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چکیده
دیدگاه سلطهگری و چیرگی بر طبیعت با وقوع رنسانس جان گرفته و مورد اهتمام
بسیاری از روشنفکران غربی قرار گرفت .نگاه تمامیتت وواهانتهای کته موتور ن بتر
حذف وداوند از صونهی طبیعت و تکیه بر انسان مووری استوار بتود .اندیهتهی رم
که مظهر ن ارسطو بود با رسوخ در مجامع دینی مستیوی و یهتودی نهتا را توتت
تأثیر وود قرار داد تا جایی که دانهمندانی چون «ام وایت» به این نتیجته رستیدند کته
سرمنهأ تخریب مویطزیست اندیهههای دینی است .ایتن اندیهتهی القتایی در حتالی
مطرح شد که بسیاری از پیتروان یتین یهتود و مستی کته از مکتتب فکتری کلیستایی
«یونانی  -هلنیستی» تبعیت میکردند با برداشت انسانموورانه و چیرهجویانه نستبت
بتته طبیعتتت مختتالد بودنتتد .در مقاب ت اندیهتتهی نتتاا استتکمی کتته از قتتر ن و وحتتی
سرچهمه میگرفت ،از ابتدا نسبت به طبیعت نگاه احترام میز داشته و با اعتقاد به ودا
مووری در طبیعت ،همواره مویطزیست را به عنوان امانت نزد بندگان تلقتی نمتوده و
امر به استفادهی صوی از مواهب طبیعتی مینمایتد و تعلتم مویطزیستت بته همتهی
اعصار و نس ها را یاد ور و از هر گونه تخریب و ویرانگری ناشتی از ستودجویی و
انسانمووری نسبت به طبیعت منع مینماید.

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب– سال دوم – شماره اول  -بهار 1394

جای گاه حقوقی محیطزیست رد بینش امانتمدا ر اسالم و نگرش تمامیت خواه غ رب

واژگان کلیدی :مویطزیست ،حم بر مویط زیست ،مبانی حقوق زیستی ،بینش ودا
مووری ،رویکرد تمامیت وواهی.

 . 1استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم .رایانامه:
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فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

مقدمه

یکی از ابعاد مهم و حساس در رویارویی باا برارام مری زیسا ،بعاد فرگیگای و ناو
نگاه به مواگب طبیعی موجود در مری زیس ،اس .،آموزهگای قرآنی نسب ،باه نعم،گاای
خدادادی طبیعی نگاگی متفاوت از ساایر رویکردگاا را باه ویاروام و دییادارام مایدگیاد .از
میظر قرآم کریم تلقی نساب ،باه مواگاب طبیعا ،نگااگی ابازاری و مالکاناه نیسا ،بلکاه
رویکردی امان،دارانه اس .،اصالح نگرش به مری زیس ،و اشاعهی آموزهگای قرآنای از
جمله حرک،گای فرگیگیای اس ،که میتواند در جلوگیری از ویرانای بیشاتر ایاع نعما،
گمگانی خدادادی مفید واقع شاود .مساهلهای کاه اایا ،تادویع مقالاهی وای رو را شاک
بخشیده اس .،در ایع مقاله بعد از برث مفهوم شیاسای در قسام ،نخسا ،نگااه اار باه
مری زیس ،و در قسم ،دوم نگرش اسالم به مری زیس ،در قالب آیات قرآنی کاویاده
شده اس.،
 .1تعاریف
 .1-1محیطزیست

مری زیساا ،ترجمااهی فارساای وا هی ( )Enviromentبااه معیااای مراای ویرامااونی
اس(،حییم بیتا .)252:مری وا های عربی اسم فاع از باا افعاا و ریشاهی آم حاو
اس( ،معلوف بیتا )1542 :که به معیی احاطهکییده مکام زندگی آدمی و اقیاانوس آماده
اساا(.،عمید بیتااا )1774:زیساا ،وا های فارساای و متاارادف زناادگی و حیااات بااه شاامار
میرود؛ بیابرایع مری زیس ،از نظر لغوی به معیای مرا زنادگی و ساکون ،و نیاز آن اه
زندگی را در بر گرفته میباشد.
تعریف اصطالحی مری زیس ،در حقوق ایرام نیز از معیی لغوی دور نیافتاده اس.،
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 .1-2رابطهی محیطزیست و طبیعت

مری در میام مردم به جهاام ماادی اطاالق میشاود کاه زیازی را مراصاره یاا احاطاه
میکید .معموالً مری را معاد طبیع ،میدانید در حالی که مری از جهاام طبیعای فراتار
گاگی مرای در آموزهگاای طبیعای در مفهاوم طبیعتای در نظار گرفتاه شاده کاه صایع
خداس ،و دس ،بشر در ساخ ،آم نقشی نداشته اس .،به قو «فاستر» مری زیازی اسا،
که بسیاری از زارزو گای داوری براساس آم گمگرا گستید اماا گایچ زاارزو داوری
نیس ،که به نظر «عطیهی طبیع »،بیاید و الزم نباشد که در مباحث مریطی بر سر آم برث
شود (فاستر .)10 :1990
در ادامه نو نگرش ار و اساالم را باه مقولاهی مرای زیسا ،در دو قسام ،تبیایع
خواگد شد.

جای گاه حقوقی محیطزیست رد بینش امانتمدار اسالم و نگرش تمامیت خواه غ رب

اس ،ولی به گر حا جدا کردم ایع دو وا ه از گم مشک اس( .،اوبرایع )5 :1996



 .2نگاه حقوقی غرب به محیطزیست

از آمجا که نگرش ویروام آییعگای یهود و مسیح متاهرر از رویکردگاای فلسافی مطارح
در ار میباشد از ایع رو ایع نگاه عمدتاً از دیدگاهگای رم و ارسطو که با شعار البه بار
طبیع ،مطرح شده سرمشق گرفته اس .،از ایع جه ،مقصود از ار اعام از ار نشاییام
ایر مقدس و یا متدیییع متهرر از افکار ارسطو و رم میباشد.
گمواره نگاه اار یهاود و مسایری،ح ترریاف شاده نساب ،باه مرای زیسا ،انساام
مرورانه بوده اس« .،مری زیس ،االب موجاودی خااموش یاا میفعا بارای دسا ،کااری
انسام در قلمرو تاریخ تفکر اجتماعی بوده و کمتر به عیوام مساهلهی اجتمااعی مطارح شاده
زوم زیزی بوده که فراتر از امور انسانی قرار دارد» (بری .)44 :1380
اما از نظر تاریخی دیدگاه شرقی نسب ،به مری زیس ،آییع بودایی و تفکر دییی گید
قائ بر رفتار خاص با حیوانات اگلای باوده و خاوردم گوشا ،را میاع میکارد .اساالم گام
مجموعه قواعد خاصی دربارهی شیوه درس ،تفکر درباره مری زیس ،و ویوناد باا طبیعا،
داشته که ریشهی آم در قرآم نهفته بود (بری .)46 :1380
خصیصهی مشترک تمام ادیام بزرگ جهام جیبهی کشاورزی آنها اسا .،یعیای ادیاام
مزبور ناظر بر انسام بعد از دوره شکار و جوامعی باودهاناد کاه تمادم کشااورزی در آمگاا
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االب بوده اس .،شک گیریح فرگیگگای بومی در آفریقا و آسیا مبتیی بار شایوهگای سایتیح
متضمع احترام به طبیع ،و جاندارام ومقدس فرض نمودم طبیع ،بوده اسا،؛ و در تقابا
با نگاه دییی یهودی و مسیری کمتر انسام مدار بوده و باه ویوناد میاام انساام باا جهامگاای
تهی از انسام گرای

داشتید .ایع نگاه بومی برای گروهگای سبزح طرفدار نظریاهی اجتمااعی

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

میبع الهام ماندگارتری بوده اس،؛ به طوری کاه باه گفتاهی یکای از نویسایدگام «سابزگا و
گمقطارام آمگا از گروهگای حافظ طبیع ،موجود و نیاکام باستانی آمگا گم وم سرمشقی
برای نیک رفتاری زیس ،بوم شیاختی بهره جستهاند (وا .)20 :1994
 .2-1میراث یهودی مسیحی

اگر بتوام مباحثات کالمی ویراموم موضوعات معیوی و دنیوی را تشکی دگیدهی نظریه
اجتماعی بدانیم میتوام مدعی شد ادیام مسیری ،و یهاود تفکار مرادودی میاام انساام و
مری طبیعی ایجاد کردهاند .لذا زیان ه نظریاهی اار دربااره مری زیسا ،را باا بررسای
نظرات مسیری یهودی شرو کییم بیراگه نرفتهایم .اگار جامعاه اربای را دنیااگرا توصایف
نماییم ایع دنیا گرایی بر گرفته از تفکر مسیری یهودیای اسا ،کاه در اعمااق طارز فکار
نهادگا و فرگیگگای ایع جامعه بازتا دارد .طرز فکری که تشاکی دگیدهی نظریاه اار
در مورد مری زیس ،اس« .،نگاه یهود به طبیعا ،نگااه تاوح باود کاه جامعاهی بشاری
میبایس ،با آم بجیگد» (بری  .)49 :1380برخی معتقدند در آییع یهود دیدگاه معتد تری
گم نسب ،به طبیع ،وجود دارد (شوارتز .)125 :1996
در دیدگاه یهود انسام باید بر طبیع ،زیره شاود ایاع نظار را در حسافر ویادای

میتاوام

مالحظه نمود که میگوید:
«ما انسام را شبیه خود آفریدیم و به او گفتیم که «بر ماگی و دریا و ورندگام و گوا و گار
1
موجود زندهای» که بر روی زمیع حرک ،میکید حکوم ،کیید».
بر گمایع اسااس اسا ،کاه اندیشامیدانی زاوم واسامور معتقدناد «در جادایی انساام از
حیوانااات بیااابر آموزهگااای مساایری ،طبیعاا ،باارای انسااام آفریااده شااده ایااع نظاار بیااابر
برخوردی با طبیع ،نهفته اس ،که آم را میتوام برخورداری خودسرانه توصیف کارد کاه
البته لفظ «خودسرانه» برای آم کم اس( .،واسامور  .)12 :1980وی از ایاع نگااه باه عیاوام
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 . 1سفر ویدای

.26 – 9/1

«سی ،ویشکاری» نام میبرد که با استیاد باه سافر ویادای

تاورات میگویاد «براسااس ایاع

دیدگاه خدا انسام را در باغ عدم گذاش ،تا آم را سامام دگد و واسداری کید یعیی اداره و
مرافظ ،کید» (واسمور  .)12 :1980وی سپس نگاه سیتی مبتیی بر وظیفهی تروی طبیعا،
طبیع ،به آییدگام اس .»،بدع ،سراوا تازهای نیس .،تالش جدیدی نیاز بارای تمساک باه
احساسات اخالقی که اصالً وجود ندارند نیس،؛ بلکه ریشهگایی بس عمیقتر از ایعگاا در
تمدم ار دارد(واسمور .)32 :1980
تمدم بیعالیهریع [اسالم] برخالف تمدم ار

نگاه سخاوتمیدانهای به طبیعا ،داشا،

و طبیع ،را وحشی ندانسته و باه مثاباهی موجاودی باا ساخاوت میدانسا(.،میلتوم :1996
.)118-116
 .2-2خصلت انسان محورانه پیرامون طبیعت در دیدگاه مسیحی

دستور بر زیره شدم بر طبیع ،در سفر ویدای
مدارتر از گر مذگب دیگری میسازد.

جای گاه حقوقی محیطزیست رد بینش امانتمدار اسالم و نگرش تمامیت خواه غ رب

به نس گای بعدی را به سخره گرفته و میگوید «ایع نگرش که انسام مساوو ترویا دادم



نگاگی ابزاری اس ،که انساام را انساام

1

واسمور با طرح ویشکاری انسام تالش دارد که نظریهی انسام مروری را تعادی نمایاد.
وی میگوید سی ،ویشکارانه از تفکر مسیری نشهت گرفته اسا ،کاه معتقاد اسا ،طبیعا،
آفریدهی الهی اس،؛ و انسام جانشیع خداس ،کاه بایاد طبیعا ،را اداره نمایاد .وی ساپس
میگوید ایع تفکر قب از مسیری ،گم بوده و در عقاید افالطوم فیلساوف یوناانی نیاز قابا
جستجو اس ،که بیام میداشته «در گمه جا مساوولی ،جانادار ایاع اسا ،کاه مواظاب ایار
جاندار باشد»؛ و بشر را بارای ایاع باه کارهی خااکی فرساتاد کاه آم را اداره کید(واسامور
.)28 :1980
ارر دیدگاه واسمور نسب ،به طبیع ،راه را بر دیادگاه دخال،گرایاناه و انساام مروراناه
گموارتر کرد .تا انسامگا بتوانید ابتکار خدادادی خود را در به کما رساندم طبیعا ،فاراگم
نمایید.
تفکر مسیری بیع خاک تا خدا ترسیم میگاردد کاه بایع آمگاا انساام و فرشاته و ساایر
موجودات درج میگردند .توماس آکوییاس در ایع باره گفته اس« ،در ایع گرم موجودات

 . 1ر.ک :وای :1967 ،صفرات مختلف.
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ناقص در خدم ،نیازگای موجودات شریفترند .گیاگام اذای خود را از خاک حیاوام از
گیاه و گر دو در خدم ،انسام گستید؛ وس موجودات بیجام بارای موجاودات جانادار باه
وجود آمدهاند و سراسر طبیع ،مادی برای انسام به وجود آمده اسا ،زیارا کاه موجاودی
خردورز اس .،ما بر آنیم که گمه زیز برای انساام باه وجاود آماده اسا( ،کییزلای :1996

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

.)110
خدا


خدایام زمییی


کروبیام


فرشتگام مقر


فرشتگام


مرد


زم


حیوانات


گیاگام


فلزگا


کانیگا


سیگگا


خاک
سلسله مراتب وجود در مسیری ،طبق بیام آکوییاس
البته برخی از صاحبنظرام در الهیات مسیری مث ذاکار یهاودی [موسای باع میماوم]
اعالم کردهاند «نباید ویداش ،که گمهی موجودات برای وجود انسام خلق شدهاند برعکس
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گمهی موجودات به خاطر خودشام و نه مرضح وجود زیاز دیگار خلاق شادهاند»( شاوارتز
.)93 :1996
رنسانس با دیدگاه سلسله مراتبی سازگار نباود .فعالی،گاای فراوانای کاه بارای تجاارت
خلق ،خداوند نداش .،بر ایع اساس از قرم شانزدگم تا گجدگم دگرگونی طبیع ،به دس،
انسام از قالب مسیری فاصله گرف ،و نگاه به گرم سلسله مراتبی بیشتر جیبهی ایار اخالقای
و حال ،اقتصادی به خود میگرف ،و مرزی بیع اساتفادهی مشارو و ایار مشارو کشایده
شد(بری  .)56 :1380از قرم گجدگم به بعد عصر روشیگری یا مدرنیته نظریهی اجتمااعی
اصااالح خلااق در سااایهی اصااالح طبیعاا ،مطاارح شااد .یکاای از اندیشاامیدام در ایااع مااورد
میگوید «زمییی بسیار اندک میتواند مقدار فراوانی از میابع ساودمیدتر و باا کیفیا ،بااالتر
تولید کید؛ و با گزییهی کمتر میتوام کاالگای بیشاتری باه دسا ،آورد .ویشارف ،خارد باه

جای گاه حقوقی محیطزیست رد بینش امانتمدار اسالم و نگرش تمامیت خواه غ رب

مواد خام مروطهسازی و تخریب جیگ گا صورت میگرف ،زیدام تطابقی باا اعتقااد باه



معیای سر رسیدم عمر بیماریگای عفونی و موروری و ناخوشیگایی اسا ،کاه آ و گاوا
اذا یا شرای کار حام آم اس(.»،کیدورسه .)35-37 :1995
جانمایهی انقال صیعتی برخورد ابزاری ویژه با طبیع ،بود و در ورتو بیروح و علمای
خرد مری طبیعی که روزگاری نظمی معییدار باود جذباهی خاود را از دسا ،داده و باه
مجموعهای ابزاری بد شد.
بعد از نگرش عصر روشیگری که زیرگی بر طبیع ،را مطرح میکارد؛ گروگای ترا،
عیوام طالیهدارام و میتقدام نوگرایی اعالم گوی ،کردند که اکیوم کاه تمادم ایجااد شاده
نوب ،به طرح گزارهگایی به شرح ذی اس :،نظمی طبیعی که متیاسب با قانوم طبیعی اسا،
وجود دارد .ایع نظم طبیعی را میتوام در سراسر طبیع ،نیز مشااگده کارد .انساامگا بایاد از
ایع نظم طبیعی ویروی کیید (.بری .)65 :1380
 .2-3تفاوت نظریهی هابز و روسو و تأثیر آن در نگاه زیست محیطی

به زعم گابز گذشتهی زندگی انسامگا کثیف و نکب،بار باود باه گوناهای کاه ساخع از
جامعهی انسانی قاب طرح نبود؛ گذشتهی انسامگا را توح و انساامح گارگا انساام معرفای
میکاارد .در مقابا روسااو گذشااتهی انسااام را طالیاای تلقاای مینمااود .از نظاار وی رسااال،
جامعهی فعلی نیز حفاظ ،از آزادی اس،؛ برخالف گاابز کاه وظیفاهی جامعاهی کیاونی را
حفاظ ،از حق حیات انسامگا میدانس.،
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در نظر جامالک گذشتهی انسامگا گذشتهای فقیرانه و متوح

اس .،وی حق مالکیا،

خصوصی بر طبیع،گای دس ،نخورده را برای انسام مرترم شیاخ ،که به میزلاهی توجیاه
ارزشگذاری ابزاری با مری تهی از آدمیام اس،؛ یعیی مری تهی از آدمی که دس ،بشر
به آم نخورده باشد بیارزش اس .،نظریه الک شبیه نظریهی اجتماعی گابز نظریهی حااکم

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

بر مری زیس ،شد(بری .)69 :1380
ام اک روسااو سرشاا ،بشاار را باار وایااهی گمکاااری و تماادم و گذشااتهی درخشااام
میدانس ،و مردمام گذشته را وحشیح شریف خطا میکرد؛ در مقاب مردمام اماروزی را
«وحشی نامتمدم» خطا میکرد که آم را فضیل ،ایشام میدانس( ،مساترز .)465 :1991
روسو رفتار طبیعی را بر رفتار ساختگی و ریاکارانهی بشر که گر روز باه ساوی تفرقاه وای
میرود ترجیح داده و آسایبگای اجتمااعی را معلاو تمادم زیامباارح دیادگاه روشایگری
میدانس .،و با طرح برتری طبیعی بر مصیوعی تمدم روستایی را بر تمدم شهرگای بزرگ
زمانهی خود مقدم میشمرد (روسو .)365 :1995
تالشح مبتیی بر نظریهی اجتماعیح انسام ارووایی باا گادف علمای باودم ویوناد اساسای
داش .،تفکر ویشرف ،اجتماعی و کاربرد دانا علمای در قارم ناوزدگم گمزاوم ابازاری
برای رسیدم به گدف به کار رف ،تا جایی که نی ه مرگ خدا را اعالم کرد کاه بار اسااس
آم بشر و حداق بشر ارووایی و آمریکای شمالی گدف نهایی و فراگیر جامعهی نوصیعتی
تلقی گش( ،باری  .)73 :1383یعیای گادف فقا انساام مراوری و انسااممداری اسا ،و
زیزی به عیوام ارزشگای الهی وجود ندارد.
نتیجهی ایع نگاه آم شد که انسامگای بومی جزیی از مری به شامار آمدناد کاه گرگاز
مقام انسامگای دیگر را نداشتید .باوری که به اعتقاد خالی از ساکیه باودمح سارزمیع اساترالیا
میجر و به تبع آم ادعای مالکی ،آم را به دنبا آورد؛ زرا که مردماام آم انساام مرساو
نمیشدند و جزء مرای باه شامار میآمدناد (.باری  )74 :1383بار گمایع اسااس آرنولاد
انگلیسی استعمار انگلیس را موجاه میدانسا( .،آرنولاد  )174 :1996براسااس ایاع نظریاه
مردمام شرق گمه از زیرکار دررو بیخیا و بیحا گستید و طبیع ،در شرق خودکاامگی
میزاید ودر ارووا انسامگای سخ ،کوش و خودانگیخته میسازد(آرنولد .)174 :1996
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 .2-4تأثیر نظریهی مالتوس بر دیدگاه زیست محیطی

مالتوس نظریهای در خصوص جمعی ،ارائه نمود که طبق آم کسانی که آییاده بشار را
رو به ویشرف ،میدانید احمقانه فکر میکیید .به عقیدهی او زمیع مرادودی ،داشاته و مهاار
میانجامد .دادم اذا به فقرا بر شمار آنام نیز میافزاید؛ زیرا فقرا کاف نفاس از خاود نشاام
نمیدگید و فق بر بدبختی خود میافزایید .وی معتقد باود کاه دولا ،نبایاد باه یااری فقارا
بشتابد بلکه با قطع کمک دول ،فقرا مجبور میشوند برای خود کاری درآمدزا ویدا کیید.
نظریه دارویییسم نیز که در نیمهی قرم نوزدگم مطرح شد تکرار کییادهی گماام حارف
مالتوس بود که کمک به فقرا موجب میشود آنام باه طاور مصایوعی بااقی بمانیاد و بقاای
اصلح در اجتما را به قهقرا ببرند .از ایع نظریه برای رشاد سارمایهداری آزاد اساتفاده شاده
اسا .،اسپیسار نیاز مانیاد ماالتوس بارای رد دخالا ،دولا ،در جامعاه و اقتصااد لیبرالیساام
کالسیک را زنده میکید.

جای گاه حقوقی محیطزیست رد بینش امانتمدار اسالم و نگرش تمامیت خواه غ رب

جمعیاا ،مشااک اساا ،در نتیجااه بااا مراادودی،گای مریطاای ایااع ویشاارف ،بااه شکساا،
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 .2-5نظریهی زیست محیطی مارکس و انگلس با اتکاء به زیربنای اقتصادی و طبیعت

کار مارکس و فریدری انگلس در ارر مشهورشام به نام مانیفس ،کمونیسا[ ،آلماام
–  ]1848معتقدند که بور وازی روستا را به زیر سلطهی شهرگا برده اس .،ضمع واذیرش
دستاوردگای صیعتی معتقدناد کاه شار رسایدم باه جامعاهی صایعتی زیرگای بار جهاام
ناآدمیام اس ،و نیروگای طبیعی باید مقهور آدمیام باشید .آنها معتقدند که می گار جامعاه
را اوضا و رواب مادی دروم و نه افکاار و اندیشاهگای اجتمااعی تعیایع میکیاد .سرشا،
انسامگا وابسته به اوضا مادیای که تولید آمگا را تعیایع میکیاد میباشد(وارسایز :1977
.)137
 .2-6نظریهی جان استوارت میل در ستایش بدبینانه از طبیعت

نظریهی سبز یا بومشیاختیح جام استوارت می که بیانگر اگمی ،بییادیع طبیعا ،میباشاد
میگوید «ایع آموزه که انسام باید ویرو طبیع ،باشد و واگاذاری الگاوی کی گاای ارادی
به خودجوشی نابخردانه اس ،و ایراخالقی ...گر کس بکوشد کی گای خاود را باه تقلیاد
از سیر طبیعی انجام دگد گمگام او را از شریرتریع مردمام میدانید (می

 . 1ر.ک :اسپیسر  :1884صفرات مختلف.

.)311 :1977
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به زعم وی در ماورد باه کاارگیری ماشایع باه جاای انساامگا نیاز معلاوم نیسا ،کاه باه
کارگیری ماشیع از ساعات کار انسام کاسته باشد؛ ولای آمزاه معلاوم اسا ،آم اسا ،کاه
جمعی ،بیشتری گمام زندگی مشق،بار و فقیرانه را داشته باشید و شمار بیشتری از صااحبام
میابع وو در بیاورند (می

.)455 :1990

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

 .2-7نظریهی فروید در سرشت آدمی و ستیز با طبیعت

زیگموند فروید بییامگذار نوگرای روانکاوی در مورد مری زیس ،میگوید «میتوام
مقهور کردم طبیع ،بیرونی را بخشی از گمام طرح انسامگا برای ترمی خواساتهگای خاود
بر طبیع ،سرک

دانس ...،به نظر فرویاد آرماام انساامگا آم اسا ،کاه باا بقیاهی اجتماا

بشری مترد شوند و عزم را برای حمله به طبیع ،جزم کیید بدیع ترتیب به راگیمایی علام
طبیع ،را به اطاع ،از انسام وا دارند (واسمور .)23 :1980
به نظر فروید اریزهگا بهتریع راه به انقیاد در آوردم طبیع ،گستید؛ و باید ورخاشگراناه
و دشمعجویانه با طبیع ،بیروم و دروم مبارزه کرد (فروید 9 :1955و.)78
 .2-8دیدگاه وجودگرایان بر پرتاب شدن انسان در جهان بیمعنا و لزوم بیاعتناایی باه
طبیعت

برخی از وجودگرایام برخالف تفکر مسیری معتقدند که انسام در جهام بیمعیا ورتاا
شده و گیتی سارای ماا نیسا .،آنهاا ریشاهی بیخانماانی را در ماذگب دانساته و باه انساام
مروری معتقدند زوم آم را واکیشی در مقاب نداشتع احساس تعلق واقعی باه ایاع زمایع و
ایع جهام میدانید(گات 8 :1994و.)27
وجودگرایی مث نی ه مرگ خدا را موگب ،دنیای جدید میداند که در آم دیدگاهگای
مسیری و مذاگب دیگر زیرگی ندارند؛ و به کسی مربو نیس ،که از کجا آمده و به کجاا
میرویم .برخورد وجودگرایی با طبیع ،برخوردی ابزاری اسا ،و باه جاای آم کاه فااعلی
باشد مفعولی و میفع اس ،اندیشهای که حسب آم نباید مقاب نوسازی اعتیایی به طبیعا،
نمود .ایع گمام ویام مکتب فرانکفورت اس( ،بری .)107 :1380
 .2-9نظریهی مارکوزه در رهایی از طبیعت

مارکوزه میگوید «اریزهی مرگ به کمک شهوت میآید و مررکگای ورخااشگر
نیرو را برای تغییر مداوم زیرگی بار طبیعا ،و بهرهکشای از آم باه ساود ناو بشار فاراگم
144

میآورد .به نظر او انسام دشمع طبیع ،بوده که برای زیرگی بر مری زیسا ،بیرونای کاه

نظم اجتماعی صیعتی را ایجاد کید نازار اس ،جهام بیرونی را شئ میفعا در اختیاار خاود
ببیید (ماکوزه .)99 :1955



 .2-10دیدگاه یورگن هابرماس در تأکید بر استفادهی ابزاری از طبیعت

لراظ نتیکی و تکاملی مستعد داشتع زییع نگرشی در برابر مرای طبیعیاناد .باه نظار وی
ترحم به موجود ذلی و توجه به الهاماتی که میبع آمگا اصو اخالقی ترحم اس ،باا انساام
مروری سازگار نیس( ،گابرماس .)245 :1982
 .2-11نتیجهی رویکرد غربی

ماحص تتبع در نظریات اربی آم اس ،که با استیالی نگرش ارساطوییح متاهرر از رم بار
تفکر دیییح یهود و مسیری ،دیدگاه دییی و سردمدارام دییی نیاز ترا ،تاهریر زیرگای بار
طبیع ،قرار گرف،؛ و به جای نگرشی احترامآمیز و امان،مدارانه نگرش سالطه بار طبیعا،

جای گاه حقوقی محیطزیست رد بینش امانتمدار اسالم و نگرش تمامیت خواه غ رب

یورگع گابرماس نیز معتقد به استفادهی ابزاری از طبیعا ،اسا ،و میگویاد انساامگا از

در اندیشهی اربی حاکم گش.،
 .3نگاه اسالم به محیطزیست

ِنشاهِکما محاعا
نگاه اسالمی به طبیع ،در قالاب شاعار «إحنَّاا لحلَّاهح وِإحنَّاا إحلِیااهح رِاجحعاومِ»1و «گاوِ َ ِ
ِاسااتِعامِرِکما فحیهِااا»2خالصااه میشااود .حضاارت امیرالمااومییع علی(علیهالسااالم)
الاااهِراضح و ا
میفرمایید طبیع ،به عیوام امان ،در اختیار انسامگاس ،و انسامگا حتای در ماورد بقعاهگا و
حیوانات نیز مورد سوا قرار میگیرند3.جام بری از مستشرقیع در ایاع خصاوص میگویاد
«اسالم با اتخاذ نظریهی خادامروری نساب ،باه مری زیسا ،طبیعا ،را امانا ،الهای نازد
دیعدارام میداند و به شیوهی درس ،تفکر دربارهی مری زیس ،و ویوناد باا طبیعا ،را در
قالب آیات قرآنی بیام نموده اس (»،بری .)46 :1996
برخالف دیدگاه مسیری ،که توجاه باه مری زیسا ،را شارک میدانسا،؛ اساالم باه
طبیع ،به عیوام موگب ،نگریسته اس .،در گمیع راستا گفته شده «برخالف دیدگاه مسیری
که یک تیفر فطری نسب ،به طبیع ،ایجااد میکارد اساالم باه دنباا آم باود کاه بفهماناد
 . 1سوره مبارکه بقره  /آیه شریفه .156
 . 2سوره مبارکه گود  /آیه شریفه .61
« . 3انتم المسوولوم حتی عع البقا و البهائم».
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طبیع ،زیباس ،و باید از آم لاذت بارد؛ ولای مسایری ،طبیعا ،را دشامع تلقای کارد کاه
میباید بر آم مسل شد» (شوئع .)55-54 :1966
از دیدگاه اسالم انسام حیّ متهلّه اس ،و آیییهی تمامنمای اسماء و صافات الهای اسا،
که به عیوام خلیفهاهلل نگهبام مری زیس ،اس ،و میباید ضمع استفادهی صریح از طبیع،

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

در عمرام و آبادی آم بکوشد .ذیالً اصو برگرفته از قرآم کریم را در نگااه باه طبیعا ،باه
صورت تطبیقی میام مفسرام شیعه و سیی مطرح مینماییم.
 .3-1جایگاه انسان در طبیعت در نگاه اسالم

متفکریع اربی سه دورهی ما قب مدرم [سای ]،مدرنیتاه [تجادد] و دوره وسا ،مادرم
برای انسام تعریف میکیید و معتقدند که از نگاه سای،گرایام زمایع مرکاز جهاام و انساام
مقهور آم اس،؛ و انسام طبیعتی تعبیرناوذیر دارد و میباید گماگیگ با طبیع ،حرک ،کیاد
و ارادهی او توانایی تعبیر آم را ندارد؛ و نظام گستی زید مرتبه را به انسام داده اس.،
در تعریف مدرنیته انسام نه جزء خدایام که ناوعی حیاوام اسا ،و از نباتاات باه شامار
میآید؛ یعیی از گیاگام برتر و از خدایام فروتر اس( ،جوادی آملی .)67 :1386
از نگاه مدرنیته انسام موجودی اسا ،حاریص خودمراور مساوولی ،ناواذیر حیاوام
سیاسی و حکوم ،ساز میفع ،جو و ورخاشگر و تقدسزدا که گیچ حریمی برای او وجود
ندارد(جوادی آملی .)67 :1386
اما از دیدگاه قرآم انسام را باید به عیوام «حی متهله» تعریف کرد .حی جایس او اسا،
که جامع حیات گیاگی و حیاوانی اسا ،و فصا آم «تهلاه» یعیای «خاداخواگی مسابوق باه
خداشیاسی و ذو شدم در الوگی ،او اس .»،بیابرایع صرف نطق برای تعریف انسام کافی
نیس ،و اال در ردیف «انعام» و «بهیمه» و «شیطام» قرار میگیرد .لذا تعریف انسام به «حیاوام
ناطق» تعریف ناقص و در واقع «حیوام ناطق» فق جیس را میرساند و فصا را نمیرسااند
که فص انسام گمام «تهله» اس( ،جوادی آملی .)69 :1386
الزمهی ایع تعریف آم اس ،کاه انساام در مرادودهی حیاات طبیعای متوقاف نشاود و
خداجویی را ویشهی خود سازد و به کما برسد؛ گمام گونه که قرآم کاریم انساام حای را
مقاب کافر قرار میدگد و میفرماید «لحییاذحرِ مِعا کِاامِ حِیااا وِیِرحاقَّ الاقِاوا عِلِاك الاکِاافحرحیعِ»1تاا
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افراد زنده را بیم دگد و بر کافرام اتمام حج ،شود و فرمام عذا بر آنام مسلم گاردد .باه
نظر عالمه طباطبایی (ره) عبارت «کام حیاً» کیایه از آم اس ،که انسام موجاودی اسا ،کاه
باید با درای ،بیاندیشد و حق را بپذیرد (طباطبایی .)109 :1412
میگیرد .دم میوهگا به درخ ،وص و سار آناام باه سام ،بااباام اسا ،و زیازی را ویهاام
نمیکیید و خود را تقدیم بشر میکیید .زمخشری میظور از «حیّ» در آیهی مذکور را انساام
عاق دارای قدرت درک و تهم میداند و انسام ااف را می ،دانساته و انساام ماومع را باه
واسطهی ایمان

زنده دانسته اس( ،زمخشری .)27/4 :1407

انسام از طبیع ،میآموزد که گمهی گذشتهی خود را وایهی رشد خود قرار دگاد؛ مثا
درخ ،که حرکا ،میکیاد ولای نتیجاهی حرکا ،آم در قسام ،زیاریع درخا ،ذخیاره
میشود و شاخ و برگگای آم باال میرود برخالف اتومبیلی که حرک ،میکیاد و بعاد از

جای گاه حقوقی محیطزیست رد بینش امانتمدار اسالم و نگرش تمامیت خواه غ رب

در سیمای قرآنی طبیع ،در خدم ،بشر اسا ،و تماام امکاناات در اختیاار بشار قارار



بیس ،سا به آگع وارهای تبدی میگردد .آم درخ ،خود حرک ،کرده ولای اتاومبیلی را
حرک ،دادهاند و نتیجهی آم آگع وارهای افسرده بی نیس ،گمام گونه که بعاد از گشاتاد
سا از برخی انساامگا میورساید زاه داریادی میگوییاد سارمایهی علمای فاراوام ولای از
دیگرام می ورسید زه داریی جز خوردم ربا و شکستع د دیگارام زیازی ندارناد ( ر.ک:
جوادی آملی .)76 :1386
 .3-2تأثیر نگاه امانتداران نسبت به محیطزیست در عرصههای زندگی
1

خداوند تعالی میفرمایید «إحمَّ اللَّهِ یِهامرکما َِما توِدُّوا الاهِمِانِاتح إحلِك َِگالحهِا» خداوناد باه شاما
امر مینماید که امان،گا را به اگ آم بسپارید .از صفات مومییع امانتاداری آناام اسا ،کاه
«وِالَّذحیعِ گما لحهِمِانِاتحهحما وِعِهاادحگحما رِاعاومِ»2.اگا ایماام امانتادار و عاما باه وعادهگای خاود
گستید .احترام متقاب به امان،گای یکدیگر در برقراری امییا ،و آزادی و تهسایس مدییاهی
فاضله کامالً مشهود اس( ،جوادی آملی  .)59 :1386در تفسیر کبیر امانات را مطلق دانساته
و شام امان ،نسب ،به خدا مردم و خود دانسته اس ،که گمهی ایاع اماناات بایاد رعایا،
شود (فخررازی  :1420ج.)109 :10
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 .3-3خلق ،مری زیس ،زیبا برای بهتریع مخلوق
حنساامِ فحای َِح ِاساعح
انسام گ سرسبد خلق ،اس .،قرآم کریم میفرمایید «لِقِادا خِلِقایِاا الان ِ
تِقاوحیمٍ»1ما انسام را در بهتریع صورت و نظاام خلاق نماودیم .زمخشاری میگویاد میظاور از
«احسع تقویم» یعیی انسام را در بهتریع حال ،از نظار شاک و صاورت و تسااوی اعضاای

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

بدم خلق نمودیم (زمخشری  .)744/4 :1407سپس خداوند بزرگ از خلقا ،گمایع انساام
به خود تبریک میگوید که «فِتِبِارِکِ اللَّه َِحاسِع الاخِالحقحیعِ» 2وس بازرگ اسا ،خادایی کاه
بهتریع خلق کییدگام اس،؛ و برای ایع زیباتریع مخلوق دنیایی زیبا و با انسجام آفرید کاه
«رِبُّیِا الَّذحی َِعاطِك ک َّ شِیٍ خِلاقِه رامَّ گِادِ »3او خداونادی اسا ،کاه گماهی خیار را خلاق و
سپس آم را گدای ،نمود.
 .4-3ممیوعی ،تغییر در مری زیس،
وظیفهی انساام باه گام ناریختع ترکیاب مری زیسا ،اسا .،تکلیاف گماهی انساامگا
حفاظ ،از ایع جهام زیبا و میسجم و به گم ویوسته و گدفدارح با خلق ،حکیمانه اس .،قارآم
کریم موجودات ولیدی زوم شایطام کاه در صادد باه گام زدم صاریهی زیباای خلقا ،و
آفریی گستید را با عیوام «فِلِیغِیِّارمَّ خِلااقِ اللَّاهح»4یااد میکیاد؛ کاه از جملاه صافات ویاروام
شیطام تغییر دادم آفریی واک الهی اس .،در گمیع آیه که سخع از مکاید شیطانی اسا.،
شیطام زییع میگوید «وِلِهضحلَّیَّهما وِلِهمِیِّیِیَّهما وِلِآمرِنَّهما فِلِیبِتِّکعَّ آذِامِ الاهِناعِامح وِلِآمرِنَّهما فِلِیغِیِّارمَّ
خِلاقِ اللَّهح وِمِعا یِتَّخحذا الشَّیاطِامِ وِلحیاا محعا دومح اللَّاهح فِقِادا خ حِسارِ خ اسارِانًا مبحییًاا» 5و آمگاا را گماراه
میکیم و به آرزوگا سرگرم میسازم و باه آناام دساتور مایدگم کاه باه کارگاای خرافای
گوش زهاروایانی را بشکافید و آفریی الهی را تغییار دگیاد [و فطارت الهای را باه شارک
بگرایید]؛ و گر کس شیطام را به جای خدا برگزییاد زیاام آشاکار کارده اسا .،در تفسایر
قرطبی تمام المگای مذکور را الم قسم دانسته اسا ،کاه دا بار قسام شایطام بار گمراگای
انسامگاس(.،قرطبی .)389 :1364
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نکتهی قاب توجه در آیهی کریمه مذکور آم اسا ،کاه ایجااد تغییار در مظااگر خلقا،
الهی مث شکافتع گوش حیوانات با انگیزهگاای خرافای عملای شایطانی و مخاالف خلقا،
الهی شمرده شده اس .،در تفسیر نموناه یکای از عاادات زشا ،اعارا جااگلی بریادم یاا
انرراف از مسیر فطری خلق ،حیوانات تلقی میشود .کلمه «المیییهم» را از مااده «میای» بار
وزم میبع به معیی اندازهگیری و گاگی اندازهگیری خیالی ذکر نمودهاند .کلمهی «میی» گم
به خاطر آم اس ،که اندازهگیری نخساتیع موجاودات زناده باا آم آاااز میشاود (مکاارم
 .)137/4 :1372به نظر فخررازی در تفسایر کبیار ایاع تغییارات مرباو باه تغییار حااالت و
احوالی اس ،که ناشی از عم انسام اس( ،فخررازی  :1420ج.)223 :11
 .3-5تکلیف انسان به آبادی محیط زیست
1

ِاساتِعامِرِکما فحیهِاا» او شاما را از زمایع
قرآم کریم میفرمایید «گوِ َِنشِهِکما محاعا الااهِراضح و ا

جای گاه حقوقی محیطزیست رد بینش امانتمدار اسالم و نگرش تمامیت خواه غ رب

شکافتع گوش حیوانات بر میشمارد که معیای آم عدم استفاده از زییع حیواناتی باود؛ کاه



آفرید و آبادسازی آم را از شما میطلبد .ویام قرآم آم اس ،که خلق ،زمیع گدفمید اسا،
و خداوند بزرگ تمامی امکانات و استعدادگا را بارای رشاد و کماا انساامگا در اختیاار او
قرار داده اس،؛ و ایع متدیییع گستید کاه در درجاهی نخسا ،مخاطاب ایاع وظیفاه یعیای
آبادانی زمیع گستید .در تفسیر کبیر آمده انسام از نطفه به وجود میآید و نطفه از خوم و
خوم از تغذیه و اذا از گوش ،حیوانات و گوش ،حیواناات از گیااه و ویادای گیااه از
زمیع اس،؛ به گمیع خاطر خداوند فرموده اس ،ما شما را از زمیع بارانگیختیم (فخاررازی
.)367 :18 :1420
برخالف دیدگاه کسانی که میگوییاد آموزهگاای دییای مخار مری زیسا ،گساتید
(نصر  )12 :1386گمامطور که آبادکییدگام مسااجد کساانی جاز ماومییع بار خادا و روز
قیام ،نیستید 2قرآم کریم مخربیع عرصاهگای زنادگی را افارادی بیایماام میداناد کاه باه
وظیفهی خود عم نمیکیید و وظیفهی اولیاهخود را باه فراموشای میساپارند 3.توجاه قارآم
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کریم به رابطهی امان،دارانه با طبیع ،بوده و دستور میدگد که انسام از بخشا گای الهای
بهرهمید گردد «وِاباتِغوا محعا فِضا ح اللَّهح».

1

 .3-6تکلیف اهل ایمان به صیانت از محیط زیست

در قبا بخش گای بیکرام الهی حفاظ ،از مری سالمح زندگی اعم از طبیع ،ساالم
فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

اجتما و اقتصاد سالم وظیفهی انسام دییدار اس .،وظیفهای کاه گااگی شاک فرگیگای باه
خود میگیرد؛ قرآم کاریم میفرماییاد «یازِکِّیهحما وِیعِلِّمهاما الاکحتِاا ِ وِالارحکامِاه» 2ویاامبرام را
فرستاد تا مردم را تزکیه و تعلیم نمایید و به آنام کتا و حکما ،را یااد بدگیاد .زمخشاری
«یزکیهم» را رگاندم مردم از شرک و خبار،گای جاگلی ،دانسته اس ( ،زمخشاری :1407
 .)530/4زدودم جه گا در زندگی بشر رسال ،اولیهی گمهی ویامبرام الهی اسا،؛ یکای از
جه گا گم نگاه ال به مری زیس ،اس ،به گونهای که در تمام جوامع تاا نگااه فرگیگای
اصالح نشود سایر اصالحات نیز جایگاگی نخواگد داش.،
از جمله وظایف انسامگا در زمیع رسیدم باه رشاد اقتصاادی اسا .،قارآم کاریم ترقای
اقتصادی جامعه را گم مدنظر قرار داده اس ،تا با استفاده از آن ه در طبیع ،قرار داده اس،
از مظاگر طبیعی استفادهی بهییه باه عما آیاد؛ لاذا میفرمایاد «وَِ ِِسالایِا لِاه عِایاعِ الاقحطاارح» 3ماا
زشمهگای مس گداخته را سی گونه بارای سالیمام (علیهالساالم) روام سااختیم و در ماورد
حضرت داود (علیهالسالم) میفرماید «َِما اعامِ ا سِابحغِاتٍ وِقِدِّرا فحی السَّرادح وِاعامِلوا صِالحرًا» 4باه
داود گفتیم که زرهگای کام و فراخ بساز و حلقاهگا را باه انادازه و میاساب کاع و عما
صالح به جای آور .در آیهی بعاد تعلایم صایع ،دفااعی را مطماح نظار مجادد قارار داده و
میفرماید «وِعِلَّمایِاه صِیاعِه لِبوسٍ لِکما لحتراصحیِکما محعا بِهاسحکما فِهِ ا َِناتما شِاکحرومِ» 5و ماا صایع،
زرهسازی را به داود یاد دادیم تا شما را در جیگ مرافظ ،نماید آیاا شااکر نعماات الهای
گستیدی! سپس کشتیسازی حضرت نوح (علیهالساالم) را باه عیاوام مصاداقی از اساتفادهی
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صریح از طبیع ،بیام میکید که «اصایِعا الافلاکِ بحهِعاییحیِا وِوِحایحیِا» 1زیر نظر ما و طباق وحای ماا
کشتی بساز .یعیی رفع حوایج علمی و عملی مردم و استفادهی صاریح از نعم،گاای الهای
مورد نظر قرآم کریم بوده اسا .،اصا اساتفاده از صایع ،در حکوما ،اساالمی وسایدیده
اس( ،جوادی آملی .)54 :1386
 .3-7قداست محیطزیست در نگرش دینی

از نگاه اسالمی حفاظ ،از مری زیس ،گمسام قرائ ،قارآم تلقای شاده اسا .،رساو
خدا (صلی اهلل علیه و آله و سلم) فرمودهاند کسی که شائ مزاحمای را از سار راه مسالمانام
بردارد خداوند تعالی اجر قرائ ،زهارصد آیه را به او میدگد که بارای گار حارف از آم
آیه ده حسیه خواگد نوش(2،مجلسی  .)50- 75 :1403اساتفادهی صاریح از مری زیسا،
مطلو ح شرایع الهی بوده اس .،اماام صادق(علیهالساالم) فرمودهاناد :خداوناد دوسا ،دارد

جای گاه حقوقی محیطزیست رد بینش امانتمدار اسالم و نگرش تمامیت خواه غ رب

اس ،و مهمتریع بهرهی درس ،از صیع ،تهمیع نیازمیدیگای علمای و عملای ماردم باوده



نعمتی را که به بیده عطا فرموده اس ،ارر آم را در او ببیید ورسیدند زگونهی فرماود آنکاه
گر فردی جامهی خاود را نظیاف خاناهی خاود را خوشابو و مقابا خاناه خاود را وااکیزه
نماید(3.مجلسی )175 :1403
برخی شبههای ایجاد نمودهاند که اگر دیع در امور دنیایی مردم وارد شود قداس ،خاود
را از دس ،میدگد و تبدی باه اماور عرفای میشاود در واساخ ایاع شابهه بایاد گفا ،اوالً
4

صاباغِه»
مقدس زیزی اس ،که دارای رنگ الهی باشد که «صحباغِه اللَّهح وِمِعا َِح ِاساع محاعا اللَّاهح ح
رنگ الهی [بپذیرید] زه رنگای بااالتر از رناگ خادا اسا .،خداوناد راه الهای شادم را باه
انسامگا آموخته و گمهی انسامگا باید بر زندگی خود رناگ الهای ببخشاید یعیای خداوناد
بزرگ از انسامگا میخواگد که مقدس زندگی کییاد و تقادس در زنادگی باه معیاای زیباا
زندگی کردم اس .،رانیاً برث تقدس امری قراردادی نیس ،بلکه امری ذاتای اسا ،یعیای
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امور مقدس اموری اعتباری نیستید؛ به طور مثا خداوند تعالی اقبا مردم از دیع را به خاطر
نصرالهی میداند ولی وذیرش آنام را مالک مقدس بودم قرار نمیدگد.
 .3-8نگاه جهانی قرآن به محیطزیست و صلح جهانی

قرآم کریم گمهی انسامگا را به حیاات و زنادگی مانادگار کاه گماام واذیرش اساالم
فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

اساتِجحیبوا لحلَّاهح وِلحلرَّساو ح إحذِا دِعِااکما لحمِاا
اس ،دعاوت مینمایاد کاه «یِاا َِیُّهِاا الَّاذحیعِ آمِیاوا ا
یرایحیکما» 1ای مومیام زماانی کاه خادا و رساو شاما را بارای آم زاه کاه باه شاما حیاات
میبخشد فرا میخوانید اجاب ،نمایید برخی از مفسریع احیاء را علوم دیع معرفی کردهاناد
زوم علم حیات اس ،گمام طاور کاه جها

ماوت اسا( ،زمخشاری  .)210/2 :1407از

سویی رسال ،رسو گرامی اسالم (صلی اهلل علیه و آله و سلم) را جهانی میداند کاه «وِمِاا
َِراسِلایِاکِ إحلَّا رِحامِه لحلاعِالِمحیعِ» 2ما تو را نفرستادیم مگر به عیوام رحمتی برای جهانیام.
قرآم کریم اطمییام بخشی را در تبعی ،از طریق انبیاء دانسته و کلیاهی ام،گاای دییادار
را ام ،واحده میداند که «وِإحمَّ گِذحهح َمَّتکما َمَّاه وِاححادِه» 3ای ویاامبرام ام،گاای شاما اما،
واحد گستید .مرور تمامی شرایع بر امانتداری و صداق ،گفتار انبیاء عظاام میباشاد .برخای
از مفسریع از ایع آیه استفاده کردهاند که ام ،اسالمی واجب اس ،بار انجاام عما صاالح
اتفاق نمایید گمام طور که بر توحید اتفاق نظر دارند (فخررازی  :1420ج.)281 :33
 .3-9شرایط تحقق صلح جهانی و محیطزیست سالم

به میظور ترقق صلح جهانی و سالم ،مری زیس ،شرایطی الزم اس.،
4
او  .نفی ظلم؛ که قرآم کریم در ایع زمییه میفرمایید «وِلِا تِعاثِواا فحای الااهِراضح مف حاسادحیعِ»
در زمیع فساد نکیید .ایع آیاه باه جلاوگیری از فسااد در زمایع دساتور میدگاد اماری کاه
نتیجهی آم ضعف مراکز فرگیگی و سپس بروز فساد در مردم اس( ،جوادی آملای :1386
.)312
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 . 3سوره مبارکه مومیوم  /آیه شریفه .52
 . 4سوره مبارکه شعراء  /آیه شریفه .183

در تفسیر کبیر آمده که «عثا فیاالرض»؛ به معیای باه شادت روی زمایع فسااد و تبااگی
کردم مث راگزنی و ااارت و از بایع باردم مازار و درختاام میباشاد (فخاررازی :1420
ج.)528 :24
و عبادتگاهگا را از بیع میبرند؛1و اگر خداوند شر بدام را به دس ،داود (علیهالساالم) کام
2

نمیکرد زمیع به فساد کشیده میشد.
دوم .حرک ،در جه ،ترقق عدال،؛ زیرا که سرلوحهی تبلیغ گمهی ویامبرام مباارزه باا
ظلم بوده اس .،خداوند بزرگ مهموری ،حضرت موسی(علیهالسالم) را مبارزهی با طغیام و
ظلاام فرعااوم قاارار داده اساا ،کااه «اذاگِ ابا إحلِااك فحراعِ اوامِ إحنَّااه طِغِااك» 3..و حضاارت ابااراگیم
(علیهالسالم) را الگوی مبارزه با طااوت معرفی مینماید« :قِدا کِانِا،ا لِکاما َ اساوِه ح ِِسایِه فحای
إحبارِاگحیمِ»4.در ادامه آیهی کریمه عل ،ایع الگو بودم را برائ ،از ظاالمیع بار میشامارد کاه

جای گاه حقوقی محیطزیست رد بینش امانتمدار اسالم و نگرش تمامیت خواه غ رب

قرآم مجید برای نفی ایع ظلم میفرماید اگر مقابلهی خوبام با بدام نباشد آنام مسااجد



«إحنَّا برِآء محیاکما وِ محمَّا تِعابدومِ محاعا دومح اللَّاهح» 5ماا از شاما کاافرام و آم زاه میورساتید باری
گستیم .بیابرایع صلح جهانی بدوم نفی ظالمیع اارتگر ممکع نیس.،
 .3-10اصول جهان شناختی و انسان شناختی زیست محیطی
 .3-10-1اصول جهان شناختی

قاارآم کااریم کتااا گیاااه شیاساای فیزیااک و یااا زماایع شیاساای نیساا،؛ بلکااه کتااا
انسامسازی و گدای ،اس ،تا آم زه را که بشار در راه تکاما حقیقای و تقار باه خادای
متعا نیاز دارد به او بیاموزد (مصباح یزدی  .)28 :1367بیا بر قرآم کاریم «اللَّاه خِاالحق کا ِّ
شِیٍ وِگوِ عِلِك ک ِّ شِیٍ وِکحی ٌ» 6خداوند بزرگ آفریییادهی گماه زیاز اسا ،و گادای ،گار
زیزی با او اس .،خداوندی که خوی را آفریادگاری میداناد کاه خلقا ،او زیباا اسا.،
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«الَّذحی َِحاسِعِ ک َّ شِی خِلِقِه1 .»...طبق تفسیر کبیر از مظاگر خلق ،شایساتهی الهای آم اسا،
که خلق ،اشیاء میاسب اس،؛ مثالً آت به سم ،باال زبانه میکشد و اگار مثا آ باه گار
سو میرف ،گمهی عالم را میساوزاند (فخاررازی  :1420ج .)121 :25او گار موجاودی را
زیبا آفریده اس ،و فساد و تباگی انسامگا در مری زیس ،موجاب تیگای خاود انساامگا در

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

زمیع اس ،که «ظِهِرِ الافِسِاد فحی الابِرِّ وِالابِرارح بحمِا کِسِبِ،ا َِیادحی الیَّاسح» 2اعماا انساامگا موجاب
فساد خشکی و دریا میگردد.
 .3-10-2اصول انسان شناختی

میظور از ایع اصو برث در بارهی ویژگیگای فطری و اساسی انسام اس ،کاه در ایاع
معیا انسام شیاسی به مطالعهی احوا اقوام و قبای میوردازد که اصولی را مدنظر خود قرار
میدگد که عبارتید از:
الف .اص کرام ،انسانی .قرآم کریم انسام را اشارف مخلوقاات میداناد کاه زمایع و
آسمام را مسخر او گردانیده اس.،

3

 .اص جاودانگی انسام و عم او .دالی قرآنی فراوانی بار جااودانگی انساام وجاود
دارد« .وِلِا تِراسِبِعَّ الَّذحیعِ قتحلوا فحی سِبحی ح اللَّهح َِماوِاتًا4 »...و گرگز کشاتگام در راه خادا را مارده
نپیدارید بقای روح مختص شهیدام نیس ،ظالمام گم در قیام ،در عاذا خاود ابدیاناد.
5
آ فرعوم بامداد و عصر به آت عرضه میشوند.
ج .اص عبودی .،عبودی ،مرور اصلی ویوند انسام با جهام و وظیفهی انسام نسب ،باه
نعم،گای الهای اسا ،و آم را میتاوام یکای از مباانی حقاوق مری زیسا ،در میظوماهی
فکری اسالم دانس« .،فِلحلَّهح الارِماد رِ ِّ السَّمِاوِاتح وِرِ ِّ الاهِراضح رِ ِّ الاعِاالِمحیعِ»6ساتای از آم
خدایی اس ،که وروردگار آسمام و زمیع وروردگار گمهی جهانیام اس .،تفسایر کبیار در
ایع مورد میگوید گمهی اشیاء موکو به خداوند گستید و او قائم به حفظ گمه آنها اسا،
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بدوم آنکه نزا و یا مشارک ،کسی در ادارهی اشیاء وجود داشته باشاد (فخاررازی :1420
ج.)471 :27
د .اص عادال .،قارآم بارای اساتفاده از مواگاب مری زیسا ،عادال ،را نیاز گوشازد
آموخ ،که «وِعِلَّمایِاه صِیاعِه لِبوسٍ لِکما».

1

نتیجهگیری

از برث تطبیقی مطرح شده استفاده میشود که میام دیادگاه اساالم و اار نساب ،باه
مری زیس ،اختالف مبیایی وجود دارد .دیدگاه برخاسته از مسیری،ح ملهم از مکتاب رم باا
زشم عداوت به مری زیس ،مینگریس ،و وظیفهی انسام را البه بر طبیع ،دانسته و از وا
در آوردم مواگب طبیعی را سرلوحه کاری او میداناد .اندیشامیدام اربای باا الهاام از ایاع
نگارش خصوصااً بعاد از وقااو رنساانس و اختاارا ماشایع گجمااه بار طبیعاا ،را عالماا،

جای گاه حقوقی محیطزیست رد بینش امانتمدار اسالم و نگرش تمامیت خواه غ رب

مینماید .به طور مثا به حضرت داود(علیهالسالم) صف ،زرهباافی و ناه ساالح تهااجمی را



تیومیدی خود در یک مبارزهی انتقامگیرانه میدانستید که نتیجهی ایاع نگارش زیازی جاز
ویرانی برای طبیع ،به ارمغام نیاورد.
به رام تمایالت انسامگا به کشاورزی و مرب ،به طبیع ،نگااه یهاود باه طبیعا ،نگااه
2
توح بود که باید با آم جیگید و انسام را تشویق بار حکوما ،بار ورناده و زرناده نماود.
مسیری ،با ستیز با طبیع ،بهرهکشیح گمراه با بیاعتیایی به احساسات طبیعی را فراگم نماود
(وای.)6-12 :1967 ،
واسمور سی ،انساممروری را الهام گرفته از تعلیماات مسایری میداناد کاه حساب آم
انسامگا در سلطه بر طبیع ،باید جانشیع خدا شوند (واسمور  .)28 :1980وی سلسله مراتب
وجود را از خاک تا خدا با جانشیییح قاگرانهی انسام تعریف نمود .گاابز گذشاتهی انساام را
وحشی دانسته که نتیجهی آم تالشی برای حفظ حیات بشر با البه بر طبیع ،اس،؛ ولی نظر
روسو گذشتهی طالیی انسام و وظیفهی فعلی او را حفاظ آزادی دانساته و تمادم روساتایی
قب از رنسانس را مقدم بر تمدم انسام وحشی نامتمدم فعلی میداند که خود را گام مالاک
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انسامگای بومی و گم مالک مری زیس ،میداند .از بیع اندیشمیدام دیگار اربای نظریاهی
جمعی ،مالتوس عجیبتر مینماید که معتقد اس ،با مرادودی ،مواگاب طبیعای تارحم باه
فقرا نارواس ،و باعث افزای جمعی ،آمگا میشود؛ و برخالف عدهای که آییده را رو باه
ویشرف ،میدانید وی آییده را مرکوم به عقبگرد میداند .دارویع و نی ه نیاز شابیه گمایع

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

نظریه را داشتهاند (بری .)75-80-1380-در گمیع راستا مارکس و انگلس تاالش نمودهاناد
که با زیر بیا شمردم اقتصادح متکای باه مری زیسا ،آدمیاام را موظاف بار قهار و الباه بار
ناآدمیام و تسل بر نیروگای طبیعای بدانیاد .نظارات جاام اساتوارت میا از زیایع نظارات
بدبییانهای نسب ،به طبیع ،به دور اس ،ضامع آم کاه ساتای گایی گام از طبیعا ،نماوده
اس.،
گمام گونه که مالحظه شد مجمو نظرات بر گرفته از یهاود و مسایری ،و اندیشامیدام
اربی دالل ،بر دشمع شمردم طبیعا ،و قهار و الباه بار آم اسا ،کاه نظارات ماارکوزه و
فروید و یورگع گانرماس گم در گمیع راستا بیام شده اس.،
در مقاب دیدگاه ار دیدگاه مکاتب شرقی و درصدر آمگا اسالم نگاه امان،داراناه
نسب ،به طبیع ،اس ،و طی اصو دهگانهای که طبق تفاسیر شیعه وسیی بر شمردیم انسام
جانشیع خدا اس ،و نسب ،به مواگب طبیعی امانتدار و موظف باه آبااد ساازی و اساتفادهی
ارزشمدارانه از مظاگر مری زیس ،و حفاظ ،از آم اس .،انسام میباید به زمیع باه عیاوام
شئ مقدس بیگرد .ترقق صلح جهانی در استفادهی صریح از طبیع ،اس ،کاه ایاع مطلاب
مبتیی بر اصو جهامشیاختی و انسامشیاختی اسالم اس.،
منابع

قرآم کریم
 .1برونسکی جه 1965م دان
نیویورک بینا بیزا.
 .2ابوبکر سراجالدیع 1952م کتا تقییع لیدم بینا بیزا.

و ارزشگای انساانی ترجماه عبادالرحیم گاواگی
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العربی بیزا ج.1
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 .14فخااررازی مرمااد بااع عماار 1420ق التفساایر الکبیاار :مفاااتیح الغیااب بیااروت
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