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   بر محور عدالتپايدارتوسعه 

*فرد  فراهانيسعيد

  كيدهچ

گرايـي و    گي كـه نتيجـه تبليـغ و تـرويج مـصرف           يـافت   شدن و توسعه   پيامدهاي منفي صنعتي  
 وداختـه   را به خطر انرشد و توسعهاستمرار  ، استهاي سكوالر بوده طلبي در دامان نظريه  تكاثر
ثبت آن يعني رفاه و برخورداري از مواهـب االهـي           هاي قابل توجهي از مردم را از آثار م          بخش

  .ده استكرمحروم 
اسـاس   كـه خلقـت جهـان بر        در اين مقاله با تبيين عدالت به معناي گسترده آن ادعـا شـده             

ديگر بـر     انسان، طبيعت و جامعه انساني با خداوند و با يك          گانه  عناصر سه روابط  عدالت بوده و    
 بـه   هبـا توجـ   نيـز   يافته در دامان مكتب اسالم       هاي تربيت   انسانمحور عدالت ترسيم شده است و       

  .نظر خداوند متعال را استمرار بخشند توانند توسعه و رفاه مورد وبي ميخ بهاين روابط 
هاي ضمانت اجراي عدالت در اسـتفاده از  سازوكارضمن برشمردن  ، مقاله در بخش ديگر  
لتي مقتدر كه منابع طبيعي در مالكيـت يـا           دو ،كه در نظام اسالمي   كند    منابع خدادادي، ادعا مي   

هاي قـانوني از جانـب شـرع بـراي كنتـرل و              ست و با در اختيار داشتن اهرم       ا تحت سرپرستي او  
تواند توسعه پايدار بر محـور عـدالت     به خوبي مي،منابعاين برداري از   نظارت بر چگونگي بهره   

  .  تحقق بخشدرا
، منـابع   ، منـابع طبيعـي    ويني، عـدالت تـشريعي    تك توسعه پايدار، عدالت     :واژگان كليدي 

  .پذيري ثبات، انعطافمحيطي،  زيست
                                                                 

 .علمي پژوهشگاه فرهنگ انديشه اسالمي عضو هيأت *
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  مقدمه

اقتـصاددانان بـزرگ كالسـيك در       . قدمت رشد و توسعه به اندازه دانـش اقتـصاد اسـت           
چگـونگي پيـشرفت     در   وانـد     بـوده توسـعه    همه اقتـصاددانان     ، هجدهم و نوزدهم   هاي  سده
اي سـنتي در      گونـه  هـا بـه     هـا و ملـت      ه مـادي انـسان     رفـا  پيشرفت و . اند  ها سخن گفته    ملت

شـمار    بهن متقدم   اقتصاددانامطالعات  هاي مهم      و از زمينه   ،هاي اقتصادي جاي داشته     پژوهش
اي بـا نتـايج و        مالتوس، استوارت ميل و كارل ماركس همگي تا اندازه        ريكاردو،  .  است رفته

ي كوشش آگاهانه، نهـادي     اعه به معن  توس ،اينبا وجود    ؛اند  پيشرفت اقتصادي سروكار داشته   
ريـزي متمركـز و       شده از اوايل قرن بيستم، ابتـدا در كـشورهاي داراي برنامـه             ريزي  و برنامه 

دنبال آن و پس از پايان جنگ جهاني دوم مورد توجه اغلب كشورهاي آسيايي، افريقـايي                 هب
  .و امريكاي التين قرار گرفت

 توسعه معـادل بـا رشـد فيزيكـي و بـه معنـاي               ،1970قابل توجه است كه تا اوايل دهه        
بـرداري از      به مفهـوم بهـره     طور عمده   بهانباشت سرمايه مطرح بود و در كشورهاي اروپايي         

  .منابع طبيعي كشورهاي مستعمره و گشودن بازارها براي منافع آن كشورها بود
مـد و   اسـي پديـد آ     تجديـدنظر اس   ،، در رويكردهاي علمي به توسعه     1970از اوايل دهه    

ماننـد نهادهـا،     شد كه تغييرات در عوامل غيركمي       فراگردي در نظر گرفته     اقتصادي،     توسعه
بهبود آمـوزش و بهداشـت، و توجـه بـه سـرمايه             . گيرد  ها و فرهنگ را هم در برمي        سازمان

  . انساني كنار سرمايه فيزيكي حاصل اين تحوالت بود
ام آن، منـابع طبيعـي نقـش اساسـي در           كه از ابتداي طرح توسعه به معناي عـ         رغم اين  به
رشـد فزاينـده   . هاي اخير از توجه جدي به آن غفلت شده بود         گيري آن داشت، تا دهه      شكل

 پيامـدهايي در عرصـه محـيط زيـست و منـابع         ، بـود  آوري   فن اقتصادي كه ارمغان پيشرفت   
ر خـاص و    طو  صاددانان و دانشمندان اكولوژي به     نگراني اقت  باعثتدريج   هطبيعي داشت كه ب   

اني و ايجاد اخـتالل  هاي حياتي و حيو رفتن گونه  از بين . دشطور عام    بيشتر ارباب معرفت به   
رفـتن    زن، از بين  اُشدن زمين در اثر آسيب اليه        محيطي، آلودگي هوا و گرم     در چرخه زيست  

ـ     ،پذير  پذير و در معرض خطر قرارگرفتن منابع تجديد        منابع پايان  وجـود   ه بخشي از نگراني ب
گيـري شـده    الً رشدي كه با چنين سرعتي جهت      اين نگراني از اين جهت بود كه او       . مده بود آ

تواند هدف رفـاه و آسايـشي را          كه چنين رشدي نمي    تواند باشد ضمن اين     است، پايدار نمي  
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از طرف ديگر، افزايش شكاف طبقـاتي       .  فراهم كند  ،كه براي رسيدن به آن طراحي شده بود       
دوستان   عدالتوجود آمده بود نيز نگراني       هدي كه در عرصه اقتصاد ب     هايي ج   رغم پيشرفت  به

گونـاگون  بـين طبقـات     . 1: د آمده اسـت   پديشكاف طبقاتي در سه محور      . را برانگيخته بود  
  . وناگونگهاي  بين نسل. 3 نسل؛ گوناگونبين كشورهاي . 2كشور؛ 
له اقتـصادي   أسـي مـس   عدالتي موجود پيامد اين حقيقت بود كـه اقتـصاددانان، در برر             بي

صورت خاص نداشـتند و بـراي        ي و عدالت بين نسلي به     طور كلّ  أله عدالت به  توجهي به مس  
 فيزيكـي از جملـه   طور كامـل  بههايي    رسيدن به رشد مهم بود كه آن را با شاخص          فقطآنان  

كه توزيع ايـن توليـد يـا         سنجيدند بدون توجه به اين      ي يا درآمد سرانه مي    توليد ناخالص ملّ  
ايـن گفتـه لـوئيس      .  درآمدي چگونـه بـوده اسـت       گوناگونهاي    درآمد بين طبقات يا دهك    

تأكيد بر اين ادعـا اسـت   » له ما رشد است نه توزيع     أد كه مس  كراشاره   ابتدا بايد « كه   )1955(
  ).22 ص: 1377زاكس، (

رونـد  يكي ديگر از ابعاد قابل توجه در         صورت  توسعه پايدار به   شد   باعثها    اين نگراني 
  .تحوالت توسعه مورد توجه قرار گيرد

 اصـل تحقـق توسـعه، در جهـت          صورت   ضمن تأكيد بر اصل كارايي به      ،در اين مرحله  
.پايداري آن بر دو نكته اساسي توجه شده است

در  محيط زيست احترام به    ،ادعاى طرفداران توسعه پايدار    نكته مورد توجه در      نخستين 
برخـورداري عمـوم مـردم از مواهـب و      .ادى اسـت  جزء جدانشدنى از توسعه اقتص    جايگاه

برداري از منابع طبيعـي دومـين      در بهره  ويژه  بههاي آينده     منافع توسعه و توجه به منافع نسل      
  .استنكته قابل توجه در بحث توسعه پايدار 
 .انـد    يافتـه ديگر ارتباط    صورت قابل توجهي با يك      به  دو ويژگي عدالت و محيط زيست،     

ي بـا توزيـع درآمـد       ياند كه در سـطح جهـان، كـشورها          نشان داده ) 1998 (توراس و بويس  
 50طور مشابه در يك بررسـي از      به. تمايل دارند برابرتر، به كيفيت باالتري از محيط زيست        

هاي با نابرابري در توزيع قـدرت   در دولتيافتند كه ) 1999(ايالت امريكا، بويس و ديگران   
محيطي بيـشتري وجـود      فشار زيست با دقت كمتر، و در نتيجه       محيطي    هاي زيست   بيشتر، سياست 

از  )Morello - Frosch, 1997( فـراش  -وسيله مورلـو  سطح محلي بههمچنين در يك مطالعه در . دارد
وضعيت كه در سطح باالتري از تبعيض در        نواحي  كاليفرنيا، نشان داده شد     ايالت   در   نواحي
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 .درا دارايني از خطر آلودگي هوا درآمد، طبقه و نژاد هستند، سطح باالتر

 ، كـرده  بر برتري عدالت بر محيط زيست تأكيد         ) 2001( ميدلتون و كيف     افزون بر اين،  
عـدالتي    محيطي، بلكه با بي     توسعه نه با ناپايداري اقتصادي زيست      و زوال    تحليل :اند  و گفته 

اعي عادالنـه و    هـدف اجتمـ   صـورت      اين تأكيد بر انصاف بيشتر بـه       .شود   مي آغازاجتماعي  
 كه اگـر جامعـه بـراي سـطح بيـشتري از برابـري اجتمـاعي و                  داردمطلوب با اين تصديق ارتباط      

  (Agyeman, 2003).ت جهان پايدارتر، احتماالً محقق خواهد شد ، اهداف بلندمدبكوشداقتصادي، 
 ده كـه  شـ اي ترسـيم      گونـه   اسالم هماهنگ با نظام تكوين، به       نظام اقتصادي  :ما معتقديم 

 پايداري توسعه را كه از تخريب محيط زيست از يك طـرف و  دربارهدغدغه و نگراني بشر  
هـاي     نـسل  و موجـود    هاي  نسل(هاي قابل توجهي از صاحبان اصلي منابع          محروميت بخش 

 در نيـز     را  و رفاه عمومي را كه برخورداري معنوي       ،است برطرف  ناشي   از سوي ديگر  ) آتي
 روابط انسان بـا خداونـد، طبيعـت و جامعـه انـساني              ،اين نظام در  . دكن  تأمين مي  گيرد  برمي

منظور ايجاد ضـمانت     گيرد و به    افراط و تفريطي شكل مي    براساس عدل و عاري از هرگونه       
و نيـز   » قاعـده اتـالف   « و   »قاعده الضـرر  «ي چون   ، سازوكارها جهت تحقق سالم اين روابط    
  .بيني شده است اصل حاكميت دولت پيش

 معنـايي گـسترده دارد و در عـدالت در توزيـع و يـا                ،ه در اين مقالـه    عدالت مورد توج  
بودن جهان خلقـت، و       به معناي متعادل     عدالت تكويني،  ؛شود  نمي منحصر عدالت در قوانين  

 هـدف  جهتاي كه بتوانند در    گونه برخورداري همه مخلوقات از ظرفيت متناسب با خود به        
 همه چيز به اندازه آفريده شده و هيچ نقصاني          اندر اين مع  . باشد   مي نهايي خود حركت كنند   
 زمينـه  ظـرف رشـد و تكامـل انـسان وجـود نـدارد و                صـورت    بـه   در خلقت اوليه جهـان،    

عدالت تشريعي و عدالت جزايـي نيـز كنـار عـدالت     . شدن توسعه پايدار محقق است   بالفعل
  .كند تكويني و مكمل آن، از اين هدف حمايت مي

ها را     ضمن بيان ويژگي اساسي آن، آن      ،تبيين توسعه پايدار پرداخته   ابتدا به   در اين مقاله    
 اصـول و قواعـد    ،  هـاي دينـي     براسـاس آمـوزه   سـپس   يم و   كنـ   بر محور عـدالت تبيـين مـي       

هـا     و با استفاده از آن     ،استخراج كننده پايداري براساس عدالت را در شريعت اسالم          تضمين
  .كنيم توجه خود را اثبات مي فرضيه مورد
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ريف پايداريتعا

هـر  . سازد  مواجه مي تعاريف بسيارى از توسعه پايدار      ما را با    ،  ادبيات موجود مراجعه به   
 البتـه وجـود     كـرده اسـت؛    جهتي از توسعه پايـدار تأكيـد بيـشتري           ، بر يك از اين تعاريف   

 ؛باشـند   مغاير  در اين زمينه نيز سبب شده است برخي از تعاريف با هم              هاي متفاوت   ديدگاه
هاى توسعه   هاى بسيار متعصب با سياست      اكولوژيست ،ديدگاه اقتصاد محورى   از   مثالبراي  

 كه بـا    فقط راهبردي ها   از ديد آن  . كه براساس استفاده پايدار از مواهب طبيعى باشد مخالفند        
 در ديـدگاه    هـا  برخالف آن .  از لحاظ اخالقى قابل حمايت است      ،حداقل توسعه همراه باشد   

 و خط مـشى     نظريهگران معتقدند كه مفهوم پايدارى سهم اندكى در         لمحورى، ساير تحلي   فن
ت فقـط بـه      رشد پايدار در درازمد    راهبرد حفظ   ،از ديدگاه جهانى   .كند اقتصاد فعلى ايفا مى   

داردبستگى رف هزينه كافى ص.
ترين تعريف از پايدارى، تعريفى است كه كميـسيون جهـانى محـيط زيـست و                  متداول 

  .  ارائه داده است∗(WCED)  )1987 (توسعه
هـاى آتـى در تـأمين     زدن بـه توانـايى نـسل       نسل حاضر را بـدون لطمـه       هاي  نيازمندياى كه    توسعه

   .)p.43 : WCED, 1987 (دكن رده مىنيازهاى خود برآو
:دده ه ميئگونه ارا تعريف خود را ايننيز دار سازمان ملل پايكميته توسعه 

 كيفيت زندگي ، بودهمربوط  كاالها و خدماتي كه به نيازهاي اوليه        افزايش پايدار در توليد و مصرف      
پراكنـدن   برداري از منابع طبيعي و مواد سمي و كار بايد همزمان با كاهش بهره    اين. دهند  را ارتقاء مي  

∗∗.سازدهاي آينده را دچار مخاطره ن  در چرخه زندگي باشد تا نيازهاي نسلها ها و آالينده زباله

  :اند هاي بعد به قدري توجه شده كه گفته  تعاريف، بر حقوق نسلدر برخي از
هر نسل بايد منابع آب و هوا و خاك را خالص و بدون آلودگي، همانند زماني كـه ايـن منـابع بـر                         

اد يونسكو، به نقل از پرمن،      منبع اسن  (، براي نسل بعد باقي گذارد     دهكراند حفظ     روي كره زمين بوده   
   ).108  ص:1382

                                                                 
∗  World Commission on Environment and Development. 
∗∗ The International Institute of sustainable development, The Commission on Sustainable Development, The 

International Work Programme on Changing Consumption and Production Patterns adopted in the 

Commission’s third session 1995. An Internet Reference,  http://iisd.ca/susprod. 
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 ي تعهد جهت حفـظ منـافع جهـاني تعريفـ          صورت   اين تعريف را براي پايداري به      سولو
و  ،دهكـر  را تعـديل     پيـشين  به همـين جهـت برخـي تعريـف           ؛داند  روان ولي غيرممكن مي   
   .)همان (اند ها براي نسل آينده دانسته پايداري را حفظ فرصت

 و بر حفظ ذخـاير      ،ردهبرخي از تعاريف نيز بر چگونگي استفاده از منابع طبيعي اشاره ك           
  .)106  ص:همان(اند  آن منابع يا درآمد پايدار آنان تأكيد ورزيده

هـاي زيـست محيطـي        بعضي از اقتصاددانان محيط زيست نيز پايداري را بيشتر از جنبه          
  :اند  و در تعريف پايداري گفته، نگريسته

 و توانـايي مقابلـه      هـا    وضعيتي اسـت كـه حـداقل شـرايط بـراي ثبـات اكوسيـستم               ،وضعيت پايدار 
  .)116 ص: همان(ها را در طول زمان فراهم كند  اكوسيستم با شوك

  تعريف عدالت

 عدالت بيشتر به معناي عدالت توزيعي و گاهي نيز بـه معنـاي              ،گرچه در ادبيات موجود   
 .اي اراده شـده اسـت        معنـاي گـسترده     در اين مقاله از عدالت،     ،ها تعبير شده    برابري فرصت 

ل در حـوزه تكـوين، محـور خلقـت جهـان را تـشكيل داده و عـدالت                   حله او عدالت در و  
قـق و بقـاي ايـن مجموعـه متعـادل            مكمـل و ضـمانت تح      صورت  تشريعي و جزايي نيز به    

  . استگفتار بزرگان   ورواياتيات قرآن و اين معنا مستفاد از آ. شده است  بيني پيش
  : دسينو اهللا مصباح در تعريف عدل مي تآي

يكي رعايـت حقـوق ديگـران و ديگـري     : توان دو مفهوم خاص و عام در نظر گرفت         مي براي عدل 
  .)193 ص: 1372  مصباح يزدي،(باشد  دادن كار حكيمانه كه رعايت حقوق ديگران هم از مصاديق آن مي انجام

  :يدگو  در معرفي عدالت ميυ از فرمايش حضرت عليفاده نيز با استمعرفتاهللا  تآي
. منظور از توازن هم همان تناسـب اسـت        . ايجاد توازن در جامعه است      اجتماعي،  مقصود از عدالت    

 تناسب به معناي اين است كه هـر چيـزي در جـاي خـودش و در محـدودة مناسـب جـاي بگيـرد            
  .)55 ص: 1383معرفت، (

  عدالت محور تكوين

 هايي تشكيل شـده      است كه خود از زيرنظام     اي منظم   جهان هستي مجموعه   ،در اين نگاه  
هـا را تـوازن و تناسـب          دهنده ايـن نظـام     ها و نيز اجزاي تشكيل      آن  كه ويژگي مشترك همه     
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 وظـايف و    بـارة  سـخن در   ،اهللا استادي، در اين قسم از عدالت       تبه تعبير آي  . دهد  تشكيل مي 
كه  نظام آفرينش و اين      بلكه محور بحث،   ؛تكاليف االهي بر بندگان و پاداش روز جزا نيست        

   .)147 ص: 1379  استادي،(س عدل استوار است اسااين نظام بر
 عـدالت را در تناسـب دانـسته و قرارگـرفتن موجـودات در               ، سياسـت  ارسطو در كتاب  

  اخـالق  او در كتـاب   . دهـد    اساس مفهوم عدالت را نزد وي تشكيل مي        ،ها  جايگاه طبيعي آن  
   .)118 ، ص1  ج:1377كاتوزيان، (كند  كنار عدالت طبيعي ياد ميخود از عدالت قانوني 

.)66 ص: 1380جمشيدي، (عدالت را نوعي تناسب و تعادل در امور دانسته است  افالطون نيز
 عـدالت را قـراردادن هـر چيـز در        روايتـي از اميرمؤمنـان    از  استاد مطهري با اسـتفاده      

توازن باشد، بـاز از معنـاى       كند كه حتي اگر معناي عدالت          و اشاره مي   ،جايگاه خود تعريف  
چـرا ؟   .  بيـرون نيـست    )171 ، ص 235حكمـت    :1368 رضـي، ( » حقه حقٍ  ذى  كلّ اعطاء«

 توازن اجتماع به اين است كه حقوق همه افراد رعايت بشود، حق اجتماع هم رعايت بشود               
).330  و329  ص،1 ج: 1373مطهرى، (

   :يدگو آملي نيز مي  اهللا جوادي آيت
 و  ، مشترك معنـوي   ،عدل . ... دارد در بستر هستي جريان      ،عدل اگرچه مفهوم ارزشي است    

   .)200 ص: 1381جوادي آملي،  (دارد گرچه مصاديق متفاوتي ؛ست اهمه اقسام آن به يك معنادر 
 هرچه را براي سـازمان هـستي الزم         ،داند كه خداوند     عدل در آفرينش را به اين مي       وي

  :ش نهاددر اختيار براي هدفداري آن ضرورت داشت  راگاه هرچه بود، به آن اعطا كرد و آن
طَى كُلَّ شَيي أَعنَا الَّذبى رده ثُم خَلْقَه 50 ،)20 (طه( ء(.   

  .گاه هدايت كرد  و آن؛ است كه هر چيزي را آفريدنپرورگار ما آ
  :دنويس  كهف مي33همچنين با استفاده از آيه 

اغ داراي گوهر عدل است      عدل در ساختار هستي هر چيزي نهاده شده و همه آفرينش و از جمله ب               
اي است كه در نظام هستي به آنان سپرده شـده   دن بر طبق وظيفهكر ها به معناي عمل و عدالت در آن 

عنوان عنصري از اين مجموعه      كند، به    خلقت انسان نيز براساس آنچه خداوند متعال اشاره مي         .است
  .منظم مطابق با همين گوهر است

 اكوفَس ي خَلَقَكالَّذلَكد7 ،)82 (انفطار(  فَع(.  
  .ست گردانيد و به عدل سامان داد خداوند تو را آفريد را
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 :همـان (دار اين وظيفه است        ويژگي انسان اين است كه عالوه بر تكوين، از لحاظ تشريع نيز عهده             
  ).211 - 207 ص

گونـه   مند و بـدون هـيچ      ها، خورشيد و ماه را منظم، ضابطه        آفرينش آسمان  ، قرآن مجيد  
   :فرمايد  مى،نقص دانسته

ملـك  ( ىكن هر قدر در پى يافتن نقصان در خلقت بنگرى، درماندگى و زبونى بيشترى را تجربه مى               
.)4 و 3، )67(

، )55( رحمـن ( وضَع الْميـزَانَ  والسماء رفَعها و  ذيل تفسير آيهتفسير صافيهمچنين در 
، 4 ج: ق1405ي، ئاحـسا  (امـت الـسموات و االرض  و با استناد به حديث نبوي بالعدل ق   ) 7

  :  آمده است)103 ص
 حقـه حتـى انـتظم أمـر     حـقٍ   ذيوفى كلّ  مستعد مستحقه و وضع الميزان العدل بأن وفر على كلّ       و

. بالعدل قامت السماوات واالرض  العالم واستقام كما قال
هـا   ندازه الزم استفاده و فاصـله     يعني در خلقت جهان رعايت توازن و تعادل شده است، هر چيز به ا             

هـا و زمـين بـر          نيز آمده است كه آسـمان      گيري شده است، چنانچه در فرمايش پيامبر اكرم           اندازه
  ).107 ، ص5 ج: ق1416فيض كاشاني، (اساس عدل استوار گرديد 

   و تقنينر تشريعمحوعدالت 

با نظـامي احـسن      خلقت عالم هستي را براساس عدالت و         يطور كه خداوند متعال    همان
 همچنين قانونگذاري براي هدايت و سعادت انسان طبق همـين اصـل بـوده و                ،دهكراستوار  

 بـه همـين     ؛مطابق فطرت آدميان و با در نظرگرفتن توان و ظرفيت آنان صورت گرفته است             
.  سير تكاملي داشـته اسـت       جهت نيز فرايند مستمر ارسال پيامبران همراه با تكامل نوع بشر،          

 ، از جمله سيسرون از دانشمندان رومي      ؛خورد  له در كالم دانشمندان نيز به چشم مي       أاين مس 
    :گويد او مي .داند دن مطابق قوانين طبيعي ميكر عدالت را عمل

هـا   عدالت عبارت از قانون طبيعي است و اين قانون همه جا تغييرناپذير، ابدي و براي همـه دولـت              
وسـيله   بودن نيازمند هماهنگي با قانون طبيعي هستند كـه بـه           دالنههمه قوانين براي عا   . آور است  الزام

همچنين سنكا رواقي متأخر رومي نيز موضوع عـدالت را بـا تكيـه بـر دو                 . خداوند مقرر شده است   
له اساسي يعني توجه به طبيعت و قانون طبيعي، و ضـرورت خيرخـواهي بـراي ديگـران قابـل                    أمس

هر جا  . آزاد خواه برده باشند يا      ؛كند كه براي آدميان مفيد باشم       طبيعت به من امر مي    : داند  بررسي مي 
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 گونـاگون ود قوانين در ابعاد      بين خ   كه دهد  مي    توجه دقيق در عرصه قانونگذاري نشان      
عبارت ديگر مجموعه قوانين تشريعي براي انسان   به.وجود داردنيز عدالت به معناي عام آن   
هـاي    مجموعه دهنده نظامي جامع و فراگير است كه خود از زير          همانند نظام تكوين، تشكيل   

تـصادي اسـت    اق ها، عرصه از جمله اين عرصه  . شود  هاي فرعي تشكيل مي     منظمي در عرصه  
هاي توليد، توزيـع و مـصرف         اين نظام، خود در حوزه    . دهد  كه نظام اقتصادي را تشكيل مي     

  . دشودهد تا هدف مطلوب تأمين  ها را شكل مي روابط اقتصادي انسان  صورتي متوازن، به
ها و با چنين نظـامي        نكه قانونگذاري مطابق فطرت انسا     ادعاي ما اين است به لحاظ اين      

 توسـعه پايـدار تحقـق       ،نـد كنها طبق اين قوانين عمـل         ، در صورتي كه انسان    تهصورت گرف 
توليـد و     مدترين خـط    آبهترين و كار  . شود  صورت بهينه استفاده مي     يعني از منابع به    ؛يابد  مي
امكان واردشدن در عرصه توليـد ثـروت و اسـتفاده از            . گيرد   مورد استفاده قرار مي    آوري    فن

كـس مـورد ظلـم و تعـدي قـرار       ه فراهم است و از اين جهت هيچمنابع خدادادي براي هم  
 از منـافع آن  ،در فرايند توليد هر كس به اندازه تالشي كـه در ايـن فراينـد داشـته    . گيرد  نمي
حقـوق  . ر كار نخواهد بودروي د  اسراف، اتراف و زياده؛در عرصه مصرف  . شود   مي مند  بهره
هـاي بعـد نيـز         و مصالح نـسل    استرد احترام   حياتي اعم از جانوري و گياهي مو      هاي    گونه

چگونـه ممكـن اسـت      وضـعيتي   در چنين   . هاي فعلي خواهد بود     نهمواره مورد توجه انسا   
  . قرار گيردمحيط زيست تخريب شود يا پايداري توسعه مورد سؤال 

  عدالت جزايي ضامن تحقق توسعه پايدار

سـمت   گيري بـه    ص ضمن جهت  ر خا طو طور عام و دين اسالم به       عت به يشرجا كه    از آن 
كه هميشه افرادي بـرخالف جهـت        ها، واقعيات را نيز در نظر دارد و با توجه به اين              مطلوب

هـايي بـه منظـور ضـمانت اجرايـي       ها و پـاداش     مجازات ،كنند  فطرت اوليه خود حركت مي    
 عالم ها كه برخي در اين دنيا و برخي نيز براي    اين مجازات . قوانين در نظر گرفته شده است     

 احتمالي از تعادل در همه ابعاد و        ياه   انحراف  جلو تواند  به خوبي مي  ،  بيني شده  آخرت پيش 
حرمت ظلم به ديگـران     . دبگير كه حاصل آن تحقق توسعه پايدار است          را در عرصه اقتصاد  
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  .پردازيم ها براساس اصل عدالت مي به تبيين آن ،هاي توسعه پايدار اكنون با بيان ويژگي

  هاي توسعه پايدار ويژگي

 اجرايي برخي كشورها، بر نكات قابـل        هشده و همچنين تجرب    با توجه به تعاريف مطرح    
  :يمكن توجه براي رسيدن به پايداري تأكيد مي

 فتگييا توسعه. 1

 تا از پايداري    است ويژگي و به تعبيري الزمه توسعه پايدار، تحقق خود توسعه            نخستين
عدي است كـه مـستلزم تغييـرات اساسـي در سـاختار              جريان چند ب   ،توسعه. آن سخن رود  

كن   تسريع رشد اقتصادي، كاهش نابرابري و ريشه         ي، نهادهاي ملّ   طرز تلقي مردم،    اجتماعي،  
توسعه در اصل بايد نشان دهد كه مجموعه نظام اجتماعي هماهنـگ            . تكردن فقر مطلق اس   

هاي اجتماعي داخـل نظـام، از حالـت           هاي افراد و گروه     با نيازهاي متنوع اساسي و خواسته     
 ص  : 1378تـودارو،   ( سـوق يابـد      ،نامطلوب به زندگي كه از نظر مادي و معنوي بهتر است          

دادن افـراد درون      ي ديده شده و هدف آن سوق      م اجتماع ظار ن  توسعه د  ، در اين تعريف   .)23
شـود كـه      اين هدف زماني محقق مي    . است) وضعيت مطلوب (سمت تعادل    هاين مجموعه ب  

 رسـيدن بـه ايـن       جهـت در  مد و   آصورت كار   ني، فيزيكي و طبيعي در دسترس به      منابع انسا 
  .تخصيص داده شوندهدف 

گونـه افـراط و تفريطـي در          كـه هـيچ    مد از منابع طبيعي به معناي اين است       آاستفاده كار 
گونه انحصار و    وران براساس عدل باشد و هيچ        رفتارهاي بهره  .استفاده از آنان صورت نگيرد    

 مديريت بر منـابع كـه نـوعي از سـرمايه انـساني              .تكاثري در استفاده از آنان صورت نگيرد      
ايگاه مناسـب خـود     ساالري، مديران توانا در ج       و براساس اصل شايسته    ،مد بوده آ كار ،است

ـ  مد بر آمورد استفاده قرار گيرند و افراد ناتوان و ناكار         هـاي مـديريتي تكيـه نزننـد در           ست پ
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 كه خداوند متعال تمـام آنچـه را بـراي          بودن منابع طبيعي و اين      با توجه به وافي    ،صورت اين
   .توسعه محقق خواهد شد  يقين، رفاه بشر الزم بوده آفريده است، به

 خود را نـشان     ،ديمكر  ارائه ناي عام آن به روشني در تفسيري كه از توسعه         عدالت به مع  
گرايـي و نيـز رشـد كمـي در توليـد          با مـصرف   ا توسعه در اين معن     كه بديهي است . دهد  مي

رفـتن    بـين طبقـات درآمـدي و نيـز از بـين     فراواني ولو به قيمت ايجاد شكاف       ناخالص ملّ 
اي بـراي رفـاه     مقدمـه ،يـافتگي در ايـن تفـسير    توسـعه . يستهاي آتي سازگار ن  حقوق نسل 

برگيرنده ابعاد معنوي نيز خواهـد بـود و    عمومي است و رفاه موردنظر مكاتب االهي نيز در      
 نه گرفتار دسـتاورد رشـد خودسـاخته خـود شـده و دچـار بحـران                   انسان در بستر توسعه،   

يانه، بلكـه بـا     معنويت و به دنبال آن بحران هويت و نه گرفتـار زهـد خـشك و روح صـوف                  
 . كند ي، در مسير عدالت، طي طريق ميآخرتبرخورداري از مواهب دنيا در كنار آينده روشن 

 محيط زيستسالمت . 2

 زيرا حتـي    ؛ محيط زيستي سالم و جلوگيري از تخريب آن است         ساختن   گام دوم، فراهم  
محيطـي،   بـدون داشـتن چنـين        ،در صورتي كه بتوانيم رشد اقتصادي را نيز محقـق سـازيم           

 ،هاي توسعه پايـدار      يكي ديگر از ويژگي    ؛ بنابراين ؛ نخواهد شد  فراهماسباب آسايش انسان    
اين ويژگي در ادبيـات     . هاي آن است    حيطي و رعايت شاخص   م  توجه اكيد به مسائل زيست    

 توسعه  ، كه كنار عدالت بين نسلي در بسياري از منابع         دارداي اهميت     توسعه پايدار به اندازه   
 .تعريف كرده استنيز را پايدار 

در استفاده درست ها  اين آموزه. وان به چشم مي خورد   انيز فر ديني  له در ادبيات    أاين مس 
ت منـع   شـد   و از هرگونـه تخريـب محـيط زيـست بـه            از منابع زيست محيطي تأكيد دارند     

ها   آنبه   و گاهي    ،دهكر عناصر زيست محيطي توجه       به قرآن كريم با عنايت خاصي    . كنند  مي
  .كنيم له اشاره ميأهايي از توجه قرآن به اين مس  نمونه، بهدر اين قسمت.  استخوردهسوگند 

 سراسـر گيتـى را بـه زيبـايى          ،خداوند كريم كه خود مظهـر جمـال و زيبـايى اسـت            . 1
اشـرف مخلوقـات و زيبـاترين       در جايگـاه    و در خلقت انـسان       .)7 ،)32 (سجده( ستايد مى

.)14 ،)23 (مؤمنون( گويد ك مىخود تبريبه ) 3، )64 (تغابن( زيباها
و از جمله پرندگان، حيوانـات      وجود دارد،    هرچه در اين عالم هستى       يخداوند متعال . 2
 و سـتارگان و درختـان را نيـز          دانـد    مي گوى داراى شعور و تسبيح   را  ... ها و درياها و    و كوه 
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 در  الميـزان  از جملـه در تفـسير        ؛اين مطلب در روايات فراوانى نيز يادآورى شده است        
 :آمده است روايتى از امام صادق

: ها بزنند و فرمود صورت آن كه مردم به ان را داغ كنند، و اينكه چارپاي نهى كرد از اين رسول خدا
 44، ذيل آيـه     166 ، ص 13  ج :1363طباطبايى،  ( گويند زيرا چارپايان هم خدا را به حمد تسبيح مى        

.)اسراء
 و بديهى است  كرده، به مظاهر طبيعت سوگند ياد       بارها در قرآن كريم     يخداوند متعال . 3

.)شمس، ضحى و تين (دارداعتبار بااليى نزد خداوند هميت و  اكه متعلق سوگند
 متناسـب و      خلقت اوليه جهـان،     براساس تبييني كه از عدالت در تكوين صورت گرفت،        

در چرخـه زيـست    ) گياهـان  جـانوران و  (هـاي حيـاتي       بدون هيچ نقصي است و همه گونه      
هاي مختلـف    گونهبرداري  هماهنگي در بهره. متناسب و به ميزان ضرورت آفريده شده است  

 اگر جانوران بـراي     براي مثال،  ؛كند از طبيعت طوري است كه آسيبي به تناسب آن وارد نمي          
كنند، همـين گـاز كـه بـراي           ادامه حيات نياز ضرور به اكسيژن دارند و گاز كربنيك دفع مي           

وجـود  . هاي گياهي مايه حيات اسـت        براي گونه  ،جانوران و از جمله انسان خطرناك است      
 محافظي براي كره زمين، هماهنگي بين جاذبه و گريز از مركز و هزاران              صورت  به  ه ازن، الي
 برگ گوچكي از كتاب بزرگ آفرينش است كـه بـر قـدرت، حكمـت، علـم و       ،له ديگر أمس

  :دهند ها به تناسب و توازن مجموعه هستي گواهي مي عدل االهي، و به تبع همه آن
    اتاومس عبي خَلَقَ سـنْ                   الَّذـلْ تَـرَى مرَ هـصالْب جِعفَار تنْ تَفَاوانِ ممي خَلْقِ الرَّحا تَرَى فاقًا مبط 

  .)3 ،)67 (ملك(فُطُورٍ 
و  اخـتالف   گونه خداى بخشايشگر هيچ  در آفرينش آن . همان كه هفت آسمان را طبقه طبقه بيافريد 

بينى؟ و نقصانى مى  بنگر، آيا خلل  باز. بينى تفاوتى نمى
محيطي داراي    همه موجودات، گياهان و عناصر چرخه زيست      همچنين در حقوق اسالم،     

نتيجه اين تأكيدها و رهنمودهاي حقوقي و     . ول است ؤها مس    آن در برابر  و انسان    هستندحق  
نتيجـه  ( ري از ايجاد عـدم تعـادل در آن اسـت          محيطي و جلوگي     حفظ تنوع زيست   ،اخالقي
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تمـام  . عادل قابـل تحليـل اسـت   تاين اين ويژگي نيز براساس اصل     و بنابر  ؛)عدالت تشريعي 
منظـور حفـظ ايـن       تالف، اسراف و اصل نظارت دولت بـه       قواعد بازدارنده همانند حرمت ا    

  .تعادل است
پذيري انعطاف. 3

كننـدگان از آن   ها و موانعي از جانـب محـيط و نيـز اسـتفاه       در مسير پايداري، نارسايي 
گونه موانـع     ظرفيت جامعه در واكنش به اين      ،هاي توسعه پايدار    ويژگي يكي از    .آيد  پيش مي 

م بـراي تـرميم يـا       نظـا پـذيري يـا قابليـت         طبيعي تحميلي است و به تعبيري ديگر انعطـاف        
.ت استهاي كوتاه يا بلندمد نظمي وري در بي نگهداري سطح بهره

رار تعادل موجود    استم جهتدر  پيشين   اين ويژگي نيز همانند ويژگي       ،صورت روشن  به
ذيري قابليـت نظـام   پ  انعطاف،گونه كه در توضيح آن گذشت   در عناصر طبيعت بوده و همان     

  .ها يا برگرداندن وضعيت به حالت تعادل است منظور مقابله با عدم تعادل محيطي به زيست
هاي اخالقي، حاكي از توجه خاص به اين ويژگي          تأمل در قواعد، احكام الزامي و آموزه      

 در برابـر وضـعيت    پـذيري      و اصوالً يكي از رموز جاودانگي شـريعت خـاتم انعطـاف            است
 در محورهـاي    ت اين مطلب ضمن اعتراف به ثبات شريع       ؛ البته فردي، زماني و مكاني است    

در ارتباط با موضوع مقاله، كافي است به ساختار مالكيت در اسالم توجـه              . اساسي آن است  
 را در پي داشته پايدارينقض شمردن، در مواردي كه  مالكيت خصوصي، ضمن محترم. كنيم
 مـانع از    نينجاميـده، مالكيت دولتي منـابع طبيعـي، بـه انحـصار دولتـي             . دشو محدود   باشد؛
بودن برخي از منابع نيز با نظارت دولت كنتـرل           مباح. شود  برداري بخش خصوصي نمي     بهره
 حفظ محـيط زيـست و       بارهر در همچنين دو نهاد مهم امر به معروف و نهي از منك          . دشو  مي

. دهد نيز پايداري توسعه مؤثر خواهد بود و بار سنگين نظارت دولت را كاهش مي
ثبات. 4

 به معناي استمرارداشتن ارمغـان توسـعه در   ، اين ويژگي كه در خود توسعه پايدار نهفته 
از فراينـد    منظـور اسـتفاده مـداوم      ظرفيـت الزم را بـه       جامعه     يعني   ؛زمان طوالني است   تمد 

مولـدان و بيلهـارز،     ( هاي شديد داشته باشـد       بدون دگرگوني   آن، يا تغيير  طبيعي   هاي  سيستم
  .)385 ص: 1381
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هـاي فراوانـي       نتيجه آمـوزه   ، تعادل وضعيتاستمرارداشتن فرايند توسعه يا حفظ آن در        
  .است كه در شريعت مقدس به همين منظور مورد تأكيد قرار گرفته است

عدالت. 5

 مفهوم  ،گيرد   ويژگي پنجم توسعه پايدار مورد توجه قرار مي        صورت  بههوم عدالت كه    مف
 جهـت  نيز در    ا عين حال توجه داريم كه اين معن       در. خاص عدالت يا عدالت توزيعي است     

 عالم خلقت و قرارگرفتن هر چيـز در جايگـاه           همان عدالت به معناي عام يعني تناسب كلّ       
  .مناسب آن است

فلسفه پذيرفتن خالفت پـس      ت اقتصادى همين بس كه حضرت على      در اهميت عدال  
شدن مردم به دو طبقه سير سير و گرسنه گرسنه           هم خوردن عدالت و منقسم      از عثمان را به   

:فرمايد كند و مى ذكر مى
 و ظَـالمٍ  كظَّةِ علَى يقَاروا أَالَّ الْعلَماء علَى اللَّه أَخَذَ ما و النَّاصرِ بِوجود الْحجةِ قيام و الْحاضرِ حضُور لَوالَ

.)3  خ،11  ص:1376 شهيدى،( .أَولها بِكَأْسِ آخرَها لَسقَيت و بِهارٍ غَا علَى حبلَها لَأَلْقَيت مظْلُومٍ الَسغَبِ
 حجت شد، و اگر نبود كه  اگر گردآمدن مردم نبود، واگر نبود كه با اعالم نصرت مردم، بر من اتمام           

گروهى پرخور كه از بس     : شوند جا كه مردم به دو گروه تقسيم مى        خداوند از دانايان پيمان گرفته آن     
ها نبود، من افسار مركب خالفـت را          اگر اين  .اند و گروهى گرسنه و محروم       كرده »ترش«اند،   خورده

. نداشتمكردم و كارى به كارش انداختم و رهايش مى اش مى روى شانه

اند كه اگر مسلمانان بـه اصـل عـدالت           بر اين نكته تأكيد ورزيده      افزون بر اين، امامان   
رود و   وفادار باشند و آن را در جامعه رعايت كنند، مشكل فقر و بيچارگى مردم از ميان مـى                 

:فرمايد مى امام باقر. يابند همه به آسايش و رفاه دست مى
.)123 ص ،11 ج:ق1408محدث نوري،  (شدند نياز مى شد، بى ى اگر ميان مردم عدالت اجرا م

تـر   كند كه عدالت از عسل شيرين       روايتى ديگر، ضمن تأكيد بر اين مسأله، يادآورى مى         
 ،1  ج :ق1365كلينـي،   (  كنـد  داند، آن را اجرا مـى      است و فقط كسى كه عدالت را نيك مى        

پذير  ط در سايه نظام امامت امكان     لت فق  اين حديث بدين حقيقت كه اجراى عدا       .)541 ص  
اجراى عدالت را سبب آثار   نكته جالب توجه اين است كه معصومان . كند است، اشاره مى  

:فرمايد مى  حضرت على. اند معنوى فراوان نيز برشمرده
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.)320 ص  ،11  ج:ق1408 ،محدث نوري (شود  مىدوچندان با اجراى عدالت، بركات خداوند 
:فرمايد ز مىني  امام باقر

 سـازد  فرستد و زمين بركت خود را آشكار مـى          در اثر اجراى عدالت، آسمان روزى خود را فرو مى          
.)568 ص ،3 ج: ق1365، كلينى(

 عـدالت در برخـورداري از       ، بيشتر مورد توجه است    ،از بحث عدالت      اين مقال  رآنچه د 
 بيـشتر منـابع طبيعـي را در          منظـور تحقـق عـدالت،       بـه   دين مبين اسالم،  .  طبيعي است  منابع

كار را   در قرآن كريم، به صراحت فلسفه اين      . مالكيت يا تحت نظارت دولت قرار داده است       
راي سـرپيچي   اي خاص دانسته و مكافاتي سخت ب        جلوگيري از تكاثر ثروت در اختيار طبقه      

  : ده استكر ترسيم  از اين هدف،
      هولسلَى رع اللَّه ا أَفَاءنْمم بِيلِ            أَهنِ الـسابينِ واكسالْمى وتَامالْيى وي الْقُرْبذلولِ ولرَّسلو لَّهلِ الْقُرَى فَل

 اللَّه  كَي لَا يكُونَ دولَةً بينَ الْأَغْنياء منْكُم وما آتَاكُم الرَّسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانْتَهوا واتَّقُوا اللَّه إِنَّ                 
  .)7، )59 (حشر(شَديد الْعقَابِ 
 و متعلق بـه  ]او  [پيامبر  د، از آن خدا و از آنكرها عايد پيامبرش  دارايى ساكنان آن قريه    آنچه خدا از 

تا ميان توانگران شـما دسـت    است راه ماندگان  و يتيمان و بينوايان و در]وى  [خويشاوندان نزديك 
 آن را بگيريد و از آنچه شما را بـاز داشـت، بـاز     به شما داد،]او  [  ا فرستاده دست نگردد و آنچه ر به

 .سخت كيفر است ايستيد و از خدا پروا بداريد كه خدا

 سـاخته همچنين با تشريع نهادهاي احيا و حيازت، راه را براي اسـتفاده همگـان فـراهم                 
 بـراي  از منـابع،     كه نظارت دولت را جهت كنترل استفاده بخش خـصوصي          است ضمن اين  

  .تضمين تحقق عدالت در اين حوزه ضرور دانسته است
ها براي همـه       و بر برابري فرصت    ،كه به حقوق افراد نسل توجه       همچنان ،در اين تشريع  
ـ اسـت ا  نيـز بـه روشـني پيـد    كه از آيه پيـشين  چنانـ   تأكيد شده است  حقـوق و مـصالح    

  .هاي آينده نيز مورد توجه قرار گرفته است نسل

  كننده پايداري در اسالم اصول اعتقادي تضمين

هـاي    شريعت اسالم، تربيت انسان و تقويت بنيانويژه بهگيري اوليه مكاتب االهي و    جهت
 ويژه  هبخش قابل توجهي از دوران رسالت خود را ب          پيامبر اكرم  كه   چنان ؛ست ا اعتقادي او 



 

 در جايگـاه  ر دامان مكاتب االهي،     شده د  انسان معتقد و تربيت   . در مكه به اين مهم پرداخت     
اي سـامان     گونـه  د را با عناصر ديگر اين جهان، به        رفتار خو  ،ترين عنصر جهان هستي     اساسي

 تضييع حقـوق همنوعـان، تخريـب محـيط زيـست و      دربارهگونه نگراني را    دهد كه هيچ    مي
. ناپايداري توسعه به همراه نخواهد داشت     
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رابطـه   چگـونگي    دربارهي شريعت   چارچوب كلّ 
 انـسان در  ،در ايـن چـارچوب  . انسان با خداوند، طبيعت و جامعه انساني شكل گرفته است     

شود كه در رأس بـاالي آن خداونـد قـرار دارد و در دو رأس ديگـر                    مركز مثلثي تصوير مي   
  .ندهستجامعه انساني و طبيعت 

وميت و تدبير    رابطه خداوند با جامعه انساني و طبيعت، رابطه خالقيت، قي          ، مثلث  اين در
رابطـه جامعـه    . بودن است  ها با خداوند، رابطه عبوديت و مخلوق        در مقابل رابطه اين   . است

سوي ديگـر   .  يعني طبيعت مسخر جامعه انساني است      ؛انساني و طبيعت رابطه تسخير است     
ف و ي يعنــي جامعــه انــساني نيــز وظــا؛وليت و امانــت اســتؤايــن رابطــه دوطرفــه، مــس

رابطـه انـسان   . نگرد  امانت االهي ميصورت  به آن به   و .د طبيعت دار  ابردر بر هايي    وليتؤمس
رابطه بنـدگي       و طبيعت،  د عضوي از جامعه انساني، با خداون      در جايگاه در مركز اين مثلث،     

  .  احسان و عدالت خواهد بود وليت و با ساير افراد جامعه رابطه تعاون،ؤو مس
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ـ         در برابـر وليت انـسان  ؤمـس . ط حـاكم اسـت  عدالت به معناي عام آن بر همه ايـن رواب
 بـه تخريـب آن       شـود مـسخربودن طبيعـت بـراي او،          طبيعت و نگاه امانت به آن سبب مـي        

انـسان در مكتـب     . بـرداري از آن بپـردازد       نينجامد و فارغ از هرگونه افراط و تفريط به بهره         
هـاي    افراطي اسـت كـه هرگونـه اسـتفاده از طبيعـت و گونـه              گرايان    اسالم، نه مانند زيست   

كنند و نه چون اقتصادگرايان كه رشـد اقتـصادي را بـه قيمـت                 جانوري و گياهي را منع مي     
كه با   ها اعم از اين     همچنين رابطه انسان با ديگر انسان     . دهند  تخريب محيط زيست اجازه مي    

هـا و منـاطق متفـاوت         كه در نـسل    ا اين يكنند    نسل و در يك قلمرو زندگي مي      ها در يك     آن
 انـسان در  ،براسـاس ايـن تفكـر   . نيز براساس عدالت و نفي ظلم تعريف شـده اسـت           باشند
از طرفـي رابطـه او بـا        . هاي فراواني مواجـه اسـت       برداري از منابع طبيعي با محدوديت       بهره

 از طبيعـت    هـايي دربـاره اسـتفاده او         محدوديت هايش  مان و انجام فر   ستخداوند، عبادت ا  
د و از   كنـ  مانند حرمت اسراف و اتالف منابع و عدم تخريب محيط زيـست را گوشـزد مـي                

شود رفتار او با همنوعان خود براساس تعاون، رحمت و            مي باعث همين رابطه    ،طرف ديگر 
  . دشوعدالت برقرار 

باط هاي ديني قابـل اسـتن       در اين قسمت با اشاره به برخي از اصول اعتقادي كه از آموزه            
گونه كه اساس اوليه جهـان هـستي بـر عـدالت              همان : درصدد بيان اين مدعي هستيم     ،است
ان در دامـان مكاتـب االهـي و تحقـق           يافتن انـس    در صورت تربيت   ،)عدالت تكويني  (است

  .  توسعه پايدار را ثمر خواهد داد عدالت تشريعي، و در صورت لزوم اجراي عدالت جزايي،
  عي و عدم كميابي بالقوهاصل كفايت منابع طبي. 1

هاي آينده كه برگرفته و متأثر از افكـار           برخالف تصور بدبينانه به وضعيت معيشت نسل      
، در اعتقادات اسالمي، منابع به اندازه كافي        استو عقايد مالتوس و ديگر اقتصاددانان بدبين        

قق اين هدف،   بديهي است كه تح   . نيز رفاه عمومي افراد جامعه وجود دارد       براي حيات بشر و   
  .ه كرداشارتوان به استفاده درست و عادالنه از اين منابع  داراي ملزوماتي است كه از جمله مي

 بـر   ذيـل طـور مثـال دو آيـه          به ؛ن مورد تصريح قرار گرفته است     آله در آيات قر   أاين مس 
  :كند هاي االهي تأكيد مي فراواني نعمت

   .)34، )14 (ابراهيم(ن تَعدوا نعمت اللَّه الَ تُحصوها وآتَاكُم من كُلِّ ما سأَلْتُموه وإِ  
  رَةً وظَاه همعن كُملَيغَ عبأَسنَةً  واط20 ،)31 (لقمان(ب(.  
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هـاي     بخـشي از نعمـت     ،هاي فراوان   يات نيز توجه داده شده كه اين نعمت       آدر برخي از    
 و در صـورت شايـستگي       دارد ي قـرار   متعال هاي آن نزد خداوند     اي است كه گنجينه     گسترده

   :ها ارزاني خواهد داشت  آنهها را ب  خداوند اين نعمت،مردم و جوامع
  ن شَيإِن ملُومٍ وعرٍ مإِلَّا بِقَد ا نُنَزِّلُهمو نُهنَا خَزَائنْدإِلَّا ع 21 ،)15 (حجر( ء(.  

  .ز مؤيد اين مطلب است وارد شده نيرواياتي كه درباره زمان حضرت مهدي
  :كند كه فرمود  نقل مي ابوسعيد خدري از پيامبر اكرم

 مـشابه آن    ،شوند كـه هرگـز پـيش از آن           مي مند  بهرهاي از نعمت      گونه هب  امت من در زمان مهدي    
 كنـد   هايش هيچ فروگـذار نمـي       بارد و زمين از روييدني      درپي بر آنان مي     ، آسمان پي  اند  مند نبوده   بهره

  .)37 ، ح83 ، ص51 ج: ق1403  ي،مجلس(

  اصل خالفت انسان در روي زمين. 2
و جهـان را در تـسخير او        ،  دهكـر  انسان را خليفه خود در زمين معرفـي          ي،خداوند متعال 
  :قرار داده است

ن فَضْلتَغُوا متَبلو رِهبِأَم يهف الْفُلْك رِيتَجرَ لحالْب خَّرَ لَكُمي سالَّذ تَشْكُرُونَاللَّه لَّكُملَعو 12 ،)45 (جاثيه( ه(.   
 خداوند كسي است كه دريا را مسخر شما قرار داده است تـا در آن كـشتيراني كنيـد و از فـضل او               

  . شايد سپاسگزاري كنيد؛گيرد  بهره
 بلكه نوعي اسـتفاده همـراه بـا هـدايت           نيست؛بر طبيعت   مطلق  تسخير به معناي تسلط     

ر انسان بدانيم يعني بگوييم انسان بر طبيعـت مـسلط اسـت و               را مسخّ  هر گاه طبيعت  . است
اي بـه     كـه عـده    اي را   خرده طور ضمني   به ، آن روا دارد   دربارهتواند   هر كاري را بخواهد مي    

آميز اديان   كه تخريب محيط زيست ناشي از نگاه سلطه         مبني بر اين   اند   اديان گرفته  هاي  آموزه
 اما به معناي دوم اين است كه        ؛)1382هات،  (ايم    پذيرفتهاست  االهي براي انسان به طبيعت      

طبيعت قابليت هدايت و در مسير استفاده بهينه قرارگـرفتن را دارد و بـشر ايـن توانـايي را                    
 ،اصطالحه  بكند و ب استفاده  الزم  به اندازه  هاي طبيعي  دارد كه با قدرت فكري خود از پديده       

از خود مقاومتي نشان    جهت  دست بشر است و در اين       طبيعت از اين لحاظ همانند موم در        
طـور    بهد كه خداوند    كراي را به سلطه پدر بر فرزندش تشبيه          توان چنين سلطه   مي. دهد نمي

پذيري و قابليت تربيت را در انسان قرار داده است و اين هرگز به معناي                 اين هدايت  فطري
  .تواند با فرزندش بكند اين نيست كه پدر يا معلم هر رفتاري را بخواهد مي
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 هر گاه به حال خـود رهـا شـود بـه              است، هاي طبيعي خداوند   كي از نعمت  كه ي  باران  
 آن  ، اما در صورت هدايت آن و در مـسير صـحيح قـراردادن             ؛دانجام  تخريب مسير خود مي   

  .)267 - 262  ص:ق1416عال، وب(شود   از تخريب آن نيز جلوگيري مي، از آندرستضمن استفاده 
 بر همين اساس است كه هرگونه استفاده مسرفانه از اين منابع و نيز تخريب    طور دقيق   به

 خليفـه خداونـد بـر روي زمـين          در جايگـاه  ده است و انـسان      شها ممنوع     آنبردن    از بين و  
 ،و نيـز براسـاس همـين تفكـر      د  كنـ  انفاق    خدا مأموريت يافته بخشي از اين اموال را در راه        

 ؛آيـد   اري انحصارگرايانه از طبيعت و تضييع حقوق ديگران بـر نمـي           برد  انسان در صدد بهره   
يـا بـه    هـاي ديگـر قـرار دهـد            اختيار انسان  بلكه حاضر است بخشي از دسترنج خود را در        

  :بينند  هاي بعد مي د كه نتيجه آن را نسلاقدام كنهايي  فعاليت
 يهينَ فتَخْلَفسلَكُم معا جمقُوا مأَنف7 ،)57 (حديد (و(.  
  . كرده، انفاق كنيد]ديگران[    آن، جانشين]استفاده از  [  و از آنچه شما را در  

  داري انسانتاصل امان. 3
  امانت در اختيار گرفته و وكيـل خداونـد در امـوال        صورت  بههاي االهي را        انسان نعمت 

توانـد    مـي  نبايد تصور كند كه مالكيت و تصرف او در اموال مطلق اسـت و                ، بنابراين است؛
اين مطلـب از آيـات قـرآن و روايـات بـه             .  هرگونه تصرفي را انجام دهد     ،بدون محدوديت 
  .شود خوبي استفاده مي
ن مم مآتُوهو ي آتَاكُمالَّذ 33، )24 (نور(الِ اللَّه(.  

  .و از آن مالى كه خدا به شما داده است به ايشان بدهيد
  :فرمايد مي امام صادق

  .)93 ، ص8 ج: 1363 طباطبايي، ( يضعه عند الرجل ودايع  المال مال اهللا
  .باشد صورت امانت در نزد انسان مي خداوند قرار دارند كه به) حقيقي(همه اموال، در مالكيت 

 كه در    است شده مكتب اسالم، همواره در صدد رعايت حقوق ساير كساني          انسان تربيت 
 .دكن  ق جانوران و گياهان را نيز تضييع نمي       استفاده از منابع طبيعي سهيم هستند و حتي حقو        

كـه   شود ضمن ايـن  هاي خداوند مي   مد و پايدار از موهبت    آ استفاده كار  باعثها،    كه همه اين  
 سـبب افـزايش بركـات خداونـد         ا اشاره شد، ايمـان و تقـو       تر  پيشاساس سنت االهي كه     بر
  . دكر خواهد دوچندان  دو مسير از پايداري را، مؤمنانوسيله به رعايت حقوق ، بنابراينشود؛ مي
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  هاي طبيعي  بودن ثروت اصل همگاني. 4
هـاي    ، اين است كه اصل اوليـه در ثـروت         شود  آنچه از آيات فراواني از قرآن استفاده مي       
ن بارها بر اين واقعيت تأكيد شده است        آ در قر  .طبيعي اين است كه به همه مردم تعلق دارند        

 ها، خورشيد و ستارگان را بـه نفـع بـشر مـسخر             ا و كوه   زمين و معادن و درياه     ،كه خداوند 
 آنچه روي زمين است سرانجامو ... ها  ها و ميوه نزول باران، روييدن گياهان، باغ    . ده است كر

يافتن بخشي از زمين، كوه يا مـواد          اختصاص ، بنابراين ؛را براي انسان و رفاه او آفريده است       
  :خواهد اوليه به افراد دليل خاص مي

ويعاً همضِ جي الْأَرا في خَلَقَ لَكُم م29 ،)2 (بقره( الَّذ(.   
  . خداوند آنچه در روي زمين است را براي شما آفريد

 بلكه جميع مردم را     ؛كند   بر گروهي از مردم داللت نمي      فقط» شما«روشن است كه واژه     
  .گيرد برمي در

  :  فرموده استنيز در جاي ديگر
  .)10 ،)55 (رحمن(  للْأَنَامِوالْأَرض وضَعها

  . خداوند زمين را براي مردم آفريد
  :فرمايد باره مي  در اينعالمه طباطبايي

اصل ثـابتي كـه همـه       . رود  شمار مي   بهاين حقيقت قرآني است كه پايه بسياري از مقررات در اسالم            
 مـصلحت افـراد تـا     اين است كه جميع اموال براي همه است و،گيرد چيز در چارچوب آن قرار مي   

  .)183 ، ص4  ج:1363طباطبايي، (شود كه مصالح عامه با آن مخالفت نداشته باشد  حدي رعايت مي
 بـر همـين   ،كـرد  اي كه فلسفه تشريع مالكيت دولتي براي انفال را بيـان مـي              همچنين آيه 

  .)7 ،)59 (حشر(دارد داللت مطلب 
 بـراي اسـتفاده     ، آنچه در زمين اسـت      دارند كه  داللت  بر اين  امامان معصوم رواياتي از   

  .)2  از جهاد عدو، ح41، باب 15  ج:ق1409عاملي، حرّ (همه مردم قرار داده شده 

   پايداريكننده تضمينواعد عملي ق

 بـه مـسائل     فقـط سير تشريع احكام و قواعد دين اسالم، بيانگر اين است كه ايـن ديـن                
رغـم   بـه  به همـين جهـت   ؛يز در نظر داردهاي موجود جامعه را ن       نپرداخته و واقعيت   آرماني
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شده در مكتب اسـالم،      هاي تربيت   كه در قسمت پيشين گفته شد جامعه متشكل از انسان          اين
 نيـز   ، همواره حتي در زمان خود پيامبر اسـالم        استهاي توسعه پايدار       ويژگي بااي    جامعه

صـورت ظـاهري مـسلمان       هاي كه ب    اند كه اعتقاد كامل به دين نداشته و نيز عده           كساني بوده 
صـورت شـهروند بـا       بـه اي غيرمـسلمان كـه        يا عـده  ) نامنافق(اند    بوده و اعتقاد قلبي نداشته    

مـسائل اقتـصادي و      در   ويـژه    رهنمودهـاي ديـن بـه      ، بنـابراين  ،اند  كرده  مسلمانان زندگي مي  
در . دكنـ  را تـضييع     ديگران نتواند حقوق    كس  هيچاي تشريع شده است كه        گونه اجتماعي به 
عـدالت بـين نـسلي و درون نـسلي          كننده    به برخي از اين قواعد عملي تضمين       ،اين قسمت 
  . شود اشاره مي

  هاي طبيعي  دولتي و عمومي براي ثروت لكيتامتشريع . 1

 كـردن   مالكيت دولتي و عمومي براي منـابع طبيعـي و موظـف           تشريع   با   يخداوند متعال 
هـاي سوءاسـتفاده صـاحبان       هـا راه    عادالنه از آن  دولت بر نظارت مستمر بر استفاده بهينه و         

 ،هاي خاصي درآيـد  ها در انحصار گروه  كه اين ثروت و از اينده كرقدرت و نفوذ را مسدود  
هـاي طبيعـي تحـت       كنيم كه بخش قابل توجهي از ثروت        ده است، مشاهده مي   كرجلوگيري  

ـ مباحـات عامـه  عنوان انفال در مالكيت دولت قرار دارد و بخش ديگر نيز مانند   گرچـه در   
 جـزء بخـش عمـومي       ــ  ها استفاده كنند    توانند از آن    مالكيت كسي نيست و عموم مردم مي      

خداونـد از   هـدف   . هـا نظـارت دارد      رداري از آن  ب  و دولت بر چگونگي بهره     شود  شمرده مي 
  اين  ايجاد عدالت بين مردم و جلوگيري از       ،كه چنين اموالي را در اختيار دولت قرار داده         اين

 .)7، )59 (حشر( ها در انحصار گروهي از مردم درآيد  كه اين دارايياست
 از  قـصود  و م  تعلـق دارد  هـا      اين اموال بـه همـه نـسل        ، نيز گذشت  تر  پيشطور كه    همان

هاى بعـد هـم هماننـد         نسل ،به همين دليل  مالكيت دولت هم شخصيت حقوقي آن است و         
.ه و در اين هدف شريكندتمام مردم نسل فعلى مورد توجه شريعت بود

  نهادهاي احيا و حيازتتشريع . 2

 در اختيار بخـش عمـومي قـرار داده          طور عمده   بهدر نظام اسالمي، گرچه مالكيت منابع       
 كه نظام اسالمي در صدد است خود مردم اين منـابع            دهد  نشان مي شده، تجربه صدر اسالم     
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   احيانهاد .أ

برداري كردن منبع طبيعي اعم از زمـين، معـدن يـا               آبادكردن و آماده بهره    ،منظور از احيا  
، و  اوتفـ  نـوع و چگـونگي احيـا در هـر منبعـي مت             ،طور طبيعي  به. تهاي زيرزميني اس    آب

  .نظر عرف مردم است تشخيص آن نيز به
ه بـه فعاليـت احيـا        سبب ملكيت براي شخصي است ك      ،مشهور فقيهان معتقدند كه احيا    

 و مبناي ؛)400 ، ص2 ج :تا  بي ؛ عالمه،161 ، ص1  ج:ق1419انصاري،  (كرده است   اقدام  
 در اين زمينه وارد شده كـه        ظواهر رواياتي است كه از پيامبر اكرم      طور معمول     آنان نيز به  

 ، بـاب 25 ج: ق1409عاملي، حرّ (» من احيي ارضاً مواتاً فهي له«توان به روايت  از جمله مي  
  .استناد كرد) اول از كتاب احياء الموات

 ص: ق1417 طوسـي، ( ماميه ماننـد شـيخ طوسـي در نهايـه         ا نهاي برخي از فق   ،از طرفي 
بحرالعلـوم،  (الفقيه،    هو بحرالعلوم در بلغ   ) 408 ، ص 3 ج: ق1390 طوسي،(و استبصار   ) 420

 ج: ق1418اصـفهاني،   ( اهللا اصفهاني در حاشيه بر مكاسـب       تو آي ) 347 ، ص 1 ج: ق1403
شـهيد  .  اولويت در تصرف احياكننـده را بـه همـراه دارد      فقطمعتقدند كه احيا    ) 243 ، ص 1

 ).441 ص: ق1417،  صـدر (اند    هكرد نيز اين قول را اختيار       ويصدر و تعدادي از شاگردان      
كـه همـه     ضـمن ايـن   . بودن و اولويت احياكننده داللت دارند      برخي روايات نيز بر سزاوارتر    

 در   كـه   برخي معتقدند  ت دارد،  در استفاده از اين منابع ضرور      فقيهان اتفاق دارند اذن امام    
بنابراين، دولت در واگذاري اين منابع و       ؛  ي براي شيعيان داده شده است      اذن كلّ  ،زمان غيبت 
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  نهاد حيازت. ب

هـاي   برخي از ثـروت . آوري و در اختيارگرفتن ثروت آماده است حيازت به معناي جمع   
از ... هاي جنگلي و هيزم بيابـان و    يي ، ميوه  طبيعي چون پرندگان، حيوانات صحرايي و دريا      

  . آيد برداران در مي طريق حيازت به مالكيت بهره
 درباره ماهي دريـا     ؛ براي مثال،   هر يك از منابع طبيعي شكل خاصي دارد        دربارهحيازت  

دربـاره هيـزم     اما   ،يابد  ها تحقق مي    وسيله صيد آن   رندگان و حيوانات وحشي، حيازت به     يا پ 
  . است از مصاديق حيازت ،آوري يا چرانيدن  يا علف در مراتع، جمعها  بيابان

بـرداران، بـين      علت كثرت بهـره    در مواردي كه به   : نكته قابل توجه در حيازت اين است      
 ميزان يا چگونگي استفاده مقرراتـي   برايو  ،  تواند دخالت    دولت مي  ،ها تزاحم ايجاد شود     آن

نظرگرفتن منـافع    باره، در  هاي دولت در اين     وليتؤسبديهي است كه يكي از م     . دكنرا وضع   
  . استهاي بعدي و حق آنان از اين منابع  نسل

قاعده الضرر. 3

اين قاعـده كـه     .  قاعده الضرر است   ، يكى از قواعد فقهى كه در فقه كاربرد فروانى دارد          
 دارد،ز   نيـ  عـاقالن را   حمايت محكم عقل و سيره       ،كتاب و سنت  وسيله    به بر پشتيبانى    افزون

.  قديم معركه آراى فقيهان بوده است       روزگاران يكى از مشهورترين قواعد فقهى است كه از       
 عمـل   دربـاره  را   العمـل پيـامبر اكـرم       روايتى است كـه عكـس      ،ترين دليل اين قاعده    مهم
 از خانه   ، در تردد به محل درخت خرماى خود       ه سمر .دكن  ي بن جندب نقل م    ةآور سمر  زيان

جه با و كرد و حاضر نبود به هيچ  و اسباب ناراحتى او را فراهم مىگذشت  ميفردى از انصار    
  و نـزد او    دنـ كنب دسـتور دادنـد درخـت او را           پيامبر اكـرم   ، به همين جهت   ؛او كنار بيايد  

حـرّ  (  به مؤمن ضرر برسـاند     نبايد اى هستى و كسى     تو فرد ضرر رساننده    :ند و فرمود  زندابي
.)3و  1 از كتاب احياء الموات، ح 12، باب 25 ج: ق1409عاملي، 

 ج: 1377بجنوردي، (  صورت گرفته استنهايدر معناى اين قاعده بحث فراوانى بين فق      
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 در تفـاوت بـين معنـاى ضـرر و           
  : فرمايد ضرار مى

بـه معنـاى تـضييق و ايجـاد         بيشتر استعماالت ضرر درباره ضررهاى مالى و جانى است ولى ضرار            
.)28  ص:1378خمينى، ( محدوديت است

 نهاي بحث ديگر نيز درباره استفاده ضمان از مفاد اين قاعده است كه گرچه برخى از فق                
 ، ص2  ج:ق1373نـائيني،  ( دارنـد اعتقاد به عـدم اسـتفاده ضـمان از قاعـده      چون نائينى 

دى براى استفاده ضمان به اين قاعده        چون صاحب رياض در موار     نهاي بسيارى از فق   ،)221
.)301 ، ص2  ج:تا  بي،طباطبايي( اند استناد كرده

 انجام دهد بينجامد، كه به زيان ديگرى  راتواند فعاليتى كس نمى  هيچ ،براساس اين قاعده  
كـار او    ه ايـن  كـ   گونه زيانى از جانب او به ديگرى وارد شـود ولـو ايـن             و در صورتى كه هر    

 هـر   ، بـه همـين جهـت      اسـت؛ حق خويش باشد، ضامن جبران زيـان وارده         منظور اعمال    به
 از  ،سازى محيط پيرامون خود شود      آلوده باعث يا توليد خود     خانوار يا بنگاهى كه با مصرف     

يـا يـك     گـروه    وسـيله   بههمچنين هرگاه استفاده از منابع طبيعي       . استجهت شرعى ضامن    
آور    براساس اين قاعده ضمان    بينجامد،يگر  هاي د   هاي ديگر يا نسل      به تضييع حق گروه    نسل

 در  .موظف است به نمايندگى از عموم مردم، بـه اعمـال حـق آنـان بپـردازد                است و دولت    
منظـور جبـران     هـايي نيـز از جانـب اقتـصاددانان بـه           هـاي قبلـي مـشاهده كـرديم راه          بخش

تـوان بـه      ي پيشنهاد شده است كـه از جملـه مـ          ،شود  هايي كه از اين ناحيه وارد مي        خسارت
.اشاره كرد) 2001( يا صندوق اماني رير و ديگران  )1932(ماليات پيگويي 

 قاعده اتالف . 4

فَمنِ اعتَدى علَـيكُم    «شريفه  قال، آيه    و سيره ع   نهاي بر اجماع فق   ، افزون  مستند اين قاعده   
هر كس بر شما تعدى كند، شما  يعني  .)194 ،)2 (بقره( »دى علَيكُم فَاعتَدوا علَيه بِمثْلِ ما اعتَ    

، 27  ج :ق1409عـاملي،   حـرّ   ( هم به مانند خودش با او رفتار كنيد و روايات معـصومين           
.است ) از ابواب كتاب الشهادات11باب 

اساس اين قاعده، هرگاه كسى مال ديگرى را از بين ببرد يا آن را از ماليـت بينـدازد،                    بر 
بـودن خـود فـرد در آن مـال تفـاوتى ايجـاد               له شريك أمس و در اين     استضامن جبران آن    
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اصل منع از اختالل نظام . 5

 عنـوان نهـى از اخـتالل        با عنوان وجوب حفظ نظام و گاهى هم         با اين قاعده كه گاهى      
 مـورد   ، بوده و در موارد متعددى از مباحث فقهى        نهاي مورد اتفاق فق   ،شود نظام از آن ياد مى    

:فرمايند  مى از جمله امام خمينى؛استناد آنان قرار گرفته است
 نـى، خمي( »هانّ حفظ النظام من الواجبات االكيدة و اختالل االمور المسلمين مـن االمـور المبغوضـ               ... «

 :1371 ،ىيخـو موسـوي  ؛ 290  ص،1  ج:ق1403 ، بحرالعلوم:ك. ر ين همچن ؛461 ، ص 2  ج :1379
.)27 ، ص1 ج

هـا و     عنوان مصلحت نظام وجود دارد كه كليه سياسـت         ا اصل ديگرى ب   ،كنار اين قاعده  
، و در واقـع      از منابع بايد منطبـق بـا ايـن اصـل           هاى دولت درباره نحوه استفاده     قانونگذارى

 عنوان مصلحت ااين اصل كه گاهى نيز از آن ب. كننده مصلحت نظام و عامه مردم باشد    مينأت
 و بـرخالف عنـاوين      اسـت  به تعبير برخى بسى فراتر از مقوله حفظ نظام           ،شود عامه ياد مى  

  مـصلحت  ضرر و حرج كه در واقع عمل پيشگيرانه و انفعالى را درون خود دارد، با عنـوان                
صــورت ابتــدايى و ايجــابى  ، بــههــاى ضــرور و موقعيــت حــساس وضــعيتتــوان در  مــى

.)146 ص :1378 ،تقوى( گيرى كرد تصميم
شدن نظم جامعه     هر سياست يا فعاليتى كه انجام يا ترك آن به مختل           ،اساس اين قاعده  بر

بـردارى از مـشتركات و مباحـات در          كه بهره   با اين  است؛ براي مثال   حرام و ممنوع     بينجامد،
 هرگاه بر اثر ازدياد جمعيت و كثرت استفاده از اين           ،الم مجاز شمرده شده   نظام اقتصادى اس  

بـردارى از     و يا آسيب جدى ببيند و در نتيجه نظام بهـره           ودربمنابع، آن منبع مشترك از بين       
 قـانون اساسـى   44در اصل . شود ، مختل شود، اين آزادى مشروع محدود مى   ...آن مرتع و يا   

 .كيت به اين نكته اشاره شده استنيز ضمن برشمردن انواع مال
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 اصل حاكميت دولت. 6

ها و قوانين وجود ضمانت اجرايـى         در اجراى خوب سياست    توفيقترين عوامل     از مهم  
اصـولى كـه    . نـد ياب  نمـي ها امكان تحقـق       بهترين برنامه  ،صورت  در غير اين   .است ها  آنقوى  
بردارى   بهره جهته و قانون مناسب در       زمينه را براى تدوين برنام     ،اشاره شد ها    تر بدان   پيش

 اجراى خوب ايـن     ،اين  با وجود  كنند؛  يمبهينه از منابع طبيعى و حفظ محيط زيست فراهم          
  .ها، نيازمند حاكميت دولتى مقتدر است برنامه

 مالكيت بخش قابل توجهى از ايـن منـابع بـراى دولـت اسـت و                  در نظام اسالمى، اوالً    
ايـن برخـوردارى    . كند نمايندگى از عموم مردم سرپرستى مى     بخش ديگرى را نيز دولت به       

آورد تـا بـا    يا نظارت بر اكثر منابع طبيعى، ايـن امكـان را فـراهم مـى              دولت از حق مالكيت   
بردارى بهينه مدبرانه، و عادالنه از مواهـب طبيعـى را فـراهم               زمينه بهره  درست،ريزى   برنامه
 بلكـه   نيـست؛ معناى تـصدى مـستقيم دولـت        به  ،  چنين برخوردارى كه  بديهى است   . سازد

هـاى تـصدى، مـشاركت بـا          زمانى و مكانى، يكى از راه      وضعيتاساس مصالح عمومى و     بر
∗كند بخش خصوصى يا واگذارى به آن را اختيار مى

هاى اقتصادى اين     فعاليت  آزادي  از طرفى با وجود احترام بخش خصوصى و مالكيت و          
هـاى   صاد، در صورتى كـه اعمـال مالكيـت يـا فعاليـت            بخش، و نقش قابل توجه آن در اقت       

اسـاس اصـل    د، دولـت بر   بينجامـ  به زيان عمـومى و يـا اخـتالل نظـام             اين بخش   اقتصادى
توانـد و بلكـه موظـف اسـت آزادى           حاكميت دولت و نيز اصول مصلحت و حفظ نظام مى         

. دكنـ  اتخـاذ    پيـشين  و راهكارهايى را جهـت برقـرارى اصـول           ،بخش خصوصى را محدود   
 همچنـين   .طبيعى است كه محدوديت آزادى افراد نيز بايد سنجيده و در حد ضرورت باشد             

توانـد در محـدودة    دولت اسالمي مي   ،برداري از منابع    منظور تحقق اهداف عدالت در بهره      به
 يـا رعايـت مـصلحت عمـومي يـا      الفراغ ةمنطق مقررات خاص جعل و براساس اصـل      ،شرع

.)80  و79 ص: 1382رضايي، (ر تعيين كند  متغيواليت مطلقه، قوانين حكومتي

                                                                 
 .85 ص: 1381، فرد  فراهانى:ك.ر ، دولت اسالمىوسيله بهبردارى از اين منابع  هاى بهره راى اطالع بيشتر از شيوهب ∗
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گيري نتيجه

 و  استاساس تعادل و تناسب      كه اساس خلقت جهان هستي بر      در اين مقاله بيان كرديم    
 تـا  آفريدهها و زمين است براي آسايش و رفاه انسان      در آسمان را   همه آنچه    يخداوند متعال 

بخـشيدن    همچنين اديان االهي با اسـتحكام      .اي تكامل و هدايت خود استفاده كند      برها    از آن 
آمدن رفـاه بـشري در ايـن دنيـا را         ها و نيز تربيت آنان، زمينه فراهم        هاي اعتقادي انسان    بنيان

در جايگـاه عناصـر اصـلي چرخـه         هـا     شـدن انـسان    اند و در صـورت تربيـت         ساختهفراهم  
ي بـه خطـر     محيطـ    و پايـداري زيـست     ودشـ  مـي  تعادل اين مجموعه حفـظ       ،محيطي زيست
هاي استفاده مردم از منابع طبيعي،   با تبيين قوانين مالكيت و تعيين راه،اين  با وجود؛افتد  نمي

توسط برخـي    راگونه استفاده ناروايي از اين منابع       نين ترسيم دولتي مقتدر، زمينه هر     و همچ 
مچنـين بـا     ه .انـد، از بـين بـرده اسـت          هاي ديني نيافته    از افرادي كه تربيت درستي از آموزه      

هـاي تـضمين     اهـرم ... قراردادن احكام الزامي مانند قاعده اسراف، اتالف، اخـتالل نظـام و             
   .پايداري را نيز در اختيار دولت قرار داده است

  اهپيشنهاد

بخش دين مبين اسالم و نيز پتانسيل        هاي موجود در رهنمودهاي حيات      با توجه به زمينه   
  :دارد اهميت ذيلساله توسعه كشور، توجه به نكات   بيستانداز موجود در قانون اساسي و چشم

دن كــر اســاس فقــه مبــين اســالم و اجرايــيبيــين حقــوق مالكيــت منــابع طبيعــي برت. 1
برداري بخش خصوصي از اين        چگونگي بهره  دربارهشده از جانب شريعت      راهكارهاي ارائه 

  ؛منابع
ها ايجاد رفـاه عمـومي و         آندر نظرگرفتن اهداف مقدس و متعالي اسالم كه در راس           . 2

، بـراي رسـيدن بـه ايـن مقـصود         . برقراري عدالت در سطح درون نسلي و بين نسلي اسـت          
 براسـاس   ، مكرر مقام معظم رهبري آمده اسـت       سخنانگونه كه در        ها همان   گيري برنامه جهت

 توزيع  هاي  برداري از منابع با تنظيم برنامه        در بخش بهره   ويژه  بهاين مهم   . تحقق عدالت باشد  
  دارد؛ اولويت خاصي ،اوليه و توزيع مجدد

شده در دامان مكتـب، بـا رعايـت     هاي تربيت گونه كه در مقاله اشاره شد، انسان     همان. 3
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سمت فساد و برخـورداري از   ح ساختار اداري كه زمينه رفتن بهتالش جدي در اصال   . 4
  ؛كند  در بخش منابع را فراهم ميويژه بههاي دولتي،  رانت
 كنترل و نظـارت بـر چگـونگي         اصالح نهادهاي موجود و ايجاد نهادهاي الزم جهت       . 5
گذاري گيـري و سياسـت      هايي كه در تصميم     لبرداري از منابع طبيعي و تضمين منافع نس         بهره

  .حضور ندارند
  

  
  منابع و مĤخذ

   فارسي. أ
.ش1381 ،لانتشارات سمت، اوتهران، ، اقتصاد منابع تجديدشونده ،مجيد ،احمديان. 1
  . ش1379  ل،تشارات دليل، او ان ، قم،اصول عقايد   رضا،،استادي. 2
، مهـرداد انـدرودي،     محيطـي   هاي مـديريت زيـست      اصول و روش   كريستوفر جان،    ،بارو. 3

ش1380ل، تهران، كنگره، او.  
 المللـى محـيط زيـست      آمـوزش بـين    و،  اى يونـسك   بخش آموزش علمى و فنى و حرفه      . 4
  .ش1370ايران، تهران، ى يونسكو در ، فيروزه برومند، انتشارات كميسيون ملّ)پيوست ب(
.ش1375ل،  او سمت،الدين محالتي، تهران، ، صالحآشتي انسان و طبيعت ،ادوار ةبونفو. 5
امير ، سـيد  كـردن موجبـات توسـعه پايـدار         ابزارهاي تحول براي فـراهم     تئودور،   ،پانايوتو. 6

تا ل، بيايافت، تهران، سازمان حفاظت از محيط زيست، او.  
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