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  اخالق زیست محیطی، ضرورتی براي حیات بشري
  

  سحر کاوندي
  عضو هیأت علمی گروه فلسفه دانشگاه زنجان

  چکیده
اخالق محیط زیست یکی از شاخه هاي اخالق کاربردي است که مسایل اخالقی مربوط به محیط زیست 

  . را بررسی می کند... همچون رابطه انسان با محیط زیست، احساس مسئولیت آدمی نسبت به آن و 
در دنیاي امروز بحرانهاي بزرگ زیست محیطی با به خطر انداختن حیات بشر در این کره خاکی، 

از آنجائی که . ندیشمندان را بر آن داشته تا در صدد یافتن راه چاره اي براي برون رفت از این بحران باشندا
طرز تلقی و نگرش آدمی به هستی، طبیعت و انسان در نوع رفتار و تعامل او با محیط زیست تأثیري جدي 

–رو رویکردهاي عمده اخالق هنجاري دارد و نیز سامان یافتن نظریات اخالقی نیز مبتنی بر آن است، از این
و نیز باورمندي انسان به وجود آفریننده اي در عالم هستی و  - سود گروي، وظیفه گروي و فضیلت گروي

همچنین هدفمندي و غایتمندي هستی در رهیافت و موضع گیري صاحب نظران اخالق محیط زیست تأثیر 
  .گذار بوده اند

از محیط زیست و تبیین تأثیر برخی از رویکردهاي مهم اخالقی در تعامل در این مقاله پس از ارائه تعریفی 
انسان با محیط زیست طبیعی، بر ارائه طریق و گشودن افق هاي جدید بر اساس دیدگاه خدا محوري و 

  .انسان شناسی مبتنی بر اندیشه ها و آموزه هاي دینی تأکید شده است
  ي اسالمی، ارزش ذاتی، مسئولیتاخالق، محیط زیست، آموزه ها :کلید واژه ها

   



 

 

  سومین همایش ملی سهروردي با موضوع اخالق کاربردي
 1391آبان  3دانشگاه زنجان ـ 

   مقدمه
اي است  انسان عالوه بر رابطه با خدا و انسانهاي دیگر، با محیط زیست نیز تعامل و ارتباط دارد و این به گونه

که آدمی ناگزیر از چنین ارتباطی با طبیعت و محیط زیست خود به معناي عام آن است، چرا که نظام خلقت 
نیازهاي اصلیِ  و تأمین به آن گونه سامان یافته که طبیعت را پناهگاه انسان و سایر موجودات و وسیله رفع

ق و پدید آورنده عالم به عهده زمین و آنچه در اولیه انسان قرار داده و چنین مسئولیتی صراحتاً از طرف خال
او خدایی است که همه موجودات (» 1هو الذي خلق لکم ما فی االرض جمیعاً«آن است نهاده شده است؛ 
همانا شما را (» 2و لقد مکّنّا فی األرض و جعلنا فیها معایش قلیالً ما تشکرون«، )زمین را براي شما خلق کرد

ر کردیم لیکن اندکی رّقتدار بخشیدیم و در آن بر شما معاش و روزي از هر گونه نعمت مقدر زمین تمکین و ا
  ).از شما شکر نعمتهاي خداي بجا می آورید

وابستگی انسان به طبیعت، سبب شده بود که انسان خود را با طبیعت تفسیر کرده و به تقدیس و 
چنانکه در یونان . بانی و فدیه نیز می داده استتکریم آن بپردازد تا آنجا که گاه براي جلب رضایت آن قر

به عنوان مثال تالس، . باستان و نیز تمدنهاي کهن همچون ایران چنین رفتاري بسیار به چشم می خورد
  .)130-126: 1377کاسیرر، (مغناطیس را که می توانست آهن را حرکت دهد، موجودي زنده می دانست 

خود را داشت که درختان و موجودات » روح محافظ«وهی در این عهد هر درخت، چشمه، نهر و ک
و  نبه صورت خدایا... دیگر را از گزند حفظ می کرد؛ بسیاري از موجودات طبیعی همچون خورشید، آب و

  .الهه ها پرستش می شدند
در این دوره ارزشهاي اخالقی مواردي طبیعی محسوب شده و بر پایه ارتباط متقابل انسان و محیط 

در واقع حفظ طبیعت و احترام به آن، یک ارزش و هنجار پذیرفته شده بود و . ش شکل گرفته بودندپیرامون
محیط  قبالاگر چه عملکرد چنین دیدگاهی در . از نوع تفکر و استدالل مردمان آن زمان ناشی می شد

هر طبیعت زیست مثبت بود، ولی نبود مرجعی مطمئن به نام دین موجب افراط در قداست بخشیدن به مظا
  . )26: 1387حق شناس، (در این دیدگاه شده است 

اندیشه را از پدیده هاي » انسان میزان تمام پدیده هاست«اما از زمانی که سوفسطائیان با شعار 
طبیعی و فراطبیعی به سوي وجود آدمی چرخاندند و انسان محوري در حوزه تفکر و فلسفه و نیز علم و 

تنها امر اصیل، عقل و خرد آدمی، تنها موجود ذاتاً با ارزش و برخوردار از جایگاه اخالق رواج پیدا کرد و 
اخالقی، انسان، و تنها علم و دانش معتبر، دانش تجربیِ مترادف با غلبه فناوري بر طبیعت دانسته شد، 

  .بحرانهاي زیست محیطیِ بزرگی گریبانگیر زمین شد
خواهان به حداکثر رساندن سود است و هر آنچیزي را که سود   »3سود گروي«اخالقی که بر مبناي 

آور و فایده مند است، ارزشمند و درست می داند و ال غیر، چگونه می تواند از بهره برداري بیش از حد و 

                                                             
  .29/ بقره -1
  .١٠/ اعراف -٢

3- Utilitarianism. 
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و اصالت  4همچنان است سرنوشت اندیشه اي که مبتنی بر اصالت لذت. تخریب منابع طبیعی جلوگیري کند
که بر مبناي نظریات لذت گرایانه، لذت تنها خیر ذاتی است و در مقام تزاحم با امور دیگر،  چرا. است 5آزادي

بدیهی است بر این مبنا استفاده مسرفانه، غیر . و هر چه لذت بیشتر باشد ارزشمندتر است. مقدم بر هر چیز
: 1390فتحعلی، (ست منطقی، نامناسب و تخریب منابع و مواهب طبیعی به شرط آنکه لذت آور باشد مجاز ا

118(.  
طرز تلقی، نگرش و چگونگی اندیشیدن افراد و آحاد جامعه پیرامون هستی، ارزش ها و حقایق عالم 
طبیعت بر نوع رفتار آنها با محیط زیست تأثیر گذار بوده و تعیین کننده بایدها و نبایدها در تعامل بین انسان 

  .و طبیعت خواهد بود
بحران هاي محیط زیستی، یک سره پیامد رفتارهاي برخاسته از این رو اگر گفته شود 

از میان رفتن جنگل ها و سبزه زارها، آلودگی . از چنین اندیشه هایی است، سخن گزافی نیست
آب، خاك، هوا و کاهش منابع طبیعی در کنار از دست رفتن ارزشهاي واالي الهی، معنوي و 

همه از پیامدهاي ناخوشایند این ... اجتماعی واخالقی و افزایش انواع بزهکاري هاي فردي و 
  .)99: همان( نوع نگرش هاست 

فراگیري این تفکر در جامعه غرب که فناوري می تواند تقریباً بر هر مشکلی فائق آید، امري بسیار 
این خوش بینی، علی رغم وجود قراین و شواهد محکم بر اینکه بخش بزرگی از فناوري بشر، . واضح است

ه مورد سوء استفاده واقع شده، نتایج زیانباري مخصوصاً در دراز مدت به بار آورده است، همچنان وقتی ک
  .باقی است

هم جالب و هم هشدار دهنده است که بسیاري از مردم، فناوري را تقریباً چیزي خارج از ضبط و 
  : این نکته را بدین صورت بیان کرده است 6ریکوور. مهار انسانی می دانند

نم از اینکه ما را تهیه کنندگان فناوري، به این سرعت و سهولت، وادار کرده اند که نگرا
زندگی هایمان را دگرگون سازد، بدون اینکه بکوشیم تا » پیشرفت«اجازه دهیم تا به اصطالح 

گوئی فناوري از نیروهاي مقاومت ناپذیر طبیعت است که ما . آن را تحت ضبط و مهار آوریم
  .)109-108: 1383 پویمن،(رام و مطیع او باشیم باید برّه وار 

مردم ساالري، فناوري، شهرنشینی، افزایش ثروت فردي، طرز تلقی تجاوزگرانه نسبت به طبیعت، 
روند رو به رشد تحوالت صنعتی عواملی هستند که ربط مستقیمی با بحران محیط زیستی که اکنون جهان 

  .ناپذیري را به طبیعت وارد می آورندبا آن مواجه است، داشته و خسارات جبران 
اکنون با وجود چنین بحران فزاینده اي سؤال آن است که راه حل برون رفت از این بحران چیست؟ 

  کدامین رویکرد می تواند رهیافتی مناسب براي این منظور باشد؟
  روش و اهداف

                                                             
4- Hedonism. 
5- Liberalism. 
6- Rickower. 
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تبیین رویکردهاي مهم مرتبط با تحلیلی با طرح ضرورت اخالق زیست محیطی و -این مقاله با روش توصیفی
موضوع مقاله، به اهمیت آموزه هاي دینی در توجه به محیط زیست و پیشگیري از تخریب آن و در مجموع 

  .به عنوان مناسب ترین رهیافت براي حل بحران زیست محیطی می پردازد
  مفهوم محیط زیست

چرا که وقتی سخن از محیط زیست مفهوم محیط زیست مفهومی نسبی و قیاسی است و مطلق نمی باشد، 
به میان می آید باید در ذهن داشته باشیم که منظور، محیط زیست چه کسی است؟ زیرا آنچه موجب بهبود 

می شود ممکن است محیط زیست موجود  -به عنوان محیط زیست یک موجود خاص–وضعیت یک محل 
است براي محیط زیست انسان مفید باشد،  دیگري را نابود سازد؛ مثالً خشک کردن یک باتالق آلوده ممکن

  .)197: 1388اسالمی، (ولی مسلماً براي پشه ها مضر است 
محیط زیست به . محیط زیست در معناي عام، مکان و فضایی است که در آن زیستن وجود دارد

 تناسب ابعاد مختلف زندگی انسان، اقسام گوناگونی از جمله محیط زیست دینی، فرهنگی، اجتماعی،
  .اقتصادي و طبیعی دارد

مقصود از محیط زیست در این مقاله، محیط زیست طبیعی است که وجه مشترك تعاریف 
مجموعه عوامل و عناصر طبیعی غیر انسانی، که میان آنها و زیست : اندیشمندان براي آن عبارت است از

امور بی جان نظیر زمین، خاك،  این مجموعه شامل اشیاء و. انسان، به معناي عام تأثیر و تأثر برقرار است
  .)100: 1390فتحعلی، (آب، هوا، فضا و جاندارانی همچون گیاهان و حیوانات می شود 

جانوران، گیاهان و سایر  و یا آنکه می توان گفت محیط زیست شبکه اي پیچیده است که بین
سازگار با یکدیگر بوده و صورتهاي حیات پیوند برقرار می کند؛ سامانه اي که در آن همه چیز هماهنگ و 

  .)39: 1382بوتکین، ( تغییر یافتن یک جزء دیر یا زود به تغییر بقیه اجزاء می انجامد
  اخالق محیط زیست

اخالق محیط زیست یکی از با سابقه ترین شاخه هاي اخالق کاربردي است که درباره چگونگی رفتار انسان 
همچون نوع رابطه انسان با محیط زیست، شناخت  با محیط زیست بحث و گفتگو می کند و به مسایلی

پویمن، (می پردازد ... طبیعت از سوي انسان، احساس مسئولیت نسبت به آن، حفاظت از منابع طبیعی و
1383 :195(.  

بنابراین سعی اخالق زیست محیطی، ارائه دالیل نظام مند و جامعی براي این منظور است که چرا 
باید روابط اخالقی، بین انسانها و محیط زیست طبیعی وجود داشته باشد و می توان آن را مطالعه رفتار 

  .)61: 1386نی، عابدي سروستا: به نقل از(درست و اشتباه در درون یک محیط زیست مشخص، تعریف نمود 
  حیطه اخالق زیست محیطی

هماتگونه که بیان شد اخالق زیست محیطی به رابطه میان فاعل آگاه اخالقی و امور موجود در محیط زیست 
 - انسان به عنوان فاعل اخالقی و یا محیط زیست–او می پردازد؛ از اینرو بسته به اینکه کدامیک از دو طرف 

و ذاتی باشد، و به تبع آن داراي جایگاه اخالقی گردد، دیدگاههاي سه گانه  داراي ارزش و اعتبار فی نفسه
  : زیر ارائه شده است
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موقعیت اخالقی مستقل را منوط به انسانیت دانسته، انسانها را تنها موجودات واجد این جایگاه معرفی ) الف
  .می کند

می داند و از اینرو همه موجودات  جایگاه اخالقی مستقل را متعلق به حساسیت در مقابل درد و لذت) ب
  .حساس را واجد موقعیت و جایگاه مستقل می شمارد

خود آگاهی و شعور به خود را شرط کسب جایگاه مستقل دانسته، همه موجودات آگاه را واجد این ) ج
  .)201: 1388اسالمی، (موقعیت ارزیابی می کند 

که فقط انسان داراي ارزش ذاتی بوده و در دیدگاه اول که دیدگاهی انسان محور است معتقد است 
 7نتیجه داراي شأن و حق اخالقی خواهد بود و سایر موجودات یا فاقد ارزش بوده و یا حداکثر ارزشی ابزاري

از اینرو تخریب محیط زیست تا آنجا مهم است که منافع انسانی را تحت تأثیر قرار داده و رفاه انسان را . دارند
ین رفاه انسان وابسته به رفاه بسیاري از چیزهاي دیگر است، خواه به سبب فایده اي که به بنابرا. تهدید کند

انسان می رساند و خواه به دلیل اهمیت ذاتی که براي انسان دارد؛ لذا باید با اقداماتی که براي تأمین رفاه 
  .انسان پیش بینی شده از آنها مراقبت شود

آن فقط انسان از جایگاه اخالقی برخوردار است، براي تأمین  بنابر این دیدگاه اخالق سنتی که در
از » آخرین انسان«این عدم کفایت در قالب مثالی از . همۀ دل مشغولی هاي زیست محیطی ناکافی است

مقصود از آخرین انسان فردي است که از فروپاشی نظام جهان جان سالم . سوي منتقدان آن مطرح می شود
معتقدند اخالقیات سنتیِ انسان محور نمی تواند مبناي محکومیت اعمال آخرین انسان  آنان. به در برده است

را فراهم کند و در نتیجه بر اساس این اخالقیات، چنین فردي مجاز به هر گونه تخریبی در طبیعت خواهد 
ر ارزش هاي بود، در حالی که وجداناً چنان اعمالی خطاست و از اینرو باید به اخالق جدیدي متوسل شد و د

  .)همان(انسانی در مقابل ارزش هاي جهان طبیعت و اجزاي آن تجدید نظر کرد 
دیدگاه غیر انسان محور، جایگاه اخالقی را به سایر موجودات زنده و یا حتی زیست بوم به عنوان 
یک کلیت تعمیم می دهد و معتقد است که تأثیرات بر محیط زیست موضوعی است که صرف نظر از 

بر این اساس دیدگاه دوم که عالوه بر انسان، حیوانات را که . اي آن براي انسان ها، داراي اهمیت استپیامده
مدرك درد و لذت هستند داراي جایگاه مستقل اخالقی می دانند، طالب رعایت شأن و حقوق حیوانات و 

  .احترام به آنهاست
و نظریات متنوعی را پدید آورده است، این نظر جایگاه مستقل اخالقی را تا مرز حیوانات پیش برده 

همچون نظریه هاي پیتر سینگر که حساس بودن و با شعور بودن موجود را مالك و معیار در خور احترام 
بودن موجود مطرح می کند و یا نظریه تام ریگان را که برخورداري از تجربه حیات را مالك دارا بودن جایگاه 

گروهی از تئوري پردازان این مقدار را نیز تنگ نظرانه دانسته و معتقدند  اما. )205: 1388اسالمی، (اخالقی 
این نظریات موجودات فاقد درك و احساس را شامل نمی شود و استدالل می کنند که به منظور پرهیز از 

  .ناهماهنگی اخالقی، باید براي تمام موجودات زنده ارزش ذاتی قایل شویم

                                                             
  .ارزش ابزاری بھ این مفھوم است کھ ارزش یک شی بھ ارزشی کھ برای اشیاء دیگر دارد وابستھ است -٧
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آلبرت شوایتزر و پل تیلور از طرفداران این . ورانه به طبیعت استاین نظر مبتنی بر نگاه زیست مح
نظریه معتقدند فرد فرد موجودات زنده می توانند منتفع یا متضرر شوند و نفع خاص خود را داشته باشند، از 

  .)25: 1387حق شناس، : به نقل از(اینرو صالحیت دارند که فاعل هاي اخالقی انگاشته شوند 
یدگاهها می توان به نظریه بوم محور که همه موجودات کره زمین را باارزش و به تبع عالوه بر این د

آن داراي شأن و حق اخالقی می داند و همچنین نظریه عالم محور که همه موجودات عالم را ارزشمند و 
  .)102: 1390فتحعلی، (برخوردار از حق اخالقی می داند، نیز اشاره کرد 

خالق زیست محیطی، از انسان محور تا عالم محور، داراي نقاط مثبت و هر یک از این نظریات ا
  .منفی بوده و طرفداران و منتقدان جدي نیز دارد که در این مقال، مجال پرداختن به آن نیست

  اندیشه هاي زیست محیطی اسالم
دغدغـه هـا و دل   وخامت پیدا کرده است که به یکـی از   هاي زیست محیطی به قدري وسعت و امروزه بحران

یکی از اصلی تـرین حـوزه   . حوزه هاي مختلف تبدیل شده است اساسی اندیشمندان در هاي جدي و مشغولی
افتن راه حل بـرون رفـت از ایـن    یله براي ئدهه هاي اخیر به کنکاش دراین مس هایی که به طور بنیادین طی

؛ اخـالق و اندیشـمندان اخالقـی هسـتند    وزه ح ،اي حفاظتی و نگهدارنده می پردازدبحران و نیز ارائه راهکاره
 ، سـعی در و اصـول خاصـی   آنان با تبیین و ارائه نظریات مختلف و بیان دیدگاههاي متفاوت بر اساس مبـانی 

حیطـه هـاي مختلـف     حراسـت از آن در  ارائه راهکاري براي جلوگیري از تخریب محیط زیست و نیز حفـظ و 
در حوزه اخالق زیست محیطی بر اساس نگاه ارزشمداري ذاتی بـه   هاحال تفاوتی نمی کند این دیدگاه. دارند

ش شناسـانه  ارز یا ناشی از مبـانی  ؛ ناشی از مبانی هستی شناسانه باشدیا نگاه ابزارانگارانه به آن طبیعت باشد
، و یا فضـیلت گرایـی   ،یا درقالب وظیفه گرایی، در قالب فایده گرایی طرح شده باشد و مبانی شناخت شناسانه

، موجودات زنده و یـا کـل موجـودات عـالم را فـرا      ل انسان شود و یا آنکه حیوانشامفقط و یا آنکه حیطه آن 
 میزان تخریب درآن هر لحظـه و هـر ثانیـه    آن و موجود در صورت مسأله محیط زیست و بحران گیرد، در هر
  .ر فرو می برد، براي نجات خود به فکحوزه هر ي را دررحیاتی است که هر متفکچنان مهم و 

و آمـوزه  مبانی خاص به این مسأله توجـه ویـژه نمـوده     دراین میان ادیان از ابتدا با نگاهی متفاوت و
نیز پاداش عامالن و مجازات خطاکاران  هایی را براي پیروان خود در جهت حفظ و حراست از محیط زیست و

  .بیان کرده اند
، ی اش نیز کامـل نماً باید آموزه ها و تعالیم وحیالزو ، کاملترین دین استاز آنجا که دین مبین اسالم

روایـات بـه    یات وآبر این اساس ما در این مقاله اختصاصاً با استفاده از . پیشین باشدو جامعتر از ادیان  عموس
، نگهـداري و بهـره   ، چگـونگی حفـظ  ، لزوم احتـرام بـه آنهـا   دگاه اسالم در خصوص ارزش موجوداتتبیین دی

  .طی اسالم می پردازیمیو در یک کالم اندیشه هاي زیست مح... ها وبرداري از آن
و جعلنا اللیل و «از دیدگاه اسالم همه موجودات عالم نشانه و آیه اي از ذات باري تعالی هستند 

شب را . دیم ا دو آیت از آیات خداوند قرار داشب و روز ر( »8یتین فمحونا آیه اللیل و جعلنا آیه النهارآالنهار 
 . )اي دیگر است روشن و روشنی بخش گردانیده ایم که خود نشانه اي است تاریک ساخته و روز را که نشانه

                                                             
 .١٢/ اسراء -٨
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، هستندجمع و از آنجا که خداوند کمال محض بوده و تمام کماالت و صفات کمالیه در او به نحو اتّم و اکمل 
، بهره اي از کماالت خالق و ي خودل اویند به اندازه ظرف وجودلذا تمام موجودات عالم که مخلوق و معلو

جودي با و وجودي با خداوند و به مقدار بهره، از اینرو تمام اجزاي هستی به جهت ارتباط دارند علت خود را
 در آن سوگند به پدیده ها ون که آآیات متعددي از قر. خویش ارزشمندندوجودي  خداوند و به مقدار بهره

تفکر و تدبر در پدیده هاي طبیعی، گواه بر این مطلب  و دعوت به ، و یا امر9موجودات طبیعی شده است
  .»10االرض ربنا ما خلقت هذا باطالً الذین یذکرون اهللا قیاماً و قعوداً و یتفکرون فی خلق السموات و«. است

    
کل عالم هستی تسبیح گـوي خداوندنـد، از آنجـایی کـه هـر      مهمتر از همه آنکه تمام موجودات و  و
تحمید و نیـز   ، شناخت و معرفت آن موجود نسبت به موجود قابل تقدیس وه دركمنوط ب سییتقدتسبیح و 

، حیوانـات  –استفاده مـی شـود کـه همـه موجـودات      ، چنین نآ، لذا با توجه به آیات قراست به تسبیح خود
از معرفت و آگاهی برخوردار بوده و با توجه به سعه وجـودي خـود براسـاس آگـاهی و      –نباتات و کل کائنات 

، اما بنـا بـه   همه موجودات ارزشمندنددارند به تقدیس و تسبیح او مشغولند از اینرو  معرفتی که از خالق خود
رض و الطیـر  ت و االح له ما فی السـموا اهللا یسب ألم تر أنّ« ؛درك تسبیح آنها عاجز است آیات انسان ازتصریح 

و آسـمان هـا    آیا ندانسته اي کـه هـر کـه در   ( »11بما یفعلون علیماهللا  ه و تسبیحه وتصافات کل قد علم صال
خود را بـه درگـاه    ز، همه موجودات راه عرضه نیازمین است و پرندگان  گشوده بال، خدا را تسبیح می گویند

وهللا یسجد ما فـی السـموات   « ؛)به آنچه می کنند داناستدانند و از تسبیح گفتن خود آگاهند و خدا  خدا می
وهمه جنبندگانی که در آسمانها و زمین انـد فقـط   (» 12یستکبرون وهم ال ۀالمالئک فی االرض من دابه و و ما
برابـر او   و در سجده می کنند و فرشتگان نیز بـه درگـاه او سـجده مـی برنـد      برابر خدا خاضعند و براي او در

ان مـن شـی اال   و من فـیهن   تسبح له السموات السبع و االرض و« ؛)گردن کشی نمی کنندخاضعند و هرگز 
او را تسـبیح  آسمانهاي هفتگانه و زمین و هـر کـه در آنهاسـت    ( »13تفقهون تسبیحهم لکن ال و یسبح بحمده
 آنهـا  سبیح می گوید ولی شما تسبیحتنیست مگر آنکه خدا را همراه با ستایش او  »هیچ چیزي«می گویند و 

  .)را درنمی یابید
و ، فقط انسان است که از توانایی انتخاب آگاهانـه  که در بین همه موجودات و مخلوقاتاما از آنجایی 

ط درباره انسـان معنـا   ، حق و مسئولیت اخالقی فقنه غریزي و طبیعی برخوردار است، از این رو بحث از ارزش
 زداراي ارزش اخالقی شود باید برخاسته از ایمان بـه خداونـد و رو  ن براي آنکه کاري آاز نگاه قر. ومفهوم دارد

و این معنـا در   )342و333  -328 :1384، مصباح یزدي( مقدس باشد قیامت و در چارچوب دستورات شرع 
  .بین تمام موجودات فقط در حق انسان معنا پیدا می کند

                                                             
 ... .و ١/، طارق٢و١/، فجر٢و١/، لیل١/، تین٢و١/ضحی: آیات: ک بھ.ر -٩

 .١٩٢/آل عمران -١٠
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آن حـق و شـأن   بـه تبـع    ول از آنکه چه چیزي از ارزش ذاتـی  ، سئوابر این اساس درادیان ابراهیمی
) اوالً و بالـذات (بـه ایـن معنـا کـه ارزش ذاتـی      . ، بر حسب خدامحوري ارائه مـی شـود  اخالقی برخوردار است

، بـاط بـا ذات واجـب تعـالی ارزشـمندند     درجهان هستی متعلق به خداوند است و تمام موجودات به دلیل ارت
و انتخاب خویش است از سوي خداوند موظف به مراقبـت و   فعل او آگاهانه و به اختیاربدین لحاظ انسانی که 

چون بـر اسـاس جهـان بینـی اسـالم       است و  -ات یگانه هستندکه مخلوق آن ذ -حفاظت از همه موجودات 
، مـی باشـد، لـذا چگـونگی     ز هر آنچه موجودات انجـام مـی دهنـد   خداوند محیط به همه امور و عالم و آگاه ا

، و از جملـه رفتـار او بـا همـه     اووظایف نهـاده شـده بـر عهـده      عملکرد انسان و اطاعت او از دستورات الهی و
امـان   و از مجـازات در ، از پـاداش بـی بهـره    طبیعی از منظر خداوند دور نبوده محیط زیست موجودات عالم و

      .نخواهد بود
یفه اي الهی و دینـی محسـوب شـده و بـه     از اینرو در جهان بینی دینی، مراقبت از محیط زیست وظ

ضمانت اجرائی آن نیز در دستورات و توصیه هاي دینی تأکید شده است تا نیـک رفتـاران از بـد رفتـارانِ بـا      
إنا جعلنـا مـا علـی    «. موجودات و محیط زیست از یکدیگر متمایز شده  و به سزاي اعمال و رفتار خود برسند

زمین را آراستیم تا شـما را بیازمـائیم و ببینـیم کـدامیک بـه      (» 14ن عمالًاألرض زینۀ لها لنبلوهم أیهم أحس
خداي سبحان، نظام کیهانی و زمین و محیط زیست را آفرید و آنها را در اختیار انسان ). نیکی رفتار می کنید

نهاد تا او را بر اساس دستورهاي خود بیازماید و ببیند که وي پس از مطالعه و شـناخت الزم، چگونـه از ایـن    
مانت هاي الهی در مسیر طاعت خالق بهره می گیرد و با مزایا و نعمتهاي زیست محیطـی پروردگـار چگونـه    ا

  .)687: 1391جوادي آملی، (رفتار می کند 
در آموزه هاي دینی هم از آلوده کردن محیط زیست نهی شده و هم به پاکسازي آن در صورت 

محیط زندگی «: می فرمایند) ع(و امام صادق ) ص(کرم آلوده شدن امر و ترغیب شده است؛ چنانکه پیامبر ا
  .)531: 6، ج1365کلینی، (» خود را نظافت کنید و همانند یهودیان نباشید

–کسی که مکان عمومی  -1: سه گروه بر اثر کار ناروا از رحمت خداي سبحان به دورند«): ص(پیامبر اکرم 
 - سهمیه بندي شده–کسی که از آب نوبه اي  -2ند؛ را آلوده ک -...همانند محیط زیست، پارك، خیابان و

همان، (» کسی که سد معبر کرده و مانع عبور عابران شود -3جلوگیري کند و نوبت دیگران را رعایت نکند؛ 
  .)292: 2ج 

  حقوق حیوان
نیازهاي اساسی حیوانات در شرع مقدس اسالم جزو حقوق آنهاست و برآوردن این حقوق از وظایف انسان 

بدیهی ترین حقوق آنها که . ده می شود از اینرو همه انسانها در برابر حقوق حیوانات مسئولیت دارندشمر
مقتضاي حق حیات آنهاست آماده سازي آب، علف، مکان مناسب و تأمین آرامش و امنیت شبانه براي 

ب بر پیکر حیوان و مصون داشتن حیوان از آزار و اذیت در بهره برداري و وارد نکردن صدمه و آسی. آنهاست
از حقوقی است که شرع مقدس با تعبیرهاي گوناگون و در قالب احکام تکلیفی به ... حرمت گذاري حیوان و

. آنها سفارش کرده و رعایت آنها بر مالک حیوان و دیگران و در مواردي بر حاکم شرع نیز واجب شده است
                                                             

  .٧/ کھف -١٤
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جوادي آملی، (مستحب شمرده اند ) ب و در غیر آندر موارد ضروري، واج(فقها آب و علف دادن به حیوان را 
1391 :668(.  

: عرض شد. در نظر بگیرید) حیوانات(خدا را درباره بردگان خویش و درباره زبان بسته ها «): ع(امام کاظم 
  .)129: 1412طبرسی، (» گوسفند، گربه، کبوتر و امثال این ها: زبان بسته ها کدام اند؟ فرمود

کلینی، (» از مروت و مردانگی آدمی آن است که حیوانات تحت اختیار او فربه باشند« ): ع(امام کاظم 
  .)479: 6، ج 1365

چون در سفر در منزلی براي استراحت فرود آمدي، پیش از اینکه : لقمان به فرزندش گفت«): ع(امام صادق 
  .)349: 8همان، ج(» به نیازهاي خودت برسی به تغذیه حیوان برس

نهی فرموده که آدمی، پشت حیوان را صندلی راحتی خود قرار دهد، چه بسا حیوانی که در ) ص(پیامبر اکرم 
  . )538: 6همان، ج(اطاعت و یاد خدا، بهتر از سوار خود باشد 

  حقوق موجودات زنده
، سالم نگـه داشـتن محـیط زیسـت یعنـی      تنگاتنگ با حیات سالم جامعه داردسالمت محیط زیست پیوندي 

عرصـه هـاي زیسـت    سایرسـایر موجـودات و    گیاهـان و  دشت، کوه و دریا، ب، خاك،آ، هوا، زمین رعایت حق
  .)38 :محیط زیست جوادي آملی، اسالم و( جامعه پیوند دارند محیطی که با حیات فرد و

، سـیوطی ( ی بکارد، خدا به انـدازه محصـول آن، بـرایش پـاداش مـی نویسـد      هرکس درخت: )ص(پیامبر اکرم 
1401: 514(.  

، نهالی است که آن را کاشـته  ز مرگش از آن ها بهره مند می شودمن پس اؤاز چیزهایی که م): ع(امام صادق 
  .)293 :6، ج1404، مجلسی(است 

) ع(ودن انسان تشنه اي برابري می کنـد، امـام صـادق    اساس روایات با سیراب نم آبیاري درختان بر
همان، ( مانند آن است که تشنه اي را سیراب کرده باشد سدر را آب دهد هر کس درخت خرما یا: دمی فرمای

  .)26: 61ج
خدا سخت بر شـما عـذاب مـی     -داگر چنین کنی -هاي ثمر دهنده را قطع نکنید که  درخت: )ع(امام صادق 

  .)264: 5، ج1365کلینی، ( ریزد
چنانکـه  معرفی شـده  تر مناطق کم درخت و بیابانی سودمند این تعالیم حفظ درخت در همچنین در
آن  ، چـرا کـه درخـت در   نیسـت  مناطق بیابانی روا در) سدر(قطع درخت : می فرماید )ع(حضرت امام صادق 

   .)254: همان( مناطق کم است
  حقوق سایر موجودات عالم

. آب و هواي سالم و زمین حاصلخیز موهبتی خدایی است که تحصیل و نگهداري آنها ضـرورت زنـدگی اسـت   
لقـد   و«و  »15هو الذي خلق مـن المـاء بشـراً   «ماده نخستین آفرینش انسان اند  ،خاكآب و : نآبه فرموده قر

زمـین و مایـه    به ویژه آب که ماده نخست آفرینش هر موجود زنـده در  ؛»16من طین ۀخلقنا االنسان من سالل
                                                             

 .۵۴/فرقان  ١٥
  .١٢/مؤمنون ١٦
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 ا درپس باید به درستی از آنها بهره برد تا حیات آن هـ  »17وجعلنا من الماء کل شی حی«، حیات زمین است
  .خطر قرار نگیرد

سـیوطی،  ( اتع و آب و آتش حقوق مشترك و سهم مشابه دارنـد رن درمنامسلما: می فرماید) ص(پیامبر اکرم 
نجا که حتـی در  آمصرف آب پرهیز داده شده تا  درو زیاده روي  تعالیم دینی از اسراف در. )668: 2، ج1401

و وضو هم مقدار آب مصرفی بیان شـده اسـت و نیـز در خصـوص مهـار آب بـراي        لمصارف واجبی چون غس
را ) و طغیـانگر (کس طغیان آب فراوان  هر: می فرماید) ص(، پیامبر اکرم ستفاده بهتر توصیه هایی شده استا

  .)175: 1412دیلمی، ( آن را مهار کند بهشت پاداش اوست باز دارد و
  .)187: 2، ج1405احسائی، (» ارید، با فضوالت خود آنها را نیازساکنانی داردآب «: )ع(منان ؤامیرم

، از او خواسـت همچـون   زمـین قـرار داد   خویش درشین و او را جانآن گاه که خداوند انسان را آفرید 
کم مـن  أنشـ أهو الـذي  «زد مهمان بر سر سفره نعیم خدا بنشیند و با بهره گیري از آنها به آبادانی زمین بپردا

ابتغـوا مـن فضـل     و«، از ایـن رو گـاهی بـا بیـان     محیط زیست را سامان بخشد و »18استعمرکم فیهااالرض و 
و انسان را به بهره گیري از منابع محیط زیسـتی فراخوانـده    »20شوا فی مناکبهامفأ«و زمانی با عبارت  »19اهللا

  .روي زمین راه بروید و روزي بطلبید: می فرماید
، گـاهی بـه   زمـین هـاي حاصـلخیز ترغیـب شـده اسـت       همیشگی ازآموزه هاي دین به استفاده  در

بی حاصلی را که ملک کسـی  و آن، از این رو اگر کسی زمین هاي خشک  کشاورزي و گاهی به درختکاري در
رسول خدا در این باره  .)707-706: 1391جوادي آملی، ( حاصلخیز کند، مالک آن می شود و نیست آبیاري

، 1365طوسـی،  ( ، از آن اوستکس آن را آباد کند ، پس هرستوآن خدا و رسول ا زمین موات از: می فرماید
  .)145: 4ج

  نتیجه 
بت به طبیعـت و  سان را نسنرفتارها و روش زندگی ا محیط زیست لزوم تجدید نظر در بحرانهاي روز افزون در
یسـت بـه منظـور ممانعـت از     روابط انسان با محـیط ز  اصول و معیارهایی که برتعیین . عالم هستی می طلبد

هریـک از  . شد، برعهده اخـالق زیسـت محیطـی اسـت    به طبیعت و حفاظت از آن حاکم می باآسیب رساندن 
معیارهـاي خـاص خـود و ارزش ذاتـی قایـل       اساس مبانی و نظریات مطرح در حوزه اخالق زیست محیطی بر

نظـر   بـراي آنهـا در   تفاوت اخالقـی را ، حیطه هاي مکل عالم هستی ، سایر موجودات و یاانسانبه فقط شدن 
و غنی بودن آموزه هاي دینی بخصوص دین اسـالم  ، بسیاري از این دیدگاهها از سویی ناکافی بودن. گرفته اند

، لـزوم توجـه   دد بـه منظـور جلـوگیري از تخریـب آن    باب حفاظت از محیط زیست و ارائه راهکارهاي متع در
محورانـه همـه عـالم مخلـوق و    اسـاس جهـان بینـی خدا    بـر . تر می کندتعالیم آن را نمایان  د به دین ومجد 

  .، ارزشمند می باشدبه لحاظ ارتباط وجودي با خداوند و مملوك خداوند است

                                                             
  .٣٠/انبیا ١٧
 .۶١/ھود ١٨
 .١٠/جمعھ  ١٩
 .١۵/ملک  ٢٠
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بـه عهـده انسـان     از این رو وظایف و تکالیفی از سوي خداوند براي حفظ و حراست از محیط زیسـت 
 چیز است، لـذا رفتـار و اعمـال انسـان بـا طبیعـت و      همه  نهاده شده است و از سویی چون خداوند محیط بر

  .محیط از دید پروردگار مخفی نمانده و مورد ارزیابی قرارخواهد گرفت
دسـتورات   جهـت اطاعـت از   ، درمتن مقاله آمد، هرانسان دینداري با توجه به این مقدمات و آنچه در

، مکلف به عنوان وظیفه دینی -آن است که خود نیز جزئی از –دینی و نیز هماهنگ ساختن خود با کل عالم 
  .و تجدید آن است به حفظ محیط زیست و جلوگیري از تخریب آن و بازسازي
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