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 18/1/1393ـ پذيرش:  18/8/1392دريافت: 

 دهيچک

ـان هاى زيست محيطى در جرانبح يجيموجب ظهور و گسترش تدر ،ها در عصر حاضرشتاب گرفتن رشد اقتصادی كشور ه

برخـي بحـران  د:پردازمي از منظر ديني به بررسي دو ديدگاه متناقض ،شده است. اين مقاله ضمن تحليل اخالقي اين مشكل

. داننـديم ياخالقـ و ينـيد تيـترب یهانـهيزم شيراه حـل را در افـ ا ،ان دانستهياد مياز فاصله گرفتن از تعال يحاضر را ناش

بـدون  ة  اسـتاادتجويدر مقابل، بستگي به دنيا و چون تقبيح دلهمهای ديني ، آموزهغيردينيديگر با اتخاذ رويكردی  یاعده

 و درون دينـي و ينـيبا نگاه برون د ،شتارنو نيشمارند. اميگيری بحران برثر در شكلؤعوامل ماز جمله حد از منابع طبيعي را 

ـل ةا بايـد نتيجـت كه اين بحران رمقاله اين اس ة. فرضيدپردازبه بررسي اين دو ديدگاه مي «تحليلي»با استااده از روش  ه فاص

ـابع طب نيد ويژهبهو  انيدر نگاه اد :دهدهای تحقيق نشان ميدانست. يافته ينيد یهاگرفتن از ارزش ـا يعـياسالم، من  ريو س

ـا تقوسـت امحترم شـمرده شـده  عتيشراز سوی  ستيز طيده و محگرديهمگان خلق  ةاستااد یبرامواهب خداوند   تيـو ب

 د.مانواهد ظ خوحام ستيز طيمح، از منكر يمانند امر به معروف و نه ياجتماع یو نهادها یفرد ينيد يمبان

  اسالم. ،اخالق ر،يتسخ ،توسعه ،اخالق ،نسل ،عدالت ست،يز ،طيها: محواژهكليد
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 مقدمه

ر . داسطتمطرد   سطط  نرطر همط هاى الهى و داشتن محيطى سالم براى زندگى يكى از نعمت ،بدون شك
صورت جدى مطرح نبطود و آدميطان بطه و طور از مسئله آلودگى هوا به سبب آنكهنه چندان دور، به   گذشت

رقطى واقط  تداران رشد و رحمانه داعيهنعمت داشتن محيطى پاك برخوردار بودند و طبيعت مورد تهاجم بي
 نكرده بود.جلب خود  بهخطر آلودگى محيط زيست توجه زيادى را  ،نشده بود

ر آب خطر جانوران درنطده، خطط ؛از طبيعت هراس داشت ،با تما  وجود ،بدو خلقت خويش درانسان 
ملطه ضروريات زندگى او و از جهمچون و هواى نامساعد و خطر محيط زيست وحشى. اما همين طبيعت 

 .ه استرا به وى ارزانى داشت (يوانيح)غذاى گياهى يا 

 ه كطرد و بطهخطرهطا آمطادبه يارى انديشه و به كمك ابزار، خود را براى رويارويى با  انسان ماهر سپس
هطا بطا اخت. انساندر جهت منا   خود پردآنها  كشى ازبهره سرانجا ،و آنها  مهار عوامل طبيعى و را  نمودن

كشطت و زر   هطاى آبطاد و قابطلصطورت زمطينهطا را بههاى مشترك توانستند جنگلاتحاد و بذل كوشش
ا  ماننطد اهطر و عرطيم بطزر به ساختن بناها و آثطار و  ندها را تغيير دهد، مسير جريان آب رودخانهندرآور

 طراز و هطا و وساننتمامى اين اقدامات به همان اندازه كه جمعيت بشرى تاب   ،مصر، اقدا  كنند. با اين حال
 د.بومحدود  هاى مسرى و يا بالهاى عريم طبيعى است،ها، بيمارىى برخاسته از رويدادها، جنگهابينش

بطردارى بهره  نطوندرصطدد كشط   ،رشطد مطداو   جنون آزمندى برگر ته از انديش اقتصاد نوين بر اثر
كطه  سطتان باور بر اي ،و انسان اقتصادى در اين عرصه ههمراه با تخريب هرچه بيشتر از مناب  طبيعى برآمد

 تواند از ذخاير و منابعى كه طبيعت به وى ارزانى داشته، جاودانه استفاده كند.مى
اهان را گي وانات ويحعالوه بر انسان،  اشمحيطى كه دامنههاى زيستو گسترش بحران ظهور ،تدريجهب

ر  م ،تب  آن هاى سطحى و زيرزمينى و بهها، آلودگى آبهمانند از بين ر تن جنگل ط نيز در بر گر ته است
ئله به اين مسط سبب شده جوام  انسانى -هاى اسيدى ازن و باران  حيوانات آبزى، تخريب الي ةو مير  زايند

 بيشتر .اردمحيطى وجود دالمللى زيستپيمان بين 230بيش از  ،در حال حاضر .توجه بيشترى معطوف نمايند
ن انگارى مجريطاها و سهلاند، اما درست اجرا نشدن اين پيمانطى سى سال گذشته منعقد شده هااين پيمان

 .(52 – 41ص  ،1380ديرباز و دادگر، ) قابل توجهى نداشته باشند ها تأثيراين پيماناست سبب شده 
انطد. تهپرداخ زيست ة محيطمتفاوت، به اظهار نرر دربار يبا مبان گوناگون ياخالق يهان، نرا يدر كنار ا

بطا  يادهدر مقابل، عط ط را  راهم كرده ويشتر انسان بر محيتسلط ب يهانهيبا اصالت دادن به انسان، زم يبرخ
تي حكم به حرمطت حهم  ياند. گاهكرده يط را نهيانسان در مح يبيعت، تصر ات تخريت دادن به طبياهم

 .(46 - 42ص  ،1382پرمن، ) اندهداد يوانيو ح ياهيگ يهاهر گونه استفاده از گونه
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وجطود  متنطاق ه دگاينه، دو دين زمياست. در ا ينين مسئله، نگاه از منرر دياز ابعاد مهم توجه به ا يكي
ش ير ا طزااه حل را دان دانسته، ريم ادياز  اصله گر تن از تعال يبحران حاضر را ناش يادارد: از يك سو، عده

تضطاد، م ياتخاذ موضع با نگاه غيرديني و با ياگر، عدهيدانند. از سوي ديم يو اخالق ينيت ديترب يهانهيزم
 .(301 ، ص1382هات، ) اندهرا در اين بحران مؤثر دانستا آنه وجو كرده،جست ينيد يهامشكل را در آموزه
 هسطتي، جهان به يعيطب ماوراي رويكرد و مذهبي اعتقادات يبا نف محوري،انسان بر مبتني نرا  اخالقي

 در گيرچشطم يهاپيشطر ت و تحطوالت  بطا انسطان داده است. قرار انسان مطلق حاكميت عت را تحتيطب
 نرطا  و بينطدنمي اجتمطاعي و  ردي امور در او دخالت و خدا مشيت و اراده حضور به نيازي طبيعي، علو 
 يرطا  اخالقطدر مقابطل، ن .دانطدمي او زنطدگي ططراح و بشطري امطور غايطت و ارزش منشطأ تنها را طبيعي

 طار  برده و دچطار ان ييه حل كند، راه به جايخواسته مشكل را از همان زاويز به علت آنكه ميگرا نعتيطب
 ط شده است.يو تفر

 بطه توجطه بطر بتنطيم بنيادهاي انهدا  گراو طبيعت محورانسان اخالقي مكاتب اساسي مشكالت از يكي
 هسطتي، خطالق و خطود خطداي بطا خويش پيوند و رابطه قط  با انسان حقيقت، در. خداست با انسان رابط 
 .است كرده مواجه مشكل با نيز را وجود عالم وكل مخلوقات ساير با خود هماهنگ روابط

 .سطتا برخطوردار زيسطت محطيط و حفظ بحران كاهش براي بااليي ظر يت اسال ، از ياما نرا  اخالق
 او بايد به كه معنا ؛ بدينباشد، ميدارد اختيار در آنچه به نسبت انسان نگرش در ن نرا  تغييريا ياساس هدف
براسطاس  را، كطه محيطيو زيست طبيعي و مناب  و امكانات است دارامانت برسدكه عميق ادراك و  هم اين

 دهدمي اجازه اشحقيقي مالك كند كه استفاده تواندمي جايي در  قط شده، را داده قرار او اختيار در مصالحي
. بگيطرد نرطر در نيز بايطد را محيطيزيست مناب  از استفاده و غيرانساني اجتماعي، انساني  ردي، ابعاد هم  و

 .گردد آن تخريب به منجر كه باشد داشته طبيعت به نسبت ر تارهايي ندارد حق روي، اوبدين
طور بطه كطه يامطان او، بطه گونطه يت ايط  اعتقادات انسان و تقوين نرا ، عالوه بر اهتما  به تصحيدر ا

ارد شطده ت انسطان ويطدر جهطت ترب ي راوانط ين مهم را انجا  دهد، رهنمودهاي اخالقيو خودكار ا يعيطب
گطران را نيطز يد ود، بلكه خطود يآاليست نميط زيب محيدست خود را به تخرتنها نه   آن،ياست كه در سا

 كند.يب ميسط  آن ترغ يبه ارتقا

 ات موضوعينه و ادبيشيپ

 مطالتوس همچطون متفكّرانطى از تطوانمى ،اقتصاد محطيط زيسطت در قطرن نطوزدهم ادبيات  پيشين زمين  در
 رشطد اقتصطاد، توسطع  بطا كطه بود اين نگران مالتوس. برد نا ( 1867) ماركس و( 1817) ريكاردو ،(1798)
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 نابسامانى در امطان نخواهطد بطود. از باثبات وضعيتى و باشد كشاورزى محصوالت رشد از ترسري  جمعيت
 منطابعى جانشطينى بايطد و شطوندمى بطردارىعيت، مناب  درجه يطك، بهرهجم ا زايش با ،ريكاردو تحليل در

 ا طزايش بطردارىبهره هايهزينطه مناب ، مرغوبيت كاهش با. دارند ترىپايين درجات متوالى،طور به كه شوند
 ايطن. كطرد مططرح را اجتمطاعى و سياسطى هطايناآرامى و هاآشوب از ناشى محدوديت نيز ماركس. يابدمى

 وسطيلهبه اقتصطادى توسطع  و رشطد بطا مطرتبط اخالقطى هاي، با اضا ه شطدن جنبطه1970    در دهموضو
 اقتصطادى نطو مكتطب سطري  رشطد از ناشطى منفى آثار و يا ت بيشترى گسترش زيست، محيط اقتصاددانان

 .كرد گوشزد را طبيعت آيندة دربارة

دوّن مطنخستين كسى بود كه تطأثير آلطودگى را بطر كطارايى اقتصطادى بطه صطورت  پيگو ،در قرن بيستم
 مطدوّن را پطذيراب  پايان( استفاده از من1913) هتلينگ( و 1914) گرىدرآورد. در بُعد استفاده پايدار از مناب ، 

 .كردند بندى رمول و

 و آمطد پديد محيطىيستز باحثمطرح  در اىوقفه آن، از پس هايسال و جهانى هايدر خالل جنگ
اسطت كطه  پولطدآلطدو لئومتعلّق به  1949باره عرضه شد. يكى از اين تأليفات در سال  اين در كمى تأليفات

 وانتطرو  سطايروس. آيدمى شمار به ميالدى 1970 و 1960 هايدهه گرايانزيستمشوّق بسيارى از محيط
( 1954) دنگطور همچنطين. ساخت منتشر مطالبىآنها  از اقتصادى حفاظت و مناب  درباره 1952 سال در نيز

 تبيين كرد.اي علمي گونهبهمديريت مناب  تجديد شونده را 

 تطا كطرد تلفيطق ديگطر علو  برخى با را اقتصاد علم ،«زمين سفين » عنوان با اى( در مقاله1966) بالدينگ
 از اىمجموعطه صطورت بطه را زيسطت محطيط و منطاب ، جريان چرخشى نرا  صورت به را اقتصادى نرا 

 .سازد نمايان ضايعات طبيعى جذب هايظر يت و مناب  ذخيرة ها،محدوديت

 مطدوّن واد،م تعادل الگورا به صورت  بالدينگ( تحقيق 1970) شهمكاراننيز او (، و 1969) آيرس ونيز
 .كردند بندى رمول و

 شطانن جمعيطت، رشطدِ طبيعطىِ مناب  موجودىِ بين اىيك گزارش مقايسه در( 1974و  1968) هاردين
 .شودمى زيست محيط و مناب  تخريب موجب مفر  هاياستفاده داد

 ،«مانطدن زنطده بطراى طرحطى» و «رشطد هايمحدوديت» هايميالدى دو اثر به نا  1970  در اوايل ده
 اول، تحقيطق در. سطاختند متزلطزل را محيطىزيسطت هايمؤلّفطه مالحرطه زمينط  در هاغربى خاطر رضايت
در . داران ايطن نرريطه بطه صطفرگرايان مشطهور شطدندفططر شد. مطرح صفر حدّ تا اقتصادى رشد كاهش
 شطد سفارش و گر ت قرار تشويق مورد آينده و حال زمان در بقا حفظ به مربو  هايدو ، پژوهشتحقيق 
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؛ 240 -230و  115 -114، ص1380)بطارو،  شطود ادغا  محيطىزيست مديريت با توسعه كليدى عوامل كه
 (14 - 5، ص 1374؛ ترنز، 1380ديرباز و دادگر، 

 موجطبپيكر در غطرب غطول هاي، هشدار داد كه رشد سطازمانكوچك زيبااستنيز در كتاب  شوماخر
 منطاب  رعايطت همچون كارهايىراه رابطه، اين در و است شده اقتصادى كفايتىبى و گرايىا زايش تخصص

 .(1372شوماخر، ) كرد ارائه را هاي واسطهاز  ناوري استفاده و تجديد قابل
ان  صط( و 1382) بنسطوننگاشته شده اسطت؛ از جملطه  يز آثار  راوانيست نيط زيدر حوزة اخالق مح

از  ي( بطه برخط1382) هطاتماننطد  يبرخط .انطدرا مطرح كرده  يطيمحستيز ي( مكاتب اخالق1382) پور
تطوان بطه آثطار ينطه، مين زميطا ررا پاسخ گفتطه اسطت. دآنها  (1379) نصرنه پرداخته و ين زميها در اچالش

رد. در كطاشطاره  نيطز( 1377) سن(، و 1382) پرمن(، 1374) رسيپو  ترنر(، 1380) يبر(، 1372) شوماخر
 يآملط ياهلل جطواديطتآ سالتيط زياسالم    ح التوان به كتاب يز ميست نيط زيمح يحوزة مباحث اسالم

ن ي(  و همچنط1385)  رد ياهان ر، اثر رفت از حنظر اسم بر ن يهاست؛ حشکمت   راهيط زيح (، 1386)
 رد.تا( اشاره ك ي)ب نيسعدالد( و 1387)  ضالن(، 1386) محقق داماد(، 1381) رمضان اخترآثار 

سطت يط زيا در حوزة محطاسال  ر ين مقاله آن است كه مباحث اخالقيا يژگيگونه كه گذشت، وهمان
 مند مطرح كرده است.و به صورت نرا  ينرا  اخالق در قالب

 يطيست محيمکاتب ز ياخالق يمبان

 طيبرخورد با مسطائل محط يه چگونگبنسبت  يمتفاوت يهانگرش ،دورهچندين  يط كه گذشت، گونههمان
طر طدار  يا راطط يهاست و گروهيط زيمح يداران ا راطاز طرف ياگسترده يها يو طايجاد شده  ستيز

ن و نسبت به جهطا ياعتقاد و يها متأثر از ا كار  لسفدگاهين ديا ،اند. بدون شكهشتداوجود  يرشد اقتصاد
بطه  يبطيتخر يهطاها نشان دهندة آن اسطت كطه نگاهدگاهين ديمطالع  اآن است.  ةدربار ياخالق يكردهايرو
 كطامالً ييو در  ضطا ينطيد يهااست كه با صرف نرر از آموزه ي لسف يهاشهيگر ته از اندست بريط زيمح
 معتدل دارند. يدگاهين باره، ديدر ا يان الهيجاد شده است، در حالي كه اديا ينيرديغ

دارد:  سطت وجطوديط زيز، در ارتبا  با نگرش نسبت بطه محطين حال متمايمهم و در ع يدو نرا  اخالق
 «.عتياصالت طب» ياخالق و  لسف « اصالت انسان» ي لسف  اخالق

 گراانسان يکرد فلسفة اخالقيالف. رو

و  يصطورت  طردها، چه بهانسان يت وجودي   قط به جوهر و شخصيگرا، حقوق و تكالدر  لسف  انسان
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ر موجطودات و يت حقطوق سطايطمنطد رعاها عالقهچند ممكن اسطت انسطانشود. هريمربو  م يا اجتماعي

ن يطابراسطاس  ندارنطد. يتيا مسطئوليطچ حقوق ير از انسان هير موجودات غيسا يباشند، ول ياتيح يهاگونه

شود كطه منطا   مي محتر  شمرده ييگيري و حقوق آن تا جاست تصميميط زيمحور، دربارة محتفكر انسان

 ن گردد.يانسان تأم

دو مكتب حطق شود. اگرچه هر يم« خواهيآزاد»و « گرادهي ا»، خود شامل دو مكتب ييگرامكنب انسان

 ارند.دج آن اختالف ير مسائل و نتايدانند، اما در تفسيبه انسان م ات را منحصريح

 عال انسان را  قط بر ايطن اسطاس كطهج حاصل از ا ي( نتابنتا و  و يه)« دهياصالت  ا»داران مكتب طرف

، ين مكتطب اخالقطيطهاي اموزهآبراساس  دانند.يم يابياند قابل ارزجامعه نقش داشته يابيتا چه حد در كا 

گيطرد. از ايطن هاي اقتصادي و زيست محيطي قرار ميشود و معيار  عاليتيك تاب  ر اه اجتماعي معر ي مي

سطت و حفطظ يط زين، توجطه بطه محطيده اسطت. بنطابراهاي بين نسلي استفاده شطتاب  اجتماعي، در تحليل

كنطد در يم يآن زنطدگ باشد كه انسان در يامنا   جامعهن كنندة يكه تأم ييتا جا ياهيو گ يوانيح يهاگونه

 .(66 – 50ص  ،1382پرمن، ) ديآيمصدد حفظ آن بر

 دانطد و معتقطد اسطت:يحقوق انساني را ذاتاً متعلق به تطك تطك ا طراد م« خواهآزادي»در مقابل، مكتب 

معناست. يكطي از  السطف  معاصطر بي« حق گروهي»و « حق جمعي»و « حقوق اجتماعي»همچون  مفاهيمي

 ن الكجطاو  آدا  اسطميتمتطأثر از ا كطار  كار نوزيطك( است. 1974) رابرت نوزيك« آزادي خواه»مكتب 

ه نتطايج مطاني عادالنطه اسطت كط، آزادي عمل است. طبق نرر او، توزي  زنوزيكاست. نكت  اصلي در بحث 

« خطواهيآزاد»جط  تفكطر مكتطب يد، نطه چيطز ديگطر. نتهاي آزادانه باشحاصل از آن كامالً حاكي از انتخاب

آنكطه  ويژهه ندارنطد، بطهنطدة دور خطود توجطيبه آ نكه ا راد غالباًيت داشتن منا    رد است و به لحاظ اياهم

 يبطرا يازهيطدهطد، انگيك نسل است نشطان ميكه دورتر از  يانز آثار خود را در  اصله زميست نيط زيمح

 .(همان) حفظ آن وجود ندارد

ر طت، ، كه در قرن شانزدهم و هفدهم شكل گهيو و  الكنرا  اخالقي مبتني بر انسان محوري 

در ايطن  اعتقادات مذهبي و رويكرد ماوراي طبيعي به عالم و جهان هستي را تحطت تطأثير قطرارداد.

به دليطل  هابزتوماسكه گيرد؛ چنانعت تحت حاكميت مطلق انسان قرار مييگرايانه، طبانسان ضاي 

گير در علو  طبيعي، نيازي به حضطور اراده و مشطيت هاي چشمپذيري از تحوالت و پيشر تتأثير

بيند و نرا  طبيعطي را تنهطا منشطأ ارزش و غايطت خدا و دخالت او در امور  ردي و اجتماعي نمي

 .(همان) داندور بشري و طراح زندگي او ميام
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 گراعتيطب يکرد فلسفه اخالقيب. رو

  گونطاگون، نطو  نگطرش و ر تطار بطا اخالقي جوامط -با گذشت زمان و تحول در انديشه و مباني  لسفي 
 محيط زيست نيز دگرگون شده است.

ر يانسطان بطر سطا يجودت ويا تقد  جوهر و شخصياز و يگرا، امتعتي، در نرا  طبييگرابرعكس انسان
قابطل  ياتيطر حيطو غ ياتيشامل اجزاي ح يعيطب يهانرا  يموجودات رد شده، اخالق  قط با مالحر  برخ

داران رفاز طط ياريتطوان آن را موضط  بسطيد كطه ميگويم ين باره، مطلبيدر ا آلدو لئوپولد  است. يتعر
 ز دانست:يست نيط زيمح

ن يطر ايطغداشته باشطد. در  يات اجتماعيح يداري، كمال و پاييبايش به زيحق است كه گرا يزي قط چ
 (.262ص  ،1949، به نقل از: آلدولئوپولد، 46، ص1382است )پرمن،  يرواقعيز باطل و غيصورت، آن چ
نكطه يبطر ا ي، اصل مطورد توجطه كانطت را مبنط«گراعتيطب»سندگان مكتب ياز نو يكي( 1979) واتسون

يم بطاهوش تعمط ووانطات رده بطاال ي، به ح«واكنش متقابل»است، با استفاده از اصل  ياحترا  به انسان ضرور
تطه اسطت، ا يوانطات گسطترش ير حينكه تعهدات انسان نسبت به ساي( با طرح ا1978) گودپاسترداده است. 

ي د از سطويطاسطت كطه با يحقطوق يجداي از زنطده بطودن، دارا يدر عالم هست يجه گر ت هر موجودينت
ن موضطو  را بطه همط  موجطودات گسطترش داد و گفطت: تمطا  يط( ا1980) هانطتت شطود. يعاگران ريد

، 1382 هسطتند )پطرمن، يحقطوق ذاتط ي، اعم از زنده و مرده، بطا روح و بطدون روح، دارايموجودات هست
ن يچنط يكننطد، دارايعطت را منط  مي، كه هرگونطه تصطرف در طبيشناسان ا راط بو (. معموال49ً - 46ص

 هستند. ينشيب

 يطيست محيز يبندي و نقد مکاتب اخالقجمع

 ف  او، چه بطه صطورتنن است كه با محور قرار دادن انسان و اصالت يا« گراانسان»بر مكتب  ياشكال اساس
ه مطت ر طايسطت را بطه قيط زيب محطيطعت و تخريو چه در قالب اجتما ، تسلط انسان بر طب ينف  شخص

 ويلسطونكطه  يده گر ته اسطت، در حطاليناد يريگمين تصمياخالق را در از كرده و نقش يشتر انسان تجويب
دوستانه اسطت. ايطن در حطالي اسطت كطه طلبانه و نو سرشت انساني داراي دو چهرة منفعت»گويد: نيز مي
 .(Wilson, 2000, 9. 75كند )طلبانه تأكيد ميهاي منفعتراً بر جنبههاي اقتصادي منحصتحليل

فكر انهدا  بنيادهاي مبتني بر توجه به رابط  انسان با خداست كه تقريبطاً در همط  ايطن ن تيگر ايمشكل د
ها ناديده گر ته شده است. در حقيقت، انسان با قط  رابطه خويش بطا خطدا و خطالق هسطتي، روابطط مكتب

گطرش، هماهنگ خود با ساير مخلوقات وكل عالم وجود را نيز با مشكل مواجه كرده است. انسان بطا ايطن ن
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در پي استيالي بر طبيعت است و شايد در كوتاه مدت و از نرر ظاهري، بتواند به اين آرزو دست يابطد كطه 
تا حد زيادي هم در اين زمينه مو ق شده است. اما انسان عصر حاضر بايد توجه داشطته باشطد كطه طبيعطت 

نيروهطايش را بسطيج  و تمامي كندميپيروي  هوشمند نيز براي بقا و تعادل خويش، از قانون و سنت خلقت
 ي لسطف  اخالقطبراسطاس  ز، كطهيطسطت نيط زيداران محطكرده، با انسان به مقابله برخواهد خاست. ططرف

از  يدارند، عالوه بر آنكه در برخط يطيمحستيز يهاست و گونهيط زيبه مح يشتريانه، توجه بيگراعتيطب
مو طق نبطودن  ين علت اصلياند و همر تار انسان كنار زدهاند، خداوند را از ش گر تهيجهات راه ا را  در پ

ن اسطال ، از يطويژه دن و بطهيطمتعادل آنان است. اين در حالي است كه مكتب اخالقي مبتني بطر د يهادهيا
 ظر يت بااليي براي كاهش بحران و كاهش تخريب محيط زيست برخوردار است.

 ست در اسالميط زيمح ينظام اخالق

 ا طت كطهيدر يتطوان بطه روشطنياند، مداده ياخالق يهاان به اخالق و ارزشيكه هم  اد يتياهمبا توجه به 
 ينطگ، بطراك نرطا  هماهيطز به عنوان ين اسال  نيست وجود دارد. ديط زيان به محين اديدر ا ينگاه خاص

بط هماهنطگ، مطرت يقطو اخال ي، كالمي لسف يمبانبراساس  ،يعيطبطور به انسان برنامه دارد و يازهايهم  ن
اي منسطجم و هماهنطگ برخطوردار اسطت و بطرخالف ست، از برنامطهيط زيمح يحفظ و ارتقا يبا هم برا

 قابطلم در بدانطد و خطويش خداى آن، عرمت علت به را طبيعت بشر دهدنه اجازه مى، يان شرقياد يبرخ
  و كلمط (37  صطلت:آيطه ) را طبيعطت مراهر بداند، بلكه روح  اقد موجودى را آن نه و بيفتد، سجده به آن

 واسطت  معر طى كطرده (،1جمعطه: خداوندنطد ) گوىكطه تسطبي  ،خداوند و موجوداتى داراى شعور نسبى
 .خواندمىآنها  خالق پرستش به را هاانسان

اسطال   يكارهطاراه به بيان اهداف و اخالقي محيط زيست در اسال  نرا  پس از بررسي مباني، ادامهدر 
 پردازيم.مياهداف  اين تحقق يبرا

 نظام يمبان

اي اسطال  بطه انسطان و هاي پايطهطور عمطده بطر مبنطاي ديطدگاهنرا  اخالقي محيط زيست در اسال  به
 طبيعت استوار است.

او  يداز  طيطارزش مطلق كه همه چ ياست دارا يدر مكتب اسال ، انسان نه موجودگاه انسان: يك. جاي
اسطاس بر روا باشطد. ياحترامطيمقطدار كطه بطه او بيارزش و بيب ينه موجود شود و در خدمت او باشد و

 انسان برشمرد: يتوان صفات ذيل را براياسال ، م يهاآموزه
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ط بطر يگر، خداوند خطالق، رب و محطير ديال .  انسان مخلوق خداوند و تحت اشراف اوست و به تعب
 (.47انفال: انسان است )

 ( است.72: دار خداوند )احزاب( و امانت30ن )بقره: يب. انسان جانش
 (.70بر خوردار است )اسراء:  يم شده و از كرامت ذاتيج. انسان از سوي خداوند تكر

 (.9-8د. انسان از وجدان اخالقي برخوردار است )الشمس: 
ن را آو مطوده يپ عادل دارد؛ نطه راه ا طرا تم يز نگاهيعت نياسال  به طب ينرا  اخالق عت:يگاه طبيد . جا

انسطته و در خطدمت انسطان د يلطيطف يكطرده و آن را موجطود يتوجهيداند و نه به آن بيمسجود انسان م
 يكنطد و بطراهايي براي شناخت خالق هستي معر طي مياست. اسال  طبيعت را به مثاب  آيات الهي و نشانه

ن اسطاس، يطر ا(. ب75: انعا  ؛5: جاثيه ؛44: عنكبوت ؛9:سبأ ؛53:  صلت ؛101: آن ملكوت قايل است )يونس
 عت ذكر كرد:يطب يتوان صفات ذيل را برايم

در حيات و بقاي انسطان قابطل  يطيمحستينقش طبيعت و مناب  زبخش به زندگي بشر: اتي. طبيعت ح1
الهي است كه خداوند به انسان ارزاني داشته تطا بتوانطد  يهاانكار نيست. جزء جزء عناصر طبيعت از نعمت

ها، راه كمال و سعادت جاويد را طي كند و به كمال وجودي خطويش برسطد. قطرآن در ايطن فاده از آنبا است
خداوند همان كسي است كه دريا را مسخر شما گردانيد تا كشتي در آن به حركت درآيطد » رمايد: زمينه مي

 (.14: نحل ؛12: )جاثيه« هاي او را بجا آوريدو بتوانيد از  ضل خدا بهره ببريد و شايد شكر نعمت
بطوده  ، جهان طبيعت موجودي هوشمند و داراي حيطاتياله ينيبدر جهانهوشمند:  يعت حوجودي. طب2

علّامطه آورد. ها، زمين  هالكت او را  راهم مطيانسان از آن يو قوانيني بر آن حاكم است كه در صورت تخط
اش و در سطير بطه سطوي سطرمنزل زنطدگيد: انسان در مسطير ي رمايم ين هوشمندي  ايدرتوص يطباطبائ

 دات باشطدكه حركاتش سطازگار بطا آن موجطو يسعادت، با ساير اجزاي عالم ارتبا  كامل دارد و در صورت
، يناسطازگار نيز سازگار با او خواهند بود و بركات آسمان به سويش سرازير خواهد شد، و در صطورتآنها 
بطردارد  اد و گنطاهتن او سعي خواهد كرد، مگر اينكه دست از  سطناسازگار با او داشته، در نابود ساخ ير تار

 (.197 - 195تا، ص )طباطبائي، بي
دار خداوند اسطت. بطر ان شد، او امانتيانسان ب يگونه كه در معر همانعت احانت در دست انسان: ي. طب3

ن قطرار داده شطده ار انسطايطخداوند به صطورت امانطت در اخت يز از سويعت و مواهب آن نين اساس، طبيا
 ت صاحب امانت باشد.يكند كه مخال  رضا ين امانت تصر يتواند در اياست و انسان نم

در مكتب اسال ، مالك حقيقي هم  موجودات خداونطد اسطت و ايطن مالكيطت را بنطا بطه مصطالحي در 
دار طور مطلق و رهطا نيسطت، بلكطه انسطان امانطتاختيار انسان قرار داده است. اما اين در اختيار گذاشتن به
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محيطي اصطول خداوند است و بايد در ر تار خود با محطيط زيسطت و اسطتفاده از منطاب  طبيعطي و زيسطت
با آنچه به عنوان امانت به او سپرده شده است ر تاري حكيمانه و امينانه داشطته  داري را رعايت نموده،امانت

گطواه  (7حديد: ) « ِيهِ مُسْتَخْلَفِينَ جَعَلَكُمْ مِمَّا وَأَنْفِقُوا»( و 5)نساء: ...« آتوهم من مال اهلل و »فه يباشد. آي  شر
 ن مطلب است.يبر ا

 داف نظاماه

. (65ريطات: در نرا  اخالقي اسال ، هدف نهايي رساندن انسان به جايگاه مني  عبوديطت خداونطد اسطت )ذا
اي ر تطار هاي ديني، بطه گونطهها، با داشتن مباني متقن برگر ته از آموزهاين نرا  هماهنگ با ساير خرده نرا 

از  ي بتواند به اين هدف نهطايي برسطد. برخطياف واسطهدهد كه از طريق رسيدن به اهداانسان را جهت مي
 اين اهداف عبارت است از:

يطن ادر نرا  اخالقي اسال ، با توجه به جايگاه طبيعطت و مواهطب طبيعطي، حفطظ حفظ ح يط زيست: 
پردازنطد بطه عنطوان مواهب يكي از اهداف اساسي است و از كسطاني كطه بطه تخريطب محطيط زيسطت مي

 (.205اد شده است )بقره: كنندگان در روي زمين ي ساد
هاي  راوانطي در اين نرا ، تنها به حفظ محيط زيست بسنده نشده، بلكطه سطفارش ارتقاي ح يط زيست:

هاي تشويقي نيز براي تحقق ايطن هطدف در نرطر گر تطه شطده كطه از به آباد ساختن زمين شده است و راه
اسطت  آباد كننده مالكيت آن را در نرطر گر تطههاي موات اشاره كرد كه براي توان به احياي زمينجمله، مي

 ، باب اول از كتاب احياي موات(.25ق، ج 1409)حر عاملي، 
ها قطرار داده در نرا  اخالقي انسان، مواهب طبيعي براي ر اه هم  انسانعدالت در ن نسلي   بين نسلي: 

ه سطوي بطكنطد تطا بتوانطد  شده و هدف از خلقت اين مواهب آن است كه بستر مناسبي براي انسان  طراهم
هطا، ديگطران را هدف نهايي طي مسير كند. بر اين اساس ا رادي كه با تكاثر و استفادة نطاروا از ايطن نعمطت

 (.20ان: ؛ لقم29كنند )بقره: محرو  كنند برخالف اين اصل ر تار مي

 اسالم يست در نظام اخالقيط زيحفظ مح يکارهاراه

و  ي، اقتصطاديهطاي اعتقطادست و همراه و هماهنگ با نرا ير ابعاد اسال  نياسال  منفك از سا ينرا  اخالق
 يهانطهين هطدف، همط  زميدن به ايرس يخدا است. برا يمانند آن، پي رساندن انسان به قل  سعادت و بندگ

را  - يزنطدگ يامبران به همراه كتطاب راهنمطايدر كنار پ يبه عنوان رسول باطن -الز ، اعم از عقل و  طرت 
عمطل كننطد و  بطدان ،هرگاه آدميان به اين تعاليم گوش جان سطپردهن نرا ، يار او گذاشته است. در ايدر اخت

براسطاس  ،اسطت را بپمايند و با امانتى كه خداونطد در اختيارشطان قطرار داده خليفةاللهىراه و رسم بندگى و 
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يطى كه اكنطون بطا آن مطواجهيم محنند، مشكالت  راوان زيستكرهنمودهاى ارائه شده از جانب دين عمل 
بطردارى از مواهطب طبيعطت در بهره و حقوق يكديگر را رعايت كنند هاهر گاه انسان ،مثالً ؛بنددمىرخت بر

 طلبى، حرص، اسراف و اتطالف بردارنطد، همطين دنيطاى خطود راهر پيش گر ته و دست از زياددراه اعتدال 
اوج   دن انسطان بطه نقططانگيرى اديان الهى رسطر اينكه جهتعالوه ب ،يابند. با وجود اينبهشت مى همچون

كارهايى در متن دين ديده شده تطا جوامط  در هطر گرايى، راهبراى پرهيز از غير واق  ،كمال و انسانيت است
بتواننطد محيططى سطالم داشطته ، باشطندكه عمل به  رامين و رهنمودهاى دينى و  سطحى از ايمان به خداوند

 هاى متخل  جلوگيرى كنند.تجاوز انسانو از باشند 

نطوان عهطاى الز ، بطه لبرخى از اين تعاليم به منرور حفظ حطداق اند:ن زمينه، دو دستهيدر اتعاليم الهى 
ده اسطت. گرديطبينطى پطيشآنهطا  هايى نيز براى ضمانت اجراىسازوكارتكالي  الزامى تشري  شده و حتى 

حطى طرا ،مطلطوب خداونطد  ى و به منرور حركت به سطوى جامعطديگر با عنوان رهنمودهاى اخالق  دست
، ز بطا نگطاه كطالنيطن يعضبف   ردي بوده و ين وظييها براي تعاز آموزه يز بعضيگر نياز جهت د .ستا دهش

 است. يتعيين كنندة وظاي  اجتماع

 يفرد يهاک. آموزهي

چطون  يرنطد، ولطيگياگرچه در حوزة اخطالق مصططل  قطرار نم يالزام يهاآموزه: يف الزاحيالف. تکال
 از ي قطط  هرسطت ،كنند، به آنها اشاره شده اسطت. در اينجطايان ميست بيط زيالز  را دربارة مح يهاحداقل
 شود:ارائه ميآنها 
 ؛(279و  272بقره: ) اجتناب از ظلم -

از كتطاب احيطاء  12، بطاب 25ج  ،ق1409حطر عطاملي، ) يو اتالف منطاب  عمطوم يرساناجتناب از ضرر -
 ؛(3و  1الموات، ح 

 ؛(31؛ اسراف: 141انعا :) اجتناب از اسراف -

 .(205بقره: ) نيزم ياز  ساد رو ينه -

ه ت انسطان اسطت، خطود او را بطيطن رهنمودهطا تربيطا يريگجهطت(: ي)اخمق يقيتشو يب. رهنمودها
ات يطن سطبب، آيتر بوده است. به همطدر عمل هم مو ق ين روشيچناش وادارد و ياز محل زندگ يدارنگه

 شود:يها، از باب نمونه اشاره ماز آن ين نگرش وجود دارد كه به بعضيبا ا ياديات زيو روا
ن و ين اسطت و زمطيزمط يفط  خداونطد بطر رويشده كطه او خل يادآوريات، به انسان يآ يدر برخ ال (
به آبادى امانتى كطه در بطه او شده از او خواسته قرار گر ته و  ار اويآن به امانت دراخت يطيمحستيمواهب ز
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هُطوَ »حفطظ كنطد: گونه گزنطد و تبطاهى بپردازند و آن را از هر -يعنى زمين و مراهر آن  -است سپرده شده 
 (.61هود: ) «أَنشَأَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ  ِيهَا

 يحتط وط( وارد شطده ي، منطزل و محطينرا ت )اعم از شخصن بر يد ديدربارة تأك يات  راوانيب( روا
را طت ز بطا نيطرا ن مان ذكر گرديده است. عالوه بر اين، خداوند عبادات خوديا يهانرا ت از اصول و نشانه

در روايتططى از امططا  ن يهمچنطط .(2ص  ،78و ج  364ص ، 63ق، ج 1403، ين سططاخته اسططت )مجلسططيقططر
 ،اوان و گطوارا: هواى تميز، آب  طريستداشتن سه چيز بر انسان گوارا ن زندگى بدون» آمده است:، صادق

 .(234، ص 75ج  همان،)« خيزو زمين حاصل

بطا  داشتن زنطدگى ،از مصاديق بارز محيط زيست سالم و در نتيجهمزيور روشن است كه موارد 
 .استنشا  

توجطه داده شطده و از هرگونطه  يمر امطاكن عمطويهطا و سطاها، آب، به حفظ راهيات  راوانيج( در روا
د شطده اسطت؛ يكنند، تمجيش من راه تاليكه در ا يشده است و از كسان يها نهن ثروتيرساندن به ابيآس

هگطذران ب رنجطش رموجطهر كس از راه مسلمانان، چيزى را كه »،  روايت پيامبر اكربراساس  از جمله،
سطنه حكطه هطر ططرف آن ده  كندثبت مى يشآيه از قرآن برا 400 نبرطرف كند خداوند اجر خواند ،است
 .(385ص  ،3، ح 19باب  ،12ج ق، 1407 طبرسي، ينور)« دارد

و آن از سطر  ندشطدميديدند از مركطب پيطاده هر گاه كلوخى را در راه مى اما  سجاد سبببه همين 
 (.4)همان، ح  داشتندراه برمى

رسطول اند. كنند سطرزنش شطدهجاد يدر آن ا يا مانعير مرد  را آلوده كرده يكه مس ياز سوي ديگر، كسان
 :داين رممي گرامى اسال 

هالا بان، سايه. كسانى كه احاكن عموحى(الف): اندشدهلعنت از سوي خدا ند  ،سه گر هند كه در اثر كار خود»
. (ج)نالد. نرا غصال  ك (ب نالوبىىآ). كسانى كه آب عمالوحى (ب)  ح ل پياده شدن حسافران را آلوده كنند. 

 (.325، ص 1ج  ق،1409، ي)حر عاحل حانع عبور عابران شوند ،كسانى كه سد حعبر كرده

ر كنطار دحاجطت  ياز قضطا امبر اكر يپ»كند: ياز قول پدرانشان نقل م ، اما  صادقيگريت ديدر روا
 )همان(.« كردند يوه نهير درخت ميا زي، نهر آب و يدنيچاه آب آشام
اند كطه بطه تشطويق شطده ييهطاتير  عالي، زراعت و سايكار، مسلمانان به درختياديات زيد( در روا

مسطلماني »آمطده اسطت:  امبر اكر ياز پ يتيط مؤثرند؛ از جمله، در روايمح يدر طراوت و سرسبز ينحو
واب ثط شعملط  نامط د، دراسطتفاده كنط يوانيا حيانسان، پرنده  ،آن عمل آرد و ازكه نهالي بكارد يا زراعتي به

 ياوهيطكطه درخطت م يكسط»انطد: ز  رمودهيو ن (.3ح ، 460، 13ج  ق،1407)نوري، « شودصدقه نوشته مي
 (.4)همان، ح « دهديبكارد خداوند به اندازة ثمر آن به او اجر م
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در  يسطت، حتطيط زيمحط يسطازو آباد يكطارمسلمانان را بطه درخت امبر اكر ي، پيگريت ديدر روا
د، شطبطود و قيامطت برپطا  كاشتن در دستتانبراي  ييهرگاه نهال خرما»اند: ق كردهيامت، تشويق ييهنگا  برپا
 .(5)همان، ح « را بكاريد كاشت آن تا وقو  قيامت بوديد، آن هاگر قادر ب

ر يطامبران غيپ يتمام»اند: ن اعمال دانسته و  رمودهيتررا از محبوب يز زراعت و كشاورزين اما  صادق
 (.3ح ، 461ن، ص )هما« كشاورز بودندداشت، ياطيس، كه شغل خياز ادر

بطه چشطم  ات،  طراوانيطدر روا يلط  خطودنگريو و خطروج از پ ينگرندهينه ساختن  رهنگ آي( نهاد ه
 يق بطه بطاقي؛ تشطو(61هطود: ) كنطديق مين تشطويزمط يها را به عمران و آبطادكه انسان ياتيخورد. روايم

 هيطجار ق بطه وقط  و صطدقاتي؛ و تشو(66، ص 5ج كليني، ) نده  رزندان بودنيو به  كر آ شتن ارثگذا
ط ينطدة محطير نسبت به آيبتد ين  رهنگي، چنيعيطور طبل هستند. بهين قبياز ا (294ص ،13حر عاملي، ج )
زننطد و يمطداران مشناسطان بطه ديناز بو  ياست كطه برخط يز به همراه دارد و بر خالف اتهاميست را نيز

 ستند!يآن ن يا، در صدد آبادانيدن يانگارداران با موقتگويند: دينمي

 ياجتماع يهادو. آموزه

ز با نگاه كالن و قرار داشطتن  طرد در يم آن نياز تعال ي، و بخش قابل توجهياست اجتماع ين اسال  مكتبيد
ن يخطود در اولط امبر اسطال يطنكطه پيو ا ين  لسف  دولت اسطالميترممه   شده است. اصوالًياجتما  تشر

 زيطسطت نيط زياسال  است. در ارتبا  با مسطئله محط يل دولت كردند، احكا  اجتماعي رصت اقدا  به تشك
داشطته باشطد در  يشطترين بين هدف تضطمينكه تحقق ايا ياكتفا نكرده و برا يخداوند متعال به احكا   رد

امطر بطه »روشطن، بطه نهطاد طور بطه توانيان، مين مياند. در اارائه كرده ييكارهاز راهين يقالب احكا  اجتماع
 اشاره كرد.« از منكر يمعروف و نه

الز  اسطت  يتماعاز اهداف اج ياريكه بس شودميشار  استنبا   تبيانااز  :از حنکر ياحر به حعر ف   نه
امطر »هطاد نس يتأس .ز خودشان باشدينآنها  يرد و ضمانت اجرايق خود مرد  صورت گياز طر ،اول  لهدر و

ز  طرو  ا يكطيعنوان  و قرار دادن آن در كنار نماز و روزه و به «حسبه»ا نهاد ي، و «از منكر يبه معروف و نه
ات يطارد و رواوجطود دبطاره ايطن  در ياديات زيآ ،ند است. در قرآنين  رايشاهد بر اهتما  مكتب بر ا ،نيد
 اند.ز نسبت به آن  راوان سخن گفتهين

ر يست تطأثيط زياز منكر بر تما  مسائل و از جمله، حفظ مح ينه شدن  رهنگ امر به معروف و نهينهاد
 آن پيطداجطا  ان يبطرا ي راوانط ةزيطانگخواهند دانسطت و م يعمو  مرد  خود را در آن سهدارد؛ زيرا  ياديز

 .وردخواهند آط  راهم ياستفاده از مناب  و حفظ مح يبر چگونگ ينرارت عموم يو نوعخواهند كرد 
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ق يتشطو يشود، وليروف و نهي از منكر از واجبات محسوب معناگفته نماند كه گرچه امر به م
ر بطخالقي به شمار آورد. عالوه اتوان از موارد يآن را م يسازويژه  رهنگن واجب و بهيبه انجا  ا

بطه  يتگوجود ندارد و انجامشان بسآنها  در يحكومت يياز واجبات، كه ضمانت اجرا يآن، در برخ
انسطت، د يئل اخالقرا از مساآنها  ق به انجا يتوان تشويآنان دارد، م يدرون يهانهيمان ا راد و زميا

 وارد شده است.آنها  گر دريهرچند  قه هم از جنب  د

 يريگجهينت

 جهطان و عطالم هبط طبيعطي مطاوراي رويكطرد و مذهبي اعتقادات يبا نف محوريانسان بر مبتني نرا  اخالقي
 گيرچشطم يهاپيشطر ت و تحوالت  با انسان داده است. قرار انسان مطلق حاكميت عت را تحتيطب هستي،

 و بينطدينم اجتمطاعي و  طردي امطور در او دخالطت و خدا مشيت و اراده حضور به نيازي طبيعي، علو  در
 يل، نرطا  اخالقطدر مقابط .دانطدمي او زنطدگي ططراح و بشري امور غايت و ارزش منشأ تنها را طبيعي نرا 
چطار دنبطرده و  ييه جاه حل كند، راه بيخواسته  است مشكل را از همان زاويل آنكه ميز به دليگرا نعتيطب

 ط شده است.يا ار  و تفر
 بطه توجطه بطر بتنيم بنيادهاي انهدا  گراطبيعتو  محورانسان اخالقي مكاتب  اساسي مشكالت از يكي

 ماهنطگه روابطط هسطتي، خطالق خداي با خويش رابط  قط  با انسان حقيقت، در. خداست با انسان رابط 
 .است كرده مواجه مشكل با نيز را وجود عالم وكل مخلوقات ساير با خود

 سطتزي محطيط تخريطب و كطاهش بحران كاهش براي بااليي ظر يت اسال  از يدر مقابل، نرا  اخالق
 تطا بطه رددا اختيطار در آنچطه بطه است نسبت انسان نگرش در ن نرا  تغييريا ياساس هدف .است برخوردار

 را كطه محيطيو زيسطت طبيعطي و منطاب  و امكانطات اسطت دارامانطت او برسد كه عميق ادراك و  هم اين
 آن حقيقطي الطكم كنطد كطه اسطتفاده توانطدمي جايي در  قط شده، داده قرار اختيارش در مصالحيبراساس 

 در بايطد را محيطيسطتزي منطاب  از استفاده انساني و غير ،انساني اجتماعي  ردي، ابعاد هم  و دهدمي اجازه
 .شودمي آن تخريب به منجر كه باشد ر تارهايي داشته طبيعت با ندارد حق درنتيجه،. بگيرد نرر

طور بطه كطه يامطان او، بطه گونطه يت ايط  اعتقادات انسان و تقويتصحن نرا ، عالوه بر اهتما  به يدر ا
ارد شطده ت انسطان ويطدر جهطت ترب ي راوانط ين مهم را انجا  دهد، رهنمودهاي اخالقيو خودكار ا يعيطب

گطران را بطه يو د د، بلكطه خطوديآاليست نميط زيب محيدست خود را به تخرتنها نه ،  آنياست كه در سا
 كند.يب ميترغ سط  آن يارتقا

و  قناعطت، و تعطادل و رويميانطه رعايطت تبذير، و اسراف از دوري مانند قرآن در مطرح اصول رعايت
  .دهدمي قرار انيانس و منطقي مسير در را زيست محيط از حفاظت و برداريبهره زمين، در  ساد از نهي
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