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  دهيچک
هاى زیست محیطى در جهان بحران یجیموجب ظهور و گسترش تدر ،ها در عصر حاضرشتاب گرفتن رشد اقتصادي کشور

برخی بحران  د:پردازاز منظر دینی به بررسی دو دیدگاه متناقض می ،شده است. این مقاله ضمن تحلیل اخالقی این مشکل
ـ  و ینید تیترب يهانهیزم شیراه حل را در افزا ،ان دانستهیاد میاز فاصله گرفتن از تعال یحاضر را ناش . داننـد یمـ  یاخالق

بدون  ةتجویز استفاددر مقابل، بستگی به دنیا و چون تقبیح دلهمهاي دینی ، آموزهغیردینیدیگر با اتخاذ رویکردي  ياعده
و درون دینی و  ینیبا نگاه برون د ،نوشتار نیشمارند. امیگیري بحران برثر در شکلؤعوامل ماز جمله حد از منابع طبیعی را 

فاصله  ۀمقاله این است که این بحران را باید نتیج ۀ. فرضیدپردازبه بررسی این دو دیدگاه می »تحلیلی«با استفاده از روش 
 ریو سا یعیاسالم، منابع طب نید ویژهبهو  انیدر نگاه اد :دهدهاي تحقیق نشان میدانست. یافته ینید يهاگرفتن از ارزش
ـ و بـا تقو محترم شمرده شده است  عتیشراز سوي  ستیز طیده و محگردیهمگان خلق  ةاستفاد يبرامواهب خداوند   تی

  د.مانظ خواهد وحفم ستیز طیمح، از منکر یمانند امر به معروف و نه یاجتماع يو نهادها يفرد ینید یمبان

    اسالم. ،اخالق ر،یتسخ ،توسعه ،اخالق ،نسل ،عدالت ست،یز ،طیها: محواژهکلید
  .JEL :P4, Q56, O44بندي طبقه
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  مقدمه
. در اسـت مـردم   سطح نظر همۀهاى الهى و داشتن محیطى سالم براى زندگى یکى از نعمت ،بدون شک

صورت جدى مطرح نبود و آدمیان به وفـور از  مسئله آلودگى هوا به سبب آنکهنه چندان دور، به  ۀگذشت
داران رشد و ترقى واقع رحمانه داعیهنعمت داشتن محیطى پاك برخوردار بودند و طبیعت مورد تهاجم بی

 نکرده بود.جلب خود  بهخطر آلودگى محیط زیست توجه زیادى را  ،نشده بود
خطر جانوران درنده، خطر آب  ؛از طبیعت هراس داشت ،با تمام وجود ،بدو خلقت خویش درانسان 

ضروریات زندگى او و از جمله همچون و هواى نامساعد و خطر محیط زیست وحشى. اما همین طبیعت 
 .ه استرا به وى ارزانى داشت )یوانیح(غذاى گیاهى یا 

خطرها آماده کـرد و بـه   به یارى اندیشه و به کمک ابزار، خود را براى رویارویى با  انسان ماهر سپس
ها با در جهت منافع خود پرداخت. انسانآنها  کشى ازبهره سرانجام،و آنها  مهار عوامل طبیعى و رام نمودن

هـاى آبـاد و قابـل کشـت و زرع     صورت زمـین ها را بههاى مشترك توانستند جنگلاتحاد و بذل کوشش
و عظـیم ماننـد اهـرام     بزرگبه ساختن بناها و آثار و  ندها را تغییر دهد، مسیر جریان آب رودخانهندرآور

فراز و ها و تمامى این اقدامات به همان اندازه که جمعیت بشرى تابع نوسان ،مصر، اقدام کنند. با این حال
 د.بوهاى مسرى و یا بالهاى عظیم طبیعى است، محدود ها، بیمارىى برخاسته از رویدادها، جنگهابینش

بـردارى  بهـره  فنـون درصدد کشـف   ،رشد مداومۀ جنون آزمندى برگرفته از اندیش اقتصاد نوین بر اثر
که  استبر این باور  ،و انسان اقتصادى در این عرصه ههمراه با تخریب هرچه بیشتر از منابع طبیعى برآمد

  تواند از ذخایر و منابعى که طبیعت به وى ارزانى داشته، جاودانه استفاده کند.مى
ـان،   اشمحیطى که دامنههاى زیستو گسترش بحران ظهور ،تدریجهب ـات و یحعالوه بر انس ـان را   وان گیاه

مـرگ   ،هاى سطحى و زیرزمینى و بـه تبـع آن  ها، آلودگى آبهمانند از بین رفتن جنگل ـ نیز در بر گرفته است
ـانى بـه ایـن مسـئله      - هاى اسیدى ازن و باران ۀحیوانات آبزى، تخریب الی ةو میر فزایند سبب شده جوامع انس

 بیشـتر  .محیطى وجـود دارد المللى زیستپیمان بین 230بیش از  ،در حال حاضر .توجه بیشترى معطوف نمایند
ـا و سـهل  اند، اما درست اجرا نشدن این پیمانطى سى سال گذشته منعقد شده هااین پیمان ـان   ه ـارى مجری انگ

  .)52 – 41ص  ،1380دیرباز و دادگر، ( قابل توجهى نداشته باشند ها تأثیراین پیماناست سبب شده 
اند. پرداخته ة محیط زیستمتفاوت، به اظهار نظر دربار یبا مبان گوناگون یاخالق يهان، نظامیدر کنار ا

با  ياط را فراهم کرده و در مقابل، عدهیشتر انسان بر محیتسلط ب يهانهیبا اصالت دادن به انسان، زم یبرخ
هم حتی حکم به حرمت  یاند. گاهکرده یط را نهیانسان در مح یبیعت، تصرفات تخریت دادن به طبیاهم

 .)46 -  42ص  ،1382پرمن، ( اندهداد یوانیو ح یاهیگ يهاهر گونه استفاده از گونه
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ـاقض وجـود   دگاه یـ نـه، دو د ین زمیـ است. در ا ینین مسئله، نگاه از منظر دیاز ابعاد مهم توجه به ا یکی متن
ش یان دانسـته، راه حـل را در افـزا   یـ م ادیاز فاصله گرفتن از تعال یبحران حاضر را ناش يادارد: از یک سو، عده

ـاذ موضـع    ياگر، عدهیدانند. از سوي دیم یو اخالق ینیت دیترب يهانهیزم ـا اتخ ـاد،   یبا نگاه غیردینی و ب متض
  .)301، ص 1382هات، ( اندرا در این بحران مؤثر دانستها آنه وجو کرده،جست ینید يهامشکل را در آموزه
 هستی، جهان به طبیعی ماوراي رویکرد و مذهبی اعتقادات یبا نف محوري،انسان بر مبتنی نظام اخالقی

 در گیـر چشـم  يهـا پیشرفت و تحوالت  با انسان داده است. قرار انسان مطلق حاکمیت عت را تحتیطب
 نظـام  و بیندنمی اجتماعی و فردي امور در او دخالت و خدا مشیت و اراده حضور به نیازي طبیعی، علوم

 یدر مقابـل، نظـام اخالقـ    .دانـد مـی  او زنـدگی  طـراح  و بشـري  امور غایت و ارزش منشأ تنها را طبیعی
نبرده و دچار افارط  ییه حل کند، راه به جایخواسته مشکل را از همان زاویز به علت آنکه میگرا نعتیطب

  ط شده است.یو تفر
 بـه  توجه بر مبتنی بنیادهاي انهدام گراو طبیعت محورانسان اخالقی مکاتب اساسی مشکالت از یکی

 هسـتی،  خـالق  و خـود  خداي با خویش پیوند و رابطه قطع با انسان حقیقت، در. خداست با انسان رابطۀ
  .است کرده مواجه مشکل با نیز را وجود عالم وکل مخلوقات سایر با خود هماهنگ روابط

ـاهش  براي باالیی ظرفیت اسالم، از یاما نظام اخالق  .اسـت  برخـوردار  زیسـت  محـیط  و حفـظ  بحـران  ک
 او بایـد بـه   کـه  معنا ؛ بدینباشد، میدارد اختیار در آنچه به نسبت انسان نگرش در ن نظام تغییریا یاساس هدف

ـاس   را، کـه  محیطـی و زیسـت  طبیعـی  و منابع و امکانات است دارامانت برسدکه عمیق ادراك و فهم این براس
 دهـد مـی  اجازه اشحقیقی مالک کند که استفاده تواندمی جایی در فقط شده، را داده قرار او اختیار در مصالحی

. بگیـرد  نظـر  در نیـز بایـد   را محیطـی زیسـت  منابع از استفاده و غیرانسانی اجتماعی، انسانی فردي، ابعاد همۀ و
  .گردد آن تخریب به منجر که باشد داشته طبیعت به نسبت رفتارهایی ندارد حق روي، اوبدین

طـور  بـه  کـه  يمان او، به گونـه ا یت ایح اعتقادات انسان و تقوین نظام، عالوه بر اهتمام به تصحیدر ا
ت انسـان وارد شـده   یدر جهت ترب یفراوان ین مهم را انجام دهد، رهنمودهاي اخالقیو خودکار ا یعیطب

گران را نیـز  ید، بلکه خود و دیآالیست نمیط زیب محیدست خود را به تخرتنها نه ۀ آن،یاست که در سا
  کند.یب میسطح آن ترغ يبه ارتقا

  ات موضوعينه و ادبيشيپ
 مـالتوس  همچـون  متفکّرانـى  از تـوان مـى  ،اقتصاد محیط زیست در قرن نـوزدهم  ادبیات ۀپیشین زمینۀ در
 رشـد  اقتصـاد،  توسعۀ با که بود این نگران مالتوس. برد نام) 1867( مارکس و) 1817( ریکاردو ،)1798(
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 نابسامانى در امان نخواهد بود. از باثبات وضعیتى و باشد کشاورزى محصوالت رشد از ترسریع جمعیت
 منـابعى  جانشـینى  بایـد  و شـوند مى بردارىعیت، منابع درجه یک، بهرهجم افزایش با ،ریکاردو تحلیل در

 افزایش بردارىبهره هايهزینه منابع، مرغوبیت کاهش با. دارند ترىپایین درجات متوالى،طور به که شوند
 ایـن . کـرد  مطـرح  را اجتماعى و سیاسى هايناآرامى و هاآشوب از ناشى محدودیت نیز مارکس. یابدمى

 وسـیله بـه  اقتصـادى  توسـعۀ  و رشـد  بـا  مـرتبط  اخالقى هاي، با اضافه شدن جنبه1970 ۀع در دهموضو
 اقتصـادى  نـو  مکتـب  سریع رشد از ناشى منفى آثار و یافت بیشترى گسترش زیست، محیط اقتصاددانان

 .کرد گوشزد را طبیعت آیندة دربارة
نخستین کسى بود که تأثیر آلودگى را بـر کـارایى اقتصـادى بـه صـورت مـدون        پیگو ،در قرن بیستم

 مدون را پذیر) استفاده از منابع پایان1913( هتلینگ) و 1914( گرىدرآورد. در بعد استفاده پایدار از منابع، 
 .کردند بندىفرمول و

 و آمد پدید محیطىیستز باحثمطرح  در اىوقفه آن، از پس هايسال و جهانى هايدر خالل جنگ
اسـت کـه    آلدو لئوپولدمتعلّق به  1949باره عرضه شد. یکى از این تألیفات در سال  این در کمى تألیفات

 وانتروپ سایروس. آیدمى شمار به میالدى 1970 و 1960 هايدهه گرایانزیستمشوق بسیارى از محیط
) 1954( گوردن همچنین. ساخت منتشر مطالبىآنها  از اقتصادى حفاظت و منابع درباره 1952 سال در نیز

 تبیین کرد.اي علمی گونهبهمدیریت منابع تجدید شونده را 
 تـا  کـرد  تلفیق دیگر علوم برخى با را اقتصاد علم ،»زمین سفینۀ« عنوان با اى) در مقاله1966( بالدینگ

 از اىمجموعـه  صـورت  بـه  را زیسـت  محیط و منابع، جریان چرخشى نظام صورت به را اقتصادى نظام
 .سازد نمایان ضایعات طبیعى جذب هايظرفیت و منابع ذخیرة ها،محدودیت

 مدون مواد، تعادل الگورا به صورت  بالدینگ) تحقیق 1970( شهمکاراننیز او )، و 1969( آیرس ونیز
 .کردند بندىفرمول و

 نشـان  جمعیـت،  رشد طبیعىِ منابع موجودىِ بین اىیک گزارش مقایسه در) 1974و  1968( هاردین
 .شودمى زیست محیط و منابع تخریب موجب مفرط هاياستفاده داد

 ،»مانـدن  زنـده  بـراى  طرحـى « و »رشد هايمحدودیت« هايمیالدى دو اثر به نام 1970 ۀدر اوایل ده
 اول، تحقیـق  در. سـاختند  متزلـزل  را محیطـى زیست هايمؤلّفه مالحظه زمینۀ در هاغربى خاطر رضایت
در . داران این نظریـه بـه صـفرگرایان مشـهور شـدند     فطر شد. مطرح صفر حد تا اقتصادى رشد کاهش
 شد سفارش و گرفت قرار تشویق مورد آینده و حال زمان در بقا حفظ به مربوط هايدوم، پژوهشتحقیق 
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؛ 240 - 230و  115 - 114، ص1380(بارو،  شود ادغام محیطىزیست مدیریت با توسعه کلیدى عوامل که
 )14 -  5، ص 1374؛ ترنز، 1380دیرباز و دادگر، 

 موجـب پیکر در غـرب  غول هاي، هشدار داد که رشد سازمانکوچک زیبااستنیز در کتاب  شوماخر
 منابع رعایت همچون کارهایىراه رابطه، این در و است شده اقتصادى کفایتىبى و گرایىافزایش تخصص

  .)1372شوماخر، ( کرد ارائه را هاي واسطهاز فناوري استفاده و تجدید قابل
صـانع  ) و 1382( بنسـون نگاشته شده است؛ از جمله  یز آثار فراوانیست نیط زیدر حوزة اخالق مح

از  ی) بـه برخـ  1382( هـات ماننـد   یبرخ .اندرا مطرح کرده  یطیمحستیز ی) مکاتب اخالق1382( پور
تـوان بـه آثـار    ینـه، مـ  ین زمیا ررا پاسخ گفته است. دآنها  )1379( نصرنه پرداخته و ین زمیها در اچالش

اشاره کـرد. در   نیز) 1377( سن)، و 1382( پرمن)، 1374( رسیپو  ترنر)، 1380( يبر)، 1372( شوماخر
 یآملـ  ياهللا جـواد یـت آ سـت یط زیاسالم و محتوان به کتاب یز میست نیط زیمح یحوزة مباحث اسالم

ن ی)  و همچن1385( فرد یفراهان، اثر رفت از منظر اسالمبرون يهاست؛ مشکالت و راهیط زیمح)، 1386(
  تا) اشاره کرد. ی(ب نیسعدالد) و 1387( فضالن)، 1386( محقق داماد)، 1381( رمضان اخترآثار 

ست یط زیاسالم را در حوزة مح ین مقاله آن است که مباحث اخالقیا یژگیگونه که گذشت، وهمان
  مند مطرح کرده است.و به صورت نظام ینظام اخالق در قالب

  يطيست محيمکاتب ز ياخالق يمبان
 طیبرخورد با مسائل مح ینسبت به چگونگ یمتفاوت يهانگرش ،دورهچندین  یط که گذشت، گونههمان

طرفدار  یافراط يهاست و گروهیط زیمح یداران افراطاز طرف ياگسترده يهافیو طایجاد شده  ستیز
نسبت به جهان و  ياعتقاد و یها متأثر از افکار فلسفدگاهین دیا ،اند. بدون شکهشتداوجود  يرشد اقتصاد

بـه   یبـ یتخر يهاها نشان دهندة آن است که نگاهدگاهین دیمطالعۀ اآن است.  ةدربار یاخالق يکردهایرو
 کـامالً  ییو در فضا ینید يهااست که با صرف نظر از آموزه یفلسف يهاشهیگرفته از اندست بریط زیمح
  معتدل دارند. یدگاهین باره، دیدر ا یان الهیجاد شده است، در حالی که ادیا ینیردیغ

ست وجـود دارد:  یط زیز، در ارتباط با نگرش نسبت به محین حال متمایمهم و در ع یدو نظام اخالق
  ».عتیاصالت طب« یاخالق و فلسفۀ» اصالت انسان« یفلسفۀ اخالق

  گراانسان يکرد فلسفة اخالقيالف. رو
و  يصورت فردها، چه بهانسان يت وجودیف فقط به جوهر و شخصیگرا، حقوق و تکالدر فلسفۀ انسان
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ر موجـودات و  یت حقـوق سـا  یـ منـد رعا ها عالقهچند ممکن است انسانشود. هریمربوط م یا اجتماعی
ـ ابراسـاس   ندارند. یتیا مسئولیچ حقوق یر از انسان هیر موجودات غیسا یباشند، ول یاتیح يهاگونه ن ی

شود که منافع می محترم شمرده ییگیري و حقوق آن تا جاست تصمیمیط زیمحور، دربارة محتفکر انسان
  ن گردد.یانسان تأم

دو مکتب حق شود. اگرچه هر یم» خواهيآزاد«و » گرادهیفا«، خود شامل دو مکتب ییگرامکنب انسان
  ج آن اختالف دارند.یر مسائل و نتایدانند، اما در تفسیبه انسان م ات را منحصریح

ج حاصل از افعال انسان را فقط بر این اساس کـه  ی) نتابنتامو  ومیه» (دهیاصالت فا«داران مکتب طرف
، ین مکتب اخالقیهاي اآموزهبراساس  دانند.یم یابیاند قابل ارزجامعه نقش داشته یابیتا چه حد در کام

گیرد. از این هاي اقتصادي و زیست محیطی قرار میشود و معیار فعالیتیک تابع رفاه اجتماعی معرفی می
سـت و حفـظ   یط زین، توجـه بـه محـ   یهاي بین نسلی استفاده شده است. بنـابرا تابع اجتماعی، در تحلیل

کند در یم یباشد که انسان در آن زندگ يامنافع جامعهن کنندة یکه تأم ییتا جا یاهیو گ یوانیح يهاگونه
  .)66 – 50ص  ،1382پرمن، ( دیآیمصدد حفظ آن بر

دانـد و معتقـد اسـت:    یحقوق انسانی را ذاتاً متعلق به تک تک افراد م» خواهآزادي«در مقابل، مکتب 
معناست. یکی از فالسفۀ معاصر بی» حق گروهی«و » حق جمعی«و » حقوق اجتماعی«همچون  مفاهیمی
 جـان الك و  آدام اسـمیت متأثر از افکـار   کار نوزیک) است. 1974( رابرت نوزیک» آزادي خواه«مکتب 

مانی عادالنه است کـه نتـایج   ، آزادي عمل است. طبق نظر او، توزیع زنوزیکاست. نکتۀ اصلی در بحث 
» خـواه يآزاد«جـۀ تفکـر مکتـب    یهاي آزادانه باشد، نه چیز دیگـر. نت حاصل از آن کامالً حاکی از انتخاب

آنکـه   ویـژه ندة دور خود توجه ندارند، بـه یبه آ نکه افراد غالباًیت داشتن منافع فرد است و به لحاظ ایاهم
 يبـرا  يازهیـ دهد، انگیک نسل است نشان میکه دورتر از  یانز آثار خود را در فاصله زمیست نیط زیمح

  .)همان( حفظ آن وجود ندارد
، که در قرن شانزدهم و هفدهم شکل گرفـت،  هیومو  الكنظام اخالقی مبتنی بر انسان محوري 

اعتقادات مذهبی و رویکرد ماوراي طبیعی به عالم و جهان هستی را تحـت تـأثیر قـرارداد. در ایـن     
به دلیـل   هابزتوماسکه گیرد؛ چنانعت تحت حاکمیت مطلق انسان قرار مییگرایانه، طبانسانفضاي 

گیر در علوم طبیعی، نیازي بـه حضـور اراده و مشـیت    هاي چشمپذیري از تحوالت و پیشرفتتأثیر
بیند و نظـام طبیعـی را تنهـا منشـأ ارزش و غایـت      خدا و دخالت او در امور فردي و اجتماعی نمی

  .)همان( داندور بشري و طراح زندگی او میام



   ۱۵۷محيط زيست و نظام اخالقي آن در اسالم 

  گراعتيطب يکرد فلسفه اخالقيب. رو
اخالقی جوامع گوناگون، نـوع نگـرش و رفتـار بـا      - با گذشت زمان و تحول در اندیشه و مبانی فلسفی 

  محیط زیست نیز دگرگون شده است.
ر یانسان بر سـا  يت وجودیا تقدم جوهر و شخصیاز و یگرا، امتعتی، در نظام طبییگرابرعکس انسان

قابل  یاتیر حیو غ یاتیشامل اجزاي ح یعیطب يهانظام یموجودات رد شده، اخالق فقط با مالحظۀ برخ
داران از طـرف  ياریتوان آن را موضـع بسـ  ید که میگویم ین باره، مطلبیدر ا آلدو لئوپولدف است. یتعر
  ز دانست:یست نیط زیمح

ن یر ایداشته باشد. در غ یات اجتماعیح يداری، کمال و پاییبایش به زیحق است که گرا يزیفقط چ
  ).262م، ص1949، به نقل از: آلدولئوپولد، 46، ص1382است (پرمن،  یرواقعیز باطل و غیصورت، آن چ

نکـه  یبـر ا  ی، اصل مورد توجه کانـت را مبنـ  »گراعتیطب«سندگان مکتب یاز نو یکی) 1979( واتسون
وانات رده باال و بـاهوش تعمـیم   ی، به ح»واکنش متقابل«است، با استفاده از اصل  ياحترام به انسان ضرور

افته اسـت،  یوانات گسترش یر حینکه تعهدات انسان نسبت به سای) با طرح ا1978( گودپاسترداده است. 
د از سـوي  یـ اسـت کـه با   یحقـوق  يجداي از زنده بودن، دارا یدر عالم هست يجه گرفت هر موجودینت
ن موضـوع را بـه همـۀ موجـودات گسـترش داد و گفـت: تمـام        یـ ) ا1980( هانتت شود. یعاگران رید

، 1382هسـتند (پـرمن،    یحقـوق ذاتـ   ي، اعم از زنده و مرده، با روح و بدون روح، دارایموجودات هست
ن یچنـ  يکننـد، دارا یعت را منـع مـ  ی، که هرگونه تصرف در طبیشناسان افراط). معموالً بوم49 -  46ص

  هستند. ینشیب

  يطيست محيز يبندي و نقد مکاتب اخالقجمع
ن است که با محور قرار دادن انسان و اصالت نفع او، چه به صورت یا» گراانسان«بر مکتب  یاشکال اساس
مـت رفـاه   یسـت را بـه ق  یط زیب محیعت و تخریو چه در قالب اجتماع، تسلط انسان بر طب ینفع شخص

 ویلسـون که  یده گرفته است، در حالیناد يریگمین تصمیاخالق را در از کرده و نقش یشتر انسان تجویب
دوستانه است. این در حـالی اسـت کـه    طلبانه و نوعسرشت انسانی داراي دو چهرة منفعت«گوید: نیز می
 .)Wilson, 2000, 9. 75کند (طلبانه تأکید میهاي منفعتهاي اقتصادي منحصراً بر جنبهتحلیل

فکر انهدام بنیادهاي مبتنی بر توجه به رابطۀ انسان با خداست که تقریباً در همۀ این ن تیگر ایمشکل د
ها نادیده گرفته شده است. در حقیقت، انسان با قطع رابطه خویش با خدا و خالق هسـتی، روابـط   مکتب

گرش، هماهنگ خود با سایر مخلوقات وکل عالم وجود را نیز با مشکل مواجه کرده است. انسان با این ن
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در پی استیالي بر طبیعت است و شاید در کوتاه مدت و از نظر ظاهري، بتواند به این آرزو دست یابد که 
تا حد زیادي هم در این زمینه موفق شده است. اما انسان عصر حاضر باید توجه داشته باشد که طبیعـت  

نیروهایش را بسیج  و تمامی کندمیپیروي  هوشمند نیز براي بقا و تعادل خویش، از قانون و سنت خلقت
 یفلسـفۀ اخالقـ  براسـاس   ز، کـه یـ سـت ن یط زیداران محـ کرده، با انسان به مقابله برخواهد خاست. طرف

از  یدارند، عالوه بر آنکه در برخ یطیمحستیز يهاست و گونهیط زیبه مح يشتریانه، توجه بیگراعتیطب
موفق نبودن  ین علت اصلیاند و همرفتار انسان کنار زدهاند، خداوند را از ش گرفتهیجهات راه افراط در پ

ن اسـالم، از  یـ ویـژه د ن و بهیمتعادل آنان است. این در حالی است که مکتب اخالقی مبتنی بر د يهادهیا
  ظرفیت باالیی براي کاهش بحران و کاهش تخریب محیط زیست برخوردار است.

  ست در اسالميط زيمح ينظام اخالق
افـت کـه   یدر یتوان به روشـن یاند، مداده یاخالق يهاان به اخالق و ارزشیکه همۀ اد یتیاهمبا توجه به 
 يک نظام هماهنـگ، بـرا  یز به عنوان ین اسالم نیست وجود دارد. دیط زیان به محین ادیدر ا ینگاه خاص

هماهنگ، مرتبط  یو اخالق ی، کالمیفلسف یمبانبراساس  ،یعیطبطور به انسان برنامه دارد و يازهایهمۀ ن
اي منسجم و هماهنـگ برخـوردار اسـت و بـرخالف     ست، از برنامهیط زیمح يحفظ و ارتقا يبا هم برا

 مقابـل  در بداند و خویش خداى آن، عظمت علت به را طبیعت بشر دهدنه اجازه مى، یان شرقیاد یبرخ
 ۀو کلمـ  )37فصلت: آیه ( را طبیعت مظاهر بداند، بلکه روح فاقد موجودى را آن نه و بیفتد، سجده به آن

 اسـت و  معرفـى کـرده   )،1جمعـه:  خداوندنـد (  گوىکه تسبیح ،خداوند و موجوداتى داراى شعور نسبى
  .خواندمىآنها  خالق پرستش به را هاانسان

اسالم  يکارهاراه به بیان اهداف و اخالقی محیط زیست در اسالم نظام پس از بررسی مبانی، ادامهدر 
  پردازیم.میاهداف  این تحقق يبرا

  نظام يمبان
اي اسـالم بـه انسـان و    هـاي پایـه  طور عمده بر مبناي دیدگاهنظام اخالقی محیط زیست در اسالم به

  طبیعت استوار است.
او  يز فدایارزش مطلق که همه چ ياست دارا يدر مکتب اسالم، انسان نه موجودگاه انسان: یک. جای

براسـاس   روا باشـد.  یاحترامـ یمقدار که به او بـ یارزش و بیب ينه موجود شود و در خدمت او باشد و
  انسان برشمرد: يتوان صفات ذیل را برایاسالم، م يهاآموزه
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ط بـر  یگر، خداوند خالق، رب و محیر دیالف.  انسان مخلوق خداوند و تحت اشراف اوست و به تعب
  ).47انفال: انسان است (

  ) است.72دار خداوند (احزاب: ) و امانت30ن (بقره: یب. انسان جانش
  ).70بر خوردار است (اسراء:  یم شده و از کرامت ذاتیج. انسان از سوي خداوند تکر

  ).9- 8د. انسان از وجدان اخالقی برخوردار است (الشمس: 
و آن را موده یعادل دارد؛ نه راه افراط پتم یز نگاهیعت نیاسالم به طب ینظام اخالق عت:یگاه طبیدو. جا

و در خـدمت انسـان دانسـته     یلـ یطف يکرده و آن را موجود یتوجهیداند و نه به آن بیمسجود انسان م
 يکند و بـرا هایی براي شناخت خالق هستی معرفی میاست. اسالم طبیعت را به مثابۀ آیات الهی و نشانه

ن اساس، ی). بر ا75: انعام ؛5: جاثیه ؛44: عنکبوت ؛9:سبأ ؛53: فصلت ؛101: آن ملکوت قایل است (یونس
  عت ذکر کرد:یطب يتوان صفات ذیل را برایم

در حیات و بقاي انسان قابل  یطیمحستینقش طبیعت و منابع زبخش به زندگی بشر: اتی. طبیعت ح1
الهی است که خداوند به انسان ارزانی داشته تا بتواند  يهاانکار نیست. جزء جزء عناصر طبیعت از نعمت

ها، راه کمال و سعادت جاوید را طی کند و به کمال وجودي خویش برسد. قرآن در ایـن  فاده از آنبا است
خداوند همان کسی است که دریا را مسخر شما گردانید تا کشتی در آن به حرکت درآید «فرماید: زمینه می

  ).14: نحل ؛12: (جاثیه» هاي او را بجا آوریدو بتوانید از فضل خدا بهره ببرید و شاید شکر نعمت
، جهان طبیعت موجودي هوشمند و داراي حیات بوده یاله ینیبدر جهانهوشمند:  يعت موجودی. طب2

علّامه آورد. ها، زمینۀ هالکت او را فراهم میانسان از آن یو قوانینی بر آن حاکم است که در صورت تخط
اش و در سـیر بـه سـوي سـرمنزل     زندگید: انسان در مسیر یفرمایم ين هوشمندیف ایدرتوص یطباطبائ

 که حرکاتش سازگار با آن موجـودات باشـد   یسعادت، با سایر اجزاي عالم ارتباط کامل دارد و در صورت
، ينیز سازگار با او خواهند بود و برکات آسمان به سویش سرازیر خواهد شد، و در صورت ناسازگارآنها 
تن او سعی خواهد کرد، مگر اینکه دست از فساد و گناه بردارد ناسازگار با او داشته، در نابود ساخ يرفتار

  ).197 -  195تا، ص (طباطبائی، بی
دار خداوند است. بر ان شد، او امانتیانسان ب یگونه که در معرفهمانعت امانت در دست انسان: ی. طب3

ن قـرار داده شـده   ار انسـا یخداوند به صورت امانت در اخت يز از سویعت و مواهب آن نین اساس، طبیا
  ت صاحب امانت باشد.یکند که مخالف رضا ین امانت تصرفیتواند در ایاست و انسان نم

در مکتب اسالم، مالک حقیقی همۀ موجودات خداوند است و این مالکیـت را بنـا بـه مصـالحی در     
دار طور مطلق و رها نیست، بلکـه انسـان امانـت   اختیار انسان قرار داده است. اما این در اختیار گذاشتن به

۱۶۰     ،۱۳۹۲پياپي هشتم، بهار و تابستان ، سال چهارم، شماره دوم  

محیطـی اصـول   خداوند است و باید در رفتار خود با محیط زیست و استفاده از منابع طبیعـی و زیسـت  
با آنچه به عنوان امانت به او سپرده شده اسـت رفتـاري حکیمانـه و امینانـه      داري را رعایت نموده،امانت

حدیـد:  ( »فیه مستَخْلَفینَ جعلَکُم مما وأَنْفقُوا«) و 5(نساء: ...» آتوهم من مال اهللا و «فه یداشته باشد. آیۀ شر
  ن مطلب است.یگواه بر ا )7

  داف نظاماه
). 65در نظام اخالقی اسالم، هدف نهایی رساندن انسان به جایگاه منیع عبودیت خداوند است (ذاریـات:  

اي رفتار هاي دینی، به گونهها، با داشتن مبانی متقن برگرفته از آموزهاین نظام هماهنگ با سایر خرده نظام
ي بتواند به این هدف نهایی برسد. برخی از ادهد که از طریق رسیدن به اهداف واسطهانسان را جهت می

  این اهداف عبارت است از:
در نظام اخالقی اسالم، با توجه به جایگاه طبیعت و مواهب طبیعـی، حفـظ ایـن    حفظ محیط زیست: 

پردازنـد بـه عنـوان    مواهب یکی از اهداف اساسی است و از کسانی که به تخریـب محـیط زیسـت مـی    
  ).205اد شده است (بقره: کنندگان در روي زمین یفساد

هاي فراوانـی  در این نظام، تنها به حفظ محیط زیست بسنده نشده، بلکه سفارش ارتقاي محیط زیست:
هاي تشویقی نیز براي تحقق این هدف در نظـر گرفتـه شـده کـه از     به آباد ساختن زمین شده است و راه

اسـت   آباد کننده مالکیت آن را در نظر گرفتههاي موات اشاره کرد که براي توان به احیاي زمینجمله، می
  ، باب اول از کتاب احیاي موات).25ق، ج 1409(حر عاملی، 

ها قرار داده در نظام اخالقی انسان، مواهب طبیعی براي رفاه همۀ انسانعدالت درون نسلی و بین نسلی: 
کند تـا بتوانـد بـه سـوي      شده و هدف از خلقت این مواهب آن است که بستر مناسبی براي انسان فراهم

هـا، دیگـران را   هدف نهایی طی مسیر کند. بر این اساس افرادي که با تکاثر و استفادة ناروا از این نعمـت 
  ).20؛ لقمان: 29کنند (بقره: محروم کنند برخالف این اصل رفتار می

  اسالم يست در نظام اخالقيط زيحفظ مح يکارهاراه
و  ي، اقتصاديهاي اعتقادست و همراه و هماهنگ با نظامیر ابعاد اسالم نیاسالم منفک از سا ینظام اخالق

 يهانهین هدف، همۀ زمیدن به ایرس يخدا است. برا یمانند آن، پی رساندن انسان به قلۀ سعادت و بندگ
را  -  یزندگ يامبران به همراه کتاب راهنمایدر کنار پ یبه عنوان رسول باطن - الزم، اعم از عقل و فطرت 

عمل کننـد و   بدان ،هرگاه آدمیان به این تعالیم گوش جان سپردهن نظام، یار او گذاشته است. در ایدر اخت
براسـاس   ،اسـت  را بپمایند و با امانتى که خداوند در اختیارشان قرار داده خلیفۀاللهىراه و رسم بندگى و 
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یطى که اکنون با آن مـواجهیم  محنند، مشکالت فراوان زیستکرهنمودهاى ارائه شده از جانب دین عمل 
بردارى از مواهب طبیعت در بهره و حقوق یکدیگر را رعایت کنند هاهر گاه انسان ،مثالً ؛بنددمىرخت بر

 طلبى، حرص، اسراف و اتالف بردارند، همـین دنیـاى خـود را   هر پیش گرفته و دست از زیاددراه اعتدال 
اوج  ۀدن انسان به نقطـ انگیرى ادیان الهى رسر اینکه جهتعالوه ب ،یابند. با وجود اینبهشت مى همچون

کارهایى در متن دین دیده شده تا جوامع در هـر  گرایى، راهبراى پرهیز از غیر واقع ،کمال و انسانیت است
بتوانند محیطى سـالم داشـته   ، باشندکه عمل به فرامین و رهنمودهاى دینى و  سطحى از ایمان به خداوند

 هاى متخلف جلوگیرى کنند.تجاوز انسانو از باشند 
هاى الزم، بـه عنـوان   برخى از این تعالیم به منظور حفظ حداقل اند:ن زمینه، دو دستهیدر اتعالیم الهى 

ـ بینـى  پیشآنها  هایى نیز براى ضمانت اجراىسازوکارتکالیف الزامى تشریع شده و حتى  ده اسـت.  گردی
طراحـى   ،مطلـوب خداونـد   ۀى و به منظور حرکت به سوى جامعدیگر با عنوان رهنمودهاى اخالق ۀدست

ز با نگاه کـالن،  ین یفۀ فردي بوده و بعضین وظییها براي تعاز آموزه یز بعضیگر نیاز جهت د .ستا دهش
  است. یتعیین کنندة وظایف اجتماع

 يفرد يهاک. آموزهي

ـ  یگیاگرچه در حوزة اخالق مصطلح قرار نمـ  یالزام يهاآموزه: یف الزامیالف. تکال چـون   یرنـد، ول
 از یفقط فهرسـت  کنند، به آنها اشاره شده است. در اینجا،یان میست بیط زیالزم را دربارة مح يهاحداقل

  شود:ارائه میآنها 
 ؛)279و  272بقره: ( اجتناب از ظلم - 
از کتـاب احیـاء    12، بـاب  25ج  ،ق1409حـر عـاملی،   ( یو اتالف منابع عموم یرساناجتناب از ضرر - 

 ؛)3و  1الموات، ح 
 ؛)31؛ اسراف: 141انعام:( اجتناب از اسراف - 
 .)205بقره: ( نیزم ياز فساد رو ینه - 

ت انسـان اسـت، خـود او را بـه     یـ ن رهنمودهـا ترب یا يریگجهت): ی(اخالق یقیتشو يب. رهنمودها
ات ین سبب، آیتر بوده است. به همدر عمل هم موفق ین روشیچناش وادارد و یاز محل زندگ يدارنگه

  شود:یها، از باب نمونه اشاره ماز آن ین نگرش وجود دارد که به بعضیبا ا يادیات زیو روا
ن و ین اسـت و زمـ  یزمـ  يفۀ خداوند بـر رو یشده که او خل يادآوریات، به انسان یآ یدر برخ الف)
به آبادى امانتى که در به او شده از او خواسته قرار گرفته و  ار اویآن به امانت دراخت یطیمحستیمواهب ز

۱۶۲     ،۱۳۹۲پياپي هشتم، بهار و تابستان ، سال چهارم، شماره دوم  

و  «حفظ کنـد:  گونه گزند و تباهى بپردازند و آن را از هر - یعنى زمین و مظاهر آن  - است سپرده شده  هـ
 ).61هود: ( »أَنشَأَکُم منْ الْأَرضِ واستَعمرَکُم فیها

 یط) وارد شـده و حتـ  ی، منزل و محینظافت (اعم از شخصن بر ید دیدربارة تأک یات فراوانیب) روا
ز با نظافت یمان ذکر گردیده است. عالوه بر این، خداوند عبادات خود را نیا يهانظافت از اصول و نشانه

در روایتـى از امـام   ن یهمچنـ  .)2ص  ،78و ج  364ص ، 63ق، ج 1403، ین ساخته اسـت (مجلسـ  یقر
 ،: هواى تمیز، آب فراوان و گوارایستداشتن سه چیز بر انسان گوارا ن زندگى بدون« آمده است:، صادق

 .)234، ص 75ج  همان،(» خیزو زمین حاصل
داشتن زنـدگى بـا    ،از مصادیق بارز محیط زیست سالم و در نتیجهمزیور روشن است که موارد 

 .استنشاط 
توجـه داده شـده و از هرگونـه     یر امـاکن عمـوم  یها و ساها، آب، به حفظ راهیات فراوانیج) در روا

د شده است؛ یکنند، تمجین راه تالش میکه در ا یشده است و از کسان یها نهن ثروتیرساندن به ابیآس
ب رنجش رهگـذران  موجهر کس از راه مسلمانان، چیزى را که «، مروایت پیامبر اکربراساس  از جمله،

که هـر طـرف آن ده حسـنه     کندثبت مى یشآیه از قرآن برا 400 نبرطرف کند خداوند اجر خواند ،است
  .)385ص  ،3، ح 19باب  ،12ج ق، 1407 طبرسی، ينور(» دارد

و آن از سـر   ندشدمیدیدند از مرکب پیاده هر گاه کلوخى را در راه مى امام سجاد سبببه همین 
  ).4(همان، ح  داشتندراه برمى

رسول اند. کنند سرزنش شدهجاد یدر آن ا یا مانعیر مردم را آلوده کرده یکه مس یاز سوي دیگر، کسان
  :داینفرممی گرامى اسالم

ها بان. کسانى که اماکن عمومى، سایه)الف(: اندشدهلعنت از سوي خداوند  ،سه گروهند که در اثر کار خود«
. )ج(نـد.  نرا غصب ک )ب نوبتىآ(. کسانى که آب عمومى )ب(و محل پیاده شدن مسافران را آلوده کنند. 

 ).325، ص 1ج  ق،1409، ی(حر عامل مانع عبور عابران شوند ،کسانى که سد معبر کرده

حاجت در کنـار   ياز قضا امبر اکرمیپ«کند: یاز قول پدرانشان نقل م ، امام صادقيگریت دیدر روا
  (همان).» کردند یوه نهیر درخت میا زی، نهر آب و یدنیچاه آب آشام
انـد کـه بـه    تشویق شده ییهاتیر فعالی، زراعت و سايکار، مسلمانان به درختيادیات زید) در روا

مسـلمانی  «آمده است:  امبر اکرمیاز پ یتیط مؤثرند؛ از جمله، در روایمح يدر طراوت و سرسبز ينحو
ثـواب   شعملـ  ۀد، در ناماستفاده کن یوانیا حیانسان، پرنده  ،آن عمل آرد و ازکه نهالی بکارد یا زراعتی به

 ياوهیـ کـه درخـت م   یکس«اند: ز فرمودهیو ن ).3ح ، 460، 13ج  ق،1407(نوري، » شودصدقه نوشته می
  ).4(همان، ح » دهدیبکارد خداوند به اندازة ثمر آن به او اجر م
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در  یسـت، حتـ  یط زیمحـ  يسـاز و آباد يکارمسلمانان را به درخت امبر اکرمی، پيگریت دیدر روا
کاشتن در دستتان بود و قیامت برپا شـد،  براي  ییهرگاه نهال خرما«اند: ق کردهیامت، تشویق ییهنگام برپا
  .)5(همان، ح » را بکارید کاشت آن تا وقوع قیامت بودید، آن هاگر قادر ب

ر یامبران غیپ یتمام«اند: ن اعمال دانسته و فرمودهیتررا از محبوب يز زراعت و کشاورزین امام صادق
 ).3ح ، 461(همان، ص » کشاورز بودندداشت، یاطیس، که شغل خیاز ادر
ات، فـراوان بـه چشـم    یـ در روا يلۀ خودنگریو و خروج از پ ينگرندهینه ساختن فرهنگ آی) نهاد ه

 یق بـه بـاق  ی؛ تشـو )61هـود:  ( کنـد یق مـ ین تشویزم يها را به عمران و آبادکه انسان یاتیخورد. روایم
 هیـ ق به وقف و صـدقات جار ی؛ و تشو)66، ص 5ج کلینی، ( نده فرزندان بودنیو به فکر آ شتن ارثگذا

ط یندة محیر نسبت به آیتدب ین فرهنگی، چنیعیطور طبل هستند. بهین قبیاز ا )294ص ،13حر عاملی، ج (
زننـد و  یمـداران مـ  شناسان به دیـن از بوم یاست که برخ یز به همراه دارد و بر خالف اتهامیست را نیز

  ستند!یآن ن یا، در صدد آبادانیدن يانگارداران با موقتگویند: دینمی

 ياجتماع يهادو. آموزه

ز با نگاه کالن و قرار داشتن فرد در یم آن نیاز تعال ی، و بخش قابل توجهیاست اجتماع ین اسالم مکتبید
ـ   امبر اسـالم ینکه پیو ا ین فلسفۀ دولت اسالمیترممه ع شده است. اصوالًیاجتماع تشر ن یخـود در اول

 زیـ ست نیط زیاسالم است. در ارتباط با مسئله مح یل دولت کردند، احکام اجتماعیفرصت اقدام به تشک
داشـته باشـد در    يشترین بین هدف تضمینکه تحقق ایا ياکتفا نکرده و برا يخداوند متعال به احکام فرد

امـر بـه   «روشن، بـه نهـاد   طور به توانیان، مین میاند. در اارائه کرده ییکارهاز راهین یقالب احکام اجتماع
  اشاره کرد.» از منکر یمعروف و نه

الزم است  یاز اهداف اجتماع ياریکه بس شودمیشارع استنباط  تبیانااز  :از منکر یامر به معروف و نه
امر «س نهاد یتأس .ز خودشان باشدینآنها  يرد و ضمانت اجرایق خود مردم صورت گیاز طر ،اول ۀلهدر و

از فروع  یکیو قرار دادن آن در کنار نماز و روزه و به عنوان  »حسبه«ا نهاد ی، و »از منکر یبه معروف و نه
ات یـ وجود دارد و رواباره این  در يادیات زیآ ،ند است. در قرآنین فرایشاهد بر اهتمام مکتب بر ا ،نید
  اند.ز نسبت به آن فراوان سخن گفتهین

ر یست تأثیط زیاز منکر بر تمام مسائل و از جمله، حفظ مح ینه شدن فرهنگ امر به معروف و نهینهاد
ـ  ةزیانگخواهند دانست و م یعموم مردم خود را در آن سهدارد؛ زیرا  يادیز آن پیـدا  انجـام   يبـرا  یفراوان

  .خواهند آوردط فراهم یاستفاده از منابع و حفظ مح یبر چگونگ ینظارت عموم یو نوعخواهند کرد 

۱۶۴     ،۱۳۹۲پياپي هشتم، بهار و تابستان ، سال چهارم، شماره دوم  

ق یتشـو  یشود، ولیروف و نهی از منکر از واجبات محسوب معناگفته نماند که گرچه امر به م
توان از موارد اخالقی به شمار آورد. عالوه بـر  یآن را م يسازویژه فرهنگن واجب و بهیبه انجام ا

بـه   یوجود ندارد و انجامشان بسـتگ آنها  در یحکومت ییاز واجبات، که ضمانت اجرا یآن، در برخ
دانسـت،   یرا از مسائل اخالقآنها  ق به انجامیتوان تشویآنان دارد، م یدرون يهانهیمان افراد و زمیا

  وارد شده است.آنها  گر دریهرچند فقه هم از جنبۀ د

  يريگجهينت
 جهـان  و عـالم  بـه  طبیعی ماوراي رویکرد و مذهبی اعتقادات یبا نف محوريانسان بر مبتنی نظام اخالقی

 گیرچشم يهاپیشرفت و تحوالت  با انسان داده است. قرار انسان مطلق حاکمیت عت را تحتیطب هستی،
 و بینـد نمـی  اجتماعی و فردي امور در او دخالت و خدا مشیت و اراده حضور به نیازي طبیعی، علوم در

 یدر مقابـل، نظـام اخالقـ    .داندمی او زندگی طراح و بشري امور غایت و ارزش منشأ تنها را طبیعی نظام
نبرده و دچار  ییه حل کند، راه به جایخواسته  است مشکل را از همان زاویل آنکه میز به دلیگرا نعتیطب

  ط شده است.یافارط و تفر
 به توجه بر مبتنی بنیادهاي انهدام گراطبیعتو  محورانسان اخالقی مکاتب  اساسی مشکالت از یکی

 هماهنـگ  روابـط  هستی، خالق خداي با خویش رابطۀ قطع با انسان حقیقت، در. خداست با انسان رابطۀ
  .است کرده مواجه مشکل با نیز را وجود عالم وکل مخلوقات سایر با خود

 زیسـت  محـیط  تخریب و کاهش بحران کاهش براي باالیی ظرفیت اسالم از یدر مقابل، نظام اخالق
 تـا بـه   دارد اختیار در آنچه به است نسبت انسان نگرش در ن نظام تغییریا یاساس هدف .است برخوردار

 را کـه  محیطـی و زیسـت  طبیعـی  و منـابع  و امکانات است دارامانت او برسد که عمیق ادراك و فهم این
 آن حقیقـی  مالـک  کند کـه  استفاده تواندمی جایی در فقط شده، داده قرار اختیارش در مصالحیبراساس 

 در باید را محیطیزیست منابع از استفاده انسانی و غیر ،انسانی اجتماعی فردي، ابعاد همۀ و دهدمی اجازه
  .شودمی آن تخریب به منجر که باشد رفتارهایی داشته طبیعت با ندارد حق درنتیجه،. بگیرد نظر

طـور  بـه  کـه  يمان او، به گونـه ا یت ایح اعتقادات انسان و تقویتصحن نظام، عالوه بر اهتمام به یدر ا
ت انسـان وارد شـده   یدر جهت ترب یفراوان ین مهم را انجام دهد، رهنمودهاي اخالقیو خودکار ا یعیطب

گـران را بـه   ید، بلکه خود و دیآالیست نمیط زیب محیدست خود را به تخرتنها نه ،ۀ آنیاست که در سا
  کند.یب میترغ سطح آن يارتقا

و  قناعـت،  و تعادل و رويمیانه رعایت تبذیر، و اسراف از دوري مانند قرآن در مطرح اصول رعایت
  .دهدمی قرار انسانی و منطقی مسیر در را زیست محیط از حفاظت و برداريبهره زمین، در فساد از نهی
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  منابع
 فرهنگى. و علمى تهران، ،يدیشه دجعفریس ، ترجمۀ1376، البالغهنهج

  ، ترجمه مهرداد اندرودي، تهران، کنگره.هاي مدیریت محیط زیستاصول و روش، 1380بارو، کریستفرجی، 
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