
مباني اخالقي محيط زيست از نگاه 
  اقتصاد متعارف و قرآن

  18/6/1388:       تاريخ تĤييد4/5/1388: تاريخ دريافت
  *سعيد فراهاني فردـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   **يوسف محمدي

  چكيده
در مباحـث مربـوط بـه       ترين مقـوالت علمـي      برانگيز  ترين وچالش   ة اخالق از بنيادي   فلسف خالق و ا

موضوعات زيست   مسائل اخالقي وتحول در مسائل و      دليل پويايي فلسفه و     به .محيط زيست است  
محيطـي سـه     ستة اخالق زي  در حوز  .اند   پيوندي وثيق با يكديگر پيدا كرده      ،محيطي اين دو حوزه   

 مكتـب   -2 ؛گـرا    اخالقـي انـسان     مكتب -1: بندي است   تقسيم متمايز قابل تصور و    نگرش عمده و  
اسـت كـه كـدام      آن  پرسش اصلي اين نوشتار     . محور  مكتب اخالقي قرآن   -3 ؛گرا  اخالقي طبيعت 
زيـست    كـاهش تخريـب محـيط      محيطي و   نقش موثرتري در كاهش بحران زيست      مكتب اخالقي 

، بـاتبيين مبـاني    گرا  گرا وطبيعت   ررسي مباني دو مكتب اخالقي انسان     ب ؟ ما ضمن نقد و    كند ايفا مي 
بـودن   كتـب يـاد شـده بـا وجـود دارا          قـرآن نـشان خـواهيم داد كـه دو م           مكتب اخالقي مبتنـي بـر     

فراواني دارنـد و چنانكـه تجربـه        هاي     كاستي ، در مقايسه با مباني اخالقي قرآن      ،مثبتهاي    ظرفيت
 مكتــب اخالقــي برگرفتــه از قــرآن داراي ،انــد؛ درمقابــل ر ايــن زمينــه موفــق نبــودهان داده، دنــش
  .هايي غير قابل انكار در اين زمينه است رفيتظ

  .يگرايي، خدامحور گرايي، طبيعت مباني اخالقي، محيط زيست، انسان ،قرآن :واژگان كليدي
                                                      

 . معلم تهرانتي دانشگاه ترباري استاد.*
 .كارشناس ارشد معارف قرآن دانشگاه مفيد .**
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  مقدمه
 مـا را همـواره بـا         ذهـن  مد آن بينديـشي   چه بيشتر و پيگيرتر در مور     دو چيز است كه هر    
 بـاالي سـر و قـانون     ةآسـمان پـر سـتار     : كند بيشتر سرشار مي   نو و  تحسين وحيرت نوبه  

  .)248: 1382،به نقل از بنسون،260: 1873كانت،  (اخالقي درون ما
 ةفـراوان در زمينـ    هـاى    پيشرفتيافتن به     بشر، در سايه دست   انقالب صنعتى،   بعد از   

بـراى  خـود   هاى   ها و بلندپروازى   طلبى در راه جاه  ردها را   دانش و تكنولوژي، اين دستاو    
بـردارى همـراه بـا تخريـب هرچـه بيـشتر از منـابع                بهـره و  چيرگى بر نيروهاى طبيعت     

توانـد از ذخـاير و       در اين عرصه بر اين باور بود كه مـى          او   .گرفتكار   هبمحيطي    زيست
  . ندمنابعى كه طبيعت به وى ارزانى داشته، جاودانه استفاده ك

 سـه يـا   ي ـ  مذهباگر نگوييم ـ  هاى فلسفى  اين پديده با دگرگونىبه اعتقاد شوماخر
شتن را  يـ  خو انـسان نـو   . عت ارتباط نزديـك دارد    چهار قرن گذشته در ديد انسان به طبي       
كند كـه   خارجى تلقى مى يينيرو  بلكه خود را،كند همچون بخشى از طبيعت تجربه نمى   

 پيكار بـا طبيعـت سـخن        ةوى حتى دربار  . ددار عهدهبر   شدن بر طبيعت را    رسالت چيره 
كند در صـورت پيـروزى در ايـن پيكـار، خـود را در                كه فراموش مى   د، در حالى  گوي مى

  .)23 :1372، شوماخر(جناح بازنده خواهد يافت 
هـا،    همانند از بين رفتن جنگل    ،هاى زيست محيطى    تدريج ظهور و گسترش بحران     به

 حيوانات آبـزى، تخريـب      ةومير فزايند  آن مرگ دنبال     زيرزمينى و به   هاى سطحى و   آلودگى آب 
  . كندتوجه  بيشترمسئلهسبب شد جوامع انسانى به اين ... هاى اسيدى و  ازن و بارانةالي

زيـست وجـود      محـيط  ة قرارداد دو يا چندجانبه در زمين      800در حال حاضر بيش از      
ايـن قراردادهـا،    . انـد  يست پرداخته جوانب حفظ محيط ز   دارد كه از زواياى مختلف، به       

امـا متأسـفانه ايـن      . شـوند  المللـى محـسوب مـى      زيـست بـين    منابع اصلى حقوق محيط   
قراردادها، در سطح بيانيه و قرارداد باقي مانـده و ضـمانت اجرايـي بـراي آنـان وجـود                    

  . نداشته است
هـاي    همـراه بـا ظهـور جنـبش        هـاي حاصـل از آن، و        هـا و پيمـان      در كنار نشـست   
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 در  ي،از فلسفه كاربرد  اي    شاخهعنوان   به ،يطيمح ستياخالق ز ي در جهان،    طيمح ستيز
  .افتيو گسترش نشو و نما ، يالدي م1970و1960هاي  دهه

 تفكـر معاصـر     دهييـ  زا ستنشيـ  كه روش ز   يانسان كنون  اصلي در اينجاست كه      ةنكت
 و  هيـ  توج يجرب علم ت  ةچيهم از در    علم، آن  نكي را با ع   زيخواهد همه چ   ي است، م  يبغر
 شيانـد   را كنـار گذاشـت و عقـل معـاش          ي از آن هنگام كه وحـ      ديبشر جد .  كند ريتفس
 را  تيـ ، معنو ليـ  دل نيبـه همـ   .  دانـست، علـم زده شـد       قتي را مالك حق و حق     شيخو

 ردي او قرار گ   ي ماد يهرچه را كه در قلمرو زندگ     . دهد   مي تيفراموش كرده و اصالت را به ماد      
 ةريـ داند و هرچه را كـه بخواهـد از دا            مي منداو را برطرف سازد، ارزش     ي ماد يازهايو بتواند ن  

 . آورد  مي به شمار بلكه ضد ارزش،داند ي ارزش نمي باشد نه تنها داراروني بي ماديزندگ

ن از چـشمه    شدن آ  گرفته از قرآن، با توجه به سيراب      هاي اخالقي بر    آموزهبه باور ما    
هـا    كارهاي اخالقي هماهنگ با فطـرت انـسان         راه وخوبي تبيين    زالل وحي، مسئله را به    

هـا و انـذارهاي       ها بـه همـراه بـشارت        و با دميدن نور ايمان در كالبد انسان       عرضه كرده   
در ايـن   . سـازد   دنيايي و آخرتي، زمينه را براي انجام خوب ايـن رهنمودهـا فـراهم مـي               

محيطي، با محور     محور در مسائل زيست     محور و طبيعت    ديدگاه بر خالف دو نگاه انسان     
  . كند  انسان و طبيعت را با خداوند و نيز با يكديگر بررسي ميةردادن خداوند، رابطاقر

سپس مباني  و  در اين نوشتار، ابتدا مكاتب اخالقي مرتبط با محيط زيست را بررسي             
بررسي مكاتب را نيـز در دو       . اخالقي مستفاد از قرآن در اين زمينه را تبيين خواهيم كرد          

 ةدر ديـد نظـري، دو مكتـب عمـد         . كنـيم   نظري محض و كـاربردي دنبـال مـي         ساحت
هاي مختلفي تـشكيل      ها و ديدگاه     از طيف  ،گرا وجود دارد كه هريك      گرا و طبيعيت    انسان
 خـود از دو نگـرش       ،دهـد   مكتب اخالقـي كـه اصـالت را بـه انـسان مـي               مثالً ؛شود  مي

هـاي    طرفداران طبيعت نيز طيف   ان  ميدر  . گيرد  خواهي سرچشمه مي    گرايي و آزادي    فايده
نقـدهايي   هـا  هر يك از اين ديدگاه    به  . حقوق طبيعت وجود دارد   در مورد دامنة    متنوعي  

همچنين در اليه بعدي، يعني نظريات كاربردي       . پردازيم  وارد است كه در مقاله به آن مي       
دامه نيز  در ا . هاي هر يك نام خواهيم برد       محوري و طيف  محوري و اقتصاد     ديدگاه فن  از

با معرفي مباني اخالقي محيط زيست از نگاه قرآن به معرفي مكتب اخالقي قرآن درباره               
  . پردازيم محيط زيست مي
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  گرا مكتب اخالقي انسان. 1
نها بـه جـوهر و شخـصيت وجـودي      حقوق و تكاليف، ت   *گرايي در مكتب اخالق انسان   

  .شود  ميها، چه به صورت فردي و يا اجتماعي مربوط انسان
هاي   مايل به رعايت و مالحظه ساير موجودات و گونه        ها     هرچند ممكن است انسان   

 طبـق   . هيچ حقوق يا مسئوليتي ندارنـد      ،حياتي باشند، ولي ساير موجودات غير از انسان       
تنها حيواناتي هستند كه واجد موقعيت      ها    انسان«گاه اكثريت در سنت اخالقي غربي       ديد

  .)46: 1382ون ،بنس( ».باشند  مياخالقي مستقل
خواهـان تـشكيل    گرايـان و آزادي  قـي اصـالت انـسان از دوگـروه فايـده        مكتب اخال 

  **.شود مي
دانند، در چگونگي     مي كه حق حيات را منحصراً متعلق به انسان       فوق با اين  دو مكتب   

  . اند گراييدهاختالف  آنها به تفسير مسائل و نتايج حاصل از

  ***مكتب اصالت فايده. الف

 و جرمـي بنتـام    ) 1776-1711( ديويـد هيـوم   هـاي     گرايي بـه نوشـته     مكتب فايده منشأ  «
بـه  ) 1873 -1806(استوارت ميل    دركار جان گردد و تكامل آن را        مي بر) 1748-1832(
 اي برخالف قواعـد پايـه  . توان يافت  مي)1863 (گرايي مكتب فايدهيژه دركتاب او به نام      و

 يعني ارزش اخالقي يك كار تنها با توجه         ؛ستگرا فلسفه اخالق كانت اين مكتب غايت     
 .)50: 1949پرمن،  (».شود  ميبه نتايج و پيامدهاي آن فعل ارزيابي

را اساس يك نظريه    » اصل بيشترين رضايت  «يا  » مطلوبيت«جان استوارت ميل اصل     

                                                      
از بـه نقـل     (هاي سوبژكتيو قائم به ذهنيت بشر سوق پيدا كرد            هاي اخالقي به سمت مالك      در اين مكتب ارزش   . *

  )89ص1382 تهران ،1مريم صانع پور، فلسفه اخالق ودين ، انتشارات آفتاب توسعه ،ج 
تواننـد بـه      مدار تقسيمات ديگري نيز شده است كه خواننـدگان مـي             براي مكتب اصالت انسان يا اخالق انسان       .**

  مراجعـه  60- 42 ص ،جان بنسون، ترجمه محمـد مهـدي شـاهرودي        : كتاب اخالق زيست محيطي نوشته    
  .نمايند

اي بـاتمن، اقتـصاد    ترنر، پيـرس،  . ك.رجوع شود به آر  (كنند  گرايي نيز تعبير مي      از اين مكتب گاهي به فرجام      .***
  ).1374، انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد، ....سياوش دهقانيان و : محيط زيست، ترجمه
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 خوشـبختي را   و) Happiness (رفاه را با خوشبختي    ميل آسايش و   .اخالقي معرفي كرد  
  . داند  مييكيAbsence of pain)  (نبود رنج و) Pleasure(با لذت 
كـه بيـشترين     اي باشد  گونه  بايد به اساس اين مكتب اخالقي، رفتار اقتصادي انسان        بر
 يـك   ،بنـابراين . عنوان يك واحد اجتماعي توليد شـود        كاال براي بيشترين افراد، به     مقدار
. گيـرد   مي محيطي قرار  ادي و زيست  هاي اقتص    رفاه اجتماعي معرفي و معيار فعاليت      ،تابع

 مكتب اصـالت فايـده  « .بين نسلي استفاده شده استهاي  از اين تابع اجتماعي در تحليل 
متوالي آتي و نـسل فعلـي را   هاي  اي از نسل ارتباط ميان رفاه اجتماعي مجموعه  تواند   مي

  .)260: همان (».در طول اين فاصله زماني برقراركند
هـاي او بـا        عميقي از رفتار اقتصادي انسان و ديگر فعاليـت         اين اصل همچنين معاني   

  .محيطي آن به همراه دارد آثار زيست
 بدين معنـا كـه افـراد      ؛عقالنيت است ) كالسيك(  اقتصاد متعارف    هاي  يكي از فرض  
جــرج اســتيگلر در . منــافع شخــصي خــود اســتدادن  افــزايشدنبــال  هبــشر پيوســته بــ

 با درايت بسيار از اين ديدگاه دفاع        "تصاد يا اخالق   اق "خود تحت عنوان    هاي    سخنراني
كنيم كه داراي مردمي اسـت معقـول و           ما در جهاني زندگي مي    « : گويد  كرده است؛ وي مي   
  ).Georgs stigler, 1981: P.190 (».دنبال منافع شخصي خويش هستند آگاه كه هشيارانه به

  بررسي نقد و
 بر كليت ايـن     هابرخي از انتقاد  . استروبرو  ني  انتقادهاي فراوا با  گرايي   مكتب مطلوبيت 

از جملـه حاميـان     . مكتب و با صرف نظر از نقش آن در محيط زيست وارد شده اسـت              
داند،   مي را ذاتاً متعلق به انسان    ها     اخالق طبيعي هر اخالقي را كه حقوق و ارزش         ةفلسف
 گرايـي  ابل با مطلوبيت   كلي خود را در تق     طور  و نيز فلسفة اخالق ليبراليسم به      پذيرد  نمي
تواند رفتار اقتصادي انسان را شرح       ة كافي نمي  داند و معتقد است اين مكتب به انداز        مي
 ناميم قـرار    مي زيرا حقيقتاً افراد تحت تأثير عواملي بيش از آنچه ما آن را مطلوبيت            ؛  دهد
  .گيرند مي

منـصفانه حاصـل از   نتايج غيرعادالنه و غير    « اساسي ديگر به اين مكتب     انتقاد مهم و  
معنا كه منطق اين مكتب ممكن اسـت بـه اينجـا خـتم               ؛ به اين  باورهاي اين مكتب است   
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 سال بـه بـاال      65كشتن تمام افراد     از) گيرنده ديگر  دولت يا هر تصميم   ( كه شخص    شود
چنـين  . دهد دفاع و جانبداري كنـد       مي با اين توجيه كه احتماالً رفاه اجتماعي را افزايش        

گرايانـه    ه مكتب اصالت فايـده يـك مكتـب غايـت          ي از اين واقعيت است ك     مسائلي ناش 
شود   ميبودن يك عمل يا يك فعل تنها با نتيجه حاصل از آن قضاوت است؛ يعني خوب 

  .)63: 1382پرمن ،(».و نه با روش يا وسيلة رسيدن به آن هدف
در رفتارهايـشان   افـراد  ة تجربي اين ادعا را كه تنها انگيز يدليلبا  همچنين آمارتياسن   

  .)20: 1377سن،(كند   مي رد،نفع شخصي است
هايي فراتر از نفع شخـصي بـراي    انگيزهگرايان معتقد است     جورج بيوت در رد فايده    

  .(Biot George, 1872: p. 799) هاي انسان وجود دارد كه يكي از آنها انگيزة ايماني است فعاليت
طلبانه و نوع دوسـتانه      ة منفعت دو چهر سرشت انساني داراي    « :گويد  مي ويلسون نيز 

كنـد    مـي  كيدأطلبانه ت  هاي منفعت    بر جنبه  اقتصادي منحصراً هاي    كه تحليل  ، درحالي است
Wilson james Q.2000: 75)(. 

يكي ديگر از مشكالت اساسي مكتب اصالت فايده اين است كه نقش اخـالق را در                
  .كند  ميرفتارهاي انسان ناديده گرفته و طرد

  . محيطي اين مكتب اشاره دارد بر تأثيرات زيست  از اشكاالت نيز مستقيماًبرخي
 ،فراواني يافتـه اسـت    محيطي كاربرد    هايي كه در مباحث اخالق زيست       نظريهيكي از   
 مك كي در اين زمينـه     .ال.جي.يا معماي تعاون است      يا معماي زنداني و   ها    تئوري بازي 

گونـه  گوهـايي از روابـط را دارنـد كـه اين          ، ال واقعـي هاي    بسياري از موقعيت  « :گويد   مي
ة تـسليحاتي   از جملـه مـسابق     ؛ آنهـا باشـد    توانـد توصـيف روشـنگر       مي سادههاي    بازي
درسي كه شايد بتوان از     : گويد    مي وي در ادامه   .المللي يك مورد روشن از آن است        بين

 يست و گرفت آن است كه سنجيدگي وحسابگري كافي ن       ها     بازي ةتحليل نظري  تجزيه و 
كنـد تـا فـرد را بـه        خود كفايت نمي    محاسبة منطقي نفع شخصي در درازمدت به خودي       

را بـه    يا اگر توافق صورت گرفت او      متقابل سودمند رهنمون شود و    هاي    برقراري توافق 
ت كـه  اسـ آن  اين سخن بيانگر .)mackie,1977: p.20-115(».پايبندي به آن وادار سازد

  . اخالقي در رفتارهاي انسان ايجاد كند ةانگيز تواند يمكتب مبتني بر نفع شخصي نم
آن است كه ارزش تعلق گرفته به هرگونـه يـا هـر موهبـت               اين مكتب    مشكل ديگر 
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محيطي در تحصيل رضايت     بت زيست گونه يا موه  محيطي تنها براساس توانايي آن      زيست
  .)1382كريم زادگان، ( طور مستقيم و غير مستقيم است هو خشنودي انسان ب

هـايي    تواند معيارها و شاخص      مي  اين است كه معتقد است     ، قوت آن  ةاز طرفي، نقط  
  قـوت ديگـر اينكـه      ةقطـ ن. در كاميابي جامعه معرفي كند    آفرين    نقشي تعيين عناصر    برا
تجزيه و    با ،عبارتي ؛ به گيري است  شخص و مطلوبيت افراد قابل اندازه     گويد سعادت    مي

مختلـف را در شـرايط      هاي    ي رضايت يا نارضايتي گروه    تحليل هزينه منفعت مقادير پول    
ء تواند ابزاري براي كاهش سـو      چنين مي    هم .كند  مي اقتصادي و اجتماعي متفاوت تعيين    

  . باشد زيست استفاده و تخريب محيط
در « كـه   صـورت     ؛ بـه ايـن    از انتقـاد مـصون نمانـده اسـت          قوت نيـز   ةالبته اين نقط  

محيطـي را      وجود ندارد تا بتوان مخارج زيست      يچارچوب محيط زيست هيچ راه روشن     
احداث يـك  ـ مثال  ـ عنوان هزينه در نظر گرفت وآن را با سود قطعي مالي حاصل از   به
هـاي    شود كه حتي اگر هزينـه       احتجاج مي  ،عالوه بر اين  . كز خريد بزرگ مقايسه كرد    مر

زي غالبـا نـصيب     پيـرو بعيد است در اين نبـرد        محيطي دقيقا قابل محاسبه باشند،     زيست
  . )192 :1382بنسون، (محيط زيست شود 

  خواهي مكتب اخالقي آزادي. ب

آزادي و حقوق انساني تأكيد دارند و معتقدند        هاي    طرفداران اين مكتب بر رعايت زمينه     
حقوق انساني ذاتاً متعلق به تك تك افراد است و مفـاهيمي ماننـد حقـوق اجتمـاعي و                   

  .معناست  گروهي بيحقوق جمعي و
 آنهـا   توان بر مبناي نتايج حاصل از رفتـار        نمي  ها را      افعال انسان  ،براساس اين مكتب  

 بلكه تنها مالك ارزيابي اين است كه آيا اين افعال طبـق قواعـد و قـرارداد                  ،ارزيابي كرد 
 معاصـر   ةاجتماعي بوده و با حقوق متعارف فردي همخواني دارد يا نه؟ يكي از فالسـف              

ديدگاه نوزيك متأثر از . است) Robert Nozick) (1974(برت نوزيك خواهي را مكتب آزادي
  :گويد دهد و مي نوزيك اين اصل را گسترش مي. افكار آدام اسميت و جان الك است

خرد و يا از طريق قرارداد      مي سازد، يا آن را از طريق معامله        مي هركس كه چيزي را   «
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  .)67: يشين پرمن، پ(» .آورد، مالك آن خواهد بود  ميبه دست
زماني عادالنه است كه نتايج     توزيع،  . ، آزادي عمل است   نكته اصلي در بحث نوزيك    

  .آزادانه باشد، نه چيز ديگرهاي  حاصل از آن كامالً ناشي از انتخاب
 زمينه ياسن در اين   آمار ت  .آزادي و حقوق فردي است     فلسفه اخالقي نوزيك مبتني بر    

شناسـي   صورت فريضه   غالبا به اخير  هاي    ق در دهه  احياي اخالق مبتني بر حقو    : گويد مي
شـكل قيدوبنـدهايي      ؛ يعنـي بـه    مورد نظـر قـرار گرفتـه اسـت        ) Doontology(اخالقي  
   ).8 0:  پيشينسن،(اطاعت كنند  آنها  ازاند كه ديگران بايد صرفاً درآمده

   بررسينقد و
با مـشكالت  محيطي  ، محيط زيست و منابع زيست  خواهي براساس مكتب اخالقي آزادي   

دليل كه با توجه بـه عـدم پـذيرش حقـوق اجتمـاعي بـا                 ؛ به اين  شود  مي مواجهفراواني  
كاهش تخريب محـيط زيـست نقـش         كنترل و  تواند در   مي قانوني دولت كه  هاي    فعاليت

  .گيرد  مي در تضاد قرار،ايفا نمايد
 بـه  دانة مردمخواهي حدود دخالت دولت براي دسترسي آزا در مكتب اخالقي آزادي  

يـك فلـسفه     « :گويد  مي محيطي روشن نيست؛ چنانكه راجر پرمن      منابع طبيعي و زيست   
 شود در تضاد قرار     مي خواهي احتماال با آنچه فعاليت قانوني دولت ناميده        اخالقي آزادي 

رابطه آثار جانبي توليد و كاالهاي عمومي با مفهوم مالكيت قانوني نيـز روشـن                .گيرد مي
ي تجاوز بـه محـيط زيـست و منـابع     ، افراد از آزادي نامحدودي برا   بنابراين. نشده است 

  .)68:  پرمن، پيشين(».طبيعي برخوردارند
 درسيستم اخالقي نوزيك  «  :گويد    مي آمار تياسن نيز در مورد سيستم رابرت نوزيك       

هيچ الزامي براي كمـك      پايمال كند،    bاز شخص   را  طريقي جدي حقي      به aاگر شخص   
 الزامي نيز براي حفاظت از محيط       ،بنابراين» .وجود ندارد  c شخص از سوي    bبه شخص 

  .SEN 1994.PP.71-72) ؛ 81-80: 1377،سن( زيست وجود ندارد
ويـژه    ، بـه  گـرا  هاي مبتني بر مكتب اخالقي انسان       حل  در نقد راه   آمار تياسن همچنين  

  :گويد  ميخواهي آزادي
 كـه از سـوي بـسياري از         زيـست حل ايجاد حقوق مالكيت براي حفظ محيط         در راه 



 

 
 

 

گاه 
ز ن
ت ا

زيس
ط 

حي
ق م

خال
ي ا

مبان
صاد

اقت
ي

 / .
..

اني
راه

د ف
سع

 
دي

حم
ف م

وس
و ي

رد 
ف

 

187  

 بايد به پيامدهاي ناخوشايند تبـديل مالكيـت توجـه كنـيم؛      شود،     مي دانان پيشنهاد اقتصاد
محروم به منافعي كه بايـد  هاي  سازي بر توزيع منابع مشترك يا دسترسي گروه      خصوصي

بـردن همـه در اسـتفاده از         ، برابري و سهم   در واقع . در آن سهيم باشند، تاثير آشكار دارد      
اين موضوع با اخالقيات ارتبـاط كامـل         .منابع طبيعي ريشه در يك منطق اجتماعي دارد       

يك منبـع انـساني    ـ  طوركامل يا ناقص هب ـ  بودن  رواني سهيمدر منابع طبيعي حس. دارد
وقتي محاسـبات خـصوصي سـود و        . ارزشمند در حفظ و نگهداري محيط زيست است       

 برخـي از    ؛رود  مـي   كـارايي نيـز از دسـت       ،شـود   مي زيان جايگزين اين نگاه و احساس     
. شـود   مـي  كنـد، تهـي     مي همگاني كه همكاري و حمايت متقابل را پشتيباني       هاي    ارزش

كـار   هبهمزمان  طور   هبراي حل مسائل محيط زيست بايد اخالقيات و اصالح نهادها را ب           
در حـل چـالش محـيط زيـست         ) اخالقيات و نهادهـا   ( زيرا اين دو     ؛گرفت و ادغام كرد   

  .)15 و 14 :1386: سن (ثرندؤم

 مكتب اخالقي اصالت طبيعت. 2

 امتياز و يا تقدم جـوهري و        *گرا گرا، مكتب اخالقي طبيعت    برخالف نظام اخالقي انسان   
براسـاس مبـاني    . شخصيت وجودي انسان بر ساير موجودات را مـردود شـمرده اسـت            

گيـرد و هـيچ      ها از جوهرة وجـودي انـسان سرچـشمه نمـي             ارزش ،اخالقي اين مكتب  
در اين چارچوب حقوق تنها بـا توجـه بـه           . پناهگاه اختصاصي براي انسان وجود ندارد     

  . حياتي و غيرحياتي قابل تعريف استياجزا: طبيعي شاملهاي  رعايت برخي نظام
  :گويد پل تيلور در توضيح اين ديدگاه مي

ن از منظر اين ديدگاه اسـت كـه فـرد عـضويت خـويش را در جامعـه حيـات زمـي                     
هـاي جـانوران و گياهـاني كـه در      بيند كه او را با تمام گونه مشتركي ميصورت پيوند   به

  . دهد  مي پيوند،اند افتهطي دوران مختلف تكامل ي

                                                      
ينـي، در آن سـوي ذهـن بـشر، مـالك      هـاي ع  عنـوان ارزش  گرايانه به هاي طبيعت  در اين مكتب اخالقي، ارزش .*

  .)90: صانع پور ،پيشين(الزامات اخالقي قرار گرفت 
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 ة معتقـد بـه فلـسف      ةجاري اقتصادي از ديد فالسـف     هاي    رسد بيشتر فعاليت    مي نظر به
صـنعتي آثـار تخريبـي       تحوالت   ،عنوان مثال   به . عملي ضد اخالقي است    ،اخالق طبيعي 

 شـناس متعهـدي    صورت هر بـوم      كه در اين   تواند داشته باشد    مي باري بر اكوسيستم   زيان
  .صنعتي با چنين آثاري، غير اخالقي استهاي  اجراي طرح: تواند بگويد مي

كند، به اين     مي طرفداري )Biocentric(مركز    لئو پلد از يك نظام اخالقي زيست       الدو
عنـوان ابـزاري بـراي ارضـاي         كمتر شود تا نگرش او به طبيعـت بـه          اميد كه تكبر انسان   

گيري براي عمـوم مـردم       ميماما وي هنگامي كه به ميدان تص      . تمايالت آدمي تغيير يابد     
  .)96: 1382بنسون، (  مدار تكيه كند ، بر آن شد تا بر ادله انسانپا نهاد

سياري شده است كه ب   ام  انجبسياري در اين زمينه     هاي    پژوهش تاكنون   1970از سال   
عنـوان پايـه رفتـار     به) Immanuel Kant (كانتايمانوئل اي  از آنها بر اساس اصول پايه
  .اخالقي صورت گرفته است

 وي  . اصـل احتـرام بـه انـسان اسـت          ،االجـرا از نظركانـت     يك اصل ضروري و الزم    
  .انسان معطوف بوداي به نام  گرا بود و اصول جزمي او فقط به حوزة آفريده فيلسوفي انسان

 ؛دادگـسترش  و اين اصل را كرد از اين اصل كانتي استفاده      ) 1979(ريچارد واتسون   
چـه  » سـايرين «كـه   سـپس دربـارة اين    يعني رعايت حقوق را به سايرين نيز تعميم داد و           

و رفتـار متقابـل     بهره گرفت   » واكنش متقابل «وي همچنين از اصل     .  بحث كرد  اند  كساني
حيوانـات را   از  يوانات بـاهوش سـرايت داد و بـر ايـن اسـاس برخـي                حاز  را به برخي    

گونه حيوانات نيز بايد حقوق اخالقـي       گفت براي اين     مي واتسون. شايسته احترام دانست  
  .و مسئوليت در نظرگرفت

گويد انسان و منـافع       مي گرا اگرچه با اين اصل عمومي كه       ة طبيعت بسياري از فالسف  
لـذا گـود    .  با ادراك مـشكل دارنـد      ، اما در تعيين موجود    ندا  او حائز اهميت است، موافق    

كـه بايـد بـه       نتيجه گرفت كه تمام موجودات زنده داراي حقوقي هستند        ) 1978(باستر  
  .وسيله اصول اخالقي رعايت شوند

 نظريه ديگري مطـرح كـرد و   )Murray Hunt (فيلسوف ديگري به نام موري هانت
را  آنهـا    كه بايـد  دارند   همة موجودات حقوقي     ،ندهكه عالوه بر موجودات ز     آن اين بود  
چه زنده و چه مـرده و چـه بـا    نظر هانت تمام موجودات عالم هستي ـ  به . رعايت كرد
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  .اين، همان نظريه اكولوژي ژرف لئوپولد است. اند روح و چه بدون روح ـ داراي حقوقي ذاتي
مبتنـي بـر ايـن    اي هـ  حال پس از مرور اجمالي بر مباني فكـري و اخالقـي، ديـدگاه       

  .دهيم  مياخالقي را مورد بحث قرارهاي  بنيان

  محيطي مبتني بر مكاتب اخالق زيستي هاي زيست ديدگاه
 نـوع  ،اخالقـي جوامـع مختلـف    ـ  با گذشت زمان و تحول در انديشه و مبـاني فلـسفي  

 . نگرش و رفتار با محيط زيست نيز دگرگون شده است

 حاميان محيط زيـست را دوگـروه        ،ل قرن بيستم  يآخر قرن نوزدهم و اوا    هاي    در دهه 
  . طرفداران احساساتي محيط زيست-2 ؛گرا  طرفداران عمل-1: دادند  ميعمده تشكيل

محيطي بـود     قرن نوزدهم كه نگران مسائل زيست      گرايان اواخر  يكي از محيط زيست   
ـ . است) Georgeper Kins (پركينز نگاشت، جرج انسان و طبيعتكتابي به نام  و دنبـال   هب

 و به پيـدايش دو    افزايش يافت   گرايي   ، تفكر محيط زيست   انتشار اين كتاب و آثار مشابه     
ــا    ــا و آمريك ــده در اروپ ــروه عم ــدگ ــتح. 1: انجامي ــان راس ؛ )presevationists (گراي

  ).conservationionists (گرايان حفاظت
گونـه     هـيچ   طبيعي به حالـت اوليـه و بـدون         دنبال نگهداري مناطق   گرايان به   حراست

گرايان انعطاف بيـشتري داشـته و قائـل بـه حفـظ              ، حفاظت در مقابل  .برداري بودند  بهره
در يك   توان  اين نگرش را مي   .  بهينه از منابع طبيعي بودند     ةمحيط زيست همراه با استفاد    

 .محورياقتصاد. 2 محوري؛ فن. 1:  كرد تقسيم به دو گروهتر  گستردهطيف 

،  كـه هركـدام    شـوند   مـي  ديگـري تقـسيم   هـاي     رمجموعـه اين دو ديدگاه خود به زي     
را پـي    آنهـا    كـه  اقتصادي، استراتژي مديريتي و مباني اخالقي خاصي دارند       هاي    نگرش

 .خواهيم گرفت

  ديدگاه فن محوري. 1

محوري افراطي يا     فن -1. شوند   مي  به دوگروه تقسيم   ،محوري خود  طرفداران ديدگاه فن  
  ).گرا حفاظت(پذير  طافمحوري انع  فن-2؛ حد وفور نعمت
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  محوري افراطي فن. الف
عنـوان   انـسان بـه   «معتقدند  شود،    مي گفته خوشبين نيز  آنها   شناسان كه به   اين گروه از فن   

تواند هـر مـشكلي را        مي خوبي شناسي كافي به    ه با در اختيار داشتن انرژي و فن       يك گون 
فنـي الزم را پيـدا   هـاي   آورياز ميان بردارد و هوشياري او نيز هميشه منابع انرژي و نـو  

بيني،    حال حاضر، يا در آيندة قابل پيش       كه در  كنند  مي آنان چنين استدالل   *.كرد خواهد
دليـل اول   : اين استدالل بـر اسـاس دو دليـل اسـت          . گونه كمبود منابع وجود ندارد     هيچ

  .)40 :1374، ترنر(».مربوط به غذا و دوم مربوط به انرژي است
زدايي و آبياري و اصالح نژاد بذر اين مـشكل           فت تكنولوژي آفت  يشرپ آنها معتقدند 

هاي   كه با پيدايش نيروگاه    انديشند  مي گونه در مورد انرژِي نيز همين    . هد كرد را حل خوا  
 نبايـد   اين گروه همچنـين معتقدنـد      . مقدار آن ديگر محدود نخواهد بود      ،اي زاينده  هسته
آنـان طرفـدار    .  يا بر بازارها اعمال گـردد      انگكنند مصرفگونه فشار يا قيدوبندي بر       هيچ
ـ بدون محدوديتة آزاد مطلق ـ  فلسف كـشي حـداكثري از    بـه بهـره  اين ديدگاه .  هستند 

اين نگـرش از نظـر نـوع    . سوي رشد است  گيري آن به    و جهت منابع طبيعي معتقد است     
  .استسبز ، معروف به اقتصاد ضداقتصاد

تي، يعني حقوق و عاليق نسل حاضر را در نظـر           از نظر مباني اخالقي، حامي اخالق سن      
  ).همان(اند وگرايش به اصالت فرد دارند  گيرند و براي طبيعت ارزش ابزاري قائل مي

  )گرا حفاظت(پذير  ري انعطاففن محو .ب
طرفـداران  . داردبينـي كمتـري    گرايي و خوش افراطنگرش اول در مقايسه با   اين ديدگاه   

هستند، امـا تنهـا     اي آزاد داراي اثرات مفيدي بر محيط زيست         اين ديدگاه معتقدند بازاره   
محيطي سبز داشته باشند، يا به بيـاني ديگـر، تفكـر              در شرايطي كه افراد انديشه و عمل زيست       

گـذار سـبز، شـهروند سـبز و           كنندة سبز، سرمايه    بنابراين، مصرف . سبز داشته و سبز عمل كنند     
   **.باشند  ميسبزكارمند سبز، عوامل قدرتمند يك اقتصاد 
                                                      

جان بنسون،  : ك.هاي جديد، ر    هاي علمي درباره زيست كره وآثار تخريبي فناوري         براي اطالع از سطح پيشرفت    . *
  .168-162 ص،، ترجمه محمد مهدي رستمي شاهرودياخالق زيست محيطي

  ).39: ، پيشين....ترنرو. ك.آر(ادي است كه توانايي بازسازي خويش به صورت پايدار را داشته باشد اقتصاد سبز، اقتص.  **
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حفظ سيستم تـأمين زنـدگي و       (محيطي   هاي زيست   در اين نگرش برخي محدوديت    
  . و نيازمند برخي تغييرات خواهد بود الزامي) حفظ ظرفيت جذب ضايعات

فراتـري  هاي    به پرسش از نظر مباني اخالقي نيز اين ديدگاه جامعيت بيشتري يافته و            
  .دهد پاسخ مي، كه مربوط به افراد جامعه بشري است

 طرفـدار  ،اقتـصاد سـبز  . كننـد   مي فيلسوفان از اين امر به گسترش اصول اخالقي ياد    
منظور پوشش بخـشيدن بـه حقـوق و           به فراتر از ابعاد افراد فعلي جامعه بشري      پيشرفتي  

بـه   آنهـا  اگرچـه نگـرش  ) معيار برابـري بـين نـسلي    (باشد    مي آتي بشر هاي    ق نسل يعال
  .اري استابزنگاهي طبيعت هنوز 

  محورديدگاه اقتصاد. 2

 . مكتب اكولوژي ژرف- 2اشتراكي؛   مكتب- 1: شوند اين ديدگاه نيز به دوگروه تقسيم مي

 مكتب اشتراكي. الف

كاهش  در آن مقادير مطلق نبايدمعتقدند كه   ثبات    طرفداران اين مكتب به يك اقتصاد با      
گوينـد رشـد اقتـصادي و رشـد           مـي  )ثبات اقتصادي (يا افزايش يابد و براي اين منظور        

اين مكتب قائل به حفاظت از منابع است و اقتـصاد حاصـل از              . جمعيت بايد صفر باشد   
 ثباتي كه  اقتصاد با.)42 :همان(  نام دارد)Deep Green Economy (آن اقتصاد سبز تيره

محيطي تدوين يافته و از ابزارهاي اقتصادي مـشوق          از طريق استانداردهاي كالن زيست    
از نظر استراتژي مديريت منابع رشد صـفر و رشـد جمعيـت صـفر را                . شود  مي ايتحم

اهميت فـراوان   ها براي او      تمامي اكوسيستم ها    كند و با پذيرش ديدگاه سيستم       مي توصيه
بـراي  . از نظر مباني اخالقي اولويت بيشتري براي جامعه قائل است تا براي افـراد             . دارد

. ارزش ثانويـه  آنها قائل است و براي كاركرد و خدمات     اي   ها يك ارزش اوليه     اكوسيستم
  . پايداري قوي برخوردار استةاقتصاد اين ديدگاه از درج

 مكتب اكولوژي ژرف .ب

اصـول ايـن مكتـب بـسيار فراتـر از           . اين نگرش قائل به حفاظت شديد از منابع اسـت         
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 انـات، كـه حيو   كنـد   مـي  انـساني مطـرح   پيشين است و حقوقي براي طبيعت غير      ديدگاه  
ايـن گـروه معتقدنـد      . دهد  مي را تحت پوشش قرار   ها    و حتي اكوسيستم  ها    گونه گياهان،

هوشـمند و غيـر     ( زيـرا طبيعـت غيـر انـساني          ؛يك تفكر صريح اخالقي ضروري است     
 .)همان () ارزش فطري دارند(از ماهيت ارزشمندي برخوردارند ) هوشمند

سـت كـه    گـذاري شـده ا     يار سبز نام  ، اقتصاد بس  سيستم اقتصادي ناشي از اين ديدگاه     
  .باشد  ميكردن برداشت از منابع اصول مدون آن در جهت كمينه

اخالقـي و حقـوق بـراي تمـامي         هـاي     از نظر پذيرش مباني اخالقي قائل بـه ارزش        
نظر آنان ارزش فطري     به. هاي غير زنده طبيعت هستند       حتي بخش  ،غير انساني هاي    گونه

پـذيرش  اين ديدگاه همچنين با      . به تجربه انساني است     ارزش ذاتي بدون توجه    ،طبيعت
بودن، بر اين باور است كه اگر توسعه بخواهد پايدار باشد، بايـد از               اصل به فكر ديگران   

  .ثبات باشد لحاظ مباني اخالقي با
هـاي    رهيافـت  انجام شده در تبيين مباني اخالقي محيط زيست و        هاي    اگر چه تالش  

 ايـن   بـار  هاي فاجعه    اما جهان با توجه به پيامد      ، با ارزش است   مبتني برآنها در جاي خود    
تـوان بـه بيانيـه     باره مي  در اين.اي جامع در اين زمينه است بحران همچنان نيازمند نظريه   

 1000 بـيش از     ،كـه در آن   «   اشـاره كـرد    1992هشدار دانشمندان به بـشريت در سـال         
اعـالم  اي    يزه نوبـل بـا انتـشار نامـه         برنده جـا   105 كشور جهان از جمله      72دانشمند از   

ايـن اخـالق بايـد       *.ة جديدي الزم اسـت    شيو اخالق و ،  نمودند كه براي توجه به زمين     
ميـل را وادارد كـه      هـاي بـي     انـسان  وهـا     حكومت رهبران،   انگيزد و  عظيمي را بر   حركت

  ).(Tucker me , 2001: ppXV-XXXII ».تغييرات الزم را ايجاد نمايند

                                                      
آمده، آيا نياز به نظريه و اصول اخالقي جديدي          محيطي پديد    معضالت و بحران زيست     در مورد اينكه براي حل     .*

اسـتدالل  . ، دو ديـدگاه وجـود دارد      توان با آن مقابله كـرد       هاي اخالقي گذشته مي     هستيم يا با بازبيني سنت    
شـدت    هاي اخالقي غرب به     ين است كه سنت   آخرين بشر كه توسط ريچارد ووال روتلي ارائه شد بيانگر ا          

بـراي  . كنـد   مدار است و نياز به برقراري يك اصول اخالقي نو را اثبات مي              ناپذير انسان   اي اصالح   گونه و به 
 12 ترجمه محمد مهدي رستمي شـاهرودي، ص    ،يست محيطي اخالق ز جان بنسون،   : ك.اطالعات بيشتر ر  

  .مراجعه شود
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  بندي جمع
محوري الك و    ني بر انسان  اين است كه نظام اخالقي مبت      كنونهاي گذشته تا    جه بحث نتي

 ي شكل گرفت، اعتقادات مذهبي و رويكـرد مـاورا         م و هفده  مهيوم كه در قرن شانزده    
گرايانـه تحـت     اين فـضاي انـسان    .  داد ثير قرار أطبيعي به عالم و جهان هستي را تحت ت        

پذيري از تحوالت   أثيرنانكه توماس هابز به دليل ت     چ. گيرد  مي حاكميت مطلقه انسان قرار   
طبيعي نيازي به حضور اراده و مشيت خدا و دخالت           گير در علوم  هاي چشم   و پيشرفت 
ارزش و غايـت امـور      أ  بيند و نظام طبيعي را تنها منـش        ر فردي و اجتماعي نمي    او در امو  

  . داند  ميبشري و طراح زندگي او
 ـ  گـرا  گرا و طبيعت اعم از انسان ـ القي ياد شده  يكي از مشكالت اساسي مكاتب اخ

ها   همه اين مكتب   انهدام بنيادهاي مبتني بر توجه به رابطه انسان با خداست كه تقريبا در            
در حقيقت انسان با قطع رابطه و پيوند خويش با خداي خود و      . ناديده گرفته شده است   

الم وجود را نيز بـا مـشكل        كل ع  خالق هستي روابط هماهنگ خود با ساير مخلوقات و        
 بـر طبيعـت اسـت و شـايد در           انسان با ايـن نگـرش در پـي اسـتيال          . مواجه كرده است  

 يابد كـه تاحـدود زيـادي هـم در           مدت و از نظر ظاهري بتواند به اين آرزو دست          كوتاه
توجـه داشـته باشـد كـه طبيعـت           زمينه موفق شده است؛ اما انسان عصر حاضر بايد         اين

كنـد و تمـامي       مي ي بقا و تعادل خويش از قانون و سنت خلقت پيروي          هوشمند نيز برا  
. او را بـه راه آورد      آمـد تـا    نيروهايش را بسيج كرده و با انـسان بـه مقابلـه بـر خواهـد               

گرايانه، توجه بيشتري به       اخالقي طبيعت  ةطرفداران محيط زيست نيز كه بر اساس فلسف       
كه در برخـي از جهـات راه        وه بر اين  محيطي دارند، عال    اي زيست ه  محيط زيست و گونه   

واجه بـوده و همـين   زدن خداوند در رفتار انسان ماند با مشكل كنار   ط در پيش گرفته   افرا
  .هاي متعادل آنان است نبودن ايده دليل اصلي موفق

 مكتب اخالقي مبتني بر قرآن

كـه بـر    بـاور دارنـد     ها به اصولي     ، انسان محيطي قرآن    زيست در رويكرد مبتني بر اخالق    
رسـاندن و يـا       تكاليف بشر براي اجتناب از آسيب      ارتباط انسان با طبيعت حاكم است و      



 
 

 

194  

هم 
ارد

چه
ال 

س
 /

يز 
پاي

13
88

  

ب و با شركت فعاالنه در بهبود وضـعيت محـيط زيـست، بـدون               يمحافظت در برابر آس   
وليت درونـي   ئنوعي احساس مس    به ،هاي قوة قاهره قرار بگيرند      ثير خواسته أآنكه تحت ت  

  . آن و ضرورت كنترل رفتار خويش باور دارندي ها در قبال محيط زيست و ارزش
 دنبال تبيين مباني اخالقي محيط زيست از نگاه قـرآن هـستيم تـا در               در اين بخش به   

نقـش مـؤثري در      زيست محيطي را كاهش داده و     هاي    بحران پرتو آن بتوان معضالت و    
توانـد در    مـي ا كه   مباني اخالقي مستفاد از آيات قرآن ر       در اين راستا  . كرداين زمينه ايفا    

بـراي تبيـين    . بررسي خـواهيم كـرد    آفرين باشد،      نقش حراست از محيط زيست    حفظ و 
طبيعت در قـرآن      خدا با انسان و    ةمحيطي قرآن نيازمند تشريح رابط     مباني اخالق زيست  

  .خواهيم كرد با توجه به آيات قرآن در ذيل تبيين روابط را هستيم كه اين

  انسان  ،رابطه خدا
با خداوند، طبيعت    آنها   ها در چارچوب رابطه     محيطي انسان   قت رفتارهاي زيست  در حقي 

دادن بـه انـسان در مقابـل         در بخش قبل اشاره كرديم كه اصـالت       . ها است   و ساير انسان  
ــه   ــه از جمل ــراهم آورده ك ــراي او ف ــادي را ب ــد، مــشكالت زي ــا خداون ــ آنه دهاي پيام

  .استمحيطي  زيست

  ان هستيبودن خداوند بر جه محيط. 1

بلكه محيط ، بسياري از آيات قرآن بيانگر اين است كه خداوند نه تنها خالق هستي است     
 سـوره   126، آيـه     سوره هـود   92آيات  .  قدرت اوست    ةهمه چيز در حيط    وبوده  بر آن   

بـودن   محـيط . ة خداوند بر همه چيـز داللـت دارنـد          سوره فصلت بر احاط    54نساء وآيه   
 ةيـك نـوع رابطـ      س هرم هـستي قـرار دارد و       أداوند در ر  است كه خ  بدان معنا   خداوند  
  .يگانگي بين خدا، انسان وطبيعت برقرار است  و طولي

 بيـانگر نـوعي ارتبـاط و      ،  بودن خداونـد بـر تمـامي مخلوقـات         محيط«به بيان ديگر،    
صـورت   ارچگي بـه ايـن    اين يكپ  . طبيعت حاكم است   انسان و ميان  يكپارچگي است كه    

سـلطنت تـام     و احاطـه ،  اجزاي آن  خداوند بر تمام هستي و    ،  آنقابل درك است كه در      
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 همگي بـه يـك سرمنـشأ واحـد     ، طبيعت با قرارداشتن در اين حوزه  انسان و ،  لذا دارد و 
 انسان با طبيعت در ديدگاه خدامحوري اسالمي بايد با          ةصورت كه رابط   اند؛ به اين    متكي

ستي اسـت، بلكـه بـر تمـام         اين حقيقت درك شود كه خداوند نه تنهـا خـالق تمـام هـ              
  .)1386 عابدي سروستاني ،محقق داماد و( ».مخلوقات خويش احاطه كامل دارد 

محيطي جزئي از جهان هستي است و در نگاه          ، منابع طبيعي و زيست     از سوي ديگر  
  :فرمايد  ميآيه شريفه.  مالكيت حقيقي جهان هستي از آن خداوند است،قرآن

  *.ها و زمين است تنها از آن خداوند است  كه در آسمان]و هر چيز[آگاه باشيد هركس 
دهـد كـه       مي اينگونه نگرش به طبيعت و منابع زيست محيطي، به انسان ديد وسيعي           

از آن   گونه كه خواست با آن رفتار يا      االطالق منابع طبيعي نداند تا هر       خود را مالك علي   
  .استفاده نمايد

  كرامت انسان. 2

شـود،    مي وقتي خداوند به كرامت توصيف    « :گويد  مي كرامتراغب اصفهاني در تعريف     
شود، اسم است براي      مي وقتي براي انسان به كار برده     . اسم است براي احسان و انعام او      

/ .  ه ق1416راغـب اصـفهاني،   . (شـود   مـي  كـه از او صـادر     اي    پـسنديده اخالق و افعال    
  )707: م1996

دانـد و معتقـد اسـت در منطـق            مي شهيد صدر زير بناي زندگي اجتماعي را اخالق       
شـود كـه انـسان بتوانـد مـشابه            مي اسالمي رشد و بالندگي حقيقي تنها هنگامي حاصل       

از آنجـا كـه     . هايي كه در وجود خداوند متعال تجلي يافته، در وجود خود ايجاد كند              ارزش
ان حد و حساب است، حـال آنكـه انـس           اعتقاد وي مكارم اخالقي نزد خداوند مطلق و بي          به

بـه   تنهـا    باشد، بديهي است تحقق اين هدف و زيربنا قراردادن اخالق           موجودي محدود مي  
  ).148: 1361صدر، (نهايت قابل انجام خواهد بود  سوي بي صورت يك حركت دائمي به

  :فرمايد مي» ...لقدكرمنا بني آدم «در ذيل آيه شريفه  عالمه طباطبايي نيز

                                                      
  .)26، )31(و نيز لقمان ) 66، )10(يونس ( األرضِ في ومنْ السماوات في منْ للَّه إِنَّ  أَال.*
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دادن به خصوصيتي اسـت كـه در         نايت و شرافت  دادن به ع    ، اختصاص مقصود از تكريم  
 پيـدا تفـاوت  ديگران نباشد و با همين خصوصيت است كه معنـاي تكـريم بـا تفـضيل               

 معنايي نفسي است و در تكريم كاري به غير نيـست، بلكـه فقـط                ، چون تكريم  ؛كند مي
انسان در ميان   . ... شخص مورد تكريم مورد نظر است كه داراي شرافت وكرامتي بشود          

 داشـتن نعمـت     ،آن كه در ديگر موجـودات نيـست و        موجودات عالم خصوصيتي دارد   
عقل است و معناي تفضيل انسان بر ساير موجودات اين است كه در غير عقل از سـاير          

كمـالي كـه در      خصوصيات و صفات هم انسان بر ديگران برتري داشته و هر صفات و            
  .)156: طباطبايي، بي تا(رد ساير موجودات هست حد اعالي آن در انسان وجود دا

 همـان   ؛كرامت انسان در قدرت تعقل و ميزان سنجش و درك او از واقعيـات اسـت               
سـت و شـرورترين جنبنـدگان را        امتيازي كه در قرآن بارها مورد ستايش قـرار گرفتـه ا           

  *.انديشند نميهايي دانسته كه  انسان
 ت بجـز مالئكـه برتـر       مخلوقـا  ةهماز  انسان  : گويد  مي زمخشري در ذيل آيه كرامت    

گفتن، تشخيص حق  شدن انسان، به عقل و توان سخن  به تاج كرامت الهي مفتخر  است و 
 و نيـز تـدبير دنيـا و آخـرت اسـت      وباطل، صورت زيبا، قامت متعادل، و توان نگـارش      

  .)239: م1987ق، 1407، زمخشري(
اش را  نيـايي ، امـور د تواند بـا پيـروي از احكـام الهـي       مي  عقل است كه انسان    ةبا قو 

اش  د، سامان دهد و با اخالق كريمانه      تفسير آيه يادشده بيان كر     زمخشري در  چنانكه كه 
 ،دارد آنهـا    بـستگي بـه    شا  و حيات مـادي و معنـوي       نسبت به عناصر طبيعت كه وجود     

هـاي گيـاهي و    رفتاري كريمانه و مهربانانه داشته باشد و از تخريب آن و ستم بـه گونـه    
  .ه به همنوعان خود بپرهيزدواسط حيواني و با

  خالفت انسان. 3

انـسان در زمـين     جانـشيني   اهداف خلقت انسان را خالفـت و         خداوند در قرآن يكي از    
  . داردرابطة خالفت، نقش قابل توجهي در رفتار انسان با محيط اطراف خود. دانسته است

                                                      
، )39(زمر   (األلْبابِ أُولُو هم وأُولَئك اللَّه هداهم ذينَالَّ أُولَئك أَحسنَه فَيتَّبِعونَ الْقَولَ يستَمعونَ الَّذينَ عبادي فَبشّرْ. *

  .)22، )8(انفال  (يعقلُونَ ال الَّذينَ الْبكْم الصم اللَّه عنْد الدوابِّ شَرَّ  إِنَّ؛)17-18
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نـشيني  اين كـرة خـاكي را جا   در  آوردن انسان    اهداف خلقت و فرود    خداوند يكي از  
  :فرمايد  ميكند و  ميخود بيان

 دهي كـه در     مي  فرشتگان گفتند آيا كسي را قرار      ،دهم  مي من در زمين جانشيني قرار    
 يم و براي تو تقـديس     يگو  مي كه ما حمد و تسبيح تو      آن فساد و خونريزي كند، در حالي      

  )30، )2 (بقره(. دانيد دانم آنچه شما نمي  ميمن:  خداوند فرمود،كنيم مي
تـوان نتيجـه    يات و نيز آنچه در بحث كرامت اشاره شـد، مـي     ابا توجه به آيات و رو     

 ،شـهوات  وهـا   پرهيز از هوس  همين كرامت و موهبت عقل و   ةواسط بهگرفت كه انسان    
بـه   .ليت سـنگيني را پذيرفتـه اسـت       ئومـس  ويافته  شايستگي جانشيني خداوند متعال را      

 ،و از سوي ديگر   يافته  نوع شرافت و برتري     ديگر موجودات يك    بر   از يك سو     ،عبارتي
ليتي نيز بر دوش وي گذاشته شده كه در اين جهان هستي رهـا و مطلـق نيـست و         ئومس

الهـي  هاي    فرمانبايد بر اساس ادراك عقلي راه كمال و سعادت خويش را در پيروي از               
مانـه   رفتاري كري  ،همة مظاهر هستي از جمله محيط زيست      در برابر   جو نمايد و    و  جست

 .داشته باشد

گونه است كه   ، اينكه سنت الهي اين    آن  مهمي است و   ة سوره يونس بيانگر نكت    14آيه  
رفتار خود را مطابق     اعمال و  الهي وقعي نگذارند و   دستورهاي  جوامع در صورتي كه به      

خواهد گرداند كـه از      آنها   جانشين  خداوند گروه ديگري را    ، خدا قرار ندهند   هايدستور
در مـورد   خداوند   .فتار امروز بشر با محيط زيست است      جوامع همين ر  هاي   جمله رفتار 

  .دهد  ميرفتار نامناسب با مظاهر طبيعت هشدار
 خدايي براي   چ هيچ مالكي و هي    ،هيچ حاكمي «:شهيد صدر در اين زمينه معتقد است        

طي نقـش انـسان بـر     در چنـين شـراي  .جهان و زندگي جز خداوند سبحان وجود نـدارد        
ين ؛ يعني خداوند انسان را در زمين جانش   خداوند، استخالف و استئمان است     اساس نظر 

 انـسان بـا     ة رابطـ  ،در ايـن جايگـاه    . داري بخشيده اسـت     خود ساخته و به او مقام امانت      
ايـن    بلكه رابطه امين با مورد امانت اسـت و         ، مالك ومملوك نيست   ة ديگر رابط  ،طبيعت
 انـسان بـا     ةو رابطـ  بـود    خواهد   آفرين  ار نقش بسيها    در هنجارهاي مصرفي انسان   مسئله  

 رابطه دو همكار    ،ديگر در هر پايگاه اجتماعي ديگر كه باشند       هاي     يعني انسان  ،برادرانش
 حاكم و محكوم، مالك و مملوك يـا         ةدر انجام وظيفه خالفت الهي است، نه اينكه رابط        
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 از آن حكايـت    وي معتقد است خالفتـي كـه خداونـد در قـرآن              .و بنده باشد   خدايگان
صورت كلي مـورد     ، بلكه جنس آدمي به     نيست كند، اعالم خالفت براي شخص آدم      مي

كند، شخص آدم نبـوده، بلكـه     ميي آن كس كه در زمين فساد و خونريز      نظر است؛ زيرا  
  .)9: 1359صدر، ( آدمي در طول تاريخ بوده است

نـد در دو محـور   وا انـسان و خد ةرابطـ  در مـورد    ن را آتوان نگـاه قـر      در مجموع مي  
نگاه  . نگاه پسيني  ، نگاه پيشيني و ديگري    ،يكي:  قرآن به انسان دو نگاه دارد      ؛خالصه كرد 

 الهـي اهـداف و   هايو دسـتور هـا   است كـه انـسان بـدون توجـه بـه آمـوزه         آن  پيشيني  
دارد و مختلـف  هـاي   سرشتي با ويژگـي انسان، . كند  ميزندگي خود را تنظيمهاي   برنامه

ستعداد انجام كارهاي صالح و مبتنـي بـر اخـالق و خداپـسند دارد و هـم                  هم ا به بياني،   
اخالقي و در ايـن نگـاه پيـشيني انـسان از     ختيار انجام اعمال غيرصالح و غير    استعداد و ا  

پروردگارش بسيار ناسپاس است در قبال   ، او   )22،  )33 (احزاب(نظر قرآن ظلوم، جهول     
 او  ،)7،  )96 (علـق (كنـد     مـي  بيند طغيـان   ي م  آنگاه كه خود را مستغني     ،)66،  )22 (حج(

، )17 (اسـراء ( او تنگ چشم و ممسك اسـت         ،)11،  )17 (اسراء(عجول و شتابگر است     
  .)19، )70 (معارج( او حريص آفريده شده است ،)100

هاي سـوء   رسـد و نتـايج و پيامـد         مـي  در اين نگاه است كه تعـارض بـه اوج خـود           
  .نبال داردد محيطي به اجتماعي، اقتصادي و زيست

  :كند كه عبارتند از ها و صفات ديگري پيدا مي در نگاه پسيني انسان از نظر قرآن ويژگي
  ؛)30، )2 (بقره ( جانشين خدا در زمين است-1
  ؛)72، )33 (احزاب(دار خداست   امانت-2
  ؛)70، )17 (اسراء( او از يك كرامت ذاتي و شرافت ذاتي برخوردار است -3
  ؛)8 -9، )91 (الشمس(اخالقي برخوردار است  او از يك وجدان -4
لكه در حركـت و تـالش خـود رضـاي           بكند،   او تنها براي مسائل مادي كار نمي       -5

  .ظر داردنآفريننده را در 
. اسـت  هاي دينـي و قرآنـي   يافتة آموزه منظور از نگاه پسيني به انسان آن است كه تربيت    

متي كه خداوند به او عطاكرده رذايل اخالقي را         دليل كرا   يافته با بينش قرآني به      انسان پرورش 
  .از خود دور كرده و رنگي خدايي يافته است و رفتاري كريمانه با مظاهر طبيعت دارد
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بـرداري از منـابع       ناپـذير مبتنـي بـر سـودجويي در بهـره             پايان نامعقول و هاي    رقابت
هـاي   و آمـوزه هـا   انـسان بـه توصـيه   يابد كه   ميمحيطي در صورتي بروز و ظهور        زيست

توجه باشد، اما قرآن براي كاهش اين تضاد و تعارض در نگاه انسان به مفهـوم                 قرآني بي 
كند و منافع را در منافع مادي دنيـايي و زودگـذر منحـصر                مي منافع نوعي توسعه ايجاد   

دهـد و انـسان بـا اميـد بـه              مـي  سوي منافعي فراتر و جاوداني سـوق       بيند و او را به      نمي
ها   پوشي كرده و از خودخواهي     جاوداني از اين منافع دنيايي چشم     ز آن منافع    مندي ا  بهره

و رضـايت حـق را كـه اصـالح          دارد    برميفردي دست   هاي    روي  و زياده  ها طلبي  و زياده 
  .جويد ، ميزمين و عدم فساد در آن است

  انسان با طبيعتة رابط

هـاي   ز نگـاه او بـه گونـه    ناشـي ا  ،بسياري از رفتارهاي انسان در ارتباط با محيط زيست        
بر اساس تفكر مادي، انسان خود را مـسلط بـر طبيعـت             . تارش با آنان است   فطبيعي و ر  

اين در صورتي است    . ها خواهد برد    دانسته و رفتارش تابع منافعي است كه از اين پديده         
  . هاي قرآني متفاوت است  انسان با طبيعيت در آموزهةكه رابط

  دگي بشرحيات بخشي طبيعت به زن. 1
جزء جـزء عناصـر     . نقش طبيعت و عناصر آن در حيات و بقاي انسان قابل انكار نيست            

 الهي است كه به انسان ارزاني داشته تا انسان بتواند بـا اسـتفاده از              هاي    نعمتطبيعت از   
يكـي از   . و به كمال وجـودي خـويش برسـد        بپيمايد  راه كمال و سعادت جاويد را       آنها  

كند و اصل وجود و بقاي انسان بـستگي    مير زندگي بشر ايفاعناصري كه نقش مهمي د   
ابع زيـست   منـ   طبيعـت و   ،ابعاد اقتصادي آن نيز غير قابل انكـار اسـت          به آن دارد و    تام

  :فرمايد  ميزمينه قرآن در اين.محيطي است 
خداوند همان كسي است كه دريا را مسخرشماگردانيد تـا كـشتي درآن بـه حركـت                 

  *.آوريد بجا را هاي او نعمت فضل خدا بهره ببريد و شايد شكردرآيد و بتوانيد از
                                                      

*. ي اللَّهخَّرَ الَّذس رَ لَكُمحالْب رِيتَجل الْفُلْك يهف بِأَمتَغُوا رِهتَبلنْ وم هفَضْل لَّكُملَعنيـز   )12،  )45(جاثيـه    (تَـشْكُرُونَ  و ،
  ).14، )16(نحل (
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 طوركلي زندگي بشر بستگي تام به محيط زيست او دارد و انسان بـراي بـرآوردن                هب
  . گيري از محيط زيست است نيازهاي طبيعي خود نيازمند بهره

 در محـيط زيـست      ؛آيـد   مـي  گياهان و درختان به دسـت      غذاي انسان از حيوانات و    
تواند فارغ از محيط زيست خود به حيات طبيعـي خـود             كند و به هرحال نمي       مي تنفس

عنوان سرمايه ارزشـمند ملـي        محيط زيست آباد و تخريب نشده به       امروز نيز . ادامه دهد 
  .شود  مي تداوم حيات اقتصادي آن جامعه محسوبةكه پشتوان شود  ميتلقي

  و 142،  139،  138،  136،  119 ،)5 ( مائـده  ؛14 و   1 ،)3 (آل عمـران  (در قرآن مجيد    
  حــج؛34، )20 ( طــه؛54 ،)16 ( نحــل؛80 -81  و66 -69، 14، 5 -8، )6 ( انعــام؛146

ــون؛18 -22، )22( ــعراء؛134 -132، )23 ( مؤمن ــجده؛27، )26 ( ش  -71، 41، )32 ( س
 ؛33  و 31 ،)43 ( زخـرف  ؛12 -13 شـوري،    ؛11،  )40 ( مـؤمن  ؛79 -80،  )36 (يس؛  73

ــروت،)80 ( عــبس؛32 -36، )79 (نازعــات ــابع و ث ــه من ــواني وهــاي   ب ــاهي و  حي گي
  .اشاره شده است آنها ارزشمندي

صاحبان خرد با تدبر در اين آيات ضمن شناخت مبدأ هستي به شـناخت چگـونگي             
گيري از  يعت پي خواهند برد و چگونگي بهره رساني و نظم و هماهنگي عناصر طب       روزي

  .ار دهنداين منابع را نيز بايد مدنظر قر
نگرد و به عمق فاجعه       مي ناكالن به آيات قرآن و روايات معصوم       انسان وقتي با ديد   

برد، معناي عميق     مي پي آثار قطع درختان و نقش حياتي درختان بر زندگي بشر امروز           و
گونـه    زماني كه شايد هـيچ    . شود   مي  سال قبل بيان كرده روشن     1400اين كالم پيامبر كه     

   : ي وجود نداشته استمحيط بحران زيست
اگر قيامت در آستانة برپايي است و در دست يكي از شما نهـالي اسـت و توانـايي                   «

 1320النوري الطبرسـي    ( »*.دارد قبل از برپايي قيامت آن را بكارد پس بايد آن را بكارد            
  ).892، 3 :و كنزاالعمال 460: ق

د پاسخگوي همة اعمـال     بايها    چگونه است كه برپايي قيامت با آن عظمت كه انسان         
عبادي كه انسان در اين دنيا مكلف به        د از ميان همة اعمال عبادي و غير       و رفتارشان باشن  

                                                      
  .ان قامت الساعة و في يد احدكم الفسيلة فان استطاع ان ال تقوم الساعة حتي يغرسها فليغرسها .*
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كـردن بـه      آيا عمل  .كند  مي انجام آنهاست، كاشتن يك نهال درخت اين قدر اهميت پيدا         
 آيـا بيـانگر     كنـد؟  محيطي را حـل نمـي       يك جمله بخش عظيمي از بحران زيست      همين  

 آنهـا   طبيعت و نـوع رفتـار انـسان بـا         هاي    شدن براي عناصر و پديده      قائل نهايت ارزش 
  در نگـرش و    قطعـاً ،  ديگر روايات در ايـن زمينـه       توجه به معناي اين روايت و     ؟  نيست

  .گذار خواهد بود در برابر عناصر حياتبخش طبيعت تاثيررفتار انسان 

  حيات معنوي عناصر طبيعت در قرآن هوشمندي و. 2
ت  نگرش انسان به جهان اسة متأثر از نحو، انسان با طبيعت و حفاظت از آناصول رفتار 

 گاهي طبيعـت    ،در قرآن . كند  مي بيني انساني تعيين   و حفاظت از حقوق طبيعت را جهان      
عنـوان   اه طبيعت به  گ كند و   مي آن سوگند ياد   خداوند به عناصر  يابد كه     ميآنقدر تقدس   

به حفاظت از آن و اصـالح و        نيز  گاهي  . شود  مي منبعي مادي براي زندگي انسان معرفي     
توجه . شود  مي عنوان امانتي نزد انسان تلقي      گاهي طبيعت به   شود و   مي آباداني آن توصيه  

گيري از طبيعت بايد      كه بهره  رساند  مي به طبيعت، انسان را به اين نتيجه      ها    به اين نگرش  
  .تابع مقرراتي جدي باشد

بيعت موجودي هوشمند و داراي حيات و معنا بـوده و           بيني االهي، جهان ط    در جهان 
 عنصر و عضو    تآمدن و يا هالك    ة به راه  زمين آنها   قوانيني بر آن حاكم است كه تخطي از       

  : فرمايد عالمه طباطبايي درتوصيف اين هوشمندي مي. آورد خاطي ـ حتي انسان ـ را فراهم مي
ـ    انسان مانند ساير انواع موجودات،       سته بـه سـاير اجـزاي عـالم         وجودش مربوط و ب

ش و در سير به سـوي       ا  زند و حركاتي كه در مسير زندگي        مي  اعمالي كه از او سر     .است
 ارتبـاط   ،دهد با ساير اجزاي عالم كـه محـيط اوسـت            مي نشان سرمنزل سعادت از خود   

 آن  ،و موجـودات باشـد    اجـزا    به طوري كه حركاتش صالح و سازگار بـا آن            ؛كامل دارد 
سازگار با او خواهند بود و بركات آسمان به سويش سرازير خواهد شـد              موجودات نيز   

در نـابود سـاختن او خواهـد        ،  ناسـازگاري داشـته   سـر   و اگر سازگار نبود عالم نيز با او         
 ناگهـان   ، به تباهي گرفته   جتدري همگر اينكه دست از فساد و گناه بردارد و گرنه ب          كوشيد،  

 از وجـودش بـاقي      ياثردهد و     مي دست هم    همه اجزاي عالم در تباه ساختش دست به       
  .)197 ـ 195: طباطبايي، بي تا( كند  ميگذارد و زمين را از لوث وجودش پاك نمي
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شـنوايي   ميل، عشق و   ،بر اين باور است كه حيات، معرفت       اسفار اربعه مال صدرا در    
  عقلـي آن را بـه اثبـات رسـانده اسـت            در تمام موجودات عالم وجود دارد و با برهـان         

  ).152 -148: 1981الشيرازي ،(
ني در گياهـان بـه      رسـا   آگـاهي و پيـام      نوعي اداراك و   ،شناسي ر يك تحقيق زيست   د

: ، آمده است  انجام شده ) 1955(در اين تحقيق كه توسط برين وديج         .اثبات رسيده است  
هـايي از راه      با فرسـتادن سـيگنال     و Gتئين  وبه كمك پر  ها    گياهان مانند ديگر ارگانيسم   «
از توانايي نـوعي  تحقيقات ديگر در اين زمينه  . كنند  مي وا با ديگر گياهان ارتباط برقرار     ه

 .حكايـت دارد  خـواران بـه جنگـل        گياهان به همديگر هنگام يورش علف     رساني   آگاهي
 تا از فشار چراي مهاجمان كنند  مي خود مواد تلخي ترشح   هاي    گياهان آگاه شده در برگ    

  . (BURIN J. SABELIS M W,DICKE M, 1995: 10 372 .SITE)».بكاهند
 كه هرگونه تـصرف     كند  مي جان و فاقد معنا معرفي     اي بي    طبيعت را ماده   ،تفكر ديگر 

گونـه حقـوقي بـراي طبيعـت و           و هـيچ   شمارد  مي كسب ثروت مجاز   منظور در آن را به   
  .عناصر آن قائل نيست

 ،بـرداري از طبيعـت     رهاه، تعاريف مربوط به چگـونگي بهـ       با توجه به اين دو نوع نگ      
روي و حتـي حقـوق محـيط         ست، پايداري، حفاظت و ميانه    مانند حفظ تعادل محيط زي    

 بـسته بـه نگـرش انـسان بـه محـيط             ،به بيان ديگر  . زيست تعاريف دوگانه خواهند شد    
روابط انسان با طبيعـت و       . تعاريف حقوقي متفاوت و متضادي ارائه خواهد شد        ،زيست

توانـد صـورت      مي كند به دو شيوه     مي  از محيط زيست تدوين    قوانيني كه براي حفاظت   
  .كه مبتني بر همان دو نوع نگرش است، گيرد
از موجودات جهـان هـستي      يكي  عنوان   در اين روش انسان به    . گرايانه  روش ذات . 1
كـه   كه بايد در قالب قوانين حاكم بـر عـالم وجـود             اما داراي شرافتي ذاتي است     ،است

 ؛مرتبط با محيط زيست را تنظيم نمايـد       هاي     دارد رفتار و فعاليت    ريشه در عالم ملكوت   
 همگـي   ، طبيعي است و طبيعـت و عناصـر آن         ي ماورا يزيرا نگاه انسان به طبيعت نگاه     

  .مندند وجودي خود ارزشةتوجه به مرتب  اين عناصر باةهم الهي است و نشاني از آيات
در .  و انسان مداري محض اسـت      بر همان تفكر مادي    روش ابزارگرايانه كه مبتني   . 2

 استيالي بـر طبيعـت و دريافـت حـداكثر سـود و             اي انسان تمركز خود را بر     ،اين روش 
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  .گردد  ميانسان تلقيهاي  جويي ، ابزاري براي لذتدهد و طبيعت  ميمنفعت قرار
 حفاظت از محيط زيـست و  ةاين است كه انسان از ابتدا وظيف   نخست،   ديدگاه   ةنتيج

آن اسـت كـه ابتـدا        عهـده دارد؛ امـا برآينـد شـيوة دوم،            ررا ب  اصر آن رعايت حقوق عن  
، انـسان در    همان انديشه سپس برپايه   آيد و     مي محيطي به وجود   تخريب و بحران زيست   

  . مطلوبي دست نيافته استةكه تا به امروز انسان به نتيج آيد  ميجويي بر فكر چاره
 تعـاليمي را بـراي حفـظ و       و كنـد   مـي   نگرش اول را تأييـد     ، قرآن ،از اين دو نگرش   

  .حراست از محيط زيست براي بشر به ارمغان آورده است
شـناخت خـالق هـستي      بـراي   هـايي    ة آيـات الهـي و نـشانه        طبيعت را به مثاب    ،قرآن

  *. ملكوت قائل است،و براي آنشناساند  مي

  محيطي در دست انسان  ع زيستامانت بودن مناب. 3
ختيار دولت و بخش عمومي است و بديهي است كه اين           محيطي در ا    منابع زيست بيشتر  
تـا   نوعي امانت در اختيار دولـت گذاشـته شـده          ، بلكه به   ملك طلق دولت نيست    ،اموال

 ة در استفاده از اين اموال بايد مصالح همـ       ، بنابراين . مردم را فراهم آورد    ةاسباب رفاه هم  
  . مردم را رعايت كند

س آنچه از آيات و روايـات اسـتفاده   بر اسا مالك حقيقي اموال بخش خصوصي نيز،       
. رار داده است  خداوند است و اين مالكيت را بنا به مصالحي در اختيار انسان ق            ،  شود  مي

دار خداوند اسـت     ، بلكه انسان امانت   طور مطلق و رها نيست     هگذاشتن ب اما اين در اختيار   
، اصـول   محيطي  زيست وو بايد در رفتار خود با محيط زيست و استفاده از منابع طبيعي              

رفتـاري  اسـت،   عنوان امانت به او سپرده شـده          با آنچه به   داري را رعايت نموده و     امانت
  . امينانه داشته باشدحكيمانه و
  :گويد  ميجوادي آملي در اين رابطه اهللا آيت

آن را امضا نمـوده اسـت، لكـن          گرچه اصل مالكيت خصوصي را پذيرفته و       اسالم،«
 كه هر فردي نسبت به دسترنج خـود در قيـاس بـا سـاير مـردم بـا                     اين است  ،معناي آن 

                                                      
  .75، )6(؛ انعام 5، )45(ه ؛ جاثي44، )29(؛ عنكبوت 9، )34(؛ سبأ 53، )41(؛ فصلت 101، )10( يونس .*
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:  امين در نگهداري و نايب در تـصرف اسـت و آيـه             ةخداوند مالك نيست، بلكه به منزل     
»     نْ مالِ اللَّهم مكس حق تصرف در آن را بدون اذن و رضـاي             مالك است و هيچ   » ...و  آتُوه

ر قيـاس بـا سـاير مـردم مـالك اسـت و       او ندارد، ولي هيچ كس نسبت به دسترنج خـود د    
 نـسبت بـه     كس حق تصرف در آن را بدون اذن و رضاي او نـدارد ولـي هـيچ كـسي                    هيچ

دسترنج خود در قياس با خداوند مالك نيست، بلكه به منزله امين در نگهداري و نايـب                 
 جعلَكُم مما قُواوأَنْف«و ) 33 ،)24(ور ن(» ...و  آتُوهم منْ مالِ اللَّه «در تصرف است و آيه    

  .)48: 1386، جوادي آملي(» . گواه بر آن است)7، )57 (حديد (»فيه مستَخْلَفينَ
اموالي كه خداوند شما را جانشين      : گويد  مي فيض كاشاني نيز در تفسير آيه ياد شده       

 كـه از  اي    نتيجـه . ها ، نه شما انسان   تصرف در آن قرار داد، در حقيقت متعلق به خداست         
فـيض  (داري بـيش نيـست       ، انسان امانـت    اين است كه بنابراين    ،شود  مي گرفتهميان  اين  

  .)659، 2: 1356كاشاني ،
  .شده استياد از اموال انسان با تعبير عاريه و امانت فراواني در روايات همچنين 
   *.مال عاريه و امانت است:  فرمود»ع«امام علي 
   **.گرداني اي قرار بده كه آن را به صاحبش باز مي  عاريهاموالت را همانند: فرمود» ع«امام صادق

، منـابع طبيعـي و      كه انسان جانشين خـدا در تـصرف اسـت         اموري  يكي از مصاديق    
زيـست   انسان حق ندارد هرگونه كه خواست در منابع طبيعـي و           محيطي است و   زيست

وبي يد در چارچ  بلكه تصرف او با    .، تصرف نمايد  محيطي كه خدا در اختيار او قرار داده       
  .باشد كه خدا اجازه داده است

  گيري نتيجه
 شـكل گرفـت،     م و هفـده   ممحـوري كـه در قـرن شـانزده         ني بر انسان  نظام اخالقي مبت  

. ير قرارداد  طبيعي به عالم و جهان هستي را تحت تاث         ياعتقادات مذهبي و رويكرد ماورا    

                                                      
  .»المال عاريه« .*

  .»اجعل مالك كعارية تردها« .**



 

 
 

 

گاه 
ز ن
ت ا

زيس
ط 

حي
ق م

خال
ي ا

مبان
صاد

اقت
ي

 / .
..

اني
راه

د ف
سع

 
دي

حم
ف م

وس
و ي

رد 
ف

 

205  

تحـوالت و    انـسان بـا   . گرايانه تحت حاكميت مطلقه انسان قرار گرفت       اين فضاي انسان  
ت او  طبيعي نيازي به حضور اراده و مشيت خدا و دخال          گير در علوم  هاي چشم   پيشرفت

 ارزش و غايـت امـور    أبيند و نظـام طبيعـي را تنهـا منـش           در امور فردي و اجتماعي نمي     
  .داند  ميبشري و طراح زندگي او

نهـدام بنيادهـاي    گرا ا   طبيعت محور و   مكاتب اخالقي انسان   يكي از مشكالت اساسي   
 انسان با قطـع پيونـد خـويش بـا           ،در حقيقت .  انسان با خداست   ةمبتني بر توجه به رابط    

كل عالم وجود را نيز بـا مـشكل          خالق هستي روابط هماهنگ خود با ساير مخلوقات و        
انسان با اين نگرش در پي استيال بر طبيعت است كه تاحدود زيـادي              . مواجه كرده است  
توجـه داشـته باشـد كـه         موفق شده است؛ اما انسان عصر حاضر بايـد        هم در اين زمينه     

كند و    مي پيرويآفرينش  طبيعت هوشمند نيز براي بقا و تعادل خويش از قانون و سنت             
 او را بـه راه آورد و        تا ،آمد نيروهايش را بسيج كرده و با انسان به مقابله بر خواهد          همة  

هـاي   هاصر طبيعت بـه گـواهي نـشان       عدم رعايت حقوق عن    در صورت عدم هماهنگي و    
مكتـب   اما . با عواقب ناگواري روبرو خواهد شد      تصريح برخي آيات قرآن    علمي روز و  

كـاهش تخريـب محـيط       اخالقي مبتني بر قرآن از ظرفيت بااليي براي كاهش بحـران و           
  .زيست برخوردار است

ان به آنچـه    تغيير در نگرش انس   ،  قرآني در رابطه با محيط زيست     هاي    هدف از آموزه  
بـه  او  تـا وابـستگي      دهد  مي بينش را به انسان    اين معنا كه  ؛ بدين باشد ، مي در اختيار دارد  

 كه او   دنيايي كاهش يابد و به اين فهم و ادراك عميق برسد           ديگر مظاهر  مال و ،  امكانات
كه بر اسـاس مـصالحي در       را  زيست محيطي    منابع طبيعي و   امكانات و  دار است و  امانت

 كه مالك حقيقـي آن اجـازه       تواند استفاده كند    مي فقط در جايي   و قرار داده شده   اختيار ا 
برخـورداري از منـابع     دهد و رعايت همة ابعاد فردي، اجتماعي ،انساني وغير انساني            مي

 طبيعت داشته باشد    ادرنتيجه حق ندارد رفتارهايي ب    . محيطي را بايد در نظر بگيرد      زيست
  .بينجامدكه به تخريب آن 

روي و   ي از اسراف و تبذير، رعايـت ميانـه         مانند دور  ،ايت اصول مطرح در قرآن    رع
برداري و حفاظـت از محـيط زيـست را در            ، بهره  نهي از فساد در زمين     ،تعادل و قناعت  

  .دهد  ميمسير منطقي و انساني قرار
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