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چکيده
ن طر،ه ی مراع ر ری ز بید نفلا م مارد اهلمی
د ا یه لاا نی م ش،ن
ر،یری ا رمشویکناد غن رنار نف  .گیه تمیم،ه اااهی هاای کها محهار آد هن
ذ ااام ا ا صحوای طر،ه م تک،ا ن ا رید محاری ا لاار هاد .ا ا تهای ر
کا مظزن آد ار اا اد ی ر اخ در مجیم د و مره،ح م زهادی آدههی را تحه
تقم،ن ااد رنار داد تی بی کا دا تمواا شاد «ا ما » ا ا ل،جها ر ه،ا ا کها
نموتق تخن ب مح ِ،ر ا ا تاهیی د و ا  .ا ه ا ا تهای القهیئ در هیل
مانح شا کا ر،یری ا پ،هنماد آ ه ،زهاد م مره ،کها ا مکلهب فکهنی کل،رهی
« ا ی  -هلو،رل » تره ،م کند ا ی نداش ا رید محارا ا م ش،نهبا ی ا رهر
هها طر،ه ه مخههیلف اد هها .در مقی ههل ا ا تههای ههی ا ههالم کهها ا رههنآد م م ه
نشتما م نف و ا ا لاا رر ا طر،ه گیه ا لنا آم،ز داشلا م ی اعلقید ا ااا
محاری در طر،ه و همااره مح ِ،ر را ا عوااد امی زد وا ید تلقه مهاده م
امن ا ا لییدهی صح ،ا مااهب طر،ه م می ها م تهله محه ِ،ره ها همهای
اعصیر م رلهی را یدآمر م ا هن ا ا تخن ب م م ناد نی یشه ا هادبا م
ا ریدمحاری رر ا طر،ه مو م می ا.
واژگان كليدي :مح ِ،ر و
محاریو رم کند تمیم ،اااه .

ن مح ِ،ر و مری

 .1استاديار گروه حقوق خصوصي دانشکده حقوق دانشگاه قم.
رايانامهAziz.Fahimi@Yahoo.com :

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب– سال دوم – شماره سوم  -بهار 4334

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

قان رل و ،وش ااا
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فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

مقدمه

يکي از ابعاد مهم و حساس در رويارويي با بحدران محدي زيسد  ،بعدد فرهنگدي و ندوع
نگاه به مواهب فبيعي موجود در محي زيس

اس  .آموزههاي قرآني نسب

به نعمد هداي

خدادادي فبيعي نگاهي متفاوت از سداير رويکردهدا را بده پيدروان و ديندداران مديدهندد .از
منظر قرآن کريم ،تلقي نسدب بده مواهدب فبيعد  ،نگداهي ابدزاري و مالکانده نيسد بلکده
رويکردي امان دارانه اس  .اصالح نگرش به محي زيس

و اشاعهي آموزههاي قرآندي از

جمله حرک هاي فرهنگياي اس که ميتواند در جلوگيري از ويراندي بيشدتر ايدن نعمد
همگاني خدادادي مفيد واق ،شدود .مسدللهاي کده غايد تددوين مقالدهي پديشرو را شدکل
بخشيده اس  .در اين مقاله بعد از بحث مفهوم شناسدي ،در قسدم
محي زيس  ،و در قسم

دوم نگرش اسالم به محي زيس

نخسد

نگداه غدرب بده

در قالب آيات قرآني کاويدده

شده اس .
 .1تعاريف
 .1-1محيطزيست

محددي زيسدد ترجمددهي فارسددي واژهي ( )Enviromentبدده معندداي محددي پيرامددوني
اس (حييم ،بيتا .)222:محي واژهاي عربي ،اسم فاعل از بداب افعدال و ريشدهي آن حدو
اس

(معلوف ،بيتا )1232 :که به معني احافهکننده ،مکان زندگي آدمي و اقيدانوس آمدده

اس (.عميدد ،بديتدا )1223:زيسد واژهاي فارسدي و متدرادف زنددگي و حيدات بده شدمار
ميرود بنابراين محي زيس از نظر لغوي به معناي محدل زنددگي و سدکون و نيدز آنچده
زندگي را در بر گرفته ميباشد.
تعريف اصطالحي محي زيس
136

در حقوق ايران نيز از معني لغوي دور نيافتاده اس .

 .2-1رابطهي محيطزيست و طبيعت

محي در ميان مردم به جهان مدادي افدالق مديشدود کده چيدزي را محاصدره يدا احافده
ميکند .معموالً محي را معادل فبيع ميدانند ،در حالي که محي از جهدان فبيعدي فراتدر
گاهي محي در آمدوزههداي فبيعدي در مفهدوم فبيعتدي در نظدر گرفتده شدده کده صدن،
خداس

و دس

بشر در ساخ

آن نقشي نداشته اس  .به قول «فاستر» محي چيدزي اسد

که بسياري از چارچوبهاي داوري براساس آن همگرا هستند ،امدا هديچ چدارچوب داوري
نيس

که به نظر «عطيهي فبيع » بيايد ،و الزم نباشد که در مباحث محيطي بر سر آن بحث

شود (فاستر.)11 :1111 ،
در ادامه ،نوع نگرش غرب و اسدالم را بده مقولدهي محدي زيسد

در دو قسدم تبيدين

خواهد شد.

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

اس

ولي به هر حال جدا کردن اين دو واژه از هم مشکل اس ( .اوبراين)2 :1113 ،



 .2نگاه حقوقی غرب به محيطزيست

از آنجا که نگرش پيروان آيينهاي يهود و مسيح متدلثر از رويکردهداي فلسدفي مطدرح
در غرب ميباشد ،از اين رو اين نگاه عمدتاً از ديدگاههاي رم و ارسطو ،که با شعار غلبه بدر
فبيع مطرح شده سرمشخ گرفته اس  .از اين جه مقصود از غرب ،اعم از غدربنشدينان
غير مقدس و يا متدينين متلثر از افکار ارسطو و رم ميباشد.
همواره نگاه غدرب ،يهدود و مسديحي ِ تحريدف شدده نسدب بده محدي زيسد  ،انسدان
محورانه بوده اس « .محي زيس اغلب موجدودي خداموش يدا منفعدل بدراي دسد کداري
انسان در قلمرو تاري تفکر اجتماعي بوده و کمتر به عنوان مسدللهي اجتمداعي مطدرح شدده
چون چيزي بوده که فراتر از امور انساني قرار دارد» (بري.)33 :1331 ،
اما از نظر تاريخي ،ديدگاه شرقي نسب

به محي زيس  ،آيين بودايي و تفکر ديني هند

قائل بر رفتار خاص با حيوانات اهلي بدوده و خدوردن گوشد را مند ،مديکدرد .اسدالم هدم
مجموعه قواعد خاصي دربارهي شيوه درس تفکر درباره محي زيس و پيوندد بدا فبيعد
داشته که ريشهي آن در قرآن نهفته بود (بري.)33 :1331 ،
خصيصهی مشتر تمام اديان بزرگ جهان ،جنبهي کشاورزي آنها اسد  .يعندي اديدان
مزبور ناظر بر انسان بعد از دوره شکار و جوامعي بدودهاندد کده تمددن کشداورزي در آنهدا
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غالب بوده اس  .شکلگيريِ فرهنگهاي بومي در آفريقا و آسيا مبتني بر شديوههداي سدنتيِ
متضمن احترام به فبيع و جانداران ،ومقدس فرض نمودن فبيع بوده اسد و در تقابدل
با نگاه ديني يهودي و مسيحي ،کمتر انسان مدار بوده و به پيوندد ميدان انسدان بدا جهدانهداي

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

تهي از انسان گرايش داشتند .اين نگاه بومي براي گروههاي سبزِ فرفدار نظريدهي اجتمداعي
منب ،الهام ماندگارتري بوده اس

به فوري کده بده گفتدهي يکدي از نويسدندگان «سدبزها و

همقطاران آنها از گروههاي حاف فبيع موجود و نياکان باستاني آنها همچون سرمشقي
براي نيک رفتاري زيس بوم شناختي ،بهره جستهاند (وال.)21 :1113 ،
 .1-2ميراث يهودي مسيحی

اگر بتوان مباحثات کالمي پيرامون موضوعات معنوي و دنيوي را تشکيل دهندهی نظريه
اجتماعي بدانيم ،مي توان مدعي شد اديان مسيحي و يهدود تفکدر محددودي ميدان انسدان و
محي فبيعي ايجاد کردهاند .لذا چنانچه نظريهي غدرب دربداره محدي زيسد

را بدا بررسدي

نظرات مسيحي يهودي شروع کنيم ،بيراهه نرفتهايم .اگدر جامعده غربدي را دنيداگرا توصديف
نماييم ،اين دنيا گرايي بر گرفته از تفکر مسيحي يهودياي اسد

کده در اعمداق فدرز فکدر

نهادها و فرهنگهاي اين جامعه بازتاب دارد .فرز فکري که تشکيلدهنددهي نظريده غدرب
در مورد محي زيس اس « .نگاه يهود به فبيعد نگداه تدوحش بدود کده جامعدهي بشدري
ميبايس با آن بجنگد» (بري .)31 :1331 ،برخي معتقدند در آيين يهود ديدگاه معتدلتري
هم نسب به فبيع وجود دارد (شوارتز.)122 :1113 ،
در ديدگاه يهود انسان بايد بر فبيع چيره شود ايدن نظدر را در سِدفر پيددايش مديتدوان
مالحظه نمود که ميگويد:
«ما انسان را شبيه خود آفريديم و به او گفتيم که «بر ماهي و دريا و پرندگان و هوا و هدر
1
موجود زندهاي» که بر روي زمين حرک ميکند حکوم کنيد».
بر همدين اسداس اسد کده انديشدمنداني چدون پاسدمور معتقدندد «در جددايي انسدان از
حيواندات بندابر آمدوزه هداي مسدديحي  ،فبيعد بدراي انسدان آفريددده شدده ،ايدن نظدر ،بنددابر
برخوردي با فبيع نهفته اس که آن را ميتوان برخورداري خودسرانه توصيف کدرد کده
البته لف «خودسرانه» براي آن کم اس ( .پاسدمور .)12 :1131 ،وي از ايدن نگداه بده عندوان
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پيشکاري» نام مي برد که با استناد به سدفر پيددايش تدورات مديگويدد «براسداس ايدن

«سن

ديدگاه خدا انسان را در باغ عدن گذاش تا آن را سامان دهد و پاسداري کند يعني اداره و
محافظ کند» (پاسمور .)12 :1131 ،وي سسس نگاه سنتي مبتني بر وظيفهي تحويل فبيعد
فبيع

به آيندگان اس » .بدع

سراپا تازهاي نيس  .تالش جديدي نيدز بدراي تمسدک بده

احساسات اخالقي ،که اصالً وجود ندارند ،نيس
تمدن غرب دارد(پاسمور.)32 :1131 ،

بلکه ريشههايي بس عميختر از اينهدا در

تمدن بينالنهرين [اسالم] ،برخالف تمدن غرب ،نگاه سخاوتمندانهاي به فبيعد
و فبيع

داشد

را وحشي ندانسته و به مثابهی موجدودي بدا سدخاوت مديدانسد (.ميلتدون:1113 ،

.)113-113
 .2-2خصلت انسان محورانه پيرامون طبيعت در ديدگاه مسيحی

دستور بر چيره شدن بر فبيع

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

به نسلهاي بعدي را به سخره گرفته و ميگويد «اين نگرش که انسان مسدؤول تحويدل دادن



در سفر پيدايش ،نگاهي ابزاري اس که انسدان را انسدان

مدارتر از هر مذهب ديگري ميسازد.

1

پاسمور با فرح پيشکاري انسان تالش دارد که نظريهي انسان محوري را تعدديل نمايدد.
وي مي گويد سن پيشکارانه از تفکر مسيحي نشلت گرفته اسد کده معتقدد اسد فبيعد
آفريدهي الهي اس و انسان جانشين خداس کده بايدد فبيعد را اداره نمايدد .وي سدسس
مي گويد اين تفکر قبل از مسيحي هم بوده و در عقايد افالفون فيلسدوف يونداني نيدز قابدل
جستجو اس که بيان ميداشته « در همه جا مسدؤولي جانددار ايدن اسد کده مواظدب غيدر
جاندار باشد» و بشر را براي ايدن بده کدرهي خداکي فرسدتاد کده آن را اداره کندد(پاسدمور،
.)23 :1131
اثر ديدگاه پاسمور نسب به فبيع  ،راه را بر ديدگاه دخالد گرايانده و انسدان محورانده
فدراهم

هموارتر کرد .تا انسانها بتوانند ابتکار خدادادي خود را در به کمال رساندن فبيعد
نمايند.
تفکر مسيحي بين خا تا خدا ترسيم ميگدردد کده بدين آنهدا انسدان و فرشدته و سداير
موجودات درج ميگردند .توماس آکويناس در اين باره گفته اس

 . 1ر : .واي  :1132 ،صفحات مختلف.

«در اين هرم موجودات
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ناقص در خدم

نيازهاي موجودات شريفترند .گياهان غذاي خود را از خا  ،حيدوان از

گياه ،و هر دو در خدم انسان هستند پس موجودات بيجان بدراي موجدودات جانددار بده
وجود آمدهاند ،و سراسر فبيع مادي براي انسان به وجود آمده اسد زيدرا کده موجدودي

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

خردورز اس  .ما بر آنيم که همه چيز براي انسدان بده وجدود آمدده اسد

(کنيزلدي:1113 ،

.)111
خدا


خدايان زميني


کروبيان


فرشتگان مقرب


فرشتگان


مرد


زن


حيوانات


گياهان


فلزها


کانيها


سنگها


خا
سلسله مراتب وجود در مسيحي

فبخ بيان آکويناس

البته برخي از صاحبنظران در الهيات مسيحي مثل ذاکدر يهدودي [موسدي بدن ميمدون]،
اعالم کردهاند «نبايد پنداش
141

که همهي موجودات براي وجود انسان خلخ شدهاند ،برعکس

همهي موجودات به خافر خودشان و نه محضِ وجود چيز ديگدر خلدخ شددهاندد»( شدوارتز،
.)13 :1113
رنسانس با ديدگاه سلسله مراتبي سازگار نبود .فعاليد هداي فراواندي کده بدراي تجدارت
خلق

خداوند نداش  .بر اين اساس از قرن شانزدهم تا هجدهم دگرگوني فبيع

انسان از قالب مسيحي فاصله گرف
و حال اقتصادي به خود ميگرف

به دس

و نگاه به هرم سلسله مراتبي ،بيشتر جنبهي غيدر اخالقدي
و مرزي بين اسدتفادهي مشدروع و غيدر مشدروع کشديده

شد(بري .)23 :1331 ،از قرن هجدهم به بعد ،عصر روشنگري يا مدرنيته ،نظريهي اجتمداعي
اصددالح خلددخ در سددايهي اصددالح فبيعد

مطددرح شددد .يکددي از انديشددمندان در ايددن مددورد

ميگويد «زميني بسيار اند ميتواند مقدار فراواني از مناب ،سدودمندتر و بدا کيفيد بداالتر
توليد کند و با هزينهي کمتر ميتوان کاالهاي بيشدتري بده دسد آورد .پيشدرف خدرد بده
معناي سر رسيدن عمر بيماريهاي عفوني و موروثي و ناخوشيهايي اسد
غذا ،يا شراي کار حامل آن اس »(.کندورسه.)32-32 :1112 ،

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

مواد خام ،محوفهسازي و تخريب جنگلها صورت ميگرف  ،چندان تطابقي بدا اعتقداد بده



کده آب و هدوا،

جانمايهي انقالب صنعتي ،برخورد ابزاري ويژه با فبيع بود و در پرتو بيروح و علمدي
خرد ،محي فبيعي که روزگاري نظمي معنيدار بدود ،جذبدهي خدود را از دسد داده و بده
مجموعهاي ابزاري بدل شد.
بعد از نگرش عصر روشنگري که چيرگي بر فبيع را مطرح ميکدرد گروهدي تحد
عنوان فاليهداران و منتقدان نوگرايي اعالم هوي کردند که اکنون کده تمددن ايجداد شدده
نوب به فرح گزارههايي به شرح ذيل اس  :نظمي فبيعي که متناسب با قانون فبيعي اسد
وجود دارد .اين نظم فبيعي را ميتوان در سراسر فبيع نيز مشاهده کدرد .انسدانهدا بايدد از
اين نظم فبيعي پيروي کنند (.بري.)32 :1331 ،
 .3-2تفاوت نظريهي هابز و روسو و تأثير آن در نگاه زيست محيطی

به زعم هابز ،گذشتهي زندگي انسانها کثيف و نکب بار بدود بده گوندهاي کده سدخن از
جامعهي انساني قابل فرح نبود گذشتهي انسانها را توحش و انسدانِ گدرگا انسدان معرفدي
ميکرد .در مقابدل روسدو گذشدتهي انسدان را فاليدي تلقدي مدينمدود .از نظدر وي رسدال
جامعهي فعلي نيز حفاظ از آزادي اس برخالف هدابز کده وظيفدهي جامعدهي کندوني را
حفاظ از حخ حيات انسانها ميدانس .
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در نظر جانال

گذشتهي انسانها گذشتهاي فقيرانه و متوحش اس  .وي حخ مالکيد

خصوصي بر فبيع هاي دس نخورده را براي انسان محترم شناخ  ،که به منزلدهی توجيده
ارزشگذاري ابزاري با محي تهي از آدميان اس يعني محدي تهدي از آدمدي کده دسد

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

بشر به آن نخورده باشد بيارزش اس  .نظريه ال

شبيه نظريدهي اجتمداعي هدابز ،نظريدهي

حاکم بر محي زيس شد(بري.)31 :1331 ،
ژان ژا روسددو سرشد بشددر را بددر پايددهي همکدداري و تمدددن ،و گذشددتهي درخشددان
ميدانس و مردمان گذشته را وحشيِ شريف خطاب ميکرد در مقابل مردمان امدروزي را
«وحشي نامتمدن» خطاب ميکرد که آن را فضيل

ايشان ميدانس

(مسدترز.)332 :1111 ،

روسو رفتار فبيعي را بر رفتار ساختگي و رياکارانهي بشر که هر روز بده سدوي تفرقده پديش
ميرود ،ترجيح داده و آسيبهاي اجتمداعي را معلدول تمددن زيدانبدارِ ديددگاه روشدنگري
ميدانس  .و با فرح برتري فبيعي بر مصنوعي ،تمدن روستايي را بر تمدن شهرهاي بزرگ
زمانهي خود مقدم ميشمرد (روسو.)332 :1112 ،
تالشِ مبتني بر نظريهي اجتماعيِ انسان اروپايي ،بدا هددف علمدي بدودن ،پيوندد اساسدي
داش  .تفکر پيشرف اجتماعي و کاربرد دانش علمدي ،در قدرن ندوزدهم هدمچدون ابدزاري
براي رسيدن به هدف به کار رف تا جايي که نيچه مرگ خدا را اعالم کرد کده بدر اسداس
آن بشر ،و حداقل بشر اروپايي و آمريکاي شمالي ،هدف نهايي و فراگير جامعهي نوصنعتي
تلقي گش (بري .)23 :1333 ،يعندي هددف فقد انسدان محدوري و انسدانمدداري اسد
چيزي به عنوان ارزشهاي الهي وجود ندارد.

و

نتيجهی اين نگاه آن شد که انسانهاي بومي جزيي از محي به شدمار آمدندد کده هرگدز
مقام انسانهاي ديگر را نداشتند .باوري که به اعتقاد خالي از سدکنه بدودنِ سدرزمين اسدتراليا
منجر و به تب ،آن ادعاي مالکي آن را به دنبال آورد چرا که مردمدان آن انسدان محسدوب
نميشدند و جزء محي بده شدمار مديآمدندد (.بدري )23 :1333 ،بدر همدين اسداس آرنولدد
انگليسي استعمار انگليس را موجه مديدانسد ( .آرنولدد )123 :1113 ،براسداس ايدن نظريده
مردمان شرق همه از زيرکار دررو ،بيخيال و بيحال هستند و فبيع در شرق خودکدامگي
ميزايد ودر اروپا انسانهاي سخ کوش و خودانگيخته ميسازد(آرنولد.)123 :1113 ،
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 .4-2تأثير نظريهي مالتوس بر ديدگاه زيست محيطی

مالتوس نظريه اي در خصوص جمعي ارائه نمود ،که فبخ آن کساني که آيندده بشدر را
رو به پيشرف ميدانند احمقانه فکر ميکنند .به عقيدهی او زمين محددودي داشدته و مهدار
ميانجامد .دادن غذا به فقرا بر شمار آنان نيز ميافزايد زيرا فقرا کدف نفدس از خدود نشدان
نميدهند و فق بر بدبختي خود ميافزايند .وي معتقد بدود کده دولد نبايدد بده يداري فقدرا
بشتابد بلکه با قط ،کمک دول  ،فقرا مجبور ميشوند براي خود کاري درآمدزا پيدا کنند.
نظريه داروينيسم نيز که در نيمهي قرن نوزدهم مطرح شد ،تکرار کننددهی همدان حدرف
مالتوس بود که کمک به فقرا موجب ميشود آنان بده فدور مصدنوعي بداقي بمانندد و بقداي
اصلح در اجتماع را به قهقرا ببرند .از اين نظريه براي رشدد سدرمايهداري آزاد اسدتفاده شدده
اسد  .اسسنسدر نيدز مانندد مدالتوس بدراي رد دخالد دولد در جامعده و اقتصداد ،ليبراليسددم
کالسيک را زنده ميکند.

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

جمعيد

مشددکل اسد  ،در نتيجدده بددا محدددودي هدداي محيطددي ايددن پيشددرف

بدده شکس د



1

 . -2نظريهي زيست محيطی مارکس و انگلس با اتکاء به زيربناي اقتصادي و طبيعت

کارل مارکس و فريدريش انگلس در اثر مشهورشان به نام مانيفس کمونيسد [آلمدان
–  ،]1333معتقدند که بورژوازي ،روستا را به زير سلطهي شهرها برده اس  .ضمن پدذيرش
دستاوردهاي صنعتي معتقدندد کده شدر رسديدن بده جامعدهي صدنعتي ،چيرگدي بدر جهدان
ناآدميان اس و نيروهاي فبيعي بايد مقهور آدميان باشند .آنها معتقدند که منش هدر جامعده
را اوضاع و رواب مادي درون و نه افکار و انديشههداي اجتمداعي تعيدين مديکندد .سرشد
انسانها وابسته به اوضاع مادياي که توليد آنها را تعيين ميکند مديباشدد(پارسدنز:1122 ،
.)132
 .6-2نظريهي جان استوارت ميل در ستايش بدبينانه از طبيعت

نظريهی سبز يا بومشناختيِ جان استوارت ميل که بيانگر اهمي بنيادين فبيع مديباشدد
ميگويد «اين آموزه که انسان بايد پيرو فبيع باشد و واگذاري الگدوي کدنشهداي ارادي
به خودجوشي ،نابخردانه اس و غيراخالقي ...هر کس بکوشد کنشهاي خدود را بده تقليدد
از سير فبيعي انجام دهد ،همگان او را از شريرترين مردمان ميدانند (ميل.)311 :1122 ،

 . 1ر : .اسسنسر :1333 ،صفحات مختلف.
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به زعم وي در مورد بده کدارگيري ماشدين بده جداي انسدانهدا نيدز معلدوم نيسد

کده بده

کارگيري ماشين از ساعات کار انسان کاسته باشد ولدي آنچده معلدوم اسد آن اسد کده
جمعي بيشتري همان زندگي مشق بار و فقيرانه را داشته باشند و شمار بيشتري از صداحبان

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

مناب ،پول در بياورند (ميل.)322 :1111 ،
 .7-2نظريهي فرويد در سرشت آدمی و ستيز با طبيعت

زيگموند فرويد بنيان گذار نوگراي روانکاوي در مورد محي زيس
مقهور کردن فبيع
بر فبيع

ميگويد «ميتوان

بيروني را بخشي از همان فرح انسانها براي تحميل خواستههداي خدود

سرکش دانس  ...به نظر فرويد آرمدان انسدانهدا آن اسد

کده بدا بقيدهي اجتمداع

بشري متحد شوند و عزم را براي حمله به فبيع جزم کنند ،بدين ترتيب به راهنمايي علدم،
فبيع را به افاع از انسان وا دارند (پاسمور.)23 :1131 ،
به نظر فرويد غريزهها بهترين راه به انقياد در آوردن فبيع
و دشمنجويانه با فبيع

هستند و بايد پرخاشگرانده

بيرون و درون مبارزه کرد (فرويد1 :1122 ،و.)23

 .8-2ديدگاه وجودگرايان بر پرتاب شدن انسان در جهان بیمعنا و لزوم بیاعتنـايی بـه
طبيعت

برخي از وجودگرايان برخالف تفکر مسيحي معتقدند که انسان در جهان بيمعنا پرتداب
شده و گيتي سراي مدا نيسد  .آنهدا ريشدهي بديخانمداني را در مدذهب دانسدته و بده انسدان
محوري معتقدند چون آن را واکنشي در مقابل نداشتن احساس تعلخ واقعي بده ايدن زمدين و
اين جهان ميدانند(هات3 :1113 ،و.)22
وجودگرايي مثل نيچه مرگ خدا را موهب دنياي جديد ميداند که در آن ديدگاههاي
مسيحي و مذاهب ديگر چيرگي ندارند و به کسي مربو نيس که از کجا آمده و به کجدا
ميرويم .برخورد وجودگرايي با فبيع برخوردي ابزاري اسد و بده جداي آن کده فداعلي
باشد مفعولي و منفعل اس  ،انديشهاي که حسب آن نبايد مقابل نوسازي ،اعتنايي به فبيعد
نمود .اين همان پيام مکتب فرانکفورت اس (بري.)112 :1331 ،
 .9-2نظريهي مارکوزه در رهايی از طبيعت

مارکوزه ميگويد «غريزهي مرگ به کمک شهوت ميآيد و محر هاي پرخاشگدر
نيرو را براي تغيير مداوم ،چيرگي بر فبيعد و بهدرهکشدي از آن بده سدود ندوع بشدر فدراهم
144

ميآورد .به نظر او انسان دشمن فبيع

بوده که براي چيرگي بر محي زيسد

بيروندي ،کده

نظم اجتماعي صنعتي را ايجاد کند ،ناچار اس جهان بيروني را شئ منفعدل در اختيدار خدود
ببيند (ماکوزه.)11 :1122 ،



 .11-2ديدگاه يورگن هابرماس در تأکيد بر استفادهي ابزاري از طبيعت

لحاظ ژنتيکي و تکاملي مستعد داشتن چنين نگرشي در برابر محي فبيعدياندد .بده نظدر وي
ترحم به موجود ذليل و توجه به الهاماتي که منب ،آنها اصول اخالقي ترحم اس  ،بدا انسدان
محوري سازگار نيس

(هابرماس.)232 :1132 ،

 .11-2نتيجهي رويکرد غربی

ماحصل تتب ،در نظريات غربي آن اس

که با استيالي نگرش ارسدطوييِ متدلثر از رم بدر

تفکر دينيِ يهود و مسيحي  ،ديدگاه ديني و سردمداران ديني نيدز تحد تدلثير چيرگدي بدر
فبيع قرار گرف و به جاي نگرشي احترامآميز و امان مدارانه ،نگرش سدلطه بدر فبيعد

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

يورگن هابرماس نيز معتقد به استفادهي ابزاري از فبيع

اس

و مديگويدد انسدانهدا از

در انديشهي غربي حاکم گش .
 .3نگاه اسالم به محيطزيست
1

نگاه اسالمي به فبيع در قالب شعار «إِندا لِلدهِ وَإِندا إِلَيادهِ رَاجِعُدونَ» و «هُدوَ أَنشَدلَکُما مِدن
ال دلَراضِ وَاسا دتَعامَرَکُما فِيهَددا»2خالصدده مدديشددود .حضددرت اميرالمددؤمنين علددي(عليددهالسددالم)
ميفرمايند فبيع به عنوان امان در اختيار انسانهاس و انسانها حتي در مدورد بقعدههدا و

حيوانات نيز مورد سؤال قرار ميگيرند 3.جان بري از مستشرقين در اين خصوص مديگويدد
«اسالم با اتخاذ نظريهي خدامحوري نسدب بده محدي زيسد  ،فبيعد را اماند الهدي ندزد
دينداران ميداند و به شيوهي درس تفکر دربارهي محي زيس
قالب آيات قرآني بيان نموده اس »( بري.)33 :1113 ،
برخالف ديدگاه مسيحي

که توجه به محدي زيسد

را شدر

و پيوندد بدا فبيعد را در
مديدانسد

اسدالم بده

فبيع به عنوان موهب نگريسته اس  .در همين راستا گفته شده «برخالف ديدگاه مسيحي
که يک تنفر فطري نسب به فبيع ايجاد مدي کدرد ،اسدالم بده دنبدال آن بدود کده بفهماندد
 . 1سوره مبارکه بقره  /آيه شريفه .123
 . 2سوره مبارکه هود  /آيه شريفه .31
« . 3انتم المسؤولون حتي عن البقاع و البهائم».
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فبيع

زيباس

و بايد از آن لدذت بدرد ولدي مسديحي

فبيعد

را دشدمن تلقدي کدرد کده

ميبايد بر آن مسل شد» (شوئن.)22-23 :1133،
از ديدگاه اسالم ،انسان حيّ متللّه اس و آيينهي تمامنماي اسماء و صدفات الهدي اسد

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

که به عنوان خليفهاهلل نگهبان محي زيس

اس

و ميبايد ضمن استفادهي صحيح از فبيع

در عمران و آبادي آن بکوشد .ذيالً اصول برگرفته از قرآن کريم را در نگداه بده فبيعد

بده

صورت تطبيقي ميان مفسران شيعه و سني مطرح مينماييم.
 .1-3جايگاه انسان در طبيعت در نگاه اسالم

متفکرين غربي سه دورهي ما قبل مدرن [سدن ] ،مدرنيتده [تجددد] و دوره پسد

مددرن

براي انسان تعريف ميکنند و معتقدند که از نگاه سن گرايدان زمدين مرکدز جهدان و انسدان
مقهور آن اس و انسان فبيعتي تعبيرناپذير دارد و ميبايد هماهنگ با فبيع حرک کندد
و ارادهي او توانايي تعبير آن را ندارد و نظام هستي چند مرتبه را به انسان داده اس .
در تعريف مدرنيته انسان نه جزء خدايان ،که ندوعي حيدوان اسد
ميآيد يعني از گياهان برتر و از خدايان فروتر اس

و از نباتدات بده شدمار

(جوادي آملي.)32 :1333 ،

از نگاه مدرنيته انسان موجودي اسد حدريص ،خودمحدور ،مسدؤولي ناپدذير ،حيدوان
سياسي و حکوم ساز ،منفع جو و پرخاشگر و تقدسزدا که هيچ حريمي براي او وجود
ندارد(جوادي آملي.)32 :1333 ،
اما از ديدگاه قرآن ،انسان را بايد به عنوان «حي متلله» تعريف کرد .حي جدنس او اسد
که جام ،حيات گياهي و حيدواني اسد  ،و فصدل آن «تللده» يعندي «خدداخواهي مسدبوق بده
خداشناسي و ذوب شدن در الوهي او اس » .بنابراين صرف نطخ براي تعريف انسان کافي
نيس و اال در رديف «انعام» و «بهيمه» و «شيطان» قرار ميگيرد .لذا تعريف انسان به «حيدوان
نافخ» تعريف ناقص و در واق« ،حيوان نافخ» فق جنس را ميرساند و فصل را نمديرسداند
که فصل انسان همان «تلله» اس (جوادي آملي.)31 :1333 ،
الزمهی اين تعريف آن اس کده انسدان در محددودهي حيدات فبيعدي متوقدف نشدود و
خداجويي را پيشهي خود سازد و به کمال برسد همان گونه که قرآن کدريم انسدان حدي را
مقابل کافر قرار ميدهد و ميفرمايد «لِيُنذِرَ مَن کَانَ حَيًدا وَيَحِدخ القَدوالُ عَلَدى الکَدافِرِينَ» 1تدا
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افراد زنده را بيم دهد و بر کافران اتمام حج

شود و فرمان عذاب بر آنان مسلم گدردد .بده

نظر عالمه فبافبايي (ره) عبارت «کان حياً» کنايه از آن اس که انسان موجدودي اسد
بايد با دراي بيانديشد و حخ را بسذيرد (فبافبايي.)111 :1312 ،
ميگيرد .دُم ميوه ها به درخ

بشر اسد  ،و تمدام امکاندات در اختيدار بشدر قدرار

وصل و سدر آندان بده سدم باغبدان اسد و چيدزي را پنهدان

نميکنند و خود را تقديم بشر ميکنند .زمخشري منظور از «حيّ» در آيهي مذکور را انسدان
عاقل داراي قدرت در و تلمل ميداند و انسان غافل را مي دانسدته و انسدان مدؤمن را بده
واسطهي ايمانش زنده دانسته اس
انسان از فبيع

(زمخشري.)22/3 :1312 ،

ميآموزد که همهي گذشتهي خود را پايهي رشد خود قرار دهدد مثدل

درخ که حرک مديکندد ولدي نتيجدهي حرکد آن در قسدم زيدرين درخد ذخيدره
ميشود و شاخ و برگهاي آن باال ميرود ،برخالف اتومبيلي که حرک ميکندد و بعدد از

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

در سيماي قرآني ،فبيع

در خدم

کده



بيس سال به آهن پارهاي تبديل ميگردد .آن درخ خود حرک کرده ولدي اتدومبيلي را
حرک دادهاند و نتيجهي آن آهن پارهاي افسرده بيش نيس  ،همان گونه که بعدد از هشدتاد
سال از برخي انسانها ميپرسدند چده داريدد؟ مديگويندد سدرمايهي علمدي فدراوان ،ولدي از
ديگران مي پرسند چه داري؟ جز خوردن ربا و شکستن دل ديگدران چيدزي ندارندد ( ر: .
جوادي آملي.)23 :1333 ،
 .2-3تأثير نگاه امانتداران نسبت به محيطزيست در عرصههاي زندگی
1

خداوند تعالي ميفرمايند «إِن اللهَ يَلمُرُکُما أَن تُؤَدُوا اللَمَانَاتِ إِلَى أَهالِهَا» خداوند بده شدما
امر مينمايد که امان ها را به اهل آن بسساريد .از صفات مؤمنين امانتدداري آندان اسد کده
«وَالذِينَ هُما لِلَمَانَاتِهِما وَعَهادِهِما رَاعُونَ» 2.اهدل ايمدان ،امانتددار و عامدل بده وعددههداي خدود
هستند .احترام متقابل به امان هاي يکديگر در برقراري امنيد و آزادي و تلسديس مديندهي
فاضله کامالً مشهود اس (جوادي آملي .)21 :1333 ،در تفسير کبير امانات را مطلخ دانسدته
و شامل امان نسب به خدا ،مردم و خود دانسته اس که همهي ايدن اماندات بايدد رعايد
شود (فخررازي :1321 ،ج.)111 :11
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 .3-3خلق

محي زيس

زيبا براي بهترين مخلوق

انسان گل سرسبد خلق

اس  .قرآن کريم ميفرمايند «لَقَددا خَلَقنَدا النِنسَدانَ فِدي أَحاسَدنِ

تَقوِيمٍ» 1ما انسان را در بهترين صورت و نظام خلخ نمدوديم .زمخشدري مديگويدد منظدور از
فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

«احسن تقويم» يعني ،انسان را در بهترين حال

از نظدر شدکل و صدورت و تسداوي اعضداي

بدن خلخ نموديم (زمخشري .)233/3 :1312 ،سسس خداوند بزرگ از خلقد همدين انسدان
به خود تبريک ميگويد که «فَتَبَارَ َ اللهُ أَحاسَنُ الخَالِقِينَ» 2،پس بزرگ اسد

خددايي کده

بهترين خلخ کنندگان اس و براي اين زيباترين مخلوق ،دنيايي زيبا و با انسجام آفريد کده
«رَبُنَا الذِي أَعاطَى کُل شَيٍ خَلقَهُ ثُمَ هَددَى» 3او خداونددي اسد کده همدهي خيدر را خلدخ و
سسس آن را هداي

نمود.

 .3-3ممنوعي تغيير در محي زيس
وظيفهی انسان به هدم ندريختن ترکيدب محدي زيسد

اسد  .تکليدف همدهي انسدانهدا

حفاظ از اين جهان زيبا و منسجم و به هم پيوسته و هدفدارِ با خلق حکيمانه اس  .قدرآن
کريم موجودات پليدي چون شديطان کده در صددد بده هدم زدن صدحنهي زيبداي خلقد و

آفرينش هستند را با عنوان «فَلَيُغَيِرُن خَلخَ اللدهِ» 3يداد مديکندد کده از جملده صدفات پيدروان
شيطان تغيير دادن آفرينش پا الهي اس  .در همين آيه که سخن از مکايد شيطاني اسد .
شيطان چنين ميگويد «وَلَلُضِلنهُما وَلَلُمَنِيَنهُما وَلَآمُرَنهُما فَلَيُبَتِکُن آذَانَ اللَنعَامِ وَلَآمُرَنهُما فَلَيُغَيِدرُن
خَلخَ اللهِ وَمَن يَتخِذ الشياطَانَ وَلِيًا مِن دُونِ اللهِ فَقَددا خَسِدرَ خُسادرَانًا مُبِينًدا» 2،و آنهدا را گمدراه
ميکنم ،و به آرزوها سرگرم ميسازم ،و به آندان دسدتور مديدهدم کده بده کارهداي خرافدي

گوش چهارپاياني را بشکافند و آفرينش الهي را تغييدر دهندد [و فطدرت الهدي را بده شدر
بگرايند] و هر کس شيطان را به جاي خدا برگزيندد زيدان آشدکار کدرده اسد  .در تفسدير
قرفبي تمام الم هاي مذکور را الم قسم دانسته اسد کده دال بدر قسدم شديطان بدر گمراهدي
انسانهاس (.قرفبي.)331 :1333 ،
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نکتهی قابل توجه در آيهي کريمه مذکور آن اسد

کده ايجداد تغييدر در مظداهر خلقد

الهي مثل شکافتن گوش حيوانات با انگيزههداي خرافدي ،عملدي شديطاني و مخدالف خلقد
الهي شمرده شده اس  .در تفسير نمونده يکدي از عدادات زشد اعدراب جداهلي ،بريددن يدا
انحراف از مسير فطري خلق

حيوانات تلقي ميشود .کلمه «المنينهم» را از مداده «مندي» بدر

وزن منب ،،به معني اندازهگيري و گاهي اندازهگيري خيالي ذکر نمودهاند .کلمهی «مني» هم
به خافر آن اس که اندازهگيري نخستين موجدودات زندده بدا آن آغداز مديشدود (مکدارم،
 .)132/3 :1322به نظر فخررازي در تفسدير کبيدر ايدن تغييدرات مربدو بده تغييدر حداالت و
احوالي اس که ناشي از عمل انسان اس

(فخررازي :1321 ،ج.)223 :11

 . -3تکليف انسان به آبادي محيط زيست
1

قرآن کريم ميفرمايند «هُوَ أَنشَلَکُما مِن الدلَراضِ وَاسادتَعامَرَکُما فِيهَدا» ،او شدما را از زمدين
آفريد و آبادسازي آن را از شما ميفلبد .پيام قرآن آن اس که خلق

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

شکافتن گوش حيوانات بر ميشمارد که معناي آن عدم استفاده از چنين حيواناتي بدود کده



زمين هدفمند اسد

و خداوند بزرگ تمامي امکانات و استعدادها را براي رشدد و کمدال انسدانهدا در اختيدار او
قرار داده اس و اين متدينين هستند کده در درجدهي نخسد مخافدب ايدن وظيفده ،يعندي
آباداني زمين ،هستند .در تفسير کبير آمده انسان از نطفه به وجود ميآيد ،و نطفه از خون ،و
خون از تغذيه ،و غذا از گوش حيوانات ،و گوش حيواندات از گيداه ،و پيددايش گيداه از
زمين اس به همين خافر خداوند فرموده اس
.)332 :13 :1321

ما شما را از زمين بدرانگيختيم (فخدررازي،

برخالف ديدگاه کساني که ميگويند آموزههداي ديندي مخدرب محدي زيسد هسدتند
(نصر ،)12 :1333،همانفور که آبادکنندگان مسداجد کسداني جدز مدؤمنين بدر خددا و روز
قيام نيستند 2،قرآن کريم مخربين عرصههاي زندگي را افرادي بيايمدان مديداندد کده بده
وظيفهي خود عمل نميکنند و وظيفهي اوليهخود را به فراموشدي مديسدسارند .3توجده قدرآن
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کريم به رابطهي امان دارانه با فبيع
بهرهمند گردد «وَاباتَغُوا مِن فَضلِ اللهِ».

1

بوده و دستور ميدهد که انسان از بخششهداي الهدي

 .6-3تکليف اهل ايمان به صيانت از محيط زيست

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

در قبال بخششهاي بيکران الهي ،حفاظ

از محي سالمِ زندگي اعم از فبيع

سدالم،

اجتماع و اقتصاد سالم وظيفهي انسان ديندار اس  .وظيفهاي کده گداهي شدکل فرهنگدي بده

خود ميگيرد قرآن کريم ميفرمايندد «يُدزَکِيهِما وَيُعَلِمُهُدما الکِتَدابَ وَالحِکمَده» 2،پيدامبران را
فرستاد تا مردم را تزکيه و تعليم نمايند و به آنان کتاب و حکمد
«يزکيهم» را رهاندن مردم از شر

و خباث هاي جاهلي

را يداد بدهندد .زمخشدري

دانسته اس

( زمخشدري:1312 ،

 .)231/3زدودن جهلها در زندگي بشر رسال اوليهي همهي پيامبران الهي اسد يکدي از
جهلها هم نگاه غل به محي زيس اس  ،به گونهاي که در تمام جوام ،تدا نگداه فرهنگدي
اصالح نشود ساير اصالحات نيز جايگاهي نخواهد داش .
از جمله وظايف انسانها در زمين رسيدن بده رشدد اقتصدادي اسد  .قدرآن کدريم ترقدي
اقتصادي جامعه را هم مدنظر قرار داده اس  ،تا با استفاده از آنچه در فبيع

قرار داده اس
3

از مظاهر فبيعي استفادهي بهينه به عمل آيدد لدذا مديفرمايدد «وَأَسَدلنَا لَدهُ عَديانَ القِطدرِ» ،مدا
چشمههاي مس گداخته را سيلگونه براي سدليمان (عليدهالسدالم) روان سداختيم و در مدورد
حضرت داود (عليهالسالم) ميفرمايد «أَن اعامَل سَابِغَاتٍ وَقَدِرا فِي السَردِ وَاعامَلُوا صَالِحًا» 3،به
داود گفتيم که زرههاي کامل و فراخ بساز ،و حلقههدا را بده انددازه و مناسدب کدن ،و عمدل
صالح به جاي آور .در آيهي بعدد تعلديم صدنع دفداعي را مطمدح نظدر مجددد قدرار داده و

ميفرمايد «وَعَلمانَاهُ صَنعَه لَبُوسٍ لَکُما لِتُحاصِنَکُما مِن بَلسِکُما فَهَل أَنتُما شَاکِرُونَ» 2،و ما صدنع
زرهسازي را به داود ياد داديم تا شما را در جنگ محافظ نمايد ،آيدا شداکر نعمدات الهدي
هستيد؟! سسس کشتيسازي حضرت نوح (عليهالسدالم) را بده عندوان مصدداقي از اسدتفادهي
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صحيح از فبيع

بيان ميکند که «اصانَ،ا الفُلکَ بِلَعايُنِنَا وَوَحايِنَا» 1،زير نظر ما و فبخ وحدي مدا

کشتي بساز .يعني رف ،حوايا علمي و عملي مردم و استفادهي صحيح از نعمد هداي الهدي،
مورد نظر قرآن کريم بوده اسد  .اصدل اسدتفاده از صدنع در حکومد اسدالمي پسدنديده
اس

و مهمترين بهرهي درس

اس

(جوادي آملي.)23 :1333 ،

 .7-3قداست محيطزيست در نگرش دينی

از نگاه اسالمي حفاظ

از محي زيس

همسان قرائ

قدرآن تلقدي شدده اسد  .رسدول

خدا (صلي اهلل عليه و آله و سلم) فرمودهاند کسي که شدئ مزاحمدي را از سدر راه مسدلمانان
بردارد ،خداوند تعالي اجر قرائ چهارصد آيه را به او ميدهد ،که بدراي هدر حدرف از آن
آيه ده حسنه خواهد نوش ( 2مجلسي .)21- 22 :1313 ،استفادهی صحيح از محدي زيسد ،
مطلوبِ شراي ،الهي بوده اس  .امام صادق(عليه السدالم) فرمدودهاندد :خداوندد دوسد

دارد

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

از صنع  ،تلمين نيازمنديهاي علمدي و عملدي مدردم بدوده



نعمتي را که به بنده عطا فرموده اس  ،اثر آن را در او ببيند ،پرسيدند چگونه؟ فرمدود آنکده
هر فردي جامهي خدود را نظيدف ،خاندهي خدود را خوشدبو ،و مقابدل خانده خدود را پداکيزه

نمايد( 3.مجلسي)122 :1313 ،
برخي شبههاي ايجاد نمودهاند که اگر دين در امور دنيايي مردم وارد شود قداس خدود
را از دس ميدهد و تبديل به امدور عرفدي مديشدود ،در پاسد ايدن شدبهه بايدد گفد اوالً

3

مقدس چيزي اس که داراي رنگ الهي باشد که «صِباغَه اللهِ وَمَن أَحاسَنُ مِدن اللدهِ صِدباغَه»،
رنگ الهي [بسذيريد] چه رنگدي بداالتر از رندگ خددا اسد  .خداوندد راه الهدي شددن را بده
انسانها آموخته و همهي انسانها بايد بر زندگي خود رندگ الهدي ببخشدند ،يعندي خداوندد
بزرگ از انسانها ميخواهد که مقدس زندگي کنندد و تقددس در زنددگي بده معنداي زيبدا
زندگي کردن اس  .ثانياً بحث تقدس امري قراردادي نيس  ،بلکه امري ذاتدي اسد يعندي

 . 1سوره مبارکه هود  /آيه شريفه .32
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« . 3اناهلل عزوجل اذا انعم علي عبد نعمه احب ان يري عليه اثرها ،قيل و کيف ذلک قال :ينظف ثوبده و يطيّدب ريحده و
يحسن داره و يکنس افنيته».
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امور مقدس اموري اعتباري نيستند به فور مثال خداوند تعالي اقبال مردم از دين را به خافر
نصرالهي ميداند ولي پذيرش آنان را مال

مقدس بودن قرار نميدهد.

 .8-3نگاه جهانی قرآن به محيطزيست و صلح جهانی

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

قرآن کريم همهي انسان ها را به حيدات و زنددگي مانددگار ،کده همدان پدذيرش اسدالم
م ِلمَدا
ن آ َمنُدوا اساد َتجِيبُوا لِلد ِه َولِلرسُدو ِل ِإذَا َدعَدا ُک ا
اس  ،دعوت مدينمايدد کده « يَدا َأ ُيهَدا الدذِي َ

يُحايِيکُما» 1،اي مؤمنان ،زماني کده خددا و رسدول شدما را بدراي آن چده کده بده شدما حيدات
ميبخشد فرا ميخوانند اجاب
چون علم ،حيات اس

نماييد برخي از مفسرين احياء را علوم دين معرفي کردهاندد،

همان فدور کده جهدل ،مدوت اسد

(زمخشدري .)211/2 :1312 ،از

سويي رسال رسول گرامي اسالم (صلي اهلل عليه و آله و سلم) را جهاني ميداند ،کده «وَمَدا
أَراسَلنَا َ إِلا رَحامَه لِلعَالَمِينَ» 2،ما تو را نفرستاديم مگر به عنوان رحمتي براي جهانيان.
قرآن کريم افمينان بخشي را در تبعي
را ام

از فريخ انبياء دانسته و کليهی امد هداي دينددار
3

واحده ميداند که «وَإِن هَذِهِ أُمَتُکُما أُمَه وَاحِدَه» ،اي پيدامبران امد هداي شدما امد

واحد هستند .محور تمامي شراي ،بر امانتداري و صداق

گفتار انبياء عظام مديباشدد .برخدي

از مفسرين از اين آيه استفاده کرده اند که ام اسالمي واجب اس بدر انجدام عمدل صدالح
اتفاق نمايند ،همان فور که بر توحيد اتفاق نظر دارند (فخررازي :1321 ،ج.)231 :33
 .9-3شرايط تحقق صلح جهانی و محيطزيست سالم

به منظور تحقخ صلح جهاني و سالم محي زيس شرايطي الزم اس .
3
اول .نفي ظلم که قرآن کريم در اين زمينه ميفرمايند «وَلَا تَعاثَواا فِي اللَراضِ مُفسِددِينَ»،
در زمين فساد نکنيد .اين آيه بده جلدوگيري از فسداد در زمدين دسدتور مديدهدد ،امدري کده
نتيجهي آن ضعف مراکز فرهنگي و سسس بروز فساد در مردم اس (جوادي آملدي:1333 ،
.)312

 . 1سوره مبارکه أنفال  /آيه شريفه .23
 . 2سوره مبارکه أنبياء  /آيه شريفه .112
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 . 3سوره مبارکه مؤمنون  /آيه شريفه .22
 . 3سوره مبارکه شعراء  /آيه شريفه .133

در تفسير کبير آمده که «عثا فياالرض» به معناي بده شددت روي زمدين فسداد و تبداهي
کردن مثل راهزني و غارت و از بدين بدردن مدزارع و درختدان مديباشدد (فخدررازي:1321 ،
ج.)223 :23
و عبادتگاهها را از بين ميبرند  1و اگر خداوند شر بدان را به دس
نميکرد ،زمين به فساد کشيده ميشد.
دوم .حرک در جه تحقخ عدال

2

با ظلم بوده اس  .خداوند بزرگ ملموري
و ظلددم فرعددون قددرار داده اسد

داود (عليهالسالم) کدم

زيرا که سرلوحهي تبليدغ همدهي پيدامبران مبدارزه
حضرت موسي(عليهالسالم) را مبارزهي با فغيان

کدده «اذهَدبا إِلَددى فِرعَدوانَ إِندهُ فَغَددى» .3.و حضددرت ابددراهيم

(عليهالسالم) را الگوي مبارزه با فاغوت معرفي مينمايد« :قَدا کَانَد ا لَکُدما أُسادوَه حَسَدنَه فِدي
إِبارَاهِيمَ» 3.در ادامه آيهي کريمه ،عل اين الگو بودن را برائ از ظالمين بر مديشدمارد کده

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

قرآن مجيد براي نفي اين ظلم ميفرمايد اگر مقابلهي خوبان با بدان نباشد ،آنان مسداجد



«إِنا بُرَآءُ مِنکُما وَ مِمَا تَعابُدُونَ مِن دُونِ اللهِ» 2،مدا از شدما کدافران و آن چده مديپرسدتيد بدري
هستيم .بنابراين صلح جهاني بدون نفي ظالمين غارتگر ممکن نيس .
 .11-3اصول جهان شناختی و انسان شناختی زيست محيطی
 .1-11-3اصول جهان شناختی

قددرآن کددريم ،کتدداب گيدداه شناسددي ،فيزيددک و يددا زمددين شناسددي نيس د

بلکدده کتدداب

انسانسازي و هداي اس تا آن چه را که بشدر در راه تکامدل حقيقدي و تقدرب بده خدداي
متعال نياز دارد به او بياموزد (مصباح يزدي .)23 :1332 ،بنا بر قرآن کدريم «اللدهُ خَدالِخُ کُدلِ

شَيٍ وَهُوَ عَلَى کُلِ شَيٍ وَکِيلٌ» 3،خداوند بزرگ آفرينندهي همده چيدز اسد  ،و هدداي هدر
چيزي با او اس  .خداوندي که خويش را آفريدگاري مديداندد کده خلقد او زيبدا اسد .

 . 1سوره مبارکه حا  /آيه شريفه .31
 . 2سوره مبارکه بقره  /آيه شريفه .221
 . 3سوره مبارکه فه  /آيه شريفه .23
 . 3سوره مبارکه ممتحنه  /آيه شريفه .3
 . 2سوره مبارکه ممتحنه  /آيه شريفه .3
 . 3سوره مبارکه زمر  /آيه شريفه .32
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«الذِي أَحاسَنَ کُل شَي خَلَقَهُ 1 .»...فبخ تفسير کبير از مظاهر خلق

شايستهي الهي ،آن اسد

که خلق اشياء مناسب اس مثالً آتش به سم باال زبانه ميکشد و اگدر مثدل آب بده هدر
سو ميرف همهي عالم را ميسدوزاند (فخدررازي :1321 ،ج .)121 :22او هدر موجدودي را

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

زيبا آفريده اس
زمين اس

و فساد و تباهي انسانها در محي زيس

موجب تنگدي خدود انسدانهدا در
2

که «ظَهَرَ الفَسَادُ فِي البَرِ وَالبَحارِ بِمَا کَسَبَ ا أَيادِي الناسِ» ،اعمال انسانها موجدب

فساد خشکي و دريا ميگردد.
 .2-11-3اصول انسان شناختی

منظور از اين اصول بحث در بارهي ويژگيهاي فطري و اساسي انسان اس

کده در ايدن

معنا انسان شناسي به مطالعهي احوال اقوام و قبايل ميپردازد ،که اصولي را مدنظر خود قرار
ميدهد که عبارتند از:
الف .اصل کرام

انساني .قرآن کريم انسان را اشرف مخلوقدات مديداندد کده زمدين و

آسمان را مسخر او گردانيده اس .

3

ب .اصل جاودانگي انسان و عمل او .داليل قرآني فراواني بدر جداودانگي انسدان وجدود

دارد« .وَلَا تَحاسَبَن الذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَماوَاتًا 3 ،»...و هرگز کشتگان در راه خددا را مدرده
نسنداريد ،بقاي روح مختص شهيدان نيس  ،ظالمان هم در قيام در عذاب خدود ابددياندد.
2
آل فرعون بامداد و عصر به آتش عرضه ميشوند.
ج .اصل عبودي  .عبودي  ،محور اصلي پيوند انسان با جهان و وظيفهي انسان نسب بده
نعم هاي الهي اس و آن را مديتدوان يکدي از مبداني حقدوق محدي زيسد در منظومدهي
فکري اسالم دانس « .فَلِلهِ الحَمادُ رَبِ السَمَاوَاتِ وَرَبِ اللَراضِ رَبِ العَالَمِينَ» 3سدتايش از آن
خدايي اس که پروردگار آسمان و زمين ،پروردگار همهي جهانيان اس  .تفسدير کبيدر در
اين مورد ميگويد همهي اشياء موکول به خداوند هستند و او قائم به حف همه آنها اسد ،

 . 1سوره مبارکه سجده  /آيه شريفه .2
 . 2سوره مبارکه روم  /آيه شريفه .31
 . 3سوره مبارکه جاثيه  /آيه شريفه .11
 . 3سوره مبارکه آل عمران  /آيه شريفه .131
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 . 2سوره مبارکه غافر  /آيه شريفه .33
 . 3سوره مبارکه جاثيه  /آيه شريفه .33

بدون آنکه نزاع و يا مشارک کسي در ادارهي اشياء وجود داشته باشدد (فخدررازي:1321 ،
ج.)321 :22
د .اصل عدال  .قدرآن بدراي اسدتفاده از مواهدب محدي زيسد
آموخ که «وَعَلمانَاهُ صَنعَه لَبُوسٍ لَکُما».

1

را نيدز گوشدزد

زرهبدافي و نده سدالح تهداجمي را

نتيجهگيري

از بحث تطبيقي مطرح شده استفاده ميشود که ميان ديددگاه اسدالم و غدرب نسدب بده
محي زيس اختالف مبنايي وجود دارد .ديدگاه برخاسته از مسيحي ِ ملهم از مکتدب رم بدا
چشم عداوت به محي زيس

مينگريس  ،و وظيفهي انسان را غلبه بر فبيع

دانسته و از پا

در آوردن مواهب فبيعي را سرلوحه کاري او ميداندد .انديشدمندان غربدي بدا الهدام از ايدن
نگدرش ،خصوصداً بعدد از وقددوع رنسدانس و اختددراع ماشدين ،هجمدده بدر فبيعد را عالمد

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

مينمايد .به فور مثال به حضرت داود(عليهالسالم) صف

عددال



تنومندي خود در يک مبارزهي انتقامگيرانه ميدانستند که نتيجهي ايدن نگدرش چيدزي جدز
ويراني براي فبيع

به ارمغان نياورد.

به رغم تمايالت انسان ها به کشاورزي و محب به فبيع  ،نگداه يهدود بده فبيعد نگداه
توحش بود که بايد با آن جنگيد و انسان را تشويخ بر حکومد بدر پرندده و چرندده نمدود.
مسيحي با ستيز با فبيع  ،بهرهکشيِ همراه با بياعتنايي به احساسات فبيعي را فراهم نمدود

2

(واي .)3-12 :1132 ،
پاسمور سن انسان محوري را الهام گرفته از تعليمات مسديحي مديداندد کده حسدب آن
انسان ها در سلطه بر فبيع بايد جانشين خدا شوند (پاسمور .)23 :1131 ،وي سلسله مراتب
وجود را از خا تا خدا با جانشينيِ قاهرانهي انسان تعريف نمود .هدابز گذشدتهي انسدان را
وحشي دانسته که نتيجهي آن تالشي براي حف حيات بشر با غلبه بر فبيع

اس

ولي نظر

روسو گذشتهي فاليي انسان و وظيفهي فعلي او را حفد آزادي دانسدته و تمددن روسدتايي
قبل از رنسانس را مقدم بر تمدن انسان وحشي نامتمدن فعلي ميداند که خود را هدم مالدک

 . 1سوره مبارکه أنبياء  /آيه شريفه .31
 . 2سفر پيدايش.23 – 1/1 ،
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انسانهاي بومي و هم مالک محي زيس

ميداند .از بين انديشمندان ديگدر غربدي نظريدهي

جمعي مالتوس عجيبتر مينمايد که معتقد اس با محددودي مواهدب فبيعدي تدرحم بده
فقرا نارواس و باعث افزايش جمعي آنها ميشود و برخالف عدهاي که آينده را رو بده

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

پيشرف

ميدانند وي آينده را محکوم به عقبگرد ميداند .داروين و نيچه نيدز شدبيه همدين

نظريه را داشتهاند (بري .)22-31-1331-در همين راستا مارکس و انگلس تالش نمدودهاندد
که با زير بنا شمردن اقتصادِ متکي بده محدي زيسد  ،آدميدان را مؤظدف بدر قهدر و غلبده بدر
ناآدميان و تسل بر نيروهاي فبيعدي بدانندد .نظدرات جدان اسدتوارت ميدل از چندين نظدرات
بدبينانهاي نسب

به فبيع

به دور اس  ،ضمن آن کده سدتايشهدايي هدم از فبيعد

نمدوده

اس .
همان گونه که مالحظه شد مجموع نظرات بر گرفته از يهدود و مسديحي و انديشدمندان
غربي دال ل بر دشمن شمردن فبيعد و قهدر و غلبده بدر آن اسد کده نظدرات مدارکوزه و
فرويد و يورگن هانرماس هم در همين راستا بيان شده اس .
در مقابل ديدگاه غرب ،ديدگاه مکاتب شرقي و درصدر آنها اسالم ،نگاه امان دارانده
نسب به فبيع اس  ،و في اصول دهگانهاي که فبخ تفاسير شيعه وسني بر شمرديم ،انسان
جانشين خدا اس و نسب به مواهب فبيعي امانتدار ،و مؤظف بده آبداد سدازي و اسدتفادهي
ارزشمدارانه از مظاهر محي زيس و حفاظ از آن اس  .انسان ميبايد به زمين بده عندوان
شئ مقدس بنگرد .تحقخ صلح جهاني در استفادهي صحيح از فبيع
مبتني بر اصول جهانشناختي و انسانشناختي اسالم اس .

اس

کده ايدن مطلدب
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رضاحسين گندمکار

چکيده
کا ا هن ه ا مبه ،امکهید ا هلملیع ا د گهنی را ها حها
کیح عقای ا
متنمع م دها .عقا مز ار ا عقاد مزا در فقا م قهان مه یشها کها دارای آمهیر م
کیرکندهیی ا ی ا ا  .تتک،ل ای اادهو تمل عی م ایص ههن ه ا مبه ،ا
ها د گنو حی م گیهااری فن اادو یقا م مزن ا ا بملای آمیر ا عقا ا ه  .ا
یکم ،رااعا آمنه در ا عقا ،ش ا عقاد د گن ا ری مه شهاده
ا رمو اهم،
ااالنو فنهوگو عن م مقنرار مذهر ،ز ،ش ا ی ن رناردادهی ن ا ه عقها هی ا
افکواه ا  .ک ا ماراعیر مزا م پنشیلت کها مابهب پ،هاا ش مرهیئل قهار
ملهادی در م،وای عقا کیح شاه ا و هیظن هن پا هاهی تغ،،هن بوره ،ا ه کها
ا آدههی
رر ا مب ،ی هن
تیکواد ی قا ااشلا ا  .ا مارها ممک ا
اتیههین ،یفلهها .ههؤال ا ی ه در ا ه را اهها آد ا ه کهها صههن ظههن ا مرههقلای
متنمع ،آدو شا تقم،نی ن یهز عقها کهیح م آمهیر ملنتهب هن آد ا رر،هل یقها م
ا ا پن شهی پی هخ
حی ن بیی اااها ذاش  .در ا مقیلا تالش شاه ا
داده شاد.
واژگان كليدي :تغ،،ن بور ،و متنمع ،و عا متهنمع ،و مرهه،
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ت
حلیل فقهی حقوقی نقش تغییر جنسیت رد ماهیت و آاثر عقد ن کاح

کهیحو آمهیر

عقا کیح
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