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  چكيده
 داري نظامي است كه از سطح آرمان فراتر رفته و در سطح جهاني تحقق يافتهنظام بازار آزاد سرمايه

علت نقش آن در تخريب و نابودي  است، اما با وجود دستاوردهاي مادي كه براي بشر داشته به
ناشي از  اين عملكرد منفي در خأل شكل نگرفته و. استز دست داده محيط زيست كاركرد خود را ا

نظام جهاني اسالم يك نظام آرماني است و مباني نظري آن، كه از قرآن . مباني نظري اين نظام است
بر حفظ توازن  اي است كه عالوه گونه قابل استخراج است، به) ع(و ائمة اطهار) ص(و سنت پيامبر

با بررسي مباني نظري نظام اسالمي و مقايسة آن با مباني نظري نظام . بخشدطبيعت آن را كمال مي
توان پي برد كه نظام اسالمي بر خالف نظام بازار ازاد از منظرمباني داري ميبازار آزاد سرمايه

هدف مقالة حاضر تبيين علل اصلي . محيطي كنوني جهان را داردنظري، توانايي حل بحران زيست
    .اي در اين زمينه استحل ريشهرائة يك راهاين بحران وا
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  مقدمه
ها داراي يك هدف مشترك يعني هر نظامي در راستاي اهداف خاصي است، ولي همة نظام

هاي مادي كه پشتوانة اما آيا مكاتب و نظام. اند اجزاي پراكندهاي از نظم بخشيدن به مجموعه
تواند به اجزاي پراكندة اين جهان نظم و سامان گر و محدود انساني است، ميآنها عقل محاسبه

شود و  بخشد و آن را به پيش ببرد يا موجب كژكاركردي و توسعه و پيشرفت نامتوازن اجزا مي
تر  برد؟ نابودي هر عضو از كل بزرگكره را رو به نابودي ميدر عمل برخي از اجزاي اين پي

با سلطة كليسا بر اروپا در دوران قرون . موجب بيماري و در نهايت نابودي كل خواهد شد
ماندگي وجود آمد كه دين موجب عقب ماندگي و انجماد پس از آن اين شبهه بهوسطي و عقب
رد منفي كليسا را به دين نيز تعميم دادند، آن را رو انديشمندان غربي عملك ازاين. بشريت است

در اين زمان انديشمنداني چون مارتين لوتر . كنار گذاشتند و پاية يك نظام مادي را پي ريختند
داري  اي ايدئولوژيك براي سرمايهخصوص ژان كالوين با تفسيري خاص از مسيحيت پايه و به

وص با آغاز تجارت آزاد و انقالب صنعتي در خص بعد از فروپاشي كليسا و به. فراهم كردند
داري موجب رشد و ترقي مادي اروپا در اواسط قرن هجدهم ميالدي نظام بازار آزاد سرمايه

  .استهاي رقيب را در حاشيه نگه داشته  و از اين طريق تمام نظامسابقة بشر شدهبي
هاي آن در اين  افشاگريالمللي وهاي طرفدار محيط زيست در عرصة بينبا پيدايش جنبش

مورد كه صنعتي شدن موجب تخريب محيط زيست شده از يك طرف، و خيزش صداهاي تازه 
داري و چون اسالم، كه مدعي حكومت جهاني است، در مورد ارجحيت و حقانيت نظام سرمايه

فل بوده و داري از آن غاكي از ابعادي كه بازار آزاد سرمايهي.  استبازار آزاد ترديد ايجاد شده
الملل به طريق حتي تخريب آن را نيز در پي داشته، محيط زيست است و رشد مداوم نظام بين

  .)Daly & Cobb, 1994: 2(كند قبل  بقاي محيط زيست طبيعي يا سيستم جهاني را تهديد مي
آيد اين است كه چرا نظام بازار آزاد از مسئلة محيط زيست غافل است سؤالي كه پيش مي

شود، چه شود؟ اگر نظام بازار آزاد موجب تخريب محيط زيست ميجب تخريب آن ميو مو
  نظام بديلي براي آن وجود دارد كه از مسئله محيط زيست غافل نباشد؟

  
  زمينة پژوهش

هايي صورت گرفته است كه به چند مورد زير  در پاسخ به هر يك از دو پرسش باال پژوهش
  :شود اشاره مي

وي . محيطي و توسعة پايدار نوشته استرا در حوزة اقتصاد زيستادجاي كتاب خود 
كند، بازارها تحت محيطي كار نميخوبي براي منابع زيست معتقد است كه ايدة بازار آزاد به
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) شكست بازار(محيطي با شكست كنند و در زمينة منابع زيستنظرية اقتصادي سنتي عمل مي
  .)Adjaye, 1999(شوند مواجه مي
شان را هاي داخليكنند كه هزينهها پيشنهاد ميظر ديلي اقتصاددانان در ابتدا به دولتبه ن

اين امر موجب . گونه نيستند، تجارت آزاد كنند هايي كه ايندروني كنند، سپس با ملت
ها، مانند شود، كه در آن محاسبة هزينهشده ميپيوستگي و ايجاد نظام تجاري جهاني هم به

  ).Daly & Cobb, 1994 (محيطي دشوار، اما صدور آن آسان استتهاي زيسهزينه
الملل بازار آزاد در نقطة مقابل ثبات اجتماعي و حفظ كند كه اقتصاد بينگري استدالل مي
داري جهاني تفاوت قائل شده و معتقد وي بين جهاني شدن و سرمايه. محيط زيست است

يكايي است كه با توسعة ناپايدار، تمدن داري جهاني يك طرح سياسي آمراست كه سرمايه
  ).Gray, 1999(كند ليبرالي را تهديد مي

هاي آن حلمحيطي و راه اي به داليل بحران زيستطور ريشه ها بهك از اين پژوهشي هيچ
 حل ارماني رو هدف مقالة حاضر تبيين علل اصلي اين بحران و ارائة يك راه اند، ازايننپرداخته

هاي پژوهش دهيم كه فرضيه در جواب دو سؤال پژوهش دو پاسخ ارائه مي.  استدر اين زمينه
مباني نظري نظام بازار آزاد موجب تخريب «فرضية اول، اين است كه : دهندما را تشكيل مي
مباني نظري نظام اسالمي ميتواندموجب حفظ و «فرضية دوم اينكه . »شودمحيط زيست مي

  .»تكامل محيط زيست شود
 در جريان نشست سازمان تجارت جهاني در (Seattle Riots) »هاي سياتلشورش«ان در جري

كردند كه ، دو نظر متفاوت ابراز شد، اقتصاددانان همچنان تأكيد مي1999نوامبر و دسامبر 
توانند نواحي كند، زيرا كشورهاي ثروتمند بهتر ميتجارت به محيط زيست طبيعي كمك مي

گرايان معتقد بودند كه پيگيري ثروت زيست كنند و در مقابل محيطشان را حفظ  نديدهآسيب
شود، و اينكه تجارت جهاني موجب تسريع اين ملي موجب تخريب محيط زيست جهاني مي

  ).Lofdahl, 2002: Preface(روند خواهد شد 
هاي اصالحي اكنون بحث تجارت آزاد و بازار آزاد نوليبرالي و محيط زيست بر سياستهم

(Problem-Solving Approach)المسائلي ل عمل متمركز است، يعني رويكردي حلقاب
، كه اصول  

كي از فرايندهايي كه درصدد ي. كندبنيادين نظم اقتصادي نئوليبرال موجود را مسلم فرض مي
گرايان و طرفداران تجارت آزاد است، توسط زيست هاي محيطآشتي دادن ارجحيت

 »الملليحقوقدانان بين«و   (Environmental Economists)» گرازيست اقتصاددانان محيط«
(International Lawyers)  ارائه شده است)Taylor & Thomas, 1999: 69.( اما اين رويكردهاي 

توانند نابودي كامل محيط زيست را به تأخير بيندازند و قادر به حل المسائلي تنها ميحل
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رو در اين بين صداي سومي نيز وجود دارد و آن  ازاين. دمحيطي نيستناي بحران زيستريشه
  .توجه به مباني نظري اسالم است كه قادر به حفظ توازن محيط زيست است

منطق نتيجه يا تكليف، : منطق اقدام: اين پژوهش از سه قسمت اصلي تشكيل شده است
هاي گيري، به يافتهدر بخش نتيجه. گرايي و طبيعت نظامي باز يا بستهگرايي يا كمالمصرف

  .شودهاي آينده ارائه ميهايي براي پژوهشپژوهش اشاره شده و سرنخ
  

داري و نظام جهاني اسالم و عملكرد اين دو مباني نظري نظام بازار آزاد سرمايه
  در قبال محيط زيست

طور  رو در اين بخش به كنندة عملكرد آن در عالم واقع است، ازاينمباني نظري يك نظام تعيين
داري و نظام جهاني اسالم و تأثير اين مباني بر اي مباني نظري نظام بازار آزاد سرمايهمقايسه

  .شود عملكرد اين دو نظام در قبال محيط زيست تبيين مي
  

  منطق نتيجه يا منطق تكليف :منطق اقدام
ا محيط منطق اقدام يعني اينكه كنشگر اقدام و عمل خود در قبال مسائل مختلف و در اينج

براساس اينكه يك اقدام بر مبناي چه . دهدزيست را بر چه مبنايي و با چه هدفي انجام مي
اي مانند محيط زيست انجام گيرد، پيامدهاي متفاوتي را در پي خواهد منطقي در قبال مسئله

  .داشت
نايي در خردگرايي بر توا. داري خردگرايي استاز لحاظ نظري پاية نظام بازار آزاد سرمايه

. )21: 1391مشيرزاده، (شود خرد انساني در فهم و شناخت واقعيت و خردورزي كنشگران تأكيد مي
هزينه و «است كه مبناي محاسباتي خود را تحليل » عقالنيت ابزاري و مادي«اين عقالنيت 

هاي عقالني  بنيان).81: 1391خسروي، (كند  اقتصادمحور تعريف مي(Cost & Benefits)» فايده
جهاني شدن و تجارت آزاد توسط نياكان علم اقتصاد مدرن، يعني آدام اسميت و ديويد 

هاي اين دو بنياني را براي اقتصاد جهاني قرن بيستم شكل داد ريكاردو، توسعه داده شده و ايده
)Lofdahl, 2002: 7.(كند، به وضعيتي رجوع نمي» سرمايه داري"طور خاص به   اگرچه اسميت به

شان را طي كنند، اند تا مسير طبيعي، كه در آن چيزها رها شده»نظام آزادي طبيعي «با عنوان
. )Strause & Cropsey, 1987: 652(كند يعني جايي كه در آن آزادي كامل جود دارد، اشاره مي

اين است كه همة اهداف          (Economic Man) » انسان اقتصادي«منظور آدام اسميت از 
گيري  عاطفي، مذهبي يا اجتماعي تابع حداكثر شدن منافع مادي در فرايند تصميمدوستانه،نوع

منطق «داري و بازار آزاد توان گفت كه در نظام سرمايهبر اين اساس مي). 37 و 34: 1390ميلر، (است 
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المللي ها را چه در سطح فردي و داخلي و چه در سطح بينگيريپاية همة تصميم» نتيجه
  .ددهتشكيل مي

پيش از ) الملليدر سطح بين(ها و دولت) در داخل(شود كه افراد منطق نتيجه موجب مي
هر كنش يا واكنشي در قبال مسائل خارجي مانند محيط زيست، ابتدا به محاسبة ميزان سود يا 

اي را كه سود شخصي شود، بپردازند و سپس گزينههاي بديل عايدشان ميزياني كه از گزينه
توان گفت زوال محيط زيست رو مي ازاين. گزينندداكثر و زيانشان را حداقل كند، برآنها را ح

  .)Kegley & Blanton, 2011: 576 (محصول پيگيري سود شخصي توسط فرد است
برسد كه    طبيعي است كه در اين نظام اگر كنشگري در محاسبات خود به اين نتيجه 

ي اگر به تخريب گستردة محيط زيست بينجامد، اما برداري حداكثري از منابع طبيعي، حتبهره 
با اينكه محيط زيست . نفع شخصي او را در پي خواهد داشت از اين كار امتناع نخواهد كرد

است، اما چون خسارات وارده به آن در محاسبات اقتصادي (Public Goods) »خير عمومي«يك 
شود و مورد استثمار   تخريب ميراحتي گنجد، بهكنشگران آزاد و خردمند و خودپرست نمي

 هاي چندمليتيشركت  حتي.گيردغارتگران طبيعت قرار مي
(MNCs)هاي وسيلة وفاداري  نيز به

آزادند، (Short-Term) » مدتكوتاه«ملي خود برانگيخته شده و در تعقيب دستاوردهاي اقتصادي 
  ).Lofdahl, 2002: 7(رساند كه اغلب به محيط زيست آسيب  مي

جنگل، تنوع زيستي، زمين، آب، هوا و : اند از عنصر كليدي محيط زيست عبارتپنج
ها پس از انقالب صنعتي تا انسان). Mukhopadhyay, 2010: 69(هاي سمي و خطرناك  زباله

 سال در زمين وجود داشته است، به نام توسعة اقتصادي 250كنون بيشتر منابعي را كه در طول 
-http://islamicclimatedeclaration.org/islamic-declaration(اند ردهو پيشرفت انسان، مصرف ك

on-global-climate-change.(/» تخمين زده است كه در هشت هزار سال » مؤسسة منابع جهاني
هايي كه زماني سطح كره زمين را پوشانده است در راستاي گذشته حدود نيمي از جنگل

هاي پنجم جنگل اي ديگر از بين رفته است، و تنها يكدامداري، كشتزار، چراگاه و كاربرده
اكنون . اند شناخته شده(Frontier Forests)» هاي سرحديجنگل«عنوان  اصلي باقي مانده، كه به

هاي جهان در جنوب كرة زمين قرار دارد، كه نظام بازار آزاد در اين كشورها چهارم جنگل سه
 با (Deforestation) يزداياما در حال حاضر جنگل .)WDI, 2009(طور كامل رخنه نكرده است  به

هاي مرطوب استوايي آمازون، غرب آفريقا و جنوب شرقي آسيا در سرعت در باقيماندة جنگل
  ).WDR, 2008: 191(حال رخ دادن است 

. زداينداكسيد كربن را از اتمسفر مياز نظر تغيير اقليم گياهان سبز با عمل فتوسنتز دي
كنند از بين        اي را رفع ميها فرايندهاي طبيعي كه گازهاي گلخانهبا قطع جنگلبنابراين 

اكسيد كربني كه به هوا سوزند، مقدار ديها تخريب شده يا ميروند، و از آنجا كه جنگلمي
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نظير كربن است، كربن زيادي كه جنگل باراني آمازون مخزن بي. يابدشود افزايش ميآزاد مي
اكنون برزيل در جهان . كنددر هوا آزاد شود، سيارة زمين را گرم مي) زدايياثر جنگلدر (وقتي 

 :Grunwald, 2008(زدايي است مقام چهارم را در انتشار كربن دارد و بيشتر آن ناشي از جنگل

40.(  
فايده استفاده - هاي عمومي از شيوة محاسبة هزينهدر مدل بازار براي تأمين بودجه طرح

محيطي سود مورد انتظار از ارزش هاي زيسترو براي اختصاص بودجه به طرح ازاينشود، مي
ميلر، (شود  ميشود و بسته به سود آن در آينده به آن بودجه اختصاص دادهفعلي آن كسر مي

هاي صنايع و كشاورزي بسيار از آنجا كه سود مادي محيط زيست نسبت به بخش. )210: 1390
شود كه در تخريب محيط دجة كمتري به اين بخش اختصاص داده ميكمتر است، همواره بو

نفع قانونگذاران را بر ضد تصويب قوانين  هاي ذياز طرفي ديگر گروه. زيست نقش دارد
محيطي، با اين استدالل كه اجراي اين قوانين هزينه را افزايش و تقاضا را كاهش      زيست

  .)124: 1381اختر، رمضان (دهند دهد، تحت فشار قرار ميمي
  شود كه بر محسوب ميدر اين نظام حفاظت از محيط زيست تنها  يك بخش هزينه

دهد و موجب عقب ماندن هاي اختصاصي به آن سرعت رشد اقتصادي را كاهش ميبودجه 
 25 تا 20اياالت متحده كه اقتصاد آن . شودالمللي مييك كشور از رقباي خود در عرصة بين

اي  گلخانهكند، با اين ادعا كه كاهش گازهاياي جهان را توليد ميگلخانهدرصد گازهاي 
براساس برنامة زماني مشخص موجب كاهش رشد اقتصادي اين كشور خواهد شد، از پذيرش 

گذاري بازار محاسبه ها در نظام قيمتاز آنجا كه اين هزينه. خودداري كرد» كيوتو«نامة  موافقت
. )203-204: 1390ميلر، (نامند مي(Externalities) » هاي بيرونيهزينه«آن را شوند، اقتصاددانان نمي

تر نسبت به تورم اين در حالي است كه تخريب محيط زيست حتي مشكلي فراگيرتر و عمومي
  ).Lofdahl, 2002: 30(فزاينده، بدهي خارجي بيش از اندازه يا ركود اقتصادي است 

حاكم » عقالنيت متعالي«در اين نظام يك . ي الهي استپاية نظام اسالمي وحي و دستورها
بر خالف نظام بازار آزاد كه انسان را موجودي . است كه خطاناپذير بوده و ايرادي بر آن نيست

است، اين انسان داراي » انسان فطري« داند، تأكيد اسالم بر الگويگر و خودپرست ميمحاسبه
صورت استعداد  هاي فطري را به  اين گرايشهاي فطري الهي است كه خداي حكيمانگيزه

انسان فطري نيز عاقل است، اما عقالنيت آن متفاوت از عقالنيت . استدرون انسان قرار داده 
ابزاري در نظرية انتخاب عقالني است، اين عقالنيت يك عقالنيت فطري است كه بين همة 

عقل عملي است، ماهيت و اين عقالنيت دربرگيرندة عقل نظري و . ها مشترك استانسان
شناس عقل نظري انسان را در درك و شناخت غايات و اهداف حقيقي كمك و كاركرد واقعيت

كند، عقل عملي به معناي نيروي عمل و كنش انساني است كه مربوط به بايدها و هدايت مي
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ها، رفتارها و افعال خارجي انسان نبايدهاست و به داوري در مورد خوبي و بدي كنش
پردازد، در نتيجه برانگيزانندة اعمال و رفتار نيك و بازدارندة افعال ناپسند در انسان  مي

  .)14- 18: 1390دهقاني فيروزآبادي، (گيرنده است  تصميم
هاي كه سران آنها انسان(ها ها و دولتشود تا انساناين عقالنيت فطري موجب مي

 مبناي محاسباتي خود را نه محاسبة سود و در برخورد با مسائلي مانند محيط زيست) اند فطري
در واقع . زيان شخصي بلكه عمل به تكليف خود در برابر خدا و دستورهاي شرع قرار دهند

است و نتيجة آن كسب رضاي الهي با عمل به » منطق تكليف«منطق اقدام در نظام اسالمي 
ناشي ... اعي، فرهنگي وبايد همة كارهاي انسان در بعد اقتصادي، اجتم. دستورهاي شرع است

متفكر آزاد و (از دستور خدا و در مسير كسب رضاي او باشد تا آن كارها جنبة عبادت پيدا كند 
بيني توحيدي پرهيز از صدمه زدن به محيط زيست و حفاظت در جهان. )173: 1385خورشيددوست، 

جوادي آملي، (د ترين تكاليف بشري است تا نشاط جامعه و افراد تضمين شواز آن از روشن
بداند و در عين ) قوانين تشريعي(تواند خويش را تسليم امر خداوند مسلمان نمي«. )84:1388

» باشد) قوانين تكويني(زننده نظم حقيقي  حال در ستيز با محيط زيست و طبيعت و برهم
ر مبناي گيري اقتصادي نه بر مبناي سود فردي بلكه بدر اسالم تصميم. )103: 1377زاده،  امين(

اين شاخص . شود گيرد گرفته مي تري كه سود مادي و معنوي را در برميشاخص گسترده
 آلودگي در تصميمات توليدكنندگان و در نتيجه كاهش آلودگي موجب دروني كردن هزينة

  .)124: 1381اختر، رمضان(شود محيطي ميزيست
محيط زيست هرگز حاضر شود تا انسان در برخورد با طبيعت و منطق تكليف موجب مي

نشود تا در راستاي سود شخصي و مادي و زودگذر خود دستورهاي الهي را زير پا بگذارد و 
در اسالم بشريت نقش خليفة خدا روي زمين را دارد . درصدد تخريب محيط زيست برآيد

)http://islamicclimatedeclaration.org/islamic-declaration-on-global-climate-change.(  ما نمايندة
خدا روي زمين هستيم، نه رئيس اين زمين و زمين به ما تعلق ندارد تا هر كاري كه ميل داريم 

اين . ر حفظ اين امانت كرده استزمين به خدا تعلق دارد و او ما را مأمو. با آن انجام بدهيم
المال «: فرمايدمي) ع( امام صادق ).Fazlul, 1999: 12- 13(خليفه در قبال اقداماتش مسئول است 

  .)93: ق1402طباطبايي، (» اهللا يضعه عند الرجل ودايعمال
دستورها و شرع الهي در زمينة چگونگي برخورد با محيط زيست و طبيعت در قرآن و 

كه اين دستورها و قوانين الهي اجرا شود،  روشني آمده است و درصورتي و انبيا بهسيرة ائمه 
وجود آورده است به هم نخواهد خورد و طبيعت  محيطي كه خداي متعال بههرگز توازن زيست

و ال تفسدوا في «: فرمايندخداي تبارك و تعالي مي. رسدشود و حتي به كمال مي حفظ مي
. )56: اعراف(اش، ديگر خرابي به بار نياوريد  در زمين در پي آراستگيو: »االرض بعد اصالحها

http://islamicclimatedeclaration.org/islamic-declaration-on-global-climate-change/
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كند كه آراستگي و توازن محيطي را كه خدا ها را مكلف ميخداوند در اين آيه تمامي انسان
عمل به تكليف الهي در قبال محيط زيست نه تنها موجب . وجود آورده است خراب نكنند به

شود و  شود، بلكه فراتر از آن موجب كمال آن ميبيعي ميحفظ تعادل و توازن اكوسيستم ط
بر  ها به تكليف خود در اين زمينه عمل نكنند، عالوهگيرد، اما اگر انسانخيروبركتش فزوني مي

كنند، بلكه خدا نيز آنها را از زنند و آن را تخريب مي محيطي را بر هم مي اينكه توازن زيست
 خداوند«: فرمايدمي) ع(در همين زمينه اميرمؤمنان علي . كندها و مواهب خود محروم مينعمت

 و كندمي زياد را او نعمت خداوند كند، ادا را آن هر كس پس است، حق داراي نعمتي هر در
  .)69: 1384 لفمجاني، اصغري(» گيردمي نعمت قرار زوال معرض در كند، كوتاهي كه هر

محور و مركز عالم هستي است و نيز مدير  نسان ا. اي در اين جهان داردانسان جايگاه ويژه
اما تكليف انسان در قبال مسئلة محيط زيست تنها . )Sardar, 1984: 157(و امانتدار طبيعت است 

امام . بر جنبة سلبي جنبة ايجابي نيز دارد شود و عالوهبه آسيب نرساندن به طبيعت محدود نمي
  اينكه به شد مكلف او پس آفريده، انسان يبرا را درخت خداوند«: فرمايدمي) ع(صادق 
در اين حديث . )69: 1384 لفمجاني، اصغري (»بكوشد آن حفظ در و كند آبياري را آن بكارد، درخت

 به تواند نسبتنمي او. انسان مكلف شده است در راه حفاظت و ارتقاي محيط زيست بكوشد

 پذيرفته ازلي ميثاق خداوند، كه در ربوبيت به آنكه مگر بورزد، غفلت طبيعت عالم از مراقبت

  ).222: 1379نصر، (كند  خيانت بود،
طور كل در نظام بازار آزاد حاكم بودن منطق نتيجه و محاسبة هزينه و فايدة شخصي در  به

برداري گسترده از محيط زيست، بدون توجه به منافع عمومي، قبال محيط زيست موجب بهره
در مقابل در نظام اسالمي منطق تكليف و هدف . شودميو تخريب و نابودي و آلودگي آن 

كسب رضاي خدا از طريق عمل به دستورهاي شرعي، كه انسان را مكلف به حفظ و تكامل 
اند، موجب تعادل و توازن محيط زيست و در نهايت حركت انسان و همة ديگر طبيعت كرده
  .سوي كمال حقيقي خواهد شد موجودات به

  
  گراييلگرايي يا كمامصرف

كنندة هدف فرد و اجتماع داري و نظام اسالمي تعيينتفاوت منطق اقدام در دو نظام سرمايه
گرايي به يك هدف و گرايي مادي و مصرفمنطق نتيجه سبب خواهد شد تا لذت. خواهد بود

وقتي چيزي به ارزش تبديل شود دارندگان آن داراي جايگاه و . ارزش در اجتماع تبديل شود
االتري در اجتماع بوده و مورد احترام ديگران خواهند بود، در نتيجه تمامي واحدها مقام ب

آنچه در يك فرهنگ و جامعه . ها كنندآيند تا خود را متصف به اين ارزشدرصدد برمي
پس اگر . هاي ديگر ممكن است يك رذيلت باشدرود، در جوامع و فرهنگشمار مي فضيلت به
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شود، زيرا موجب گرايي يك ارزش براي فرد در اجتماع تلقي ميفداري مصردر نظام سرمايه
لذت مادي و نيز شأن و منزلت اجتماعي براي فرد خواهد شد، در نظام اسالمي نه تنها فضيلت 
نيست بلكه يك رذيلت است، زيرا موجب دوري انسان و اجتماع از خدا و كمال حقيقي 

  .خواهد شد
آوري قدرت و ثروت افراد و كشورها سعي دارند تا با جمعداري در نظام بازار آزاد سرمايه

. آورند گرايي بيشتر روي ميرو به مصرف وجود آورند، ازاين بيشتر براي خود ابرو و حيثيت به
اين فرض توسط طرح تجارت ليبرال مسلم است كه تجارت بيشتر بهتر است و گسترش 

 در الگوي بازار آزاد ما ).Taylor & Thomas, 1999: 191(نياز رشد اقتصادي است تجارت پيش
عنوان نيروي مسلط در اقتصاد اولويت  كننده، بههستيم و مصرف» كنندهحاكميت مصرف«شاهد 
گرايي الزمة رشد و رونق اقتصاد  اين امر بدين دليل است كه مصرف).44: 1390ميلر، (دارد 
.  به يك ارزش تبديل كرده استگرايي راداري است و از اينجاست كه اين نظام مصرفسرمايه

اما اگر تخريب . برندخوبي پذيرفته شده كه كشورها از تجارت سود مي امروزه اين قضيه به
شود كه يك محيط زيست را نيز در نظر بگيريم، اين قضيه باز هم صادق است؟ مثالً فرض مي

دارد و اين » ت نسبيمزي«كند، شدت محيط زيست را آلوده مي كشور در توليد يك كااليي كه به
در نتيجه آلودگي بيشتري انتشار يافته و ظرفيت محيط زيست نيز . كندكاالها را صادر مي

اي محيطي رابطه پس بين دستاوردهاي رفاهي منتج از تجارت و ظرفيت زيست. يابدكاهش مي
  ).Siebert, 1980: 17(معكوس وجود دارد 

نندگان بدون توجه به تخريب و نابودي محيط ك نظام بازار براي برآوردن انتظارات مصرف
مانند (هاي توليد مواد شيميايي كارخانه. زيست به غارت منابع طبيعي خواهد پرداخت

كنند و  اگرچه در تبليغات خود، با محيط زيست همدلي مي) هاي توليد روغن موتوركارخانه
تنها ابزاري است براي دوستي دانند، اين طبيعتخود را دوستدار و حافظ محيط زيست مي
شود كه داوطلبانه از داران و توليدكنندگان خواسته انحراف افكار عمومي و اگر از اين سرمايه

گمان حاضر  گسترة صنايع خود در جهت جلوگيري از تخريب محيط زيست بكاهند، بي
ز ها نيز همواره اسران دولت. نخواهند شد كه سود شخصي خود را فداي خير عمومي كنند

هاي كنند، اما در عمل، به اين بهانه كه اجراي طرحمحيطي ابراز نگراني ميبحران زيست
محيطي دهد، از پذيرش اين سازوكارهاي زيستمحيطي رشد اقتصادي آنها را كاهش مي زيست

اي موجب كاهش رشد كابينة بوش به اين بهانه كه كاهش گازهاي گلخانه. كنندخودداري مي
نامة كيوتو خودداري كرد، در نتيجه اين عدم  شود، از پذيرش موافقتور مياقتصادي اين كش

 افزايش يافت 2004 تا 2000 درصد از سال 3اي ساليانه مشاركت ميزان توليد گازهاي گلخانه
  .)203: 1390ميلر، (
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ارزش محسوب شده و اسراف » گراييكمال«در نظام اسالمي نه مصرف و لذت مادي بلكه 
ها درصدد خواهند بود تا در كسب رضاي در اين نظام همة انسان. شودلت تلقي ميو تبذير رذي

گرايي و  عنوان يك ارزش، از يكديگر سبقت بگيرند و از مصرف الهي و كمال حقيقي، به
اين امر به دو صورت در حفظ محيط زيست و . عنوان رذيلت، دوري كنند اسراف و تبذير، به
برداري بهينه و بجا از گرايي و اسراف موجب بهره دوري از مصرفاوالً،: يابدطبيعت نمود مي

دنبال دارد؛    شده كه حفظ توازن و تعادل اكوسيستم را بهمنابع طبيعي در برآوردن نيازهاي انسان
عنوان يك ارزش،  گرايي، به ثانياً، هدف كسب رضاي الهي از طريق عمل به تكليف و كمال

 مؤمن در اين زمينه به دستورهاي شرع در مورد طبيعت و هايموجب خواهد شد تا انسان
هدف . محيط زيست عمل كنند و اين امر به حفظ و تكامل محيط زيست منجر خواهد شد

انسان در استفاده از منابع و محيط زيست نه فقط رفع نيازهاي مادي خود، بلكه كمال خويشتن 
 نيز كمال بخشيد و تنها ثبات و حفظ سوي هدفي واالست و براي اين كمال بايد منابع را به

  .)107: 1377زاده، امين(كند محيط زيست كفايت نمي
قرار داده و بيزاري خود » فساد«خداوند متعال اسراف و تبذير و تخريب طبيعت را معادل 

و ال تسرفوا، انه «: فرمايد سورة انعام مي141دارد و در اين زمينه در آية را از مسرفان ابراز مي
. )141: انعام( كنندگان را دوست ندارداسراف نكنيد كه خداوند اسراف: »يحب المسرفينال

خواند و پروردگار بزرگ فراتر از ابراز بيزاري مسرفان را برادران شيطان و همدالن آتش مي
: »الشياطينِ إِخْوانَ كانُوا الْمبذرِينَ إِن تَبذيرا تُبذر ال و«: كندهشدار داده كه آنها را هدايت نمي

 و أَن« .)27 و 26: اسراء(اند شيطان برادران تبذيركنندگان مكن، چراكه تبذير و اسراف هرگز

 يهدي ال اهللاَ إِن«. )43: غافر(اند آتش همدمان آنان )هم(روها زياده و: »النار أَصحاب هم الْمسرِفينَ

: غافر(كند هدايت نمي است زن دروغ بس روِزياده هك را كسى خدا همانا: »كذاب مسرِف هو منْ
28(.  

دارد،  را از استفاده از نعمات و مواهب طبيعت بر حذر نميالبته بايد گفت كه خدا انسان
طور عادالنه آن را مصرف كنند و در  دهد كه بايد در حد نياز و بهبلكه به اين امر دستور مي

 يحب ال إِنه تُسرِفُوا وال واشْرَبوا كلُوا«: ت دوري كنندواقع بايد از افراط كه همان فساد اس

دوست  را كاراناسراف گمانبي او كه نكنيد رويزياده اما بياشاميد و بخوريد و: »الْمسرِفينَ
هرگز در طلب فساد در زمين مباش، و از : فرمايد كهاي ديگر مينيز در آيه. )31: اعراف(دارد  نمي

مال و جاه و حشمت به تو داده استعانت در فساد مجوي، كه خدا مفسدان را آنچه خدا از 
اين بدان معناست كه استفاده از منابعي كه خدا در اختيار ما قرار . )77: قصص(دارد دوست نمي

نيز ) ع(امام علي . داده است تنها وقتي ممنوع است كه به فساد و اسراف و تبذير منجر شود
برداري بهينه از  افراط منع كرده و به اعتدال، كه همان مصرف و بهرهانسان را از اسراف و
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 التغل و االسراف، التبذير و بترك عليك«: فرمايندكنند و ميهاي الهي است، سفارش مينعمت

 )اعتدال و( عدل و به كني رها را اسراف و وپاش ريخت كه است الزم تو بر: االنصاف و بالعدل
  .)412: 1363حكيمي، (» يبياراي را خود انصاف و

 شده و موجب قهر خدا گير خود انسانگرايي و اسراف در نهايت گريبانپيامدهاي مصرف
ها سزاي نافرماني از دستورهاي الهي و برد و از اين طريق انسانشود و بركت را از بين مي مي

ضايع نكنيد «: دفرمايدر اين زمينه پروردگار عالم مي. تخريب ملك خداوند را خواهند چشيد
اي را كه خداوند در اختيار شما قرار داده است و تجاوز نكنيد از حدود خويش، منابع پاكيزه

: انداي ديگر فرموده و در آيه.)87: مائده(» بود چراكه متجاوزين مشمول محبت خداوند نخواهند
د، كه غضب من بر شما ايم و در آن طغيان نكنياي كه به شما دادههاي پاكيزهبخوريد از روزي«

اي عامل خداوند در آيه. )81: طه(» كندوارد شود و هر كس غضبم بر او وارد شود سقوط مي
جا آوريد من  هاي من را بهاگر شكر نعمت«: داندهاي طبيعي را شكر نعمت ميافزايش نعمت

عذاب من سخت كنم و اگر كفران كنيد بايد بدانيد كه هاي شما را افزون ميطور قطع نعمت به
است، يعني استفادة درست از » شكر عملي«كي از معاني شكر در اين آيه ي. )7: ابراهيم(» است
نحو مطلوب  شناسي كرده و بهاگر از مواهب الهي قدرداني و حق .هاي خداوندنعمت
وده و ها را بيهدهيم و اگر ناسپاسي كنيد و آن نعمتبرداري كنيد، آنها را بر شما افزايش مي بهره

توان گفت كه البته مي). 236: 1376مطهري، (در راه خالف مصرف كنيد، عذاب من البته شديد است 
اين عذاب الهي تنها نتيجة اعمال بشر در تخريب محيط زيست و طبيعت و بر هم زدن توازن 

رو در  آن است و اين عذاب الهي براي بازداشتن انسان از ادامة تخريب طبيعت است و ازاين
 بعض ليذيقَهم الناسِ أَيدي كسبت بِما والْبحرِ الْبر فى الْفَساد ظَهرَ«: ايي ديگر آمده است كهج

 خدا تا شد، نمودار دريا و خشكى در فساد بشر، دستاوردهاي با: »يرْجِعونَ لَعلهم عملُوا الذي

  .)41: روم(گردند  ازب شايد بچشاند آنان به اندكه كرده را آنچه از بعضى
وجود آمده  محيطي كه امروز در جهان بهتوان گفت كه بحران زيستبا توجه به آية باال مي

است  ها رخ دادهدر نتيجة اعمال خود انسان... مانند گرماي زمين، خشكسالي، آلودگي هوا و
)http://islamicclimatedeclaration.org/islamic-declaration-on-global-climate-change(  و خداوند

تواند بشر را از اين بحران نجات دهد، به اين دليل متعال با اينكه بر هر كاري تواناست و مي
ه خود پي ببرند و دست از فساد و تخريب زمين ها به اشتباكند تا شايد انساناين كار را نمي

ها به راه راست كه انسان محيطي الينحل نيست و درصورتي رو بحران زيست ازاين. بردارند
ها بازگردند و به تكليف شرعي خود در قبال محيط زيست عمل كنند، خداي متعال نيز انسان

البته حل اين بحران . داردضه ميدهد و بركات خود را بر بشر عر را از اين بحران نجات مي
ها پس از اصالح مجدداً به اعمال پيشين خود بازگردند، باز همين دائمي نيست و اگر انسان

http://islamicclimatedeclaration.org/islamic-declaration-on-global-climate-change/
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 بعد األرضِ فى تُفْسدوا ال و« :كندگونه بيان مي خدا اين شرط را اين. بحران بروز خواهد كرد

  .)56 :اعراف(» إِصالحها
داري بر جهان مسلط باشد محقق نخواهد شد، چون اين نظام سرمايهكه  اين امر تا زماني

توان انجامد و تنها زماني مينظام ظرفيت حل اين بحران را ندارد و به تخريب روزافزون آن مي
وجود آيد كه طبق دستورهاي الهي در  از حل اين بحران سخن گفت كه نظامي در زمين به

از اين . مي از اين ظرفيت و توانايي برخوردار استمورد محيط زيست عمل كند و نظام اسال
محيطي هاي زيستموضوع حل بحران) م1990(المللي مسكو در كنفرانس بين جهت است كه

از طريق پيوند علم و دين مطرح شد و ارائة تعريف مجدد از علم و فناوري و نياز به 
   ن مورد تأكيد قرار گرفت هاي انسان در زميبرخورداري از يك پاية مذهبي براي فعاليت

 ما «:نيز بيان كرد متحد ملل سازمان زيست محيط اجرايي مدير تاپفر،. )98: 1377زاده، امين(

 نزديك داشته و مناسب همكاري كي اسالم جهان با محيطي زيست مسائل زمينة در خواهيم مي

  جهت اجراي بيمناس بستر اسالم جهان معنوي هاي ارزش كه دارم راسخ عتقادا ...باشيم
  .)33- 34: 1382پورسعيد، (» است محيطي زيست تنوع و خدا هاي آفريده حفظ جهت الزم هايبرنامه 

داند كه نكتة شايان ذكر اينكه بر خالف نظام بازار آزاد كه انسان را كنشگري عقالني مي
مادي عين دنبال بيشينه كردن سود خود در بازار است، در نظام اسالمي اين نوع عقالنيت  به

گرايي كاري عقالني است، در نظام اسالمي داري مصرفجهالت است، اگر در نظام سرمايه
هيچ «: فرمايددر همين زمينه مي) ع(امام علي . گرايي كاري جاهالنه و مفسدانه استمصرف

د كند كه نبايعقل و منطق حكم مي. )360: 1366تميمي آمدي، (» جهالت و ناداني مانند تبذير نيست
داري كه در جهت رشد و تحكيم اين نظام از انسان جاهل پيروي كرد؛ عامالن نظام سرمايه

اند؛ پس نبايد از تبليغات و كنند جاهل و نادانگرايي و اسراف را تبليغ و ترويج ميمصرف
گرايي پيروي كرد، زيرا پيروي از اين تبليغات موجب ترويج هاي آنها در جهت مصرفتوصيه
در اين زمينه خداي . ي و در نتيجه تخريب و نابودي محيط زيست خواهد شدگرايمصرف

) هرگز(كنند و و فرمان مسرفان را پيروي نكنيد، آنان كه در زمين فساد مي«: فرمايدمتعال مي
  .)152-151: شعراء(» پردازندبه اصالح نمي

ها هد شد تا انسانداري منطق نتيجه موجب خواتوان گفت كه در نظام سرمايهدر نتيجه مي
هاي مادي خود بپردازند و اين امر به گرايي و بيشينه كردن لذتها تنها به مصرفو دولت

برداري حداكثري از منابع طبيعي، در راستاي تأمين كاالهاي تجملي و غيرضروري براي  بهره
در . ها، منجر شده و در نتيجه تخريب روزافزون محيط زيست را در پي خواهد داشتانسان

ها فقط به كسب رضاي الهي و عمل به مقابل منطق تكليف موجب خواهد شد تا انسان
دستورهاي شرع در قبال محيط زيست، و در جهت كمال حقيقي، بينديشند، كه موجب حفظ 
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سوي غايت نهايي  محيطي و فراتر از آن كمال و پيشرفت طبيعت و سير انسان بهتوازن زيست
  .واهد شدكه همان قرب الهي است خ

  
  نظامي باز يا بسته: طبيعت

بسته به اينكه يك نظام فرض خود را بر بسته يا باز بودن نظام طبيعت بگذارد، رفتار متفاوتي را 
در » محيطياقتصاد زيست«بنيانگذار رشتة » هرمان ديلي«. در قبال اين مسئله اتخاذ خواهد كرد

معتقد است كه اين مدل رشد اقتصادي و انتقاد از رويكرد مدل بازار آزاد در قبال طبيعت 
اي است دستيابي داند، اما از آنجا كه زمين نظام بستهبرداري از منابع طبيعي را نامحدود مي بهره

كرد فرصتي كه ديلي در بانك جهاني كار مي زماني. به رشد نامحدود كامالً غيرممكن است
در ) م1992( طرح اجالس ريو نويس گزارش بانك جهاني براييافت تا به بازبيني پيش

نويسندة اصلي گزارش، اقتصاددان برجستة بانك . خصوص محيط زيست و توسعه بپردازد
ديلي . نويس نموداري از مدل بازار نيز گنجانده شده بوددر اين پيش. بود» لري سامرز«جهاني 

م نظام طبيعي زمين تر اما محدود، به نابه سامرز نشان داد كه بازار يك زيرنظام از نظام جامع
سامرز با اين . اي ترسيم شود كه چنين قالبي را در نظر گيرد گونه رونمودار بايد به است و ازاين

. مخالفت بر سر اين مسئله بود كه آيا اقتصاد يك نظام باز است يا بسته. استدالل موافق نبود
ميلر ، (! ف نمودار از متنحذ:برانگيز بسيار ساده بودراهكار سامرز براي حل اين مسئله تعارض

1390 :207(.  
رويه و هرچه بيشتر از منابع اين فرض كه منابع طبيعي نامحدود است، موجب برداشت بي

اين در حالي است كه از يك سو، منابع طبيعي محدود است و بسياري از . شودطبيعي مي
ديگر طبيعت تنها هاي گياهي و جانوري منقرض شده يا رو به انقراض است؛ و از سوي  گونه

 گزارش براساس. هاي ناشي از فعاليت انساني استتا حدي قادر به جذب پسماندها و زباله

 13600000حدود  كرة زمين در شده شناسايي هايگونه تعداد ملل متحد، زيست محيط برنامة
 سبب گونه يك نامتعارف ها رو به انقراض است و انقراضاست و بسياري از اين گونه گونه

ارتباط است  در آنها با كه است ديگري هاي گونه فعاليت و زندگي روند در جدي اختالل
  ).108: 1388اردكاني، (

طرفداران تجارت آزاد معتقدند كه آزادسازي تجاري رقابت را گسترش داده و سودمندي را 
ا منجر  براي همة اقتصاده(Win–Win Situation) » برد-وضعيت برد«دهد، كه به يك افزايش مي

شود، يعني كنند كه تجارت آزاد موجب حفظ محيط زيست ميآنها همچنين ادعا مي. شودمي
رشد و استانداردهاي زندگي سطح باال آگاهي عمومي را در زمينة محيط زيست بهبود 

كنند رو آنان براي رفاه و سالمتي بيشتر خود از محيط زيست محافظت مي بخشد و ازاين مي
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)Chi, Eden: 2005: 140(. اين ادعاها در حالي است كه اين ميزان رشد اقتصادي در ارتباط 
. مستقيم با نابودي محيط زيست است، كه نابودي آن مساوي با نابودي انسان نيز خواهد بود

اي شايان توجه محيطي ممكن است به درجه هاي زيستهمچنين اقتصادها، و در نتيجه هزينه
طور نابرابري  ماند و به روت و درآمد آن در سطح محلي باقي ميالمللي شده باشند، اما ثبين

  ).Hirst and Thompson, 1996:102(شود توزيع مي
در نظام اسالمي طبيعت و محيط زيست نامحدود فرض نشده و بر بسته بودن نظام طبيعت 

نظام تأكيد شده است، البته اين به معناي نقص در نظام طبيعت نيست، بلكه خداي متعال در 
رويه از آن اين برداري بيطبيعت همه چيز را به اندازه و متوازن آفريده است و اگر با بهره

شهيد مطهري در اين زمينه . است، دليلي بر نقص خلقت نيستتعادل و توازن به هم خورده 
 و حساب و نبود، نظم برپا نبود و متعادل موزون اگر است، متعادل و موزون جهان،«: فرمايندمي

. »الميزان وضع و رفعها و السماء«: است آمده كريم قرآن در .نبود مشخصي و معين جريان
 است؛ رعايت شده تعادل ساختمان جهان، در كه است اين مقصود اندگفته مفسران طوركه همان

است  شده گيري اندازه هااست؛ فاصله شده استفاده الزم قدر به اىماده هر از چيز، هر در
-http://islamicclimatedeclaration.org/islamic-declaration-on-global-climate و 79: 1376 مطهري،(

change.(/  
ايم به هر آنچه را كه ما آفريده: »ء خلقنا بقدرانا كل شي«: فرمايندخداوند بلندمرتبه مي
 خلق كل و«: طور مشابهي در جاي ديگري آمده است  و به)54: قمر(اندازه و متناسب آفريديم 

 كرده گيرياندازه بوده، آن خور در كه گونه و بدان آفريده را چيزي هر و: »شيء فقدره التقديرًا

پديده، خدا  هر آفرينش در تعادل و تقدير وجود كلي دربارة است بياني آيه، اين .)2: فرقان(است 
 كه با تقاضاي كل محيطي را قرار دادهبراي امرار معاش آفريدگان مقدار معيني از منابع زيست

محيطي در جهان از ديدگاه اسالم كند و اين نشان از توازن زيستمنابع در جهان برابري مي
 كسي همان ما پروردگار«: فرمايداي از قرآن ميرو خدا در آيه ازاين. )126: 1381اختر،رمضان(دارد 

 مراحل در را او سپس داده، است، بوده آفرينش او الزمة را آنچه موجودي هر به كه است

  .)50: طه(» است كرده هدايت هستي
طوركه در  البته اين محدوديت منابع طبيعي به معناي ناتواني خداي بلندمرتبه نيست، همان

قرآن كريم آمده است، خدا بر هر كاري تواناست و بسته بودن نظام طبيعت براساس حكمت 
رو  ازاين. زن را رعايت كرده استخداوند است و اينكه خداوند در هر چيزي اعتدال و توا

منبع و مخزن و سرچشمه هر چيز در نزد ماست ولي ما جز به اندازة «: فرمايندخداي بزرگ مي
  .)21: حجر(» كنيممعين آن را نازل نمي

داند، در نظام بر خالف مدل بازار آزاد كه نظام اقتصادي را مستقل از نظام طبيعت مي
 جمله محيط زيست و نظام اقتصادي در ارتباط با يكديگرند و اسالمي همة ابعاد هستي و از
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سبب اين است كه  كند، بهگرايي نهي ميها را از اسراف و مصرفكه خداوند انسان زماني
انجامد و نابودي محيط زيست را در  هاي خداوند ميروية نعمتاسراف و تبذير به مصرف بي

ا مصداق فساد در زمين دانسته و بيزاري خود را از رو خداوند اسراف و تبذير ر ازاين. پي دارد
 و هاانسان(نسل  و )اهانيگ (هرس و كند فساد زمين در تا كوشدمي«: دارداين فساد ابراز مي

رو در الگوي  ازاين. )205: بقره(» داردنمي را دوست فساد خداوند و كند نابود را )حيوانات
اين امر . اط با كل سيستم جايگاه ويژه الي دارداسالمي محيط زيست و منابع طبيعي در ارتب

متفكر آزاد و خورشيددوست، (عنوان سيستم كامل حيات انساني دارد  ناشي از جهانشمولي اسالم به
1385 :167(.  

اينكه خدا همه چيز را به اندازه و متوازن آفريده از يك سو و اينكه طبيعت نظامي بسته 
را پيش » توسعة پايدار«و » نسلي عدالت بين«ضوع است و منابع طبيعي محدود است، مو

گيري در همة گرا و دورانديشانه در تصميمنگر، تساويتوسعة پايدار بر رويكردي كل«. كشد مي
عدالت فرانسلي و «توسعة پايدار نه تنها بر كارايي اقتصادي قوي، بلكه بر . سطوح تأكيد دارد

 »نسلي بين
(Intragenerational and Intergenerational Equity)توسعة پايدار . كند نيز تأكيد مي

محيطي، در هر دو  متكي بر پيوند متوازن بين اهداف و مقاصد اجتماعي، اقتصادي و زيست
 /http://www.uncsd2012.org(» سازي خصوصي و عمومي، متكي استعرصه تصميم

greeneconomy.html .( اقتصاد سبز«توسعة پايدار خود متضمن مفاهيمي چون «(Green 

Economy)  ،»رشد سبز« (Green Growth) توسعة كم كربن« و « (Low Carbon Development) 

 در توسعة پايدار هر نسل بايد منابع آب، هوا و خاك را ).Allen & Clouth, 2012: 5(است  
اند، حفظ كنند و براي نسل كه اين منابع روي زمين بوده ي همانند زمانيخالص و بدون آلودگ

  .)108: 1382پرمن راجرز و مك گيل، (بعد باقي گذارند 
تواند هرمان ديلي معتقد است كه در مدل بازار ارزش هر چيزي با پول و ميزان پولي كه مي

ل از تبديل منابع طبيعي بنابراين چنانچه مشخص شود سود حاص. شودتوليد كند سنجيده مي
در طول يك دورة زماني در آينده بيشتر خواهد بود، از ديدگاه بازاري استفاده از آن منبع طبيعي 

» زماني كاربرد نادرست مقياس بين«ديلي اين مشكل مدل بازار را . شوددر زمان حال توجيه مي
شود تا در  فايده موجب مي-استفاده از شيوة محاسبة هزينه. )209-210: 1390ميلر، (نامد مي

محيطي اختصاص داده شود، زيرا هاي زيستتخصيص بودجة دولت مبلغ بسيار كمي به طرح
ها مانند صنعت و كشاورزي بسيار كمتر اي را كه بايد در آينده بدهد نسبت به ديگر بخشبهره
دگان يا ديگر كنناز طرفي اگر تقاضا براي يكي از اقالم طبيعي در بازار توسط مصرف. است

هاي توليدي در بازار باال باشد، قيمت آن نيز افزايش و در نتيجه سودي كه در زمان سازمان
شود، نسبت هاي توليدي ميبرداري و عرضة اين منبع طبيعي به بازار عايد سازمانحال از بهره

http://www.uncsd2012.org/greeneconomy.html
http://www.uncsd2012.org/greeneconomy.html
http://www.uncsd2012.org/greeneconomy.html
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بيعي را، بدون برداري گسترده از اين منبع طاين امر بهره. شود به سود آن در آينده بيشتر مي
شود كه در نهايت هاي آينده در اين منابع، موجب ميتوجه به محدوديت آن و سهم نسل

توان گفت كه در مدل رو مي ازاين. تخريب و غارت محيط زيست را در پي خواهد داشت
هاي آينده از منبع نسلي و سهم نسل كه پاي سود اقتصادي در ميان باشد، به عدالت بين زماني
  .شود و محيط زيست توجهي نميطبيعي

نسلي، توجه  نسلي و چه بين بر خالف مدل بازار، در نظام اسالمي به عدالت، چه درون
در واقع عدالت و اعتدال يك اصل محوري در اسالم است، تا آن حد كه . اي شده استويژه

. )48: 1391نيا، توحيدي(» و االرض السموات قامت بالعدل«: فرمايندمي) ص(پيامبر اسالم 
هاي پيشين آمد، خدا همه چيز را به اندازه، متوازن و هماهنگ آفريده طوركه در بخش همان
 آفريد كه همان: »الذّي خلق فسوي و الذّي قدر فهدي«: رو در قرآن آمده است كه ازاين. است

ه اين است منظور از اين آي. )2-3: اعلي(نمود  راه و گيري كرد اندازه كه آن و بخشيد هماهنگي و
كه خدا هر آنچه را كه آفريده است به اندازه، هماهنگ و متوازن آفريده است، اما اين امر بدين 
معنا نيست كه اين منابع تنها به اندازة نياز يك نسل يا چند نسل است، بلكه اين منابع به اندازة 

 29خداوند در آية در اين مورد . هاي بشري است و همه بايد از آن بهره ببرندنياز همة نسل
اوست خدايي كه براي همة . »هو الذّي خلق لكم ما في االرض جميعاً«: فرمايدسورة بقره مي

ها اتمام حجت كرده است كه اين آيه با انسان. )29: بقره(شما هر آنچه را كه در زمين است آفريد 
تي، آفريده شده هاي آها، شامل نسل حاضر و نسلتمام آنچه در زمين است براي همة انسان

  .است
كه جهان امروز با كمبود منابع طبيعي مواجه  آيد كه درحاليدر اينجا اين سؤال پيش مي

ها كافي باشد؟ در پاسخ شده، چگونه ممكن است كه منابع محدود زمين براي همة نسل
هاي بشر توان گفت كه حكمت خدا موجب شده كه هر چيزي را به اندازة نياز همة نسل مي
ها به استفادة درست از منابع طبيعي بپردازند تا فريند، اما اين تنها در صورتي است كه انسانبيا

هاي بشر برسد و اگر امروزه بسياري از منابع حياتي رو به اتمام است، ناشي از به همة نسل
خدا » هود« سورة 61در آية . رويه از منابع است برداري بيگرايي بيش از حد و بهره مصرف

برداري دهد كه انسان را از زمين آفريده و زمين را به او سپرده تا آباد و قابل بهره كر ميتذ
رو وظيفه و مأموريت انسان در زمين، حفظ محيط زيست و عمران و  ازاين. مطلوب سازد

آبادي زمين براي تمتع و رفع نيازهاي خود در مسير رشد و عبوديت خدا و سالم باقي گذاشتن 
متفكر آزاد و (نه تخريب و انهدام آن ) توسعة پايدار(هاي بعدي است فاع نسلآن براي انت

  .)82: 1385خورشيددوست، 
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برداري از منابع طبيعي به ارزش نكتة شايان ذكر اينكه بر خالف مدل بازار آزاد كه در بهره
خصيص كند و اينكه در تبرداري از آن در حال يا آينده توجه ميپولي و سود ناشي از بهره

پردازد، محيطي به محاسبة نرخ سود آن در آينده، نسبت به حال، مي هاي زيستبودجه به طرح
. پول است» بهرة«گذاري زمان آينده نسبت به حال به معناي مشروعيت در نظام اسالمي قيمت

» رباء«گذاري زمان يا همان عبارتي بهره يا سود حاصل از رانت پول، كه مساوي با قيمت به
(Usury)در دين اسالم حرام است ، است )Fazlul, 1999: 62( .شود تا در اين مسئله موجب مي

تخصيص بودجه براي حفاظت از محيط زيست به سود و بهرة حاصل از آن در آينده نسبت 
به زمان حال، اهميتي داده نشود و نفس حفاظت از محيط زيست مدنظر باشد نه بهره و سود 

فراتر از اين در ديدگاه حقوق اسالمي مسئلة چگونگي . ل يا آيندهمادي حاصل از آن در حا
اي اقتصادي  استفاده از محيط زيست قطعاً يك حقوق براي منابع طبيعي است، اين امر مسئله

  ).Fazlul, 1999: 58 (است، كه در پشت آن يك حالت اخالقي نهفته است
ام طبيعت يك نظام باز است توان گفت كه در مدل بازار آزاد فرض اينكه نظدر كل مي
رويه از آن در جهت رشد نامحدود اقتصادي و بدون توجه به سهم برداري بيموجب بهره

در مقابل در اسالم فرض توازن و تعادل در نظام طبيعت و . شودهاي آتي از اين منابع مينسل
ل آن و در نتيجه جا از منابع طبيعي و حفظ توازن و تعاد برداري بهبسته بودن آن موجب بهره

  .هاي آتي از طبيعت و محيط زيست خواهد شدحفظ سهم نسل
  
  نتيجه

علت تخريب و نابودي محيط زيست كاركرد خود را در ادارة  داري، بهنظام بازار آزاد سرمايه
در مقابل تحقق نظام . گرفته از مباني نظري آن است نظام جهاني از دست داده و اين امر نشأت

شود و اين امر ام جهاني اسالم موجب حفظ توازن و كمال محيط زيست ميبديل، يعني نظ
عبارتي با مقايسة مباني نظري نظام جهاني اسالم با مباني  به. ناشي از مباني نظري اين نظام است

توان به اين داري، و عملكرد منفي آن در قبال محيط زيست، مينظري نظام بازار آزاد سرمايه
ق مباني نظري نظام جهاني اسالم، موجب حفظ و تكامل محيط زيست نتيجه رسيد كه تحق

اين موضوع كه مباني نظري از طريق ايجاد چه سازوكارها و نهادهايي، كه . خواهد شد
تواند بحران  مي- است) ع(و ائمة اطهار ) ص(مستخرج از قرآن و سنت و سيرة پيامبر 

تواند  حفظ كند و تكامل بخشد، ميمحيطي كنوني جهان را حل كند و محيط زيست را زيست
  .هاي آتي باشدموضوع پژوهش
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