لاوىن وبیّی دز مستبه وفط وباتی باتىریه بیه میازمسد لیىه

ُمىمیه (زؼددهىده اِما) ـادز میؼىد .مفاد ایه فسمان ِبازت اظت اش آوکه« :هسفیسد بیسای ادامیه
صیات خىد باید ؼسایه زؼد مىاظب و ظ مت خى یػ زا فساهم مسده و دز بسابس بیمازیهیا اش خیىد
مسالبت مىد»( .همان).
ایه فسمان لاوىن وبیّی دو بتػ دازد .اش هس بتػ یک صك وبیّی فهمیده میؼىد؛ بىابسایه اش
ایه گصازه لاوىن وبیّی دو صك وبیّی بهدظت میآید :صك بس ظ مت و صك بهداؼیتِ .میل بؽیس

صك بس ظ مت زا اش لعمت اول فسمان باال میفهمد .ایه صك هم بس داؼته ظ مت و هم بس صفیً
آن اش هس زاه ممکه تأمید میمىد .صك بس ظ مت هم ظی مت رعیماوی و هیم ظی مت زواویی زا
دزبسمیگیسد .اش دومیه بتػ فسمان باال صك بهداؼت فهمیده میؼىد .صك بهداؼت صمی وبیّیی
اظت مه به پیؽگیسی اش بیمازی و دزمان پط اش بیمازی تىره میمىد.
طبیعی ممدمه حك بز سالمت
1و3و .4حمىق ثاوىی
ِ
هس اوعان بسای اظتیفای صك بس ظ مت ،باید تّدادی صمىق وبیّی زا مه ممدمه اظیتیفای صیك
حاوىی وبیّی ِبازتاود اش:
بس ظ مت هعتىد ،اظتیفا مىد .ایه صمىق ِ
1و1و3و .4حك ورسش

مساد اش وزشغ اوزا همه صسمتهای بدوی اظت مه به ظ مت رعمی و زواویی اوعیان ممیک
میمىد .وزشغ دز ایه تّسیف ،اوىاَ گىواگىن دز ظىىس متتلیف دازد؛ بسایومىویه ییک پییادهزوی

زوؼه اظت مه فّالیتهای وٍا مىد ویص میه امیسوشه دز دوییا بیا ِىیاویىی ؼىاختهؼیده ،ؼیاخههای
گىواگىن وزشغهای لهسماوی و غیسلهسماوی زا تؽکیل میدهىد ،همگی وزشغ هعتىد.
صاـل آوکه ،دز تّسیف باال به هسگىوه فّالیت فیصیکی مه ظی مت رعیمی و زواویی اوعیان زا
تییامیه مىیید ،وزشغ گفتییه میؼییىد .صییك وزشغمییسدن ظییبب اظییتیفای صییك بییس ظی مت بییىده و
شیسمزمىِه آن اظت .بهایهدلیل صك وزشغمسدن هماوىد صك بس ظ مت یکی اش صمىق وبیّی هس
اوعان اظت.
2و1و3و .4حك تفزیحات سالم

یکی دیگس اش ِیىاملی میه دز ظی مت اوعیان تیأحیس چؽیمگیس دازد ،تفسیضیات ظیالم اظیت.
تفسیضات ظالم ملیه امىزی هعیتىد میه دز اوعیان ایزیاد وؽیان میسده و اش واهىزازیهیای زواویی
رلىگیسی میمىىد .ایه امىز دز اوعانهای متتلف متفاوتىد .زفته به معافست و دیدن مىاٌس وبیّی
یا مفىىِی شیبا بسای بیؽتس اوعانها وؽانآوز بىده و ومىوههایی اش تفسیضات ظالم هعیتىد ،هسچىید
ممکه اظت چىیه مازهایی بسای بّمی افساد ؼادابی وداؼته و ؼادابی او با چیص دیگسی تأمیه ؼىد.

حقىق اسالمی /فلسفه حقىق طبیعی گیاهی بشر

ظاده وىِی وزشغ اظت ،همچىانمه اوزا مازهای ظتت ،مخل مازگسی دز مازهای ظاختماوی میه
دز آوها ماهیچههای بدن دز فّالیتهای اوس ی َبس به ماز گسفته میؼىود ،ویص وزشغ اظت .همچىییه
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گاهی مىالّه یک متاب داظتان یا فکاهی بسای بسخی افساد وؽانآوز اظت .همچىیه ممکه اظیت،
بسای بسخی اؼتاؾ دیدن یک فیلم ظیىمایی یا ؼیىیدن ییک لىّیه مىظییمی ییا تماؼیای معیابمه
وزشؼی تفسیضات ظالم باؼىد.
صاـل آوکه تفسیضات ظیالم بیه ظی مت زواویی اوعیانها ممیک میمىىید و بیهایهدلیل صیك
تفسیضات ظالم اش ؼاخههای صك بیس ظی مت بیىده و اظیتیفای آن بیه اظیتیفای صیك بیس ظی مت
میاوزامد .صك تفسیضات ظالم ،هماوىد صك بس ظ مت ،اش صمىق وبیّی گیاهی اوعان اظت.
3و1و3و .4حك مسکه

معکه اظم مکان بىده و به مّىای مضل ظکىوت اظت .ظکىوت یّىی آزامػ؛ بىابسایه معیکه
به مّىای مضل آزامػ اظت؛ مضلی مه دز آوزا آزامػ اوعان صفً میؼىد .داؼته معکه یکیی اش
ؼسایه الش بسای صفً ظ مت هس اوعان اظت .معکه ِبازت اظت اش مضل شودگی مىاظب مه هس
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اوعان با آزا گسفته دز آن میتىاود هم اش ظ مت رعمی و زوصی خىد صساظت مىد و هیم ؼیسایه

حقىق اسالمی /محمدحسین طالبی

معاِد بسای زؼد و تکامل مادی و مّىىی خىیػ زا دز آن فساهم مىد.
معکه مىاظب ،افصون بس ایزاد آزامػ بسای هس فسد ،او زا اش آظیب زظیدن اش ظىی هیس مىریىد
مصاصم صفً میمىد .مصاصمان ظ مت بؽس اوىاَ گىواگىن دازود .ویسوضهای متتلفی مه دز فمیا
مىتؽس میؼىود ،صؽسات مىذی ،صیىاوات مصاصم ،مخل پسودگان و خصودگان و دزویدگان و غییسآن ،و
ویص اوعانهای بصهکاز مه دز رامّه بسای دیگسان ایزاد مصاصمت میمىىد و همچىیه معیاوی میه بیا
دیگسان خفىمت دازود ،همگی به وىِی مصاصم ظ مت رعیمی و زوصیی افیساد هعیتىد .معیکه
مىرىدات مصاصم مه ظ مت اوعیانها زا بیه خىیس
میتىاود اش شیانهای واؼی اش مصاصمتهای ایه
ِ
میاوداشود ،به خىبی رلىگیسی مىد.

بىابسایه صك معکه یکی اش ممدمات اظتیفای صك وبیّی ظ مت بىده و بیهایهدلیل اش صمیىق
حاوىی وبیّی هساوعان دز مستبه وفط وباتی اظت.
4و1و3و .4حك پىشاک

یکی دیگس اش ؼسایه الش بسای صفً ظ مت اوعان داؼته پىؼاک مىاظب اظت .لباض مىاظب
وه تىها رعم اوعان زا اش ظسما ،گسما و بسخی امىز وام یم ،مخل ویػ بسخیی صؽیسات ییا خصویدگان
صفً میمىد ،بلکه به لضاي زوصی ویص تأحیسی لابل تىره دز زوان آدمی دازد.

صك پىؼاک بسای هس اوعان صك حاوىی وبیّی و گییاهی اظیت؛ چیىن ممدمیه صیك وبیّیی بیس
ظ مت اظت.
حك داشته سزپزست (در امىر سالمت)
5و1و3وِ .4

به دلیل آوکه اوعان اش مىدمی باید اش صك بس ظ متػ مسالبت ؼىد ،و او بیه تىهیایی اش اظیتیفای
چىیه صمی واتىان اظت ،وی دز اوزا امىز مسبىن به ظ مت به ظسپسظت ویاش دازد .زوؼیه اظیت
صك داؼته ظسپسظت دز امىز مسبىن به ظ مت اختفاؾ به مىدمان ودازد ،بلکه همیه معیاوی
مه ِ
مه واتىاوی رعمی یا مّلىلیت ذهىی دازود ،دز امىز مسبىن به اظیتیفای صیك وبیّیی ظی مت ،بیه

صك داؼته ظسپسظت دز امىز مسبىن به ظ مت صمی اش صمىق حاوىی
ظسپسظت ویاش دازود؛ بىابسایه ِ

وبیّی و گیاهی بؽس اظت.

حك داشته پزستار (در امىر سالمت)
6و1و3وِ .4

داوعتیم صك بس ظ مت صمی وبیّی اظت و اش لعمت اول دومیه فسمان ِمل ِملی دز وٍسییه
خىیػ دز زاظتای اظتیفای صك بس ظ مت ،همچىان مه به پسظتاز تغریه ویاش دازد ،دز امىز مسبیىن
به ظ مت ویص به پسظتاز ویاشمىد اظت؛ شییسا او لیادز ویعیت دز دوزه ویىشادی و پیط اش آن تیا پاییان
صك داؼته پسظتاز ظ مت ،هماوىد صك داؼیته
ظالهای مىدمی اش ظ مت خىیػ پاظدازی مىدِ .
پسظتاز تغریه ،اختفاؾ به شمان وفىلیت اوعان ودازد ،بلکه بساظاض مفاد صك بس ظی مت ،هسگیاه
اوعان دز ؼسایىی لساز داؼته باؼد مه وتىاود اش ظ مت خىیػ صساظت مىد ،خىاه مىدک باؼید ییا
صیك داؼیته پسظیتاز دز امیىز مسبیىن بیه
بیماز ویا آوکه بس احس ظالتىزدگی شمیه گیس ؼیده باؼیدِ ،

ظ مت زا دازد.

صك داؼته ظسپسظت و پسظتاز دز امىز مسبىن به ظ مت بهدظت میآید مه اوعان دز
اش ایه دو ِ

ذات خىد مىرىدی ارتماِی اظت؛ شیسا او به هیچوره ومیتىاود بدون ممیک دیگیسان اش ظی مت
خىد صساظت مسده و شودگی خىد زا دز ایه دویا ادامه دهد .گفتىی اظت همه ممدمات صك وبیّی بس
صیك داؼیته پسظیتاز دز امیىز مسبیىن بیه
ظ مت صمىق حاوىی وبیّی و گیاهی هعتىد .بهایهدلیل ِ
ظ مت ویص صك حاوىی وبیّی و گیاهی اظت؛ شیسا ایه صك وییص ممدمیه صیك وبیّیی و گییاهی بیس

ظ مت اظت.
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اظ می لاوىن وبیّی فهمیده میؼىد .هس اوعان دز دوزان مىدمی خىد بیسای صفاٌیت اش ظی مت

137

7و1و3و .4حك بهداشت (و درمان)

پیػتس گفتیم دومیه صمی مه اش دومیه فسمیان لیاوىن وبیّیی دز مستبیه وفیط وبیاتی دز وٍسییه
اظ می لاوىن وبیّی بهدظت میآید ،صك بهداؼت اظت .ایه صك اش لعمت دو فسمان پیػگفتیه
فهمیده میؼىد .لعمت دو آن فسمان اییه بیىد« :هسفیسد بیسای ادامیه صییات خیىد بایید دز بسابیس
بیمازیها اش خىد مسالبت مىد»( .والبی ،8941 ،ؾ.)848
ایه بتػ اش فسمان ِملی بس لصو صك بهداؼت بسای هساوعان داللت میمىد .صك بهداؼت بیس
پیؽگیسی اش بیمازی و دزمان پط اش آن تأمید میمىد .گیاهی بیه صیك بهداؼیت ،صیك بهداؼیت و
دزمان هم گفته میؼىد.
2و3و .4حمىق ثاوىی طبیعی ممدمه حك بهداشت (و درمان)
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امىزی مه به پیؽگیسی اش بیمازی یا دزمان آن ممک میمىىدِ ،ىاـس صك بهداؼیت (و دزمیان)
هعتىد .بسای اظتیفای ایه صك وبیّی باید چىد صك وبیّی دیگس مه ممدمه اظتیفای صیك بهداؼیت
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هعتىد ،اظتیفا ؼىود .ایه صمىق ِبازتاود اش :صك تأمیه خیدمات ارتمیاِی دز امیىز مسبیىن بیه
بهداؼت و دزمان ،صك امىیت بهداؼتی ،صك داؼیته ظسپسظیت دز امیىز بهداؼیتی و صیك داؼیته
پسظتاز دز آن امىز .تىلیش بیؽتس دزبازه هسیک اش ایه صمىق به ؼسس ذیل اظت:
1و2و3و .4حك تأمیه خدمات اجتماعی (در امىر بهداشت و درمان)

صك تأمیه خدمات ارتماِی دز امىز بهداؼیت و دزمیان یکیی اش ممیدمات صیك بهداؼیت (و
دزمان) اظت .صك تأمیه خدمات ارتماِی دز امىز بهداؼت و دزمان صمی حاوىی و وبیّی اظت؛
شیسا ایه صك ممدمه صك وبیّی بهداؼت اظت .ایه صك امىزی مخل وامعیىاظیىن بسای پیؽگیسی اش
بیمازیها و دزمان افساد مبت به بیمازی زا دزبسدازد.
2و2و3و .4حك امىیت بهداشتی

امىیت بهداؼتی ،ایمىی مامل دز امىز بهداؼتی دز مضیه شودگی اوعیان اظیت؛ بیهِبازتدیگس
فماهایی مه به لضاي بهداؼتی بسای اوعانها مضیىی امه باؼىد؛ یّىی به اوىاَ ویسوضهای مهلک
یا بیمازیشا آلىده وباؼىد ،امىیت بهداؼتی دازود.
صك وبیّی هس اوعان اظت مه مضیه شودگی او به لضاي بهداؼتی ایمیه باؼید؛ بیهِبازتدیگس

مضیه شودگی اوعان وباید اش وٍس بهداؼتی بههیچوره آلیىده باؼید؛ شییسا آلیىدگی بهداؼیتی ظیبب
ات ف صك بهداؼت اوعان ؼده و ظ مت او زا مه اش صمىق گیاهی اوعان اظت ،به خىس میاوداشد.
بسایه اظاض ،اگس مضیه شیعت اوعانها به هس دلیل و اش هس زاهی آ لىده ؼىد ،ایه آلیىدگی بایید بیه
ظسِت بسوسف ؼىد تا به ظ مت اوعان آظیبی وسظد.
صك امىیت بهداؼتی اش صمىق حاوىی وبیّی بؽس اظت؛ شیسا ممدمیه صیك وبیّیی بهداؼیت (و
دزمان) اظت .صك امىیت بهداؼتی دز شودگی اوعانها صمی فساگیس اظت بهوىزی مه ایه صك صتی
اولیه ظاِتهای بهورىد آمدن اوعان زا بهـىزت رىیه دزبسمیگیسد .بهایهدلیل رىیه اوعیان وییص
باید اش هسگىوه آلىدگی رعمی ایمه باؼد؛ بىابسایه ظمه رىیه چه دزصالت وىفیهای ،ممیغهای ییا
اظتتىاوی مه وفط وباتی دازد و چه بّد اش آن ممىىَ اظت؛ شیسا متالف صك بهداؼت اظت.
حك داشته سزپزست در امىر بهداشت
3و2و3وِ .4

پیػتس گفتیم هس اوعان واتىان ،خسدظال باؼد یا بصزگعال ،صك دازد بسای اظیتیفای صیك تغرییه
داؼته ظسپسظت دز امىز بهداؼتی ویص یکیی اش اظیباب اظیتیفای صیك وبیّیی بهداؼیت دز شمیان
وفىلیت و ویص یکی اش ِلتهای تأمیه صك بهداؼت افساد واتىان اظت ،وتیزه میگیسیم مه هس اوعان
واتىان ،خسدظال باؼد یا بصزگعال ،صك وبیّی دازد دز امىز بهداؼتی ویص ظسپسظتی داؼته باؼید میه
متکفل امىز بهداؼتی اوظت.
حك داشته پزستار در امىر بهداشت
4و2و3وِ .4

همچىان مه داؼته پسظتاز دز امىز مسبىن به صك وبیّی تغریه ظالم و دز امیىز مسبیىن بیه صیك
ظ مت اش صمىق وبیّی اوعان دز شمان وفىلیت و به هىگا واتىاوی دز بصزگعالی اظیت ،همچىییه
داؼته پسظتاز بسای اظتیفای صك بهداؼیت (و دزمیان) وییص بیهِىىان صیك وبیّیی اوعیان دز شمیان
خسدظالی ،و اگس واتىان باؼد دز شمان بصزگعالی ،ؼىاخته میؼىد.
صاـل آوکه ،اش دومیه فسمان لاوىن وبیّی دز مستبه وفط وباتی صكهای وبیّیی شییس بهدظیت
میآیىد :صك ظ مت و صك بهداؼت (و دزمان) .هسیک اش اییه دو صیك ،چیىن بیهوىز معیتمیم اش
لاوىن وبیّی فهمیده میؼىود ،صك اولی وبیّی بىده و ممدمات آوها صمىق حاوىی وبیّیی هعیتىد.
ممدمات صك ظ مت ِبازتاود اش :صك وزشغ ،صك تفسیضات ظالم ،صك معیکه ،صیك پىؼیاک،
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ظالم و صك ظ مت خىیػ ظسپسظتی داؼته باؼد مه ایه صمىق او زا تیأمیه مىید .بیه دلییل آوکیه،
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صك داؼته پسظتاز دز آن امىز.
صك داؼته ظسپسظت دز امىز ظ مت و ِ
ِ

صمىق حاوىی وبیّی ممدمه صك بهداؼت (و دزمیان) وییص ِبازتاوید اش :صیك تیأمیه خیدمات

ارتماِی دز امىز بهداؼت و دزمان ،صك امىیت بهداؼتی ،صك داؼته ظسپسظت دز امىز بهداؼیت
و صك داؼته پسظتاز دز آن امىز.
بیان ومىدازی مىلب باال به ؼسس ذیل اظت:
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داوعتیم مضتىای وٍسیه اظ می لاوىن وبیّی دز مستبه وفط وباتی بؽس ظه گصازه ِملی اظت میه
اش امکاوات وبیّی بؽس دز ایه مستبیه اش وفیط دز زاظیتای زظییدن بیه ظیّادت راوییدان بهدظیت

میآیىد .صمىق وبیّی بؽس دز مستبه وفط وباتی؛ یّىی صمیىق گییاهی او ،اش اییه گصازههیای ِملیی
بهدظت میآیىد .تامىىن ِمل ِملی  28وىَ صك گیاهی بؽیس زا بیهوىز معیتمیم ییا وامعیتمیم اش دو
گصازه لاوىن وبیّی دز مستبه وفط وباتی مؽف مسد .ایىک دظتهای دیگس اش صكهای وبیّی زا بسزظی
می مىیم مه اش ظىمیه گصازه ـادزؼیده اش ِمیل ِملیی دز وٍسییه اظی می لیاوىن وبیّیی فهمییده
میؼىود.

4و .4حك فزسودآوری
صك فسشودآوزی یا صك تىلید مخل یکی دیگس اش صكهای وبیّی هس اوعان اظت .ایه صك آخسیه
صك اولی وبیّی بؽس دز مستبه وفط وباتی اظت مه بهوىز بدیهی اش ظىمیه گصازه لاوىن وبیّیی بیاال
فهمیده میؼىد .مضتىای گصازه لاوىن وبیّی مه مىرهظاش صك فسشودآوزی اظیتِ ،بیازت اظیت اش
ایىکه« :بؽس بسای صفً وىَ خىد باید تىلید مخل مىد»( .والبی ،8941 ،ؾ.)848
دیگس صكهای وبیّی اوعان مه پیػتس گفته ؼد ،همگی بسای صفً صیات وباتی هس فسد اوعیان
صمىق وباتی بؽس مهمتس اظت .خدای متّال گسایػ به رىط متالف زا دز ذات همه اوعیانها لیساز
داده تا آوها وىَ بؽس زا اش زاه تىلید مخل صفً مىىد .بدیهی اظت فسشویدآوزی هسچىید هماوىید دیگیس
صمىق وبیّی ،صمی همگاوی اظت؛ یّىی همه اوعانها صك تىلید مخل دازوید ،امیا اظیتیفای آن بیس
یکایک افساد بؽس ،به اـى س فمهی ،ورىب ِیىیی ویدازد؛ بلکیه وریىبػ اش ویىَ وریىب مفیایی
اظت .دلیل ایه امس آن اظت مه فلعفه ورىد ایه صك بمای وىَ بؽس اظت؛ بىیابسایه فسشویدآوزی بیه
اـى س فمهی وارب مفایی (و وه ِیىی) اظت؛ یّىی بس وىَ بؽس وارب اظیت بیسای صفیً بمیای
خىد تىلید مخل مىد .ایه دزصالی اظت مه اظتیفای دیگس صكهیای وبیّیی بؽیس بیس یکاییک افیساد
ورىب ِیىی دازد.
با ایه همه ،اش وگاه فلعفی به وٍس میزظد فسشودآوزی وه تىها بسای صفً وىَ ،بلکیه بیسای بمیای
فسد ویص ورىب ِیىی ِملی دازد .تىلیش آوکه ،همه میا اوعیانها دز ظسؼیت خیىد بیه بمیای خیىد
می اودیؽیم و میل دازیم بیؽتس دز ایه رهان مادی شودگی مىیم .همچىان مه بیؽتس شوده ماودن ما دز
ایه رهان یک ـىزت اش بمای ماظت ،بمای هساوعان اش زاههای دیگس ویص امکان پیریس اظیت .بیالی
ماودن آحاز ورىدی هس اوعان پط اش مسگ بدن ،مخل اوتؽاز ِلى آن ؼیتؿ ،ییا بسریا ماویدن آحیاز
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اظت؛ اما صك فسشودآوزی بسای صفً صیات وىَ بؽس اظیت .بیهایهدلیل صیك فسشویدآوزی اش دیگیس

141

مهازتهایی مه او دز شودگی داؼته ،ویص وىَ دیگسی اش بمای هس فسد اوعیان اظیت .بیا اییه وگیاه ،دز
فسشودآوزی ویص وىِی بمای پدز و مادز ورىد دازد؛ شیسا آوها ظبب ایزیاد فسشویدان خیىد مییؼیىود؛
بىابسایه به دلیل آوکه هس اوعان بمای خىد زا میرىید ،و دز فسشودآوزی ویص بمای اوعان (پدز و مادز)
اظت؛ دزوتیزه یکی اش امىزی مه هس اوعان بهوىز وبیّی بمای خىد زا دز آن رعته و بسای آن ت غ
میمىد ،تىلید مخل و پسوزغ فسشودان اظت .بهایهدلیل دز زوایات اظ می ،یکیی اش امیىزی میه بیا
ِىىان «البالیات الفالضات» مّسفی ؼده اظت ،داؼته فسشود ویک اظت.
زوؼه اظت هس امسی مه ممدمه اظتیفای صك فسشودآوزی باؼد ،به تبیُ اییه صیك ،ویىِی صیك
حاوىی وبیّی اظت .صمىق وبیّی مه میتىاوىد ممدمه اظتیفای صك فسشودآوزی باؼىد ،به ؼسس ذیل
هعتىد:
1و4و .4حك اسدواج
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ممفىد اش اشدواد دز ایه بضج ِمل شواؼىیی میان مسد و شن بالغ اظت .ایه ِمل آحاز گىواگىن
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دز شودگی بؽس دازد .بسخی اش آن آحاز خىد صك وبیّی بؽس دز مساتب متتلف صیات اوعان هعتىد.
بسایومىوه اشدواد به صفً ظ مت زواوی افساد و ایزاد تّادل زوصیی دز آوهیا ممیک مییمىید؛
بىابسایه اشدواد یکی اش زاههای ایزاد آزامػ زواوی دز افساد بىده و دز بیؽتس مىازد ،تأمیهمىىیده صیك
بس ظ مت اظت .چىانمه پیػتس گفته ؼد ،صك بس ظ مت صك وبیّی بؽس دز مستبیه وفیط وبیاتی
بىده و شیسمزمىِه صك صیات گیاهی اظت.
همچىیه تمىیت مىتسل وفط دز بسابس وظىظههای ؼیىاوی دز امىز رىعی مه به صفً اخی ق و
دیه دازی اوعان میاوزامد ،یکی دیگس اش آحاز اشدواد اظت 1.افصون بس آوهیا ،فسشویدآوزی وییص یکیی
دیگس اش آحاز مهم اشدواد اظت .بضج ما دزبازه اشدواد دز اییه لعیمت اش وگیازغ مسبیىن بیه صیك
فسشودآوزی اظت .چىن صك فسشودآوزی یکی اش صمىق وبیّی بؽس دز مستبه صییات گییاهی بیىده و
تىها زاه زظیدن به ایه صك ،اشدوادمسدن اظت؛ دزوتیزه اشدواد ویص صمی وبیّی بسای بؽیس ؼیىاخته
میؼىد.

 .8بساظاض وٍسیه اظ می لاوىن وبیّی ،بصزگتسیه؛ یّىی مهمتسیه ،صك وبیّی بؽس صك اخ ق میدازی و دییهدازی
اظت .ایه صك همه صكهای بؽسی زا به خىد ممید میمىد؛ بىابسایه اگس میان صك دیهدازی و دیگس صكهای بؽسی
تصاصمی والُ ؼىد ،صك دیهدازی ممد اظت.

با التفات به فلعفه ورىد صك اشدواد و آحاز ایه صك ،میتىان به ایه وکته پی بسد مه اوزا اِمال
رىعی میان دو یا چىد اوعان همرىط ،مخل دو یا چىد مسد مه به ِمل لىان مّسوف اظت؛ ییا مییان
دو یا چىد شن مه با وا ِمل معاصمه ؼىاخته میؼىد؛ یا میان اوعان و صیىان ،همگی لید وبیّیت
بىده و متالف با صمىق بؽس هعتىد.
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گفتىی اظت صك اشدواد ،هماوىد بسخی دیگس اش صكهای وبیّی بؽس ،دلیلی بس ارتماِی بیىدن
ذات اوعان اظت؛ شیسا هس اوعان به تىهایی (بدون ممک دیگسان) به هیچوره ومیتىاود صیك اشدواد
خىد زا اظتیفا مسده و ظبب بمای وعل بؽس ؼىد.
2و4و .4حك درمان واباروری
به دلیل آوکه صك فسشودآوزی صمی وبیّی اظت ،همه ممیدمات آن وییص صمیىق حیاوىی وبیّیی
هعتىد .اش آوزا مه صك فسشودآوزی وارب ِملی اظت ،زفُ مىاوُ اظتیفای صك فسشودآوزی ویص مه اش
ممدمات ایه صك اظت ،ورىب ِملی (دظتمم ورىب مفایی) دازد .یکی اش مىاوُ اظیتیفای صیك
بسای اظتیفای صك فسشودآوزی بىده و یک وارب ِملی (دظتمم مفایی) اظت.
3و4و .4حك مزالبتهای پششکی در دوران بارداری
زوؼه اظت همساه با آغاش اولیه مساصل زؼد رىیه ،مادز باید تضت مسالبتهای پصؼیکی دوزان
بازدازی لساز گیسد تا بتىاود بیدغدغه فسشودی ظالم به دویا بییاوزد؛ بىیابسایه ایهگىویه مسالبتهیا میه
ممدمه صك تىلید فسشود ظالم اظت ،یکی اش صمىق وبیّی مادزان بازداز بىده و بهوىز غیسمعتمیم اش
صمىق وبیّی پدزان دز زاظتای اظتیفای صك فسشودآوزی آوهاظت .اش ایه مىلب بهدظت میآید میه
ظمه رىیه مىرب شیسپا گراؼته صك فسشودآوزی پدز و مادز رىیه اظت.
صاـل آوچه مه گفته ؼد ایه اظت مه اش ظىمیه فسمان لاوىن وبیّی دز مستبه وفط وبیاتی صیك

 .8امسوشه دولتمسدان دز بعیازی اش مؽىزهای غسبی بسای دفاَ اش ِمل ؼىیُ همزىطباشی آن زا دز مؽىزهای خىیػ
لاوىوی مسده و آن زا یکی اش مفادیك صك آشادی بؽس داوعتهاود .گفتىی اظت هسوىَ آشادی زا ومیتیىان ریصو صمیىق
بؽس داوعت ،بلکه آن وىَ اش آشادی صك بؽس اظت مه اوعان زا دز زاظتای صسمت دز معیس مما واالی اوعیان مامیل
یازی دهد .صاـل آوکه ،صك آشادی مضدودتس اش آشادی بىده و وعبت میان آن دو وعیبت ِمیى و خفیىؾ مىلیك
اظت.
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فسشودآوزی معئله وابازوزی دز مسدان و شوان اظت؛ اشایهزو دزمان وابازوزی صك وبیّی هیس اوعیان
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وبیّی فسشودآوزی بهدظت میآید .ایه صك آخسیه ؼاخه صك صییات گییاهی بؽیس اظیت .اش صیك
فسشودآوزی ظه صك دیگس اظتىبان میؼىود مه همه آوها ممدمه اظتیفای صك فسشودآوزی هعتىد .ایه
صمىق حاوىی وبیّی ِبازتاود اش :صك اشدواد ،صك دزمان وابازوزی و صك مسالبتهای پصؼیکی دز
دوزان بازدازی .ومىداز شیس مىلب باال زا بیان میمىد:
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 .5حمىق گیاهی بشز در یک وگاه
داوعتیم صیات گیاهی اوعان دزبسدازوده پىذ صك اولی وبیّی اظت .ایه صمیىق اش ظیه فسمیان
ِمل ِملی دز مستبه وفط وباتی ،بس اظاض مضتىای وٍسییه اظی می لیاوىن وبیّیی بیهوىز بیدیهی
فهمیده میؼىود .ایه ظه فسمان لاوىن وبیّی اش مازمسدهای ظهگاوه لىای ظیهگاوه (غاذییه ،مىمییه و
مىلده) دز وفط وباتی فهمیده میؼىود .اش ایه پىذ صك اولی وبیّی 21 ،صك حاوىی وبیّی بهدظت
میآیىد؛ بىابسایه مزمىِه صمىق گیاهی بؽس  29صیك وبیّیی هعیتىد میه زیؽیههای آوهیا دز ذات
اوعان (لىای ظهگاوه وفط بؽس) ورىد دازود .ایه صمىق به اختفاز ِبازتاود اش:
صك تغریه ظالم،
صك داؼته ظسپسظت (دز تأمیه غرای ظالم)،
ِ
صك داؼته پسظتاز تغریه،
ِ

صك مالکیت اِتبازی،
صك اؼتغال،
صك تزازت (خسید و فسوغ)،
صك تفسف دز وبیّت،
صك بس مضیه شیعت ظالم،
صك تىفط دز هىای پاک،
صك بس ظ مت،
صك وزشغ،
صك تفسیضات ظالم،
صك معکه،
صك پىؼاک،
صك داؼته ظسپسظت (دز امىز ظ مت)،
ِ

صك داؼته پسظتاز (دز امىز ظ مت)،
ِ

صك تأمیه خدمات ارتماِی (دز امىز بهداؼت و دزمان)،
صك امىیت بهداؼتی،
صك داؼته ظسپسظت دز امىز بهداؼت،
ِ
صك داؼته پسظتاز دز امىز بهداؼت،
ِ
صك فسشودآوزی،
صك اشدواد،
صك دزمان وابازوزی،
صك مسالبتهای پصؼکی دز دوزان بازدازی.

ایه  29صك گیاهی مه دز مىؽىز صك صیات گیاهی بؽس لساز دازود ،دز ومىداز شیس ومیایػ داده
ؼدهاود:
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صك بهداؼت (و دزمان)،
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وتیجه
با اظتفاده اش وٍسیه اظ می لاوىن وبیّی به خىبی میتىان زیؽههای صمىق بؽس زا دز وبیّیت
اوعان وؽان داد .ایه صمىق ؼایعتگیهایی هعتىد مه هس اوعان بسای زظیدن به هیدف اش خلمیتػ؛
یّىی مما اوعان مامل ،آوها زا دازد .به دلیل آوکه وٍسیه اظ می لاوىن وبیّی فسمانهای ِمل ِملی
دزبازه زفتازهای بؽس زا دزبسدازد ،می تىان دزیافت مه ِمل بؽس مدافُ صمىق وبیّی بؽس دز مساتیب
ظهگاوه گیاهی ،صیىاوی و اوعاوی (واومه) اظت .زیؽههای گیاهی ایه صمىق دز ایه وگیازغ وؽیان
داده ؼدود.
تىره به ایه وکته الش اظت مه صمىق مادی بؽس ،مخل صمىق التفادی او ،دز ممایعه بیا دیگیس
صمىق بؽس به لضاي تأحیس دز ظّادت اوعان پاییهتسیه مستبه زا دازود .اییه امیس وؽیان مییدهید میه
بیؽتسیه دلمؽغىلی بؽس وباید صمىق مادی او باؼد؛ شیسا ممیداز لیرت و بهیسهای میه هیس اوعیان اش
صمىق مادی خىد میبسد به مساتب ممتس اش صمىق مّىىی اوظت؛ چىن وفُ بؽس اش صمىق میادی او
اش صمىق مّىىی دز رهان دیگس ویص ادامه دازد؛ بىابسایه اهمیت صمىق وبیّی مّىیىی بؽیس بییػ اش
صمىق وبیّی مادی اوظت ،دزصالیمه امسوشه دولتمسدان دز همه مؽىزها اهتمیامی میه بیه صمیىق
مادی مسد دازود ،بیػ اش صمىق مّىىی آوهاظت.
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مه دز ایه وگازغ به آوها اؼازه ؼد ،به صیات مادی گیاهی دز ایه دویا ختم میؼىد ،اما بهسه اوعیان
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