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  محيط زيست از منظر دين و اقتصاد
  ١دآتر حسين صادقى
  ٢سعيد فراهانى

  چكيده
  اند رشد سريع و تقليدى كه به تكرار مراحل روزه كشورهاى جهان سوم دريافتهام

  پردازد، سبب اختالف طبقاتى شديد اجتماعى و تخريب مدرنيزاسيون كشورهاى غربى مى
  ثروتمندان، منابع را با مصرفى. شود دوچندان محيط زيست در دو سر طيف جامعه مى

  رى كه در دسترس دارند، به حد افراط استفادهتفاخرآميز غارت، و فقيران از منابع ناد
  پذير، تهى، و منابع تجديد شدنى نيز به نتيجه اين روند اين است كه منابع پايان. كنند مى

  شود و حاصلى جز محيطى آلوده جهت عدم مديريت درست، به منابع فناپذير تبديل مى
  رغم اين كه طى مراحل رشد بهدر كشورهاى شمال نيز . ماند هاى بعد بر جاى نمى براى نسل

  اند منابع خود را از كشورهاى جهان سوم تهيه، و بخشى از آلودگى زيست خود كوشيده
  محيطى خود را به اين كشورها انتقال دهند، آثار مرگبار فراگير تخريب محيط، زنگ خطر

  جهرا براى آنان نيز به صدا درآورده است؛ به همين جهت مسائل محيط زيست، مورد تو
  هاى اقتصاد در دانش اقتصاد، در زمينه. صاحبان انديشه در علوم گوناگون قرار گرفته است

  .منابع، اقتصاد محيط زيست، و اقتصاد توسعه، اين موضوع يكى از مباحث محورى است
  اديان و مكاتب االهى در كنار توجه به مسائل معنوى و روحى، انسان را به احترام به

خود و نيز پاكيزگى محيط اطرافش ترغيب كرده، و اصول و ضوابطى راموجودات پيرامون 

                                                 
 . عضو هيأت علمى دانشگاه تربيت مّدرس1
 
 . دانشجوى دآترى دانشگاه تربيت مّدرس2
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  .اند به منظور حفاظت از محيط زيست مقرر داشته
  هاى مطرح در در اين مقاله با بررسى تاريخى ادبيات اقتصادى محيط زيست، ديدگاه

  ده بررسىهايى را كه به منظور جلوگيرى از آلودگى محيط ارائه ش اين باره را مطالعه، و راه
  در بخش ديگر مقاله، اهميت محيط زيست را در اسالم در ده محور بر شمرده و. كنيم مى

  با استفاده از آيات و روايات و با توجه به مطالب مطرح شده در بخش اول و به منظور
  ارائه راهكارهايى در جهت مديريت درست منابع و حفاظت محيط زيست ، اصولى را

  .ردمعرّفى خواهيم ك

  مقّدمه
  در گذشته،. هاى االهى و از امور مورد توّجه مردم است بدون شك، داشتن محيط سالم، از نعمت

  به جهت اين آه مسأله آلودگى هوا به صورت جدى مطرح نبود و مردم به وفور از نعمت داشتن
  اقع نشده بود،داران رشد و ترّقى و مند بودند و طبيعت مورد تهاجم بيرحمانه داعيه محيطى پاك بهره

  .خطر آلودگى محيط زيست جّدى نبود
  انسان از ابتداى آفرينش با تمام وجود از طبيعت هراس داشت؛ خطر جانوران درنده، خطر آب و
  هواى نامساعد و خطر محيط زيست وحشى؛ اّما همين طبيعت، ضرورّيات زندگى او، از جمله

  س انسان ماهر، به آمك انديشه و ابزار، خودداشت؛ سپ غذاى گياهى و جانورى را به وى ارزانى مى
  ها در آشى از آن ها و بهره را براى رويارويى با خطرها آماده آرد و به مهار عوامل طبيعى و رام آردن آن

  هاى آباد ها را به صورت زمين ها با آوشش و اّتحاد توانستند جنگل انسان. جهت منافع خود پرداخت
  ها را تغيير داده، به ساختن بناها و آثار بزرگ اقدام سير جريان رودخانهو قابل آشت و زرع درآورده، م

  ها و نشيب و ها به همان اندازه آه جمعّيت بشرى تابع نوسان با اين حال، تمام اين اقدام. آنند
  .هاى مسرى و بالهاى طبيعى است، محدود بود ها، بيمارى فرازهاى برخاسته از رويدادها، جنگ

  از سده. هاى علمى، فّنى و پزشكى اوضاع را دگرگون ساخت همراه با پيشرفتانقالب صنعتى، 
  انسان،. هجدهم، عواملى چون گسترش آشاورزى، انفجار جمعّيت، تغييرات را سرعت بخشيدند

  هاى وى ها و بلندپروازى طلبى ترى مجّهز شد آه در جاه ها و وسائل پيشرفته تر از هميشه، به راه بيش
  .رفت آار مى نيروهاى طبيعت و توليد بهبراى چيرگى بر 

صنعتى شدن و گسترش. آورى بود هاى نوزدهم و بيستم، شاهد تغييرات عظيم و شگفت سده



 25

  هايى را آه بر مبناى ضوابط مذهبى قرون وسطا ايجاد شده بودند، تغيير شهرنشينى، سيماى آبادى
  ذخاير و منابعى آه طبيعت به وى ارزانى داشته،تواند از  در اين دوره، انسان بر اين باور بود آه مى. داد

  در. دانستند، اندك بودند پذير مى آن روز تعداد آسانى آه منابع طبيعى را پايان. جاودانه استفاده آند
  فهمد  نوشت، اعتراف آرد آه از اين پس، انسان مىانسان يا طبيعتاى آه ژان رستان بر آتاب  مقّدمه

  يش، بايد به نگهبانى و پاسدارى از طبيعت بپردازد و بر منش و رفتاربراى حفظ مصالح و منافع خو
  ١.خود در برابر طبيعت لجام زند

  هاى ها و درياها، از جبهه هى جنگلشهرها، بلكه شهرهاى آوچك و گا تر آالن امروز نه تنها بيش
  توسعه صنعت به رغم خدمات فراوان آن به بشر، خسارات بسيارى. اند متعّدد مورد تهاجم واقع شده

  به منابع زيست محيطى وارد آرده آه دامنه آن افزون بر انسان، جانوران و گياهان را نيز در بر گرفته
  طحى و زيرزمينى و به تبع آن، مرگ و مير فزايندههاى س ها، آلودگى آب از بين رفتن جنگل. است

  هاى متعّددى جهان هستى را با بحران... هاى اسيدى و  حيوانات آبزى، تخريب اليه ُاُزن و باران
  آاهش منابع قابل تجديد: توان چنين برشمرد ها را مى برخى از اين بحران. مواجه ساخته است

  هاى ها، سالح محيطى در سطح جهان، آلودگى  زيستويژه آمبود آب ومواد غذايى، تغييرات به
  ٢.اى يا بيولوژيكى، آاهش تنّوع بيولوژيكى، افزايش گرسنگى و فقر هسته

  :محيطى، امورى را چنين شمرده است بانك جهانى نيز درباره مشكالت زيست
  يك سوم جمعّيت جهان از بهداشت مناسب و يك ميليارد از آب آشاميدنى سالم محرومند؛. ١
   ميليارد نفر در معرض وضعّيت ناسالم ناشى از دود و دوده قرار دارند؛٣/١. ٢
  ازل ميليون زن و آودك از آلودگى شديد هوا، ناشى از آشپزى داخل من٧٠٠ تا ٣٠٠. ٣

  برند؛ رنج مى
  نشين و مردم بومى آه تأمين معاش آنان به زمين و وضع صدها ميليون آشاورز، جنگل. ۴

  مساعد محيط زيست بستگى دارد، دچار مشكل هستند؛
  فرسايش خاك؛. ۵
  .هاى مشروب، دچار مشكل شورى آب است يك چهارم زمين. ۶

  اى هاى حاشيه دهد و به ناچار، زمين ا نمىشان ر بردارى از منابع طبيعى فقر به مردم اجازه بهره
  ٣.شود ها از درخت خالى مى آشت، و جنگل

                                                 
  ، مرآز نشر دانشگاهى تهران، سال٢۶۵ ترجمه صالح الدين محّالتى، ص آشتى انسان و طبيعت،: ادوارد بونفو. 1

 . ش١٣٧۵
 
  ١٣٨٠ برگردان مهدى اندرودى، نشر آنگره، محيطى، هاى مديريت زيست اصول و روش: بارو. آريستوفر جى. 2

 .٢١٧ ـ ٢١٣ش، ص 
 
  :ك.؛ و نيز ر٧٩ ش، ص ١٣٧٨ ترجمه غالمرضا آزاد، نشر نى، اّول، مباحث اساسى اقتصاد توسعه،: جرالد مير. 3

ين    المللى محيط زيست در ريـو،  كنفرانس بين: احمد لواسانى ر مطالعات سياسى و ب : ؛ عبدالحسين آذرنگ  ١١٩ ـ  ٨٣ ش، ص ١٣٧٢: ى، اّولالملل   دفت

 . ش١٣۶۴مؤّسسه انتشارات اميرآبير، تكنولوژى و بحران محيط زيست، 
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  در حال حاضر، بيش از. تر توّجه آنند اين خطرها سبب شده تا جوامع انسانى به اين مسأله بيش
  ّى سى سال گذشته منعقدها ط تر آن محيطى وجود دارد آه بيش  پيمان بين المللى زيست٢٣٠
  ها، تأثير انگارى مجريان سبب شده تا اين پيمان ها و سهل اند؛ اّما درست اجرا نشدن اين پيمان شده

  .قابل توّجهى نداشته باشند
  از جهت نظرى، سرنوشت اين بحث با دو دانش اقتصاد منابع و توسعه پايدار گره خورده، و

  منابع زيست محيطى از منظر حفاظت و نيز استفاده پايدار ازهاى گوناگونى درباره مديرّيت  ديدگاه
  بردارى گونه بهره اى از حفاظت آامل بدون هيچ اين ديدگاه داراى طيف گسترده. ها ارائه شده است آن

  در زمينه چگونگى حفاظت از منابع نيز گروه فراوانى. ها است از منابع، تا حّداآثر ممكن استفاده از آن
  محيطى و انواع دولت و استفاده از ابزارهاى قانونى مانند استانداردهاى زيستطرفدار دخالت 

  گروه اّول، خود. تواند اين وظيفه را انجام دهد نظام بازار مى: اى نيز معتقدند هستند و عّده... ماليات و
  .اند هاى مختلفى بوده و راهكارهاى گوناگونى را ارائه داده داراى طيف

  هاى خود، پيروان خويش را به نگهدارى ها و دستور العمل همواره با سفارشاديان و مذاهب نيز 
  .اند از محيط پيرامون دعوت آرده

  هاى ها، چارچوب آّلى اسالم را در اين باره معّرفى، و راه در اين مقاله، ضمن مرورى بر اين ديدگاه
  .آنيم ها را بررسى مى ارائه شده از سوى آن مكتب
  قتصاد محيط زيستپيشينه و ادبّيات ا

  اگر چه دانش اقتصاد محيط زيست، دانشى نوپا است و توّجهات جهانى به اين مقوله نيز عمر
  .اى طوالنى است چندانى ندارد، اصل توّجه به طبيعت و احترام آن بين مردم داراى پيشينه

  ون اقتصادى و مذهبى، همواره مورد توّجه خاص و جانوران به علل گوناگ١بعضى گياهان
  .ها وجود دارد هايى خاص در حفاظت از آن اند و در نقاطى از جهان مراسم و آيين بوده

  دانان اروپايى و امريكايى، مفاهيم تاريخ طبيعى دانان و طبيعى  ميالدى، جغرافى١٧از اواخر قرن 
  هاى اين عّده سبب شد تا آوشش. يان آردندويژه طبقات مرّفه جامعه ب را براى عموم مردم به

هاى گوناگون علمى در صدد درك بهترى از طبيعت برآيند و سياستگذاران به وضع قوانين آآادمى

                                                 
 .در قاّره افريقا» باُاباب« مثل درختان 1
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  .ترى براى طبيعت تشويق شوند مناسب
  :در اين دوران، دو گروه عمده از طرفداران محيط زيست در اروپا و امريكا پديد آمدند

  محيط زيستطرفداران عملگراى . ١
  ها و آنترل شكار حيوانات و آاهش فرسايش خاك و اين گروه به جد خواستار حفاظت از جنگل

  ها و حيات وحش در خسارات وارد شده به جنگل. هاى طبيعى بودند به طور آّلى حفظ زيبايى
  م جرج، نگرانى اين گروه را در پى داشت؛ به طورى آه يكى از آنان به نا١٨۵٠شمال افريقا تا سال 

  اين آتاب و تأليفات مشابه سبب باال گرفتن. را منتشر آردانسان و طبيعت ، آتاب ١٨۶۴پرآينز در سال 
  . شد١٩گيرى دو طيف عمده از طرفداران محيط زيست قرن  ويژه شكل آار محيط زيست گرايان به

  ١گرايان؛ حراست. أ
  ٢.گرايان حفاظت. ب

  گرايان در آرزوى نگهدارى مناطق دست نخورده طبيعى به همان صورت آه هست، حراست
  گرايان به دنبال مراقبت و نگهدارى از در مقابل، حفاظت. بردارى بوده و  هستند گونه بهره بدون هيچ

  زيست محيطى از قرنمديران . اند محيط زيست و طبيعت همراه با استفاده بهينه از منابع طبيعى
  نام جان موير در. نوزدهم تاآنون، همچنان درگير مواضع حراستى با حفاظتى از محيط زيست هستند

   آلوپى در١٩٨٣وى در سال . شود محيطى در امريكا به نيكى ياد مى هاى زيست جايگاه پدر حرآت
  هاى يطى در خالل دههمح هاى زيست آاليفرنيا گشود، آه نقش فّعالى در تشويق عموم به فّعاليت

  هاى اين گروه باعث ايجاد انجمن دوستداران زمين شد آه امروزه، آوشش.  داشت١٩٧٠ و ١٩۶٠
  .رود هاى جهان به شمار مى٣NGOيكى از بانفوذترين 

  طرفداران احساساتى محيط زيست. ٢
  اخوشايند شهرها، آسيب ديدن نواحى ميالدى، باعث رشد ن١٩ و ١٨انقالب صنعتى قرون 

  اين مسائل، گروه جديدى از. روستايى، آاهش انسجام اجتماعى و افزايش بدبختى مردم شد
  طرفداران محيط زيست را پديدار ساخت آه با نظرّيات خود، رشد سرمايه، مدرنيزه شدن آشاورزى

 و مرج طلب، و برخى احساساتىبرخى از اين گروه، هرج. و توسعه صنعتى را مورد سؤال قرار دادند

                                                 
1

1. preservationists. 
 

2
2. Conservationst. 

 
3

3 Non Goverment Organization. 
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  هاى شاعرى، نويسندگى، هنر، اصالحات اين عّده، طبيعت را منبع الهام براى فّعاليت. شدند
  هاى محدودى در انگلستان، آردند و به آاميابى اجتماعى، آزاديخواهى و حّتى سوسياليزم تلّقى مى

  . دست يافتند١٨٢٠هاى  ايرلند و امريكادر دهه
  توان از متفّكرانى چون مالتوس صاد محيط زيست در قرن نوزدهم همچنين مىدر پيشينه اقت

  مالتوس نگران اين بود آه با توسعه اقتصاد،. نام برد) ١٨۶٧(و مارآس ) ١٨١٧(، ريكاردو )١٧٩٨(
  ، غير»نابسامانى«تر از رشد محصوالت آشاورزى باشد و وضعّيتى با ثبات از  رشد جمعّيت سريع
  بردارى در تحليل ريكاردو، با افزايش جمعّيت، منابع درجه يك، بهره. د بودقابل اجتناب خواه

  با آاهش. ترى دارند شوند و بايد جانشينى منابعى شوند آه به طور متوالى درجات پايين مى
  ها و مارآس نيز محدودّيت ناشى از آشوب. يابد بردارى افزايش مى هاى بهره مرغوبّيت منابع، هزينه

  هاى ، با اضافه شدن، جنبه١٩٧٠اين موضوع در دهه . سياسى و اجتماعى را مطرح آردهاى  ناآرامى
  ترى يافت وسيله اقتصاددانان محيط زيست گسترش بيش اخالقى مرتبط با رشد و توسعه اقتصادى به

  .و آثار منفى ناشى از رشد سريع سيستم نو اقتصادى درباره آينده طبيعت را گوشزد آرد
  و نخستين آسى بود آه تأثير آلودگى را بر آارايى اقتصادى به صورت مدّوندر قرن بيستم پيگ

  پذير ، استفاده از منابع پايان)١٩١٣(و هتلينگ ) ١٩١۴(در ُبعد استفاده پايدار از منابع، گرى . درآورد
  .را مدّون و فرمول بندى آردند

  محيطى پديد آمد و ستاى در مفاهيم زي هاى پس از آن، وقفه هاى جهانى و سال در خالل جنگ
   متعّلق به آلدو لئوپولد١٩۴٩يكى از اين تأليفات، در سال . تأليفات آمى در اين باره عرضه شد
  .آيد  ميالدى به شمار مى١٩٧٠ و ١٩۶٠هاى  گرايان دهه زيست است آه مشّوق بسيارى از محيط
  ها مطالبى منتشر  درباره منابع و حفاظت اقتصادى از آن١٩۵٢سايروس وانتروپ نيز در سال 

  .مديرّيت منابع تجديد شونده را تبيين علمى آرد) ١٩۵۴(همچنين گوردن . ساخت
  ، علم اقتصاد را با برخى علوم ديگر تلفيق»سفينه زمين«اى با عنوان  در مقاله) ١٩۶۶(بالدينگ 

  آرد تا نظام اقتصادى را به صورت سيستم چرخشى جريان منابع، و محيط زيست را به صورت
  .هاى جذب طبيعى ضايعات نمايان سازد ها، ذخيره منابع و ظرفّيت اى از محدوديت جموعهم

  هاى تعادل تحقيق بالدينگ را به صورت مدل) ١٩٧٠(، ونيز و همكاران )١٩۶٩(آيرس ونيز 
  .بندى آردند مواد، مدّون و فرمول

بيعِى رشِداى بين موجودِى منابع ط با يك گزارش مقايسه) ١٩٧۴(و ) ١٩۶٨(» هاردين«
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  .شود هاى مفرط باعث تخريب منابع و محيط زيست مى دهد استفاده جمعّيت، نشان مى
  ،طرحى براى زنده ماندن و هاى رشد محدوديتهاى   ميالدى دو اثر به نام١٩٧٠در اوايل دهه 

  در تحقيق اّول،. محيطى را متزلزل ساخت هاى زيست ها در مورد مالحظه مؤّلفه رضايت خاطر غربى
  آاهش رشد اقتصادى تا حّد صفر مطرح شد طرفداران اين نظرّيه به صفرگرايان مشهور شدندو در

  هاى مربوط به حفظ بقا در زمان حال و آينده مورد تشويق قرار گرفت و سفارش شد دومى، پژوهش
  .محيطى ادغام شود آه عوامل آليدى توسعه بايد با مديرّيت زيست

  پيكر در غرب باعث هاى غول  هشدار داد آه رشد سازمان است،كوچك زيباشوماخر نيز در آتاب 
  آفايتى اقتصادى شده است و در اين رابطه، راهكارهايى چون رعايت گرايى و بى افزايش تخّصص

  .هاى واسطه را ارائه آرد آورى منابع قابل تجديد، و اّتخاذ فن
  توّجه) ١٩٧٢(در استكهلم برپايى نخستين آنفرانس سازمان ملل در مورد محيط زيست انسانى 

   آه نخستين بيانيهمحيط زيست انسانى استجهانى را به خود جلب آرد و از دستاوردهاى آن، بيانيه 
  برپايى اين آنفرانس،. ها به حفاظت از محيط زيست است  آشور درباره توّجه و تعّهد آن١١٣مشترك 

  يونپ، همه ساله در روز. را سبب شد) يونپ(تأسيس نهادى به نام برنامه محيط زيست سازمان ملل 
  .آند هايى، روند حفاظت و مديرّيت محيط زيست را بررسى مى جهانى محيط زيست، ضمن بيانيه

  گزارش براتلند و هاى حفاظت جهانى استراتژىهاى    ميالدى دو اثر بسيار مهم به نام١٩٨٠در دهه 
  هاى در حال توسعه با همه آشورهامحيطى آشور ، ارتباط مشكالت زيستگزارش براتلند. چاپ شد

  .آند را بررسى، و آتاب اّول نيز براى نخستين بار، اصطالح توسعه پايدار را مطرح مى
  ، از سوى آنفرانس محيط زيست و توسعه سازمان ملل، اجالسى در الهه تشكيل،١٩٩١در سال 

  .و استمرار توسعه پايدار ارائه شد و راهكارهايى به منظور دستيابى
   آشور،١٧۶ اجالس زمين در ريودوژانيرو از شهرهاى برزيل، با حضور نمايندگان ١٩٩٢سال در 
  . سازمان غيردولتى تشكيل شد١۵٠٠اى و بيش از   سازمان منطقه٣۵المللى،  ها سازمان بين ده
  است آه با تصويب مجمع عمومى» اعالميه ريو«يا » ٢٢دستور آار «ترين مصّوبه اين اجالس،  مهم

   عنوان، و مقرر شد آه منابع بايد تحت٢١صورت دستور آار سازمان ملل در قرن   ملل، بهسازمان
  .نظارت و محافظت دقيق قرار گيرند

  ، اجالسى از سوى٢١هاى اجرايى دستور آار  ، به منظور ارزيابى ميزان پيشرفت١٩٩٧در سال 
  ١.نام گرفت» ۵+ زمين «سازمان ملل تشكيل شد آه اجالس 

                                                 
 :ش از منابع ذيل استفاده شده استدر اين بخ. 1

 .٢۴٠، ٢٣٠ و ١١۵، ١١۴ ص محيطى، هاى مديريت زيست اصول و روش: بارو.      ـ آريستوفر جى
 . ش١٣٨٠ مؤّسسه فرهنگى دانش و انديشه معاصر، سال اسالم وتوسعه پايدار،:      ـ عسگر ديرباز و حسن دادگر
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Assesment Review" V 22, (2002), PP. 129 - 144. 
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  تعريف محيط زيست
   نخستين١٩١۴طبق نظر بارو در سال . اند منابع، محيط زيست را از ابعاد گوناگون تعريف آرده

   چارلز التون، اآولوژى را مطالعه ساختار و عملكرد١٩٢٧ماهنامه اآولوژى منتشر شد و در سال 
  :گويد بارو مى. طبيعت تعريف آرد

   ارائه شد و از آن سال، به عنوان واحدىTansley توّسط تنسلى ١٩٣۵اصطالح اآوسيستم در سال 
  ١.رود براى عملكردهاى اساسى در علم اآولوژى به آار مى
  ٢.داند وانات و گياهان مىپرمن، اآولوژى را مطالعه توزيع و فراوانى حي

  زاآس، واژه محيط زيست را از يك طرف معطوف به ميزان عملكرد منابع طبيعى، و از طرف
  دهد و داند آه عامل مهّم آيفّيت زندگى را تشكيل مى  معطوف به آيفّيت محيط زيست مىديگر،

  .آند ها، آّمّيت و آيفّيت منابع تجديد شونده را نيز تعيين مى افزون بر اين
  ٤.آند  محيط زيست را مأواى آامل انسان تعريف مى٣برنامه ملل مّتحد براى محيط زيست،

  .اند از طرف ديگر، هانلى، شوگرن و وايت از جنبه ديگرى به تعريف محيط زيست پرداخته
  اليه نازك روى سطح زمين است آه حيات و زندگى در آن جريان) بيوسفر(منظور از محيط زيست 
  و) قسمتى از زمين آه زير بيوسفر قرار دارد(، ژئوسفر )جو( اتمسفر (1991)دارد و به تعبير نيسبت 

  بنابراين تعريف، محيط زيست شامل تمام. شود همه گياهان و جانوران روى زمين را شامل مى
  ٥.شود مى) جو پايين(و تروپوسفر ) جو باال(اشكال حيات، منابع انرژى و معدنى، استراتوسفر 

  :گويد لواسانى مى
  ، پدوسفر)آه از هوا و ذّرات آب و ذّرات معّلق تشكيل شده(هاى اتمسفر محيط زيست متشّكل از نظام

  ها به اضافه مجموعه اين نظام. باشد مى) آب(روسفر و هي) قشر زيست محيطى(، بيوسفر )زمين(
  آنندو بستر حيات را با تمام تنّوع آه دارد، نيروى خورشيدى، فضاى زيست محيطى را آماده مى

  ٦.سازد ميّسر مى
  زيست با اقتصاد رابطه محيط

  :گويد پرمن مى
  و به معناى صاحبخانه(ecology) و (economic) در آلمات (eco)ريشه مشترك (oikos) نانى واژه يو

  اآولوژى به معناى مطالعه نگهدارندگان خانه طبيعت است؛ در حالى آه اقتصاد: توان گفت است و مى
  در اين صورت، اقتصاِد محيط زيست،. خانه انسان است) صاحبان(به معناى مطالعه نگهدارندگان 

  ٧.آند گونگى ارتباط اين دو را مطالعه مىچ
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االى عمومى  ١پالگويو نيز ريشه اقتصاد محيط زيست را در تئورى آثار جانبى         اون، و   ٢ مارشال و پيگو و تئورىك  ويكسل و ب
  ٥.داند  دوپوت مى٤ والراس و زمينه آاربردى تحليلهزينه، فايده٣تئورى تعادل عمومى

  .دانند هانلى، شوگرن و وايت نيز اقتصاد و محيط زيست را دو بخش از يك مجموعه مى
  :ها معتقدند آن

  عرضه مواّد اّولّيه معدنى و انرژى به: طريق داراى ارتباط استمحيط زيست با اقتصاد در چهار 
  هاى علمى و معنوى و خدمات حمايت وسيله محيط زيست، ظرفّيت جذب ضايعات، ارزش

  اين ارتباط ديناميك است و به وسيله اصل اّول و دوم ترموديناميك. جهانى براى پروسه اقتصاد
  ٦.شود فراهم مى

  .دهد گونه نشان مى هاى اقتصادى اين تيروال در الگويى ساده، نقش محيط زيست را در فّعاليت
  ها با استفاده از منابع آنند و بنگاه خانوارها، آاالو خدمات مصرف مى: حمايت از زندگى. ١

  محيط زيست همچنين دستگاه زيست شناختى شيميايى. پردازند طبيعى محيط زيست به توليد مى
  هاى اين دستگاه شامل جو، نظام. آند آوردآه افراد بشر را به ادامه حيات توانا مى و فيزيكى فراهم مى

  نوارهااز اين خدمات خا. شود رودخانه، حاصلخيزى خاك و تنّوع در زندگى گياهان و حيوانات مى
  .آنند و براى زندگى ضرورت دارند استفاده مى

  محيط زيست، مواد خام و انرژى را براى توليد اقتصادى و فّعاليت: عرضه منابع طبيعى. ٢
  .آند خانوارها فراهم مى

  محيط زيست، بخش قابل توّجهى از ضايعات فّعاليت اقتصادى: جذب ضايعات محصوالت. ٣
  .آند و خانوارها را جذب مى

  هاى تفريحى را محيط زيست، خدمات رفاهى مانند زيبايى طبيعى و گردشگاه. ۴
  ٧.آند فراهم مى

  ٨آورد مطالعه آرده است؛ باط را از جهت تأثير در دستيابى به توسعه بومزاآس نيز اين ارت
  بردارى از منابع طبيعى و در تطابق با ترين بهره اى آه از طريق خود مردم، بر اساس عالى توسعه

  .محيط زيست صورت گيرد
  هاى اقتصادى براى رسيدن به توسعه پايدار، اين رابطه را استگلدين و وينترز در بررسى سي

  :گويند اند، مى مطالعه آرده، به رغم آسانى آه رشد اقتصادى و محيط زيست را ناسازگار دانسته
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  .محيطى قرار گيرند هاى زيست هيچ دليلى ندارد آه رشد اقتصادى بلند مّدت، تحت تأثير منفى سياست
  عالوه، رشد به. تر نيز افزايش يابد اند، بيش هاى جديدى آه آشف شده آورى با فنتواند  در واقع رشد مى

  گونه آه با آزادسازى تجارى سازگار است، آامًال با حمايت و تقويت محيط و توسعه اقتصادى همان
  ١.زيست نيز سازگار است

  محيطى در استفاده از منابع هاى زيست ديدگاه
  محورى مدارى صرف تا بوم در مديرّيت زيست محيطى، عقايد گوناگون وجود دارد آه از انسان

  ر استفاده بى حد از منابع است؛ در حالى آهمدارى، طرفدا حّد افراطى انسان. شود تام را شامل مى
  بوم محوران به شّدت از محيط زيست حمايت، و در حّد افراطى آن، حّداقل استفاده از منابع را

  .آنند سفارش مى
  .محور،خود داراى دو طيف است گاه فنديد. اند  ناميده٣ و گروه دوم را اقتصاد محور٢گروه اّول را در اصطالح، فن محور

  ديدگاه فن محورى حّد وفور نعمت. ١
  گونه فشار يا نبايد هيچ: اين گروه، طرفدار فلسفه بازار آزاد بدون محدوديت هستند و معتقدند

  همچنين به منظور حّداآثر آردن توليد ناخالص مّلى،. محدوديتى براى مصرف و بازارها اعمال شود
  نامند و نظام حاصل از اين ديدگاه را اقتصاد ضّد سبز مى. آنند آشى از منابع حمايت مى از هر نوع بهره

  .دهند اين اقتصاد را در مرتبه بسيار ضعيفى از پايدارى قرار مى
  پذير ديدگاه فن محورى انعطاف. ٢

  فّكر و عملپذيرد آه بازار آزاد فقط در حالتى آه افراد، ت ترى دارد و مى گرى آم اين ديدگاه، افراط
  برخى از مختّصات اين ديدگاه. گذارد زيست محيطى دارند، آثار مفيدى بر محيط زيست مى

  :عبارتند از
  .اين ديدگاه به طرفدار حفاظت و مديرّيت منابع معروف است. أ
  از نظر عناوين سبز، معروف به اقتصاد سبز، بازارهاى سبز از طريق ابزارهاى اقتصادى. ب

  .شوند هدايت مى) هاى آلودگى و غيره ثال جريمهبه طور م(تشويقى 
  .راهبرد و هدف اين ديدگاه، تعديل رشد اقتصادى است. ج
  .هايند ها و بين نسل هاى اخالقى چون عدالت درون نسل آنان طرفدار گسترش استدالل. د
  .شوند بندى مى از نظر درجه پايدارى، در مرتبه ضعيف طبقه. ه

                                                 
  الدين افتخارى،  عبدالرضا رآن ترجمه غالمرضا آزاد واقتصاد توسعه پايدار،.: گلدين يان و آلن وينترز ال. 1
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  به دو ديدگاه اقتصاد محورى اشتراآى و اقتصادگرايى افراطىديدگاه اقتصاد محورى نيز 
  .شود تقسيم مى

  اقتصاد محورى اشتراآى
  طرفداران اين نظرّيه معتقدند آه مقادير مطلق نبايد آاهش يا افزايش يابند و به منظور تثبيت

  :عبارتند ازبرخى اصول اين ديدگاه . ، رشد اقتصادى و رشد جمعّيت بايد صفر باشد»با ثبات«اقتصاد 
  .اين ديدگاه، به ديدگاه حفاظت از منابع معروف است. أ
  نظام حاصل از اين تفّكر، به اقتصاد سبز تيره موسوم است؛ اقتصاد با ثباتى آه از طريق. ب

  .شود وسيله ابزارهاى اقتصادى مشّوق حمايت مى استانداردهاى آالن ـ زيستى محيطى تدوين و به
  .دى، صفر و رشد جمعّيت صفر استراهبرد اين رشد اقتصا. ج
  تر جامعه هاى اخالقى چون اولوّيت بيش تر استدالل از نظر اخالقّيات طرفدار گسترش بيش. د

  هاارزش ها داراى ارزش اّولّيه هستند و آارآردها و خدمات آن اآوسيستم: همچنين معتقدند. هستند
  .ثانويه دارند

  .شود بندى مى تبه قوى طبقهاين اقتصاد از نظر درجه پايدارى در مر. ه
  »اآولوژى ژرف«اقتصادگرايى افراطى 

  هاى اقتصادى بايد با نظام: آند، معتقد است اين ديدگاه آه اقتصاد بسيار سبز را حمايت مى
  هايى با حّداقل برداشت از منابع تبديل شوند و اين فقط از سرعت و با انعطاف پذيرى به سيستم

  اليت اقتصادى، تغيير منفى در بازده اقتصادى و آاهش ميزان جمعّيتطريق آاهش در ميزان مطلق فّع
  طرفداران اآولوژى ژرف، از مجموعه به طور آامل متفاوتى از اصول اخالقى. پذيرد صورت مى
  نظام حاصل از اين تفّكر، اقتصاد بسيار سبز ناميده، و از نظر درجه پايدارى، در مرتبه. آنند پيروى مى

  ١.شود بندى مى وى طبقهپايدارى بسيار ق
  مديرّيت اقتصادى محيط زيست

  هاى سوم و ديدگاه. هايى آه گذشت، دوران ديدگاه اّول سپرى شده است امروزه از بين ديدگاه
  :گويد زاآس در اين باره مى. چهارم نيز تقريبا عملى نيستند

  هاى بوم زيستى گرايى در نظام گرايى يا تصّنع م است معيارهاى نادرست افراطى و تفريطى طبيعتالز
رها شود و به جاى آن آه تالش شود تا براى روابط ميان انسان و طبيعت، مقّررات و قواعد غير عملى
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  آه هم ازهايى براى احياى منابع طبيعى پيدا شود  و حّتى غيرضرورى وضع شود، آوشش شود تا راه
  ١آميز؛ زيستى احتياط لحاظ اجتماعى مفيد باشد و هم از لحاظ بوم

  بردارى مديريت شده از منابع طبيعى هستند؛ به همين جهت، امروزه اغلب اقتصاددانان به دنبال بهره
  سازى محيط ها، تا حّد ممكن از آلوده ر از آناى آه ضمن حفظ پايدارى منابع و انتفاع بش به گونه

  طور معمول در اقتصاد منابع و در دو محور منابع بحث استفاده بهينه از منابع به. احتراز شود
  اقتصاد. گيرد پذير و منابع تجديد شونده و به مناسبت در مباحث توسعه پايدار صورت مى پايان

  آارهاى گوناگونى ارائه شده در اين باره راه. ها است همحيط زيست اغلب درباره حّداقل سازى آاليند
  بندى آّلى، سه روش در يك تقسيم. آه برخى بر محور دخالت دولت و بعضى بر اساس بازارند 

  :توان براى حفاظت از محيط زيست معّرفى آرد مى
  روش آنترل و نظارت. أ

  ها و ه طور سّنتى سياستاين روش آه به ابزارهاى قانونى نيز موسوم است روشى است آه ب
  در اين روش، به طور معمول با وضع قوانين و قرار. گيرد قوانين زيست محيطى طبق آن صورت مى

  گر را موّظف به رعايت اى، آلوده هاى جريمه محيطى و با اجراى نظام دادن استانداردهاى زيست
   اين استانداردها يا بر٢.آنند استانداردهاى توليد، مواّد متصاعد شده، فرايند توليد و آيفّيت مى

  :آنند اصل آارايى مبتنى هستند يا از مبناى سالمت پيروى مى
  استاندارد آارايى

  اى ه تنها به صورت منع آنندهرسيدن به هدف آلودگى صفر، ن: گروهى از اقتصاددانان معتقدند
  ها اين ديدگاه بر اين عقيده است آه بين هزينه. هزينه بسيار دارد، بلكه ممكن است ضّد توليد نيز باشد

  .اى از آلودگى برسيم و منافع آاهش آلودگى بايد تعادل ايجاد آرد و به دنبال اين بود آه به سطح بهينه
  ٣.ه نهايى آاهش آلودگى و منفعت نهايى آن استاين سطح بهينه در تالقى دو منحنى هزين

  استاندارد سالمت
  اى ايجاد گر هيچ فاصله اين شاخص بين قربانى و آلوده. معيار ديگر، سالمت و زيبايى است

  آننده و نتيجه بر آه سنگينى هزينه را قربانيان تحّمل آنند، هزينه بر مصرفآند، و به جاى اين  نمى
  دانيم شاخص آارايى به تعيين دقيق ميزان مطلب ديگر اين است آه مى. گذارد گر تأثير مى سود آلوده

هزينه و منافع ناشى از آاهش آلودگى نياز دارد در صورتى آه بسيارى از منافع مهّم حمايت از
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  .شوند گيرى شوند، ناديده گرفته مى توانند اندازه محيطى، به جهت اين آه نمى زيستآاالهاى 
  آژانس. تواند به صورت ضرورت براى حمايت از آزادى انسان تعريف شود شاخص سالمت مى

سته است      اى جمعّيتتر از يك در ميليون را بر   ريسك آم ) EPA(١حمايت از محيط زيست امريكا     ول دان سيار،قابل قب از . هاى ب
  طرف ديگر، اين مؤّسسه و ديگر مؤّسسات مرآزى تمايل دارند در مقابل

  هاى هزار براى جمعّيت هاى آوچك و سه در ده هاى بيش از چهار در هزار براى جمعّيت ريسك
  ٢.بزرگ، موضع عملى اّتخاذ آنند

  ٣.بر بودن آن است ترين اعتراضات به اين شاخص، از نظر آارايى و هزينه مهم
  آارگيرى ابزارهاى اقتصادى هاى به روش. ب

  هاى زيست گذارى تر آشورهاى صنعتى، استفاده از رهيافت اقتصادى در سياست امروزه در بيش
  آارگيرى ابزارهاى اقتصادى در  روش بر مزاياى بهتأآيد اين. محيطى به طور آّلى مورد قبول است

  در روش مزبور، ابزارهاى اقتصادى به. آوشش براى اصالح رفتار بشرى از طريق نظام قيمت است
  مزيت ديگر اين ابزارها اين. شوند آار گرفته مى منظور تصحيح عدم توفيق بازار در نظام اقتصادى به

  .طور آامل هماهنگ و منطبق هستند مديرّيت، بهـسود و اصل  است آه با رهيافت هزينه
  تر بر آارآرد نظام بازار است و نقش دولت را فقط در تعيين ها تأآيد بيش در برخى از اين روش

  .ترى دارد دانند و در برخى ديگر، دولت نقش فّعال گذارى سطح بهينه آلودگى مى حقوق يا هدف
  دى را در سه گروه ابزارهاى قيمتى، مقدارى و حقوقبرخى اقتصاددانان چون وايت، ابزارهاى اقتصا

  .آنند بندى مى مسؤوليت طبقه
  ابزارهاى قيمتى از طريق ماليات يا سوبسيد بر رفتار توليد آننده يا بر توليد تأثير گذاشته، هزينه

  .دهد اختالل در آنترل آلودگى را افزايش مى
  دى، سطح قابل قبولى از آلودگى را بهطور معمول به صورت محّرك اقتصا ابزارهاى مقدارى به

  اين مجوزها، در توليد آننده ايجاد. آند وسيله تخصيص مجّوزهاى قابل خريد و فروش ايجاد مى
  تر، مقدار آلودگى را آاهش داده، مجّوزهاى خود را به آند آه با هزينه آنترل آلودگى آم انگيزه مى

  .ند، بفروشدتوليدآنندگان ديگر آه داراى هزينه باالترى هست
  در حقوق مسؤولّيت، با تعيين يك هدف آه از نظر اجتماع مورد پذيرش است، در صورتى آه

  ٤.شود توليد آننده از آن سرپيچى آند، از برخى اعتبارات مالى محروم مى
  :آنيم اآنون به برخى از اين ابزارها اشاره مى
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  راه حّل ماليات و يارانه. ١
  تواند اين آثار را به لحاظ اين آه نهاد بازار نمى: او اعتقاد دارد. اين راه حل به پيگو منسوب است

  ها تخصيص دهد و به ناچار، هميشه هزينه خصوصى و اجتماعى اين به واحدهاى موجد آن
  اى ماليات بگيرد تا بايد از بنگاه ايجاد آننده پيامد منفى، به اندازه ها متفاوت است، دولت مى تفّعالي

  همچنين ممكن است به توليد آننده مقدارى. توليد خود را در سطح آارآمد اجتماعى تقليل دهد
  ست؛ از جملهها در عمل با اشكاالتى مواجه ا اين راه حل. يارانه پرداخت شود تا هوا را آلوده نكند

  افزون بر. هاى ناشى از آن مشكل است هاى آلوده آننده و ميزان آلودگى و هزينه اين آه تعيين بنگاه
  هاى سودآور تبديل شده؛ و در بلند مّدت هاى دريافت آننده يارانه در آوتاه مّدت به بنگاه اين، بنگاه

  گذارى آنند و در نتيجه آلودگى آل رمايهيابند در صنايع آلوده آننده س هاى ديگر نيز انگيزه مى بنگاه
  .افزايش خواهد يافت

  بندى به سه قسم ماليات بر انواع گوناگونى از ماليات بر آلودگى وجود دارد آه در يك تقسيم
  ها در صورتى آه شوند و بهترين آن ها تقسيم مى محصول، ماليات بر مواد متصاعد و ماليات بر نهاده

  .يات برمواد متصاعد استتعيين آن ممكن باشد، مال
  شود و ها نيز به صورت آمك بالعوض يا وام ارزان در خيلى از آشورها اجرا مى همچنين يارانه

  :ها سه نوع هستند اين يارانه. تر است آارگيرى تكنولوژى سالم هدف از آن، ايجاد انگيزه الزم براى به
  پرداخت يارانه براى آاهش آلودگى؛. أ
  ها؛ ه وسايل آنترل آاليندهپرداخت يارانه ب. ب
  .پرداخت يارانه براى انتقال منابع آالينده به خارج از شهر. ج

  نوع ديگرى از اين ابزار، تحت عنوان سيستم وثيقه ـ پرداخت است آه اساسا ترآيبى از ماليات و
  فتبندى يا ظرف قرار دارد، حق دريا آننده آااليى آه درون بسته مصرف. رود شمار مى يارانه به

  بازپرداخت را دارد به شرط اين آه ضايعات آاال به فروشنده، يعنى مكان مجاز بازيافت
  ١.بازگردانده شوند

  فروش اجازه ايجاد آثار منفى. ٢
  )تاسطح مورد نظر دولت(ى ترى براى آلودگ آند هر آس مبلغ بيش در اين روش، دولت اعالم مى

  اين راه حل، شبيه راه حّل مالياتى پيگو است و افزون بر. بپردازد، صاحب امتياز مربوطه خواهد شد
  هاى آوچك به هاى بزرگ براى حذف بنگاه اشكال آن، با اين مشكل مواجه است آه امكان دارد بنگاه

  ٢.خريد تمام حق ايجاد آثار منفى مبادرت ورزند
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  يكى از. آنند آه اين شيوه، از لحاظ عملى بر طرح مالياتى برترى دارد بامول و اوتس استدالل مى
  دهد لودگى را آاهش مىهاى آن، اين است آه عدم اطمينان مربوط به سطح نهايى آ ترين برترى مهم

  اگر فقدان اّطالعات درباره تأثير ماليات مشّخص بر آاهش آلودگى، سياستگذاران را وادارد آه
  نامه، براى دستيابى به اين سطح، استاندارد آلودگى را به طور دلخواه تعيين آنند، در نظام اجازه

  دنبال بيشينه آردن سود ها به  شرآتافزون بر آن، با فرض اين آه. ترى وجود دارد اطمينان خاطر بيش
  افزون. گيرند آار مى ها را به آورى به حّداقل رساندن هزينه هستند، براى دستيابى به اين استاندارد، فن

  بر آن، وقتى اقتصاد، در حال تجربه توّرم باشد، انتظار است آه قيمت بازارى اجازه نامه آلودگى
  هاى مالياتى، آه تغيير نرخ وضع جديد منطبق شود؛ در حالىطور خودآار به جلو حرآت آند و با  به

  ١.گير نياز دارد به فرايند ادارى طوالنى و وقت
  ها سهميه قابل مبادله انتشار آالينده. ٣

  ورت سهميه قابل مبادله ايجاد آلودگى، اوراق بهادار آلودگى يا مجّوزهاىص اين ابزار آه از آن به
  برند، در تعدادى از آشورها از جمله امريكا، درباره آب و هوا اجرا شده قابل خريد و فروش نام مى

  .شود  اين ابزار براى آنترل فاضالب استفاده مى١٩۶٩همچنين در فرانسه از سال . است
  اى آه بيش از حّد نياز، به تصفيه آلودگى قادر آارخانه:  بدين صورت استاساس آّلى اين سهميه

  ترى براى تواند سهميه مجاز براى ايجاد آلودگى خود را در اختيار آارخانه ديگرى آه توان آم است مى
  يكى به ديگرى اعتبار. شود طور مسلم از طريق مالى انجام مى تصفيه دارد، قرار دهد و اين عمل به

  اين روش. هايى براى تسهيل اين معامالت وجود دارد در امريكا، حّتى دّالل. فروشد ى مىآلودگ
  ها آه هزينه تصفيه برايشان اندك برخى آارخانه. هاى قابل توّجهى باشد جويى تواند منبع صرفه مى

  ٢.آورند آه هزينه تصفيه بااليى دارند هايى فراهم مى جويى را براى آارخانه است، امكان صرفه
  توان معّين آرد آه بازارى براى خريد و جويى بالقّوه در هزينه سيستم را زمانى مى ميزان صرفه

  ٣.فروش مجّوزها فراهم آيد و اين اقدام به تخصيص آارآمد مجّوزها بينجامد
   تدوين حقوق مالكّيت٤زنى راه حّل چانه. ۴

  نظرّيه پيگو را مورد چالش قرار داد و اّدعا آرد آه اگر حقوق مالكّيت و انتفاع) ١٩۶٠(رونالد آوز 
  وشن، و همچنين هزينه مذاآره در رسيدن به توافق قابل اغماضبرداران از محيط زيست ر همه بهره

  وگو، معامله ميزان بهينه توانند با گفت باشد، دو طرف ايجاد آننده آلودگى و متضرر شونده مى
  .آلودگى را تعيين آنند
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  بر اساس نظر آوز، بازار قادر است در هر وضعى آه قانون تعيين آرده، ميزان بهينه توليد را تعيين
  شود، حقوق طرفين است آه چه در اثر تغيير قانون عوض مى آن. آند و اين به نوع قانون بستگى ندارد

  .يك سزاوار دريافت خسارت يا پرداخت رشوه است آدام
  تواند راه حّل هاى فراوانى شد و مواردى آه بازار نمى نظريه آوز، از زمان انتشار، نقد و بررسى

  بوآنان نشان داد آه در وضع انحصار آامل، راه حّل بازار با عوض. داده شدآارآمد را تعيين آند، نشان 
  برخى ديگر اثبات آردند اگر منحنى هزينه نهايى آلودگى نزولى، و. شدن داللت قانون يكسان نيست

  .رسيم تر از منحنى نفع نهايى باشد و آن را از باال قطع آند، به راه حّل پايدارى نمى شيب آن بيش
  تواند راه حّل آارآمد با ثباتى را ارائه  فورد نيز نشان دادند در فضاى غير محّدب، بازار نمىبامول و

  اند آه فرض ناچيز بودن هزينه رسيدن به توافق، غير واقعى آند و برخى ديگر از منتقدان اشاره آرده
  ١.يابيم است؛ زيرا در عمل، شواهد بسيارى از آن نمى

  :گويد پرمن نيز در اين باره مى
  دو شرط ديگر نيز براى امكان مؤّثر بودن. اين روش متوّقف بر وجود و شّفافيت حقوق دارايى است

  در غير اين. زنى به نسبت آم باشد هاى متأّثر از چانه يكى اين آه تعداد بخش: اين راه حل الزم است
  شرط دوم اين. زنى ممكن است از تحّقق نتيجه واقعى جلوگيرى آند ورت، هزينه و مشكالت چانهص

  طور معمول در عمل اين شرايط به. هاى درگير، معّين و سازماندهى شده باشد آه تمام بخش
  .محّقق نيست

  ين آه اغلبها وجود ندارد با ا زنى با آن هاى آينده است آه امكان چانه مشكل ديگر اين روش، نسل
  ٢.ها نيز درگير اين ماجرايند آن

  انتقادات ديگرى افزون بر وجود رقابت ناقص، و هزينه زياد انجام مذاآرات و معامالت، بر اين
  گر و فرد متضّرر شونده و رفتار قاعده وارد شده آه از جمله مشكالت مربوط به شناسايى فرد آلوده

  .استتهديدآميز 
  گسترش تكنولوژى تميز. ج

  روش اّول يعنى مراقبت و تنظيم آلودگى به عّلت رشد سريع اقتصاد و افزايش هزينه نهايى
  طور معمول به منبع همچنين استفاده از ابزارهاى اقتصادى نيز به. نظارت، با مشكالتى مواجه است
  ين آه اغلب با مشكل آمبود اّطالعات وشود؛ افزون بر ا گر تبديل مى ايجاد درآمد براى دولت يا آلوده

  اخيرا توّجه به توسعه صنايع پاك به صورت راهبرد مكّمل آنترل. باال بودن هزينه نيز مواجه هستند
:گرها در انتهاى مسير، حاميان اين راهبرد معتقدند به جاى آنترل آلوده. و نظارت، تمرآز يافته است

                                                 
 .٢۴ ـ ١٩، ص ١٧ مجّله نامه مفيد، ش پايدار،توسعه اقتصادى : آاظم صدر. 1
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  .دهد، بهبود بخشد آننده را آاهش مى هاى آلوده  نهادههايى آه آورى آارگيرى فن دولت بايد به
  :آورى تميز داراى چهار ويژگى است فن
  ذهنى نباشد؛. ١
  آورى موجود ايجاد آند؛ خدماتى با آيفّيت مشابه فن. ٢
  .هاى موجود، داراى حّداقل هزينه نهايى باشد آورى در مقايسه با فن. ٣
  ١.هاى موجود داشته باشد آورى ب رادر مقايسه با فنترين تخري از نظر آثار محيط زيستى آم. ۴
  ابزارهاى با هدف مشارآت داوطلبانه. د

  آارگيرى اين ابزارها، جلب همكارى و مشارآت مردمى براى بهبود محيط ترين هدف از به مهم
  ده از بنزين بدون سرب وهاى شخصى، استفا تر از ماشين زيست است؛ مانند تشويق به استفاده آم

  بينى ترتيبات نهادى هاى خود، اين ابزارها از طريق تبليغات و آموزش، مذاآرات، پيش تنظيم ماشين
  ٢.رسد براى محيط زيست بهتر به انجام مى

  معيارهايى براى انتخاب ابزارهاى اقتصادى
  درباره استفاده از ابزارهاى) OECD(طبق رهنمودهاى سازمان همكارى اقتصادى و توسعه 

  :توان چند معيار آّلى جهت ارزيابى ابزارهاى اقتصادى گوناگون ذآر آرد مى) ١٩٩١(اقتصادى 
  ادر باشد دامنه آلودگى و آثار سوءابزار اقتصادى بايد ق: اصل درجه آارايى زيست محيطى. ١

  .بندى آاال ارتباط دارند، آاهش دهد بردارى از منابع را آه با مسأله بسته بهره
  هايى آه اى مستمر در زمينه يافتن راه حل ابزار اقتصادى بايد انگيزه: اصل آارايى اقتصادى. ٢

  .حّداقل هزينه را در بردارند، فراهم آورد
  .پذير جامعه وارد سازد اقتصادى نبايد فشار نامتناسبى بر اقشار آسيبابزار : اصل عدالت. ٣
  .هزينه تشريفات ادارى ابزارها بايد به حّداقل رسد: اصل آارايى هزينه اجرايى. ۴
  هاى بازارى و سازمانى ابزارهاى اقتصادى بايد به آسانى در سيستم: اصل قابليت پذيرش. ۵

  .پذيرفته شوند
  ابزار اقتصادى شده بايد با اهداف تنظيمى جامعه و قوانين موجود در: ىاصل تطابق سازمان. ۶

  .سطح مّلى مطابقت داشته باشد
  هاى گزاف هاى بازيافت، مستلزم صرف هزينه با اين فرض آه طرح: هاى ارتقاى درآمد ويژگى. ٧

  ٣.است، خصوصيات درآمد براى يك ابزار اقتصادى معّين بايد مّدنظر قرار گيرند

                                                 
1

1. Perman, PP 334 - 336. 
 
  محيط: ؛ ژاك ورنيه٧٣ و ٧٢ ص محيطى، بررسى ابزارهاى اقتصادى كاهش آلودگى زيست: حسين صادقى. 2

 .١٣۶ و ١٣۴ ص زيست،
 
 .٣۵۴ ـ ٣۵۵، ص اقتصاد محيط زيست: باتمن.پيرس و اى.ترنر، دى. ك.آر. 3
 



 40

  تواند معيارهاى پيشين را محّقق سازد ها مى با توّجه به اين معيارها، استفاده ترآيبى از روش
  نظر ها در اوضاع گوناگون اقتصادى و فرهنگى متفاوت به ضمن اين آه چگونگى استفاده از روش

  آورى تميز را در واحدهاى تحت وهله اّول، دولت بايد بكوشد تا فندر هر صورت در . رسد مى
  پوشش خود گسترش داده، از ابزارهاى اقتصادى ماليات و يارانه در جهت تشويق بخش خصوصى به

  ضمن اين آه با آموزش دادن مردم و فرهنگ سازى در اين زمينه، خود مردم را در. اين آار استفاده آند
  ١.اين جهت پيشقدم سازد

  ٢اسالم و محيط زيست
  ل شده است،در اين بخش از مقاله، ابتدا بر اهّمّيتى آه دين مبين اسالم بر حفظ محيط زندگى قائ
  افكنيم؛ سپس به و نيز تأآيد بر رابطه پسنديده بين انسان و طبيعت از سوى شريعت نگاهى گذرا مى

  آنيم و منظور دريافت راهكارهاى مورد توّجه مكتب، اصولى را با توّجه به انديشه دينى معّرفى مى
  له مطرح شد، راهكارهايى راسرانجام با توّجه به اين مبانى و با استفاده از آنچه در بخش اّول مقا

  .جهت حفظ محيط زيست معّرفى خواهيم آرد
  اهّمّيت محيط زيست در اسالم

  در اديان شرقى به ويژه در مائوئيسم و آيين آنفوسيوس، نوعى سرسپردگى به طبيعت و ادراك
  .بينيم آه حائز اهّمّيت است اهّمّيت متافيزيكى آن را مى

  طبيعت را به عّلت عظمت آن، خداى خويش دانسته، در مقابلدهد بشر  قرآن مجيد نه اجازه مى
   و آلمه٣آن به سجده بيفتد و نه آن آه آن را موجودى فاقد روح بداند؛ بلكه مظاهر طبيعى را آيه

   بهها را  معرفى آرده، انسان٤گوى خداوندند، خداوند و موجوداتى داراى شعور نسبى آه تسبيح
  .خواند ها مى پرستش خالق آن

   موارد فراوانى از اهّمّيت محيط زيست در نگاهالسالم عليهمبررسى آيات قرآن آريم و روايات معصومان 
  :آنيم ها اشاره مى آند آه در ذيل به برخى از آن اسالم را به خواننده ارائه مى

   و٥ستايد  را به زيبايى مىخداوند آريم آه خود مظهر جمال و زيبايى است، سراسر گيتى. ١
  ٧.گويد  به خود تبريك مى٦براى آفرينش انسان در جايگاه اشرف مخلوقات و زيباترين زيباها،

  بردارى انسان قرار داد، طيّبات دانسته و چنين نعمتى را چه را در طبيعت براى بهره خداوند آن. ٢
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  ١.ه آرامت انسان معّرفى آرده استماي

                                                 
1 .اتبنَ الطَّيم مقْنَاهزررِ وحالْبرِّ وي الْبف ملْنَاهمحو مي آدننَا بكَرَّم لَقَد٧٠: ١٧ اسراء .و. 
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  خداوند متعالى ضمن تأآيد بر اين آه نظام هستى بر اساس صالح آفريده شده، در موارد. ٣
   در جاى ديگر نيز پس از تجويز استفاده از رزق١.آند  فساد در اين نظام نهى مىمتعّددى از ايجاد

  ى است آه استفاده نابخردانه از مواهب طبيع٢.در روى زمين فتنه و فساد نكنيد: فرمايد خداوند مى
  .بردارى از آن، از موارد فساد در روى زمين خواهد بود روى در بهره طبيعت و زياده

  آسانى را آه به تخريب مظاهر زيبايى خداوند دست زده، نظام باشكوه آفرينش را به آلودگى از
  هاى فاسد ا ناشى از اعمال انسانها و مشكالت بر روى زمين ر برند، نكوهش آرده، نارسايى بين مى

  ٤.فرمايد آه خود، دوستدار فساد نيست  و در نهايت هم مى٣آند قلمداد مى
   و اسباب خالفت را با تعليم اسماى٥خداوند انسان را جانشين و امانتدار خود معّرفى،. ۴

   و ضمن آن از او خواسته تا به آبادى امانتى آه به او سپرده٦حسناى خود برايش فراهم آرده است
  ٧. باز داردشده يعنى زمين و مظاهر آن بپردازد و آن را از هر گونه گزند و تباهى

  :فرمايد خداوند متعالى بر اساس روايتى آه از رسول گرامى اسالم نقل شده، مى. ۵
  خداوند پاك است و پاآى را دوست دارد؛ پاآيزه است و پاآيزگى را دوست دارد؛ آريم است و بخشش

  ٨.ارد؛ پس زندگى خود را پاآيزه سازيدرا دوست د
  در روايتى ديگر از پيامبر اآرم، خود دين اسالم، دين پاآيزگى معّرفى، و ضمن اين آه پاآيزگى. ۶

  هر پاآيزگى است، مختص به پاآيزگاندستور همگانى براى مردم تلّقى شده، بهشت را نيز آه مظ
  ٩.دانسته است

  هاى دينى قرار گرفته است و درختكارى، ايجاد فضاى سبز و آب روان مورد تأآيد آموزه. ٧
  بر اساس روايتى از پيامبر اآرم، سه چيز سبب روشنى چشم. اند ها تشويق شده مسلمانان به آن
  ١٠.ى سبز، آب جارى و روى نيكونگاه به فضا: دانسته شده است

  شود، در آن فرصت هر گاه نهالى در دست شما است و قيامت بر پا مى: در جاى ديگر آمده است
  در رديف...  و در روايت ديگر آاشتن درخت و جارى ساختن قنات و١١.آوتاه آن نهال را بكاريد
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  ١. مسجد شمرده شده استتعليم دانش، ساختن
  هواى تميز، آب: در روايتى از امام صادق، زندگى بدون داشتن سه چيز بر انسان گوارا نيست. ٨

  ٢.فراوان و گوارا، و زمين حاصلخيز
  آنند، ستوده و در شان فراهم مى خداوند متعالى آسانى را آه آسايش مسلمانان را در زندگى. ٩

آنند، مقابل، افرادى را آه طبيعت را آلوده، و بدين وسيله، اسباب اذّيت و ناراحتى مردم را ايجاد مى

                                                                                                                                           
 
 .۴٩٧، ص ١همان، ج . 1
 
 .١٠٧، ح ٢٣۴، ص ٧٨ ج بحاراالنوار،. 2
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  بر اساس روايت پيامبر اآرم، هر آس از راه مسلمانان، چيزى را آه باعث. سخت نكوهيده است
   چهارصد آيه از قرآن را براى او ثبترنجش رهگذران است، برطرف آند، خداوند پاداش خواندن

  ١.آند آه ثواب هر حرف آن، ده حسنه است مى
  :همچنين رسول گرامى اسالم فرموده است

  آسانى آه اماآن عمومى،: گيرند سه گروهند آه در اثر آار خود، مورد لعنت خداوند قرار مى
  را غصب) آب نوبتى(آسانى آه آب عمومى . آلوده آنندها و محّل پياده شدن مسافران را  بان سايه
  ٢.آسانى آه سد معبر آرده، مانع عبور عابران شوند. آنند

  ديد، از مرآب پياده شده، آن را از سر  هر گاه آلوخى را در راه مىالسالم عليهنقل شده است آه امام سجاد 
  ٣.داشت راه برمى

  هاى جانورى و گياهى در مناسك حج و در حرم امن احترام به محيط زيست و انواع گونه. ١٠
  شكار صيد و قطع درختان و گياهان در حالت احرام، از. شود االهى به مسلمانان يادآورى مى

   و نكته قابلشود و در صورتى آه حاجى مرتكب آن شود، بايد آّفاره بپردازد محّرمات شمرده مى
  توّجه اين است آه آّفاره تمام محّرمات احرام مبتنى بر تعّمد و قصد است؛ در حالى آه براى صيد،

  .حّتى در صورت عدم توّجه نيز بايد آّفاره بدهد
  محيطى در اسالم ها و راهبردهاى زيست مبانى سياست

  لى او در اين دنياى خاآىدر نگاه اديان االهى، انسان موجودى دوبعدى است و زمينه رشد وتعا
  توّجهى به جنبه رغم برخى از مكاتب آه به منظور تصفيه روح، بى شود؛ از همين جهت به محّقق مى

  اش ويژه، بر جنبه ماّدى انسان در آنار ُبعد ملكوتى آنند، در دين اسالم به ماّدى انسان را تشويق مى
  ميّسر دانسته است و به همين جهتتأآيد شده و اصوًال آمال واقع را فقط از همين طريق 

  هاى فراوانى درباره حفظ سالمت، و تأمين آسايش و آرامش بدن و درباره چگونگى تنظيم سفارش
  رواياتى آه در بخش پيشين درباره. رابطه انسان با محيط پيرامون وى رهنمودهايى ارائه شده است

  توان از ين بخش، خطوط آّلى را آه مىدر ا. اهّمّيت محيط زيست نقل آرديم، شاهد اين مّدعا است
  ها ها به بيان سياست آنيم؛ سپس با استفاده از آن ها در استنباط اين رابطه استفاده نمود استخراج مى آن

  .پردازيم و راهبردهاى متناسب به منظور حمايت و حفظ محيط پيرامون خود مى

                                                 
 .۵٠، ص ٧۵همان، ج . 1
 
 .٣٢۵، ص ١ ج الشيعه، وسائل. 2
 
 .۵٠، ص ٧۴ ج وار،بحاراالن. 3
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  قاعده عدالت
   عدل در١.ن و در چارچوب عدالت قرار داردطبق آيات االهى، فرايند خلقت موجودات، موزو

  از طرفى، به منظور حفظ اين. نظام هستى به معناى قرار گرفتن هر چيز در جايگاه مناسب خود است
  رآن رآين عالم هستى، خداوند متعالى انسان را به برپايى عدالت سفارش آرد و پيامبران خود را نيز

  طور آه احكام دين اسالم جهانى و جاودانه بوده، و همان. ها فرستاد به همين منظور براى انسان
  مواهب طبيعىشود، برخوردارى از  اند نيز مى هايى آه هنوز پا به عرصه وجود نگذاشته شامل انسان

  نيز به يك نسل خاص اختصاص ندارد؛ يعنى افزون بر عدالت درون نسلى، عدالت بين نسلى نيز
  ها اى از منابع طبيعى آه به نابودى آن بر اين اساس، هر گونه استفاده. جايگاه خاص خود را دارد

  هاى ّم از انساناع(ها  سازى محيط زيست شده، زندگى را براى ديگر انسان بينجامد يا سبب آلوده
  نكته قابل توّجه اين است آه در. آور است مشكل سازد، ممنوع و ضمان) موجود يا نسل آينده

  هاى دين، حقوق حيوانات نيز در نظر گرفته شده است؛ براى مثال هر گاه مصرف آب براى آموزه
  .آنيم مىآبى تلف شود، آب را به حيوان داده، تيّممم  وضو يا غسل سبب شود حيوانى از بى

  قاعده الضرر
  آس  طبق اين قاعده، هيچ٢.يكى از قواعد فقهى آه آاربرد فروانى دارد، قاعده الضرر است

  تواند فّعاليتى آه به زيان ديگرى بينجامد، انجام دهد و در صورتى آه هر گونه زيانى از او به نمى
  ديگرى وارد شود؛ گرچه اين آار او به منظور اعمال حّق خويش باشد، ضامن جبران زيان وارد شده

  محيطسازى  است؛ به همين جهت هر خانوار يا بنگاهى آه با مصرف يا توليد خود باعث آلوده
  هاى آينده پيرامون خود شود، از جهت شرعى ضامن، و در مواردى آه طرف مقابل او اجتماع يا نسل

  .باشد، دولت موّظف است به نمايندگى از عموم مردم، به ِاحقاق حّق آنان بپردازد
  الملل نيز مفاد آن با در اصل چهلم قانون اساسى نيز به اين قاعده اشاره شده و در حقوق بين

  ٣.هايى وجود دارد وتتفا
  اصل انصاف و نفع اجتماعى

  هاى ناشى از آن را نيز شود، بايد خسارت مند مى بر اساس اين اصل، هر فردى آه از فّعاليتى بهره
  مبناى اين اصل،. ليت نيز به عهده بنگاه استهاى خارجى ناشى از فّعا بر همين اساس، هزينه. بپذيرد

  برد، خسارت آن نيز بر عهده او است؛ يعنى آسى آه منفعتى مى» من له الغنم فله الغرم«قاعده مشهور 
  ٤.قرار دارد

                                                 
 ). ذيل آيه مذآورتفسير صافى(بالعدل قامت السموات و االرض :  فرمودآله و عليه اهللا صلى، در ذيل اين آيه، پيامبر اآرم ٧: ۵۵الرحمن . 1
 
، مؤسسه احياء آثار ۶٠٠، ص ۴٧ خوئى، موسوعه االمام الخوئى، جزء  الّله  تقرير ابحاث آيهمصباح االصول،: سيد محمد سرور الواعظ الحسينى. 2

 . ق١۴٢٢االمام الخوئى، 
 
 .۶٨، ص ۴٣ ش حقوق و منابع طبيعى، جنگل و مرتع،: زاده انصارى مصطفى تقى. 3
 
  الخراج«همچنين روايت نبوى مشهور . اين قاعده مستفاد از رواياتى است آه در باب رهن وارد شده است. 4

 .آن داللت داردنيز بر » بالضمان
؛ ٣٢١، ص ۵٩؛ السنن الكبرى، ٣٢١ ص روايت نبوى، سنن بيهقى، ش؛ ١٣٧٨ االولى، ة نشر اسماعيليان، الطبعحاشيه المكاسب،:      السّيد اليزدى
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  فاه عمومىاصل ر
  گريز و گونه آه در ابتداى اين قسمت نيز اشاره شد، اسالم، دين زندگى گرا است، نه زندگى همان

  هاى بيند؛ بلكه آسانى را آه از راه هاى دنيايى و سعادت آخرتى منافاتى نمى مندى از نعمت بين بهره
  آند؛ بنابراين، فراهم مىآيند، تشويق  مشروع در پى فراهم ساختن رفاه خود و خانواده خويش برمى

  ترديد رفاه مورد نظر اسالم بايد مشروع بى. آردن زمينه رفاه عمومى از وظايف اصلى دولت است
  چه در اين مقاله از رفاه مورد نظر است، عمومّيت ويژه آن باشد و به اتراف و دنيازدگى نينجامد و به

  هاى  داشتن محيط زيست سالم يكى از مؤّلفهبا توّجه به اين آه. داشتن رفاه و رفع تبعيض در آن است
  اى رفاه آند آه با هر فّعاليتى آه به گونه رود، اين اصل اقتضا مى شمار مى برقرارى رفاه در جامعه به

  . قانون اساسى نيز تأآيد دارد۴٨بر اين مسأله، اصل . سازد، برخورد شود عمومى را مختل مى
  اصل منع از اختالل نظام

  اعده، هر سياست يا فّعاليتى آه انجام يا ترك آن به مختل شدن نظم جامعهبر اساس اين ق
  بردارى از مشترآات و مباحات در نظام بينجامد، حرام و ممنوع است؛ براى مثال، با اين آه بهره

  اقتصادى اسالم مجاز شمرده شده است، هر گاه بر اثر ازدياد جمعّيت و فراوانى استفاده از اين منابع،
  ، مختل...بردارى از آن مرتع يا ع مشترك از بين برود يا آسيب جّدى ببيند و در نتيجه، نظام بهرهآن منب

   قانون اساسى نيز ضمن برشمردن انواع۴۴در ماّده . شود شود، اين آزادى مشروع محدود مى
  .مالكّيت، به اين نكته اشاره شده است

  اصل حاآميت دولت
  در. تر اصول پيشين نيازمند حاآمّيت دولتى مقتدر است به منظور داشتن ضمانت اجرايى، بيش

  هاى بخش خصوصى، در صورتى آه مالكّيت يا نظام اسالمى، ضمن احترام به مالكّيت و فّعاليت
  هاى اقتصادى اين بخش به زيان عمومى يا اختالل نظام بينجامد، دولت موّظف است آزادى فّعاليت

  طبيعى است آه محدوديت. قرارى اصول پيشين اتّخاذ آنداو را محدود، و راهكارهايى را جهت بر
  همچنين برخوردارى از حّق مالكّيت و يا. آزادى افراد نيز بايد سنجيده و در حد ضرورت باشد

  ريزى درست، زمينه آورد تا با برنامه تر منابع طبيعى، اين امكان را براى او فراهم مى نظارت بر بيش
  بديهى است چنين برخوردارى.  و عادالنه از مواهب طبيعى را فراهم سازدبردارى بهينه مدّبرانه، بهره

دولت به معناى تصّدى مستقيم خود دولت نيست؛ بلكه بر اساس مصالح عمومى و اوضاع زمانى و
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  ١.آند هاى تصّدى، مشارآت با بخش خصوصى يا واگذارى به آن را اختيار مى مكانى، يكى از راه
  راهكارهاى حفظ محيط زيست در اسالم

  اه آدميانهر گ. هاى دينى در صدد تربيت انسان و جهت دادن او در طريق بندگى خدا است آموزه
  الّلهى را بپمايند، مشكالت فراوان زيست محيطى آه ها عمل آنند و راه و رسم خليفه به اين آموزه

  ديگر را رعايت ها حقوق يك بندد؛ براى مثال، هر گاه انسان اآنون با آن مواجه هستيم، رخت بر مى
  طلبى، حرص وآز، ز زيادتبردارى از مواهب طبيعت راه اعتدال را پيش گرفته، دست ا آنند؛ در بهره

  اديان االهى افزون بر جهتگيرى آّلى. يابند اسراف و اتالف بردارند، همين دنياى خود را بهشت مى
  براى رسيدن انسان به نقطه اوج آمال و انسانّيت، راهكارهايى عملى در متن دين دارند تا جوامع در

   بتوانند محيطى به نسبت سالم داشته، ازهاى دينى، هر سطحى از ايمان به خداوند و عامل به فرمان
  .هاى متخّلف جلوگيرى آنند تجاوز انسان

  .توان در دو محور به رابطه انسان با طبيعت توّجه آرد گفته، مى با توّجه به اصول پيش
  چگونگى استفاده از منابع طبيعى: محور اّول

  ها را تحت تصّرف آفريده و آنبردارى انسان  بدون ترديد، خداوند اين مواهب را به منظور بهره
  ها و زمين قرار دارد، استفاده چه در آسمان انسان قرار داده است و اصوًال هدف نهايى از آفرينش آن

  شايسته انسان از اين منابع است؛ بنابراين، ديدگاه افراطى حمايت از محيط زيست آه هر گونه
  هاى قرآن سازگار نيست؛ داف آفرينش و آموزهآند، با اه وسيله انسان را نفى مى تصّرف در طبيعت به

  دهد آه اصل عدالت و رفاه عمومى نشان مى. هايى است اّما اين استفاده از منابع، داراى محدودّيت
  اين مواهب به يك صنف و قبيله و حّتى نسل خاص اختصاص ندارد؛ بلكه متعّلق به همه مردم و

  پذير يا تخريب منابع ارى آه به تهى سازى منابع پايانبرد ها است؛ بنابراين، هر گونه بهره همه نسل
  تجديدپذير بينجامد، طبق اصول پيشين و نيز بر اساس قاعده الضرر و منع از اختالل نظام ممنوع، و
  وظيفه دولت است آه از آن جلوگيرى آند و خود نيز از داشتن چنين سياستى بپرهيزد؛ البّته زمانى آه

  ترى از اين منابع استخراج، و منافع آن توان به مقدار بيش پذير زياد باشد مى قيمت جهانى منابع پايان
  .آار گرفت برند، به هاى بعد نيز از آن سود مى هاى زير بنايى آه نسل گذارى را در سرمايه

  تر منابع با توّجه به اين آه در نظام اسالمى، دولت، مقتدر و داراى اختيارات فراوان است و بيش
 يا در مالكّيت آن يا اداره و سرپرستى آن به نمايندگى از مردم در اختيار آن قرار دارد، تدبيرطبيعى نيز

                                                 
  :سعيد فراهانى: ك.وسيله دولت اسالمى، ر بردارى از اين منابع به هاى بهره ز شيوهتر ا براى اّطالع بيش. 1

 . ش١٣٨١، مؤّسسه نشر و انديشه معاصر، ٨۵ ص هاى اقتصادى در اسالم، سياست
 



 48

  پذير است؛ هاى بعد امكان بردارى از اين منابع و در نظر داشتن منافع عموم مردم و حّتى نسل بهره
  ر باشد؛ بلكه اصلدا بردارى از اين منابع را عهده البّته مقصود اين نيست آه دولت خود تصّدى بهره

  اّولّيه در نظام اسالمى اين است آه استفاده از منابع به خود مردم واگذار شود و دولت فقط با وضع
  ها، مصالح و منافع عموم را دنبال آند و فقط در منابعى آه منافع قوانين مناسب و دّقت در اجراى آن

  ى نيست، با رعايت اصولمّلى مقتضى تصّدى دولت است يا امكان واگذارى به بخش خصوص
  .آند بردارى اقدام مى پيشگفته خود به استخراج و بهره

  جلوگيرى از آلودگى محيط زيست: محور دوم
  در ابتداى اين بخش، اهتمام دين اسالم را به پاآيزگى طبيعت و حفظ محيط زيست برشمرديم؛

  گ شدن آن شود، از نگاه انديشهبنابراين بديهى است آه هر چه سبب از بين رفتن اين زيبايى يا آم رن
  آور است؛ پس وظيفه هر انسانى در وهله اّول و وظيفه دولت دينى ناروا، و در مواردى حرام و ضمان

  هاى در وهله بعد، اين است آه در حفظ پاآيزگى محيط پيرامون خود بكوشند و از ارتكاب فّعاليت
  ها و طبيعت تدوين شده؛ ط خداوند، انساناصوًال وظايف دينى انسان در ارتبا. آالينده بپرهيزند

  هاى اخالقى، به منظور حفظ و تقويت رابطه انسان با يعنى برخى از تكاليف دينى و سفارش
  ها به رابطه او با ديگران ارتباط دارد؛ مانند خانواده، بستگان و ساير آفريدگار او است و بعضى از آن

  بديهى است هر. تباط او با طبيعت و جانوران و گياهان استها نيز در باره ار ها، و گروهى از آن انسان
  ترى خواهد داشت؛ تر شود، درباره دو محور ديگر نيز اهتمام بيش چه رابطه انسان با معبودش نزديك

  آند و در صدد تخريب طبيعت و گاه به ديگران ستم نمى يعنى انسان خداشناس و پرهيزگار هيچ
   و جانورى نخواهد بود؛ همچنان آه اهتمام و توّجه به ديگرهاى گياهى آسيب رساندن به گونه

  .شود تر به خداوند مى ها و محيط زيست، به عبودّيت انسان افزوده، سبب نزديكى بيش انسان
  ها اى با رابطه او با انسان گونه هاى انسان در طبيعت، به نكته قابل توّجه اين است آه فّعاليت

  هرگاه آسى آبى را آلوده آند، از يك طرف با دستور شرع درباره پاآيزگىمرتبط است؛ براى مثال، مثًال 
  ها را ها مخالفت آرده و از طرف ديگر سبب تضييع حقوق ديگران شده و اسباب اضرار به آن آب

  هاى بسيارى از اين نسل و ويژه اگر اثر اين آلودگى فراگير باشد و انسان به. فراهم ساخته است
  .تر خواهد بود ل شود، به مراتب گناه آن بزرگهاى بعد را شام نسل

دولت بر اساس اصل رفاه عمومى و به لحاظ اين آه داشتن محيطى پاآيزه از ضرورترين امور در
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  رفاه است، وظيفه دارد زمينه انجام اين مهم را فراهم سازد؛ بنابراين، يكى از اصول محورى در
  هايى را  در حّد امكان است و در آنار آن نيز مكانسازى محيط هاى دولت، پرهيز از آلوده فّعاليت

  ها را از هر ها به منظور تفريح و آسايش مردم اختصاص دهد و آن ها وپارك ها، جنگل مانند گردشگاه
  همچنين در واگذارى منابع طبيعى جهت فّعاليت بخش خصوصى، همواره. نوع آلودگى حفظ آند

  هاى مستمر و تنظيم ابزارهاى اجرايى مؤّثر د با نظارتاصل، حفاظت از محيط مورد نظر است و باي
  ها، همچنين در جايگاه مدافع حقوق همه مردم و جلوگيرى از ضرر رساندن به آن. در انجام آن بكوشد

  .هاى بخش خصوصى را همواره مورد نظارت دقيق قرار دهد ساير فّعاليت
  دگى برشمرديم، دو موضوع بايددر استفاده از ابزارهايى آه در بخش پيشين جهت آاهش آلو

  ها ها با مبانى و اصولى است آه در اين بخش به آن موضوع اّول سازگارى اين روش: مورد توّجه باشد
  ها بايد با اصل عدالت و انصاف سازگارى داشته باشند و سبب اشاره آرديم؛ به طور مثال اين روش

  نبه آارايى و عملى بودن اين ابزارها با توّجه بهنكته ديگر، توّجه به ج. زيان بر فرد يا گروهى نشوند
  .وضع خاّص آشور خودمان است

  به جهت اين آه توّجه به محيط زيست در فرهنگ دينى نيز پشتوانه غنى دارد، يكى از مؤّثرترين
  ها، فرهنگ سازى در اين زمينه و محسوس آردن تهديدهاى جّدى ناشى از تخريب منابع براى روش

  اى آه خود مردم در اين جهت پيشگام شده، ضمن اين آه رفتار خود را طبق اين گونهمردم است؛ به 
  در اين باره همچنين تقويت فرهنگ. توّجه نباشند دهند، درباره رفتار ديگران نيز بى فرهنگ شكل مى

  .سازى جهت اجراى آن ضرورت دارد امر به معروف و نهى از منكر و زمينه
  ها در سطح ُخرد ها و ريخت وپاش رفى و پرهيز جّدى از اسرافجهت دادن درست به الگوى مص

  سازى محيطى و پرهيز از آلوده و آالن، يكى از محورهاى جّدى در مديريت درست منابع زيست
  گرايى است آه به سرعت، ترين تهديدى آه وجود دارد، از ناحيه مصرف محيط است؛ زيرا بيش
  .برد طبيعت را از بين مى

  هاى درست و جلب اعتماد مردم، يكى ديگر از دولتمردان در آنار سياستگذارىرفتار دولت و 
  هاى آنان هماهنگى محورهاى مورد تأآيد است؛ زيرا تا وقتى مردم بين رفتار دولتمردان وسياست

  .شود و در اين صورت، بهترين راهكارها هم مؤّثر نخواهد افتاد نبينند، اعتمادشان جلب نمى
  آورى تميز را در واحدهاى تحت پوشش خود گسترش داده، ايد بكوشد فندر اين جهت دولت ب

.از ابزارهاى اقتصادى، چون ماليات و يارانه جهت تشويق بخش خصوصى به اين آار استفاده آند
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  شود، در جلب آورى مى هايى آه به اين منظور جمع ها و جريمه شّفاف بودن موارد مصرف ماليات
  . مؤّثر استاعتماد مردم و همدلى آنان

  در مجموع با توّجه به اين معيارهاى اقتصادى مطرح شده در بخش قبل و نيز اصول مذآور در
  آورى تميز، هاى حفظ محيط زيست، مانند گسترش فن اين بخش، استفاده ترآيبى از برخى روش

  انه با لحاظآارگيرى برخى از ابزارهاى اقتصادى چون ماليات و يار استفاده از مشارآت مردم و نيز به
  .شود ها سفارش مى توّجه به موارد مصرف آن
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  ها نوشت پى


