تح
هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398
راهکارهای سازگاری محیط زیست با الگوی اسالمی پیشرفت
صادق صالحی  ،1زهرا پازوکی نژاد

2

چکیده
مقاله حاضر جنبه های محیط زیستی دیدگاه اسالمی را بیان می کند و به مقایسه تفکر اسالمی و نظریه های نوین علمی درباره
حفاظت و پایداری پرداخته است  .پژوهش حاضر نشان می دهد ک ه در حالی که نظریه های غربی ،حفاظت محیط زیست را
واکنشی به نیروهای خارجی و دستیابی به منافع خاص مورد تاکید قرار دادند ،اسالم حفاظت محیط زیست را تنها راه حفظ
تعادل حیات می داند .محققان مسلمان نسبت به محققان غربی سهم ناچیزی در بحث و بررسی موضوع محیط زیست دار ند.
این محققان ،عمدتا ،جنبه های اخالقی و تجویزی حفط محیط زیست را مورد توجه قرار دادند و مطالعات محدودی وجود دارد
که به صورت نظام مند ،به محیط زیست و ابعاد گوناگو ن آن پرداخته باشند و حتی همین مطالعات اندک راهکارهای عملی و
ابزارهایی که بتواند امنیت محیط زیست ی را تضمین کند ارائه نکردند .این مقاله تالش دارد تا با مقایسه دیدگاه های غربی و
اسالمی محیط زیست گرایی ،داللت های سیاستی بهبود رفتارهای محیط زیستی در جامعه اسالمی را ارائه کند .رویکرد
اسالمی ،داللت های سیاستی صریحی برای هر دولت اسالمی در عصر مدرن دارد و دولت می تواند یک سیاست محیط زیستی
مبنی بر ایجاد دغدغه عمومی طراحی کند تا شرایط مطلوبی برای حیات اجتماعی اسالمی ایجاد شود.
واژگان کلیدی :اسالم ،محیط زیست ،غرب ،مقایسه  ،الزامات سیاستی

.1مقدمه
کشور ایران با معضالت قابل توجهی در بخش هدررفت انرژی ،آلودگی هوا و آب به خصوص در شهرها و مناطق
صنعتی و تولید انبوه زباله روبه رو است .سهل انگاری ،صرفه جویی در سرمایه گذاری و عدم تقبل هزینه زیاد سبب
گشته تا روند آلودگی در ایران سیر صعودی پیدا کند .آلودگی منابع آبی ،بی توجهی در نحوه و میزان مصرف در کنار
گرمایش بی ساب قه سال های اخیر و خشک شدن بسیاری از منابع آبی مهم ایران طی سال های اخیر موجب می شود
تا منتظر وقوع بحران های مهم بود .هر چقدر عوامل فردی و نهادی آلودگی ها شدت داشته باشد ،اما ابزار نظارتی
1دانشیار جامعه شناسی محیط زیست – دانشگاه مازندرانemail: s.salehi.umz.@gmail.com ،
 2دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران  -دانشگاه مازندران Email: zahrapazoki1464@gmail.com،
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یعنی کنترل در قالب سیاست های مجازاتی خود موجب گسترش روزافزون جرایم زی ست محیطی شده است .چرا که
تحقیقات در ایران و طی دهه ی  1380نیز نشان داده اند تعداد گستره جرایم زیست محیطی ناشی از آالیندگی ها به
مراتب بیشتر از تخریب زیستگاه ها بوده است(صالحی و همکاران .) 1391 ،باید به خاطر سپرد ،در دهکده جهانی که
همه ما در آن ساکن هستیم هی چ مرز انسان ساختی در دریاها و آسمان ها وجود ندارد که بتواند مانع از رسیدن
آلودگی ها به مناطق دیگر شود.به عبارت دیگر ،آلودگی ها تنها در یک مکان نمی مانند .بنابراین ،آلودگی محیط
زیست در ایران وضعیت اظهار شده ای است که با ارزش های شمار مهمی از مردم مغایرت پیدا کرده و باید برای
تغییر آن وضعیت اقدام شود .به تعبیر دیگر ،آلودگی محیط زیست در ایران خود را به عنوان مساله مخاطره آمیز
نمایان کرده است .نژاد انسان اساسا به طبیعت وابسته است و بدیهی است که طبیعت نیز برای معاش ،رشد و توسعه
انسان الزم و ضروری است .با این حال ،توسعه و ترقی تمدن بشری (تامین کننده فراورده های الزم برای حیات ،فضای
زیست ،کیفیت زندگی ،تنوع زیستی و اقتصادهای ملی) موجب گشته زیست کره بحران زده شود و عالئم نیز نشان
دهنده فشار سنگینی است که انسان بر آن وارد کرده است :کاهش منابع طبیعی ،نازک شدن الیه اوزن ،باران اسیدی،
از بین رفتن تنوع زیستی ،آلودگ ی هوا ،آب و خاک .با این وجود ،آی نده ما به زیست کره وابسته است .با برجسته شدن
اهمیت حفظ محیط زیست و آغاز جستجوی منابع رهایی بخش ،نگاه ها متوجه دین نیز شده است .در حقیقت ،در
جهان معاصر ،دین و مذهب به عنوان یکی از عوامل موثر در کاهش معضالت محیط زیستی مورد توجه قرار گرفته
است .بسیاری از محققان تالش دارند تا علت های فلسفی موثر بر نگرش استثمارگونه انسان به محیط زیست را بیابند.
بخشی از این جستجو ،تعمق در فلسفه های موثر بر دیدگاه انسان و تعاملش با جهان هستی و نقش مسئولیت پذیری
دینی در شکل گیری نگرش ها و فلسفه های بی حرمتی به طبیعت است(آکتان  .)438 :2016 ،1اکنون بسیاری از
طرفداران محیط زیست بر این باورند که سیاست محیط زیستی کارآمد نیازمند جامعیت و حمایت های دینی و
اخالقی است؛ زیرا در تعالیم ادیان اسالم ،یهود ،مسیح ،هندو ،زرت شت و غیره احترام به طبیعت و همه عالم هستی به
عنوان یک اصل اخالقی مورد توجه است(ابراهیمی ساالری و دیگران .)2 :1392 ،تفکر درباره طبیعت ،اجزا و عناصر
آن ،قوانین و نظام حاکم بر جهان هستی یکی از مقوالت بسیار مهمی است که متون اسالمی به عنوان یکی از ابزارهای
شناخت ،انسان را همواره به آن ترغیب و توصیه می نماید .در دین اسالم ،محیط زیست بعد مهمی است و اگرچه
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کلمه محیط زیست صراحتا در قران و سنت ذکر نشده است با این حال ،چنانچه ما معنای محیط زیست را زمین و هر
آنچه آن را احاطه کرده است در نظر بگیریم ،متوجه می شویم که این مفهوم  199بار در قران اشاره شده
است( .) www.Islamset.comاصول اساسی اسالم مبتنی بر این نگرش عمیق و تطبیقی قرار دارد که مردم محیط
زیست را باید حفظ کنند و به آن احترام بگذارند .در اسالم این تنها راه حفظ پایداری و بقاست  .خداوند همه چیز را در
تعادل خلق کرده است .اتالف منابع و تخریب آن تعادل محیط زیست را برهم می زند .برای مثال ،پدیده های محیط
زیستی مانند گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوا نتیجه ی تخریب منابع طبیعی هستند .این پدیده ها عدم تعادل
محیط زیست را نشان می دهند .با حف ظ تعادل منابع طبیعی ،مردم می توانند از بروز مشکالت محیط زیستی که
غیرقابل پیش بینی اند ،جلوگیری کنند و از خودشان محافظت کنند (عبدالنامی سلیم  1و دیگران.)110- 109 :2012 ،
.2اهمیت و ضرورت تحقیق
مسلما قسمت اعظم مسائل محیط زیستی ما هم چنان باقی است .زیرا حل آنها مستلزم تغییر شکل تولید و مصرف و
هم چنین شیوه های سازمان اجتماعی و زندگی های شخصی است این واقعیت که تمامی مسائل مذکور وارد مباحث
عمومی شده اند و این که آگاهی فزاینده ای نسبت به همبستگی متقابل و خصلت جهانی آنها به وجود آمده است
مبنایی برای حل آنها می با یست مبنایی برای اصالح جهت گیری نهادها وخط مشی ها به سوی نام اقتصادی و
اجتماعی پاسخگو در برابر مسائل محیط زیست باشد .دولت ها به تنهایی مسئول طراحی و اجرای راهکارهای زیست
محیطی در مرزهای یک کشور نیستند .تمایل به مشارکت تابع دموکراسی های نیرومند داخلی و حضور دولتی دغدغه
مند نسبت به محیط زیست است(صالحی و پازوکی نژاد .)125 :1393 ،اتکا بر ارزش های دینی برای جلوگیری از
تخریب محیط زیست می تواند هم تشویق کننده و هم بازدارنده باشد .فرد از دین برای تصمیم گیرهای خود بهره می
برد و از آن طریق نگرش ها و باورهای خاصی را در خود نسبت حفظ محیط زیست ایجاد می کند(صالحی و حمایت
خواه جهرمی .)507 :1392 ،مدرنیته بازاندیشانه در ایران می طلبد که روابط متقابل و هنجارهای مقوم همکاری و
فعالیت های داوطلبانه وجود داشته باشد .در جامعه ای که هنجارها و فرهنگ مشارکت مدنی خواه به دلیل تربیت
تاریخی یا فعالیت نهادها ی مدنی شکل گرفته است و به شکل موثری در تسهیل کنش جمعی همکارانه بین اعضای
جامعه عمل می کنند این روند تسریع می شود(پاک سرشت .)76 :1393 ،حتی سید حسن نصر فیلسوف اسالمی
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معاصر بر این باور است که علت بحران محیط زیست معنویت زدایی از طبیعت اس ت و فلسفه اسالمی می تواند در حل
این مسائل راهگشا باشد(صالحی و عنایت خواه جهرمی .)512 :1392 ،بنابراین ظرفیت جامعه برای پایبندی به محیط
زیست به عنوان یک خیر عمومی به کیفیت نهادهای رسمی وابسته است که تحت نظارت آنها قرار می گیرند .یعنی
باید به نقش دولت و نهاده ای دولتی یا همان ترتیبات نهادی توجه داشت .دولت باید زمینه الزم برای ظهور سنت
های مدنی  -اسالمی در جامعه که تشکل های مردمی محیط زیستی از جمله آن هستند را فراهم نماید .هم چنین،
عدم اعتماد متقابل بین مردم ،عدم تغییر هنجارها و عادت واره ها ،فرسایش ارزش ساده ز یستی نزد مردم ،راحت
طلبی ،دور دانستن زمانی و مکانی پیامدهای منفی مخاطرات محیط زیستی نیز از موانع شکل گیری شهروندی پایدار
در جامعه ایران است  .پس آموزه های دینی می توانند به بهبود مسئولیت پذیری یک فرد دین دار در برابر محیط
زیست کمک کند.
.3مبانی نظری(نظریه ها و پیشینه تحقیق)
محیط زیست گرایی از دیدگاه غرب

در شاخه ی جامعه شناسی محیط زیست  ،نظریه های علمی مانند نوسازی بوم شناختی ،سرمایه داری طبیعی،
اکومارکسیسم و پارادایم نوین محیط زیستی ظهور کردند که هدف شان پاسخگویی به سواالتی از این قبیل بود:
بازخورد اثرات زیست محیطی در زندگی انسان و موقعیت اجتماعی او در جامعه چگونه است و چگونه جامعه مدرن /
سرمایه دار می تواند در برابر محیط زیست پاسخگو باشد  .در این جا ،این نظریه ها مرور می شود.
الف) مکتب نوسازی بوم شناختی در دهه ی  1980با آراء هوبر  1در آلمان و هلند شکل گرفت  .هوبر معتقد بود که
سرمایه داری سبز  2یک گزینه ی احتمالی و مطلوب است. .این مکتب در جستجوی پاسخی برای این پرسش است که
چگونه می توان فرایند های تولید را با رعایت معیارهای بوم شناختی فراهم ساخت ( تریسی.) 458 : 2008 ،
هانیگن( )1393در مورد نظریه نوسازی بوم شناختی یا اکولوژیکی توضیح می دهد که منظور اسپارگون  3و مول  4از
نوسازی اکولوژیکی ،تغییر اکولوژیکی فرایند صنعتی شدن در جهتی است که به حفظ منابع معاش موجود توجه نماید
به تعبیر گزارش برانت لند  5نوسازی اکولوژیکی همانند توسعه ی پایدار ،از امکان غلبه بر بحران های زیست محیطی
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بدون ترک مسیر نوسازی حکایت می کند .در نظریه نوسازی بوم شناختی پیشنهاد می شود که پنج ساختار اجتماعی
و نهادی باید از نظر اکولوژیکی تغییر یابد که عبارتند از  :فناوری و علم – فعالیت در جهت نوآوری و تحویل فناوری
های پایدار؛ بازار و عوامل اقتصادی  -معرفی ابتکارات برای پیامدهای مطلوب زیست محیطی؛ دولت – ملت ها – ایجاد
شرایط بازاری مطلوب جهت تحقق این امر؛ جنبش های اجتماعی – اعمال فشار بر اقتصاد و دولت تا به حرکت در
مسیر اکولوژیکی ادامه دهد؛ و ایدئولوژی های اکولوژیکی  -اصرار بر تشویق افراد جهت مشارک ت در نوسازی بوم
شناختی و قرار گرفتن در مسیر جامعه دارد(ساتن. )1392 ،بر خالف رویکرد توسعه ی پایدار که در آن هیچ تالشی
برای توجه به مشکالت جوامع کمتر توسعه یافته ی جهان سوم صورت نمی گیرد ،این نظریه بر اقتصادهای کشورهای
اروپای غربی تمرکز می کندکه باید از طریق جایگزینی میکروالکترونیک ،تکنولوژی ژنتیک و سایر فرایندهای "پاک"
تولید به جای تکنولوژی های قدیمی تر مرتبط با صنایع شیمیایی و کارخانه ای ،محیط زیستی شوند(ساتن.)1392 ،
ب) نظریه سرمایه داری طبیعی  :در نظریه سرمایه داری طبیعی محققانی مانند پائول هاوکین ،آموری لوینز ،ال .هانتر
الوینز در اثر خود با عنوان سرمایه داری طبیعی  :انقالب صنعتی دوم ،نظریه ای مشابه با نظریه نوسازی بوم شناختی
را در ارتباط با نقش فناوری ،دولت و بازار در حل مسائل زیست محیطی مطرح کردند  .به نظر این محققان ،انقالب
صنعتی دوم ،واکنشی به تغییر الگوهای کم یابی است .در عین حال که شرایط سختی را ایجاد می کند ،اما فرصت
هایی را نیز برای شرکت های سازگار شونده مهیا می کند .آنها چهار تغییر اساسی را برای انتقال به سرمایه داری
طبیعی پیشنهاد نمودند:


افزایش سریع و شدید بهره وری استفاده از منابع .تغییرات بنیادی در فناوری و طراحی به ذخیره سازی
ارزشمند در منابع منجر می شود.



تغییر در تولیدات بیولوژیکی بدون تولید سم یا ضایعات .سرمایه داری طبیعی درصدد حذف ضایعات است.



تغییر مدل تجاری از ساخت و فروش کاالها به تامین خدماتی که کاالها را تحویل می دهند .مدل سرمایه
دا ری طبیعی ارزش را به عنوان جریان مستمر خدمات ارائه می دهد.



سرمایه گذاری مجدد در سرمایه طبیعی و انسانی .هر سرمایه گذار خوب در سرمایه تولیدی مجددا سرمایه
گذاری می کند(گولد  1و لوئیس .)44- 45 :2015 ،2

1 Gould
2 Lewis
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ج) اکومارکسیسم :اکومارکسیسم در جستجوی اصالح جنبه ی تولید گرایی  1تئوری مارکس بوده است  .جیمز اکانر

2

تولید گرایی را نوعی تناقض ثانویه سرمایه داری بین نیرو های تولید و شرایط( ضرورتا ً طبیعی و محدود ) تولید می
داند که این نیروها درصدد تخریب شرایط طبیعی محدود و فانی هستند(تریسی  .) 458 : 2008 ،در حالی که
طرفداران نوسازی بوم شناختی معموالً خوش بینانه به مسائل می نگرند( یرلی  ، 3به نقل از تریسی  ) 458 : 2008 ،و
نتایج را محتمل الوقوع و قابل نقض می دانند ؛ اکثر اکومارکسیست ها بر این باورند که سرمایه داری پایدار  4یک
احتمال نیست از این رو محدود به کار پر زحمت تولید  5است و باید یا رشد کند و یا از بین برود ؛ اما برخی معتقدند
که با کاالسازی طبیعت  6و تبدیل آن به انبار سرمایه می توان آن را مدیریت کرد  .بحران زیست محیطی اجاره بهای
جدید حیات جامعه سرمایه دار لیبرال بوده (اکانر  ،به نقل از تریسی ) 459 : 2008 ،و فرصت های تازه ای را برای
رشد  ،کسب مشروعیت و سود دارا می باشد و این ممکن است پاسخی احتمالی نسبت به تهدید تغییر آب و هوا
باشد ( بوچر  7و رزوارن . ) 459 : 2008 ، 8این دو مکتب خود را اومانیست 9می پندارند و مدعی اند که دغدغه شان ،
رفاه جامعه و قبول نیاز به دانش علمی و وجود محدودیت های اعمال شده از سوی طبیعت خارجی است.
د) پارادایم مسلط اجتماعی :علم گرایی ،دیدگاه جزء گرایانه ،جدایی انسان از طبیعت و تسلط بر آن و نیز نحوه
ارزشگذاری آنگونه که در دنیای معاصر رواج دارد سبب شده تا انسان مدرن اصالت را به ماده دهد و رفاه و امرار معاش
را به عنوان هدف غایی حیات بشناسد .تاثیر این تفکر بر سیاست های محیط زیستی سبب شد تا این سیاست ها
انسان گرا و برپایه محوریت انسان تدوین گردند .تفکر مرکزیت انسان به عنوان تنها موجود خالق ،هوشیار و تولید
کننده در نظام طبیعت حقی را در ذهن او ایجاد می کند که تنها به خود بیندیشد(امین زاده.)100- 99 :1381 ،
پارادایم مسلط اجتماعی بشر را تنها حکمران کره زمین دانسته و بر معافیت بشر تاکید دارد به طوری که انسانها
نیازی به پیروی از قوانین طبیعت ندارند و انسان از طبیعت جدا است و ضمن این که خود را وارث و حاکم بر طبیعت
میداند ،هیچ حقی برای موجودات غیر از خودش قائل نیست(ژینو  .) 2 :2000 ،10انگاره معافیت بشر ریشه در دوره

1 Productivism
2 James O’Connor
3 Yearley
4 Sustainable capitalism
5 Treadmill of production
6 commodifying nature
7 Boucher
8 Rosewarne
9 humanist
10 Geno
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روشنگری جوامع صنعتی غربی دارد و دارای سه بعد فنی ،اقتصادی و سیاسی است .خوش بینی نسبت به فناوری از
ویژگی های بعد فنی این پارادایم است که در آن ،تمام مشکالت بشر می تواند با کمک فناوری حل شود .بعد اقتصادی
آن بر مبنای اقتصاد آزاد است و بر نفع شخصی تاکید دارد .بعد سیاسی نیز بر دموکراسی آزاد بنا شده است و بر
مالکیت و حریم خصوصی ،بی طرفی سیاسی و فردگرایی انحصاری تاکید دارد .تحقیقات نشان داده است که این
پارادایم با نگرش های زیست محیطی رابطه منفی دارد(کیلبورن  1و پولونسکی  .) 39: 2005 ،2به تدریج و به علت
ناکارآمدی فناوریهایی که انسان ها آن را مایه خیر و برکت میدانستند ،نظریات و باورهای طبیعت  -محور شکل
گرفتند که مجموعه ای از آنها را می توان در پارادایم نوین زیست محیطی مشاهده کرد .ریشه های پارادایم نوین
زیست محیطی ریشه در جنبش زیست محیطی دهه ی  1960و  1970دارد که با چاپ کتاب راشل کارسون  3با
عنوان بهار خاموش  4الهام گرفته شد(سات ن 1392،و کارسون.)1388،
ه) پارادایم نوین محیط زیستی :کاتون  5و دانل پ این رویکرد جدید نسبت به محیط زیست را پارادایم نوین محیط
زیستی و بعدها پاردایم نوین اکولوژیکی نامیدند و بر این اصرار داشتند که نگرانی درباره بحران در حال رشد زیست
محیطی نه تنها برای جهان طبیعت پیامدهایی دارد ،بلکه برای جامعه انسانی هم نتا یج مهمی به بار خواهد آورد(دانلپ
 .) 238: 2002 ،این رویکرد عرصه ی جدیدی را در جامعه شناسی مطرح می کند که محیط زیست را به اندازه ی
فرایندهای سیاسی و اقتصادی ،برای درک شرایط اجتماعی ضروری می داند .در ابتدا به این پارادایم به صورت یک
رابطه تک بعدی از روابط بین انسان و کیفیت محیط زیست نگریسته میشد ،اما به مرور زمان از آن به عنوان ترکیبی
از یک ساختار پیچیده یاد می شود که مرکب از سه عنصر تعادل اکولوژیکی ،توسعه محدود و رد تسلط انسان بر
طبیعت است .در این پارادایم انسان از طبیعت جدا نیست بلکه بخشی از آن به شمار میرود(صالحی.)202 :1389،
یکی از انتقادهایی که به این پارادایم وارد شده است این است که طیف نوین زیست محیطی فاقد عناصر مهم جهان
بینی حفاظت از محیط زیست است و لذا ناقص است .به خصوص اینکه گفته می شود این طیف نمی تواند جهان بینی

1 Kilbourne
2 Polonsky
3 Rachel Carson
4 Silent Spring
5Catton
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بوم -محوری یا زیست محوری را که از اواخر دهه بیستم وارد ادبیات اخالق زیست محیطی شد ،بسنجد(
اندرسون .)261 :2012،1
محیط زیست گرایی از دیدگاه اسالمی

قران و سنت منابع تفکر اسالمی هستند .شریعت راهنمای مسلمانان است .در اسالم تعیین آنچه مفید یا مضر است
صرفا مبتنی بر استدالل انسانی نیست و شریعت اسالم آنها را تعیین می کند .این اصول طرز فکر و عملکرد 1.6
میلیارد مسلمان را تعیین می کند .در اسالم ،مالک حقیقی خدا است و حیات از او نشات می گیرد .رفتار انسان در
برابر محیط زیست طبیعی بر اساس فرمان خداوند ارزیابی می شود .ارزش های کانونی در اسالم مستقیما با توحید و
بندگی خداوند مشخص شده است .بنابر این ،ارزش ذاتی فقط به خدا تعلق دارد و ارزش چیزهای دیگر در رابطه با او
تعریف می شود .پس همه ی چیزهای زنده و بی جان ارزشمند بوده و انسان مسئول مراقبت از طبیعت و همه اجزا و
تعلقات آ ن است .در این نگرش ،معیار ارزیابی برای یک عمل با علم اخالق تعریف می شود .عمل انسان اخالقا زمانی
درست است که او مطابق با آیین الهی عمل کند .برخورد با طبیعت براساس فرمان الهی همان چیزی است که در
اسالم از انسان خواسته می شود در برابر طبیعت و هستی عمل کند .از این رو ،عملکرد انسان در برابر طبیت را می
توان بر اساس چنین فرمان هایی ارزیابی کرد(عابد سروستانی و شاه ولی .)2008 ،جدول ( )1دو پرسش اخالق محیط
زیستی و پاسخ به آن را بر اساس یک رویکرد اسالمی نشان می دهد.
جدول ( :)1دو پرسش اساسی و پاسخ علم اخالق اسالمی به آن
ارزش ذاتی به چه کسی تعلق دارد؟
از منظر حکمت الهی :همه موجودات زنده و بی جان (کل هستی) مخلوقات خداوند هست ند و دارای ارزش اند .آنها شایسته برخورد با رعایت مالحظات
اخالقی هستند.
معیارهای ارزیابی یک رفتار اخالقی چیست؟
علم الهیات :مطابق با دستورات الهی با طبیعت و اجزای آن برخورد و عمل باید شود.

منبع :عابد سروستانی و شاه ولی ()2008
دیدگاه اسالمی سهم خاصی را برای الهی محوری قائل است که طبق آن ،خداوند خالق و احاطه کننده بر هر مخلوقی
است .تبیین اخالق محیط زیستی بر این اساس سبب شکب گیری یک رویکرد اخالقی تطبیقی تر برای درک رابطه
متقابل انسان –طبیعت می شود(عابدسروستانی و شاه ولی.)613 :2008 ،
1 Anderson
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جدول ( :)2مقایسه مکاتب ارزشی مختلف درباره محافظت از محیط زیست
معیارها
ارزش های کانونی

انسان محوری

جامعیت

تضمین ها

پیوستگی بین انسان وطبیعت

مسئولیت پذیری

انسان ها و طبیعت دو چیز متفاوت

انسان ها نسبت به یکدیگر

منافع انسانی نباید به

هستند

متعهدند

خطر بیفتد

انسان ها و گونه های زنده در برخی

انسان فقط در برابر برخی از

حیات برخی از گونه

گونه های زنده

چیزها با هم مشترک اند

موجودات زنده مسئول است

های زنده نباید تهدید

اهمیت دارند

انسان اولویت دارد

شود.
زیست محوری
انسان فقط در برابر اکوسیستم به

ثبات اکوسیستم نباید

اجزای اکوسیستم

انسان ها به اکوسیستم مرتبط اند

عنوان یک کلیت مسئول است

به خطر بیفتد

مهم اند

انسان با همه مخلوقات خداوند در

انسان در برابر خداوند و مخلوقاتش

مخلوقات و هستی نباید

کل هستی اهمیت

ارتباط است

مسئول است

تهدید شود.

دارد.

محیط محوری
خدامحوری

منبع :عابد سروستانی و شاه ولی()2008
هم چنین دو نگرش نسبت به روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد :شیوه مداخله گرایانه و شیوه ی تربیتی 1؛ خدا،
انسان ها و طبیعت ارکانی مجزا اما در سلسله مراتب روابط دیده می شوند .این دو نگرش ناکامل هستند .نگرش
مداخله گرانه به این دلیل نقد شده است که انسان محور است .اگرچه نگرش تربیتی نیز تالش دارد تا از منظر اصول
اخالقی رابطه انسان و طبیعت را ببیند اما به دلیل تاکید بر جدایی حی ات و مذهب به شدت مورد انتقاد است .در
اسالم ،رابطه خداوند  -انسان و طبیعت وقتی بهتر ف همیده می شود که درک کنیم همه چیزها توسط خداوند آفریده
شده است .اسالم رویکرد مناسبی برای حفاظت از محیط زیست نیز هست زیرا همه هستی را یک نظام منسجم و
یکپارچه می بیند .اهمیت جهان بینی اسالمی را بهتر می توان درک کرد اگر نیاز به یک پست مدرنیسم غیرانسان
محور را تشخیص دهیم  .بنابراین رابطه انسان و طبیعت در دیدگاه اسالمی باید این گونه نگریسته شود که نه تنها
خداوند همه چیز را خلق کرده بلکه آنها را دربرگرفته است .تحت این شرایط ،ذات روابط انسان و طبیعت در یک
چارچوب تطبیقی منحصر به فرد قابل توصیف است (عابدسروستانی و شاه ولی ) 2008 ،و بنیان آرای دینی سنتی
درباره نظام طبیعت همه مبتنی بر اعتقاد به وحدت وجود است .بر اساس نظریه وحدت وجود ،تنها یک حقیقت غایی

1 Nurturing view
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در آفرینش وجود دارد و آن نیز خداوند است .و آن به «وحدت متعالی وجود» تعبیر می شود  .طی چند سال گذشته
برخی از دانشمندان پیشن هاد کرده اند که فرضیه گایا که زمین و عالم مرئی مادی را به عنوان یک موجود زنده می
بیند که همه اجزای آن به شیوه غیرقابل پیش بینی با هم پیوند دارند تبیین می کند .فرضیه گایا فرضیه ای است که
تنها به حیطه مادی اشیا محدود می شود .درست است که کشف پیچیدگی های رابطه جنگل های آمازون و تغییرات
آب و هوا در زمینه مطالعات طبیعت و محیط زیست چارچوب جامعی ارائه می دهد اما فرضیه مزبور حتی اگر به
کهکشان ها و جهان بیکران نیز بسط داده شود هنوزحیطه مادی را به عنوان یک نظام بسته و محدود به خود می
بیند .ادراک دینی نظام طبیعت افق فرضیه گایا را وسعت می بخشد و نه تنها رابطه میان آلودگی خون خرس قطبی
با آلو دگی رودخانه هودسن را نشان دهد بلکه قادر است تعادل همه جانبه ای را که به برکت کالم و تجلیات گوناگون
اصل الهی ای نشان دهد که بر مالئک و مراتب معنوی ،برزخی و روانی عوالم دینی مختلف حاکم است .بنابراین ادراک
دینی نظام طبیعت حقیقت «ادراک وجود» را روشن می سازد ،در صورتی که فرضیه گایا تنها انعکاسی از حقیقت،
تجسم عرضی و دو بعدی آن است(نصر .)535- 534 :1389 ،هم چنین در جدول ( ) 2معرفت اسالمی و سایر مکاتب
ارزشی در اخالق محیط زیستی مقایسه شده است که فواید آنها را می توان در نحوه محافظت از طبیعت درک کرد.
زمانی که ما به سوال بدون پاسخ درباره یافتن راهی برای رسیدن به اجماع درباره عملکردمان نسبت به هستی برمی
گردیم ،اهمیت این مقایسه بهتر تشخیص داده می شود .این اجماع و توافق برای موعظه موجودی مانند انسان و
بازداشتن او از تخریب محیط زیست الزم است .معرفت دینی اسالمی بر روی یک سری از عوامل مهم برای حفاظت از
محیط زیست تاکید دارد .این ها عبارتند از پیوستگی بین انسان ها و طبیعت ،تضمین عملکرد درست و جامعیت که
در جدول شماره  2این محورها در بین کانون های ارزشی اخال ق محیط زیستی مقایسه شده اند .اخالق محیط
زیستی اسالمی اهمیت چنین عملکردهایی را با بیان نقش و اهمیت مخلوقات و نیز نحوه برخورد انسان با آنها ترویج
نموده است:
الف .طبیعت هدیه خداوند است :بیش از  750آیه در قران است که به طبیعت مربوط است /گفته شده است که
طبی عت در واقع فضل خداوند برای بشریت و همه موجودات زنده در روی زمین است(سوره جاثیه ،آیه .)13
ب .آب  :در فرهنگ اسالمی ،آب بسیار مورد توجه قرار گرفته است .کلمه «ماء» تقریبا  60بار در قران آورده شده
است .آب منشا حیات است(سوره انبیا ،آیه .)30
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ج .زمین :هر مسلمان ی در نمازهای یومیه چندین بار در برابر خداوند بر روی زمین سجده می کند .در متون اسالمی
زمین اصلی برای خلقت انسان معرفی شده است( .سوره طه ،آیه  .) 55هم چنین ،زمین مادر همه انسان ها معرفی
شده است .پیامبر اسالم می فرماید :از زمین مراقبت کنید زیرا آن مادر شماست.
د .نهی از جنگل زدایی  :اسالم مخالف قطع درختان و تخریب جنگل هاست .اسالم به شدت مسلمانان را به کاشت
درختان و گیاهان و مراقبت از آنها توصیه کرده است و آن را نوعی عبادت می داند.
ه .حفظ منابع آب  :آب در قران ریشه حیات عنوان شده است .خداوند در قران درباره نحوه حفظ حیات از طریق آب و
پایداری بقای آن به وسیله باران ،رودخانه ها و اقیانوس ها که مایه حیات میلیون ها مخلوق هستند سخن گفته است.
(سوره نحل ،آیه .)65
و .حفاظت از جانوران و گونه ها :خداوند می فرماید :همه موجودات زنده به اندازه انسان ها حق حیات دارند و حریم
آ نها باید حفظ شود .بنابراین باید برای حفظ حیات گونه های جانوری و گیاهی تالش کنیم.
ز .حفظ منابع به عنوان امانت الهی :تاکنون درباره مفهوم نگهبان (1خلیفه) در اندیشه مدرن محیط زیستی بسیار سخ ن
رفته است .از نقطه نظر قران ،این جایگاه کامال روشن می باشد« :و چون پرودگار تو به فرشتگان گفت :من در زمین
جانشینی خواهم گذاشت»( .سوره بقره .)30 ،خداوند مالک حقیقی همه منابع است .بشر بایستی به طریق های درست
از آنها استفاده کند و در صورت تملک باید آنها را امانت الهی بداند و نباید آنها را هدر دهد .امانت بودن طبیعت ،به
انسان وظی فه ی محافظت از آن را گوشزد می کند .پیامبر اسالم (ص) نیز فرموده است « :اگر مسلمانی درختی بکارد
یا مزرعه ای آباد کند و پرندگان ،جانوران و افراد از آن بهره مند شوند نوعی خیرات برای آو محسوب می شود».
حفاظت از محیط زیست زمانی محقق می شود که چنین ارزش هایی مورد قبول همگان واقع شود و بخش جدایی
ناپذیر از روان و وجود شخص شود .در واقع انسان در میان یک رابطه دو جانبه قرار گرفته است :انسان خلیفه و
نگاهبان سایر مخلوقاتو زمین است که در قبال آنچه که به آن تسلط دارد مسئول و متعهد شده و در عین حال خود
انسان بنده خداوند است چرا که در قبال رفتار خود پاسخگو باید باشد(فولتز و دیگران)213 :1393 ،
ط .آخرت(حیات ابدی) :در نظام ارزشی اسالم همه اعمال نیک پایدار است ولی برخی از کارها به عنوان اعمال
جاودانه و ماندنی مطرح شده اند .از جمله آثار خیر ماندنی ،احیای محیط زیست مانند درختکاری ،حفر قنات یا چاه

1 Stewardship
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آب ،سد سازی و دیگر فعالیت هایی است که بستر مناسبی را برای زیست بشر فراهم می کند(جوادی آملی:1386 ،
 .)199آخرت یکی از باورهای بنیادی ا سالم است .و داللت بر اصل اسالمی مسئولیت پذیری و حسابرسی دارد یک
مسلمان باور باید داشته باشد که هر کاری (خ وب یا بد) حتی به اندازه ذره ای باشد در آخرت محاسبه می شود .او
قطعا تاثیر انتخاب هایش بر زندگی اخروی خود را باید پیش از هر تصمیمی برآورد کند .این باور همچون سیستم
نظارتی درونی در ذهن و قلب یک مسلمان بوده و او را در قرار گرفتن در مسیر درست و بازداشتن از اعمال ناشایست
و بیهوده باز می دارد .آیات  7در سوره زلزله 15 ،در سوره جاثیه 31 ،در سوره نجم گواه بر این نظرات است .بنابراین
یک جامعه اسالمی رفتارهای محیط زیستی مسئوالنه ای باید داشته باشد که به حفظ تعادل آن کمک کند.
ی .مقابله با فساد  :فساد انواع مختلفی دارد – جرایم ،تقلب سیاسی ،نظام های بانکداری غیرقانونی ،سرقت ،اهتکار و
غیره .بسیاری از این نوع فسادها پنهانی انجام می شوند و می توان به فهرست آنها جرایم محیط زیستی را نیز افزود
مانند جنگل زدایی ،آلوده ساختن منابع طبیعی (زمین و آب با پسماندها) ،تخلیه غیرمجاز پسما ندهای صنعتی ،جنگل
زدایی و غیره  .قطعا زشتی چنین اعمالی به اندازه قتل نیست ولی در بلند مدت بالی جان انسان ها شده و حیات آنها
را تهدید می کند .و این چیزی است که قران درباره آن هشدار داده است(سوره قصص ،آیه  .)77هر عمل شایسته ای
از جانب خداوند رحمت را به همره دارد و هر عمل ناشایستی نیز متعاقبا خشم و غضب الهی را به همراه خواهد داشت.
(فولتز و دیگران « .)215 :1393 ،به سبب آنچه دست های مردم فراهم آورده ،فساد در خشکی و دریا نمودار شده
است تا [سزای] بعضی از آنچه را که کرده اند به آنان بچشاند ،باشد که بازگردند» (سوره روم ،آیه  .)41فساد در بخش
محیط زیست در قالب اختالس و رشوه خواری ،رباخواری به نقصان منابع طبیعی و آلودگی محیط زیستی شده و
فرایند نظارت را مختل می کند .فساد موجب توسعه سیاست های مخرب محیط زیستی و اختصاص ناعادالنه منابع
طبیعی می شود .می توان گفت به دلیل سرمایه گذاری و تامین مالی ضعیف ،مدیریت ضعیف سازمان ها و نهادهای
مرتبط ،عدم برنامه ریزی و سیاست گذاری صحیح در بخش محیط زیست و مناب ع طبیعی ،فساد در این بخش بیشتر
آ شکار می شود( اصغری و دیگران .)132 :1393 ،بررسی نقش فساد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر کیفیت
محیط زیست کشورهای اسالمی حوزه منا  1طی سال های  1990تا  2012نشان داد که وجود فساد منجر به تخریب
محیط زیست گشته است.
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ک .کاهش فقر :مطالعات علمی مختلفی تایید کردند که فقر و تخریب محیط زیست ارتباط مستقیمی با هم دارند.
کنترل فقر برای حفاظت از محیط زیست الزم است .در اسالم دستگیری از مستمندان و مقابله با فقر توصیه شده
است( .سوره ی فجر ،آیه  18و  .)17مساله تخریب محیط زیست و فقر مشترکات بسیاری دارند .در کشورهای در
حال توسعه فقر روستایی به واسطه فشار بر منابع طبیعی و بهره برداری غیراصولی و ناپایدار از این منابع موجب
تشدید تخریب محیط زیست می گردد .و بحرا ن های محیط زیستی نیز به واسطه تحلیل و از بین رفتن منابع مورد
استفاده روستائیان بر شدت فقر آنان می افزاید .بررسی شریفی نیا و مهدوی ( ) 1390نشان داد که پایین بودن درآمد
سرانه خانوارهای روستایی  ،بازدهی پایین مراتع و باال بود ن بعد خانوار  ،پایین بودن سطح تحصیالت و عدم دسترسی
به فرصت های شغلی باعث شده بود تا روستائیان از طریق عملکرد مستقیم (بوته کنی به منظور تامین سوخت ،فروش
و ایجاد اغل) و غیرمستق یم (نگهداری دام مازاد بر ظرفیت مراتع) سبب تحریب محیط زیست و فرسایش خاک مرتع
ممیزی شده ی شوررود بخش شیب آب شهرستان زابل شود.
ل .حفاظت کردن و نه اسراف کردن  :عدم وارد کردن خسارت بر محیط زیست و مراقبت از طبیعت فلسفه محیط
زیست گرایی اسالمی است .این وظیفه انسان هاست که از محیط زیست مراقبت کامل داشته باشند .در کنار مراقبت
از محیط زیست اسالم انسان را به احتیاط در برابر هدر دادن و اسراف کردن سفارش می کند( .سوره اعراف ،آیه .)31
م .ساده زیستی :ساده زیستی مهم ترین ویژگی حیات اسالمی است که برای حفظ تعادل محیط زیست ضروری است.
قران کریم این شیوه زندگی را در مقابله با اسراف و افراط گرایی توصیه کرده است .برای ساده زیستی دو داللت
محیط زیستی وجود دارد:
 ) 1کاهش تقاضای منابع طبیعی از طریق کاهش مصرف کاالهای تولیدی .مقدار قابل توجهی از ذخایر منابع طبیعی
ایجاد می شود که سبب تقویت عرضه این منابع می شود.
 ) 2ساده زیستی می تواند مقدار تولید ضایعات و هدر رفت ها را ( با مصرف بهینه) کنترل کند .این موجب بهبود
شرایط سالمتی و بهداشت و نیز کاهش هزینه های بازیافت و تولید پسماند می شود .ورود به این دو کانال می تواند
به حفظ تعادل محیط زیست کمک کند.
ساده زیستی ارتباط نزدیکی با الگوهای مصرف دارد .با آزادی اقتصادی ،پیشرفت های فنی و گسترش کانال های
بازاریابی ،عادت های مصرفی بیشتر پیچیده شده است تا ساده تر .برای تغییر دادن الگوهای ناپایدار مصرف می بایست
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ذهنیت نسبت به مصرف تغییر کند .معنویت و خودسازی در تغییر طرز فکر افراد تاثیرگذاراست .ترویج ساده زیستی
آگاهی مصرف کنندگان را افزایش داده  ،رفتار را تغییر می دهد و موجب بهزیستی شخص می شود .پول و دارایی تنها
منبع شادی نیستند بلکه آنها ابزارهایی هستند که به انسان اجازه می دهند در قالب منزلت ،روابط و محیط شاد و
سالم به شادی دست پیدا کنند(کرونینگبرگ  1و لیدا . )70 : 2011 ،2
مقایسه محیط زیست گرایی در دیدگاه های غربی و اسالم

چنان چه بخواهیم محیط زیست گرایی در اسالم و غرب را مقایسه کنیم می توان گفت که تفاوت بین نگرش اسالمی
و نظریه های غربی در این است که تفکر اسالمی در قالب شریعت ،محیط زیست را بر همه چیز اولویت می دهد و
اسالم منافع عمومی را بر منافع فردی اولویت می دهد .بنابر این ،شرکت ها و افراد باید از محیط زیست حفاظت کنند
حتی اگر انجام آن بر منافع خاص شان اثر بگذارد .تقدم مسایل محیط زیست بر سایر امور را در اصل پنجاهم قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران می توان مالحظه نمود که بیان نموده است:
در اصل  50قانون اساسی آمده است«:در جمهوری اسالمی ،حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید
در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ،وظیفه عمومی تلقی میشود .از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر
آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن مالزمه پیدا کند ،ممنوع است».این اصل نشان می دهد
که نگاه به محیط زیست نباید ابزاری باشد بلکه باید به آن به عنوان یک ارزش نگاه کرد .همان گونه که ادیان الهی به
خصوص اسالم چنین نگاهی به طبیعت و محیط زیست دارد و انسان را امانت دار آن می داند.
نظریه های غربی تاکید می کنند ک ه شرکت ها باید از محیط زیست به عنوان بخشی از حفاظت از منافع خودشان در
آن محافظت کنند .این منافع در سیاتهای محیط زیستی غرب که مبتنی بر نظریه های آن اجتماعات می باشد
مختلف اند .برای مثال ،شرکت ها از محیط زیست حفاظت می کنند تا از شکایت و محکومیت یا مجازات مالی
جلوگیری کنند ،مشتری جذب کنند یا تولید ثروت کنند .در مقابل این نظریه ها ،تفکر اسالمی یک نگرش الهیاتی و
عمومی مبتنی بر قران و سنت ارائه می دهد که یک چارچوب فلسفی جایگزین برای درک روابط متقابل انسان و
محیط زیست است  .زمانی که مسئولیت پذیری محیط زیستی یک وظیفه مذهبی تلقی شود که شرکت ها و افراد

1 Kronenberg
2 Iida
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تالش می کنند از محیط زیست مراقبت کنند و به عنوان یک عکس العمل نسبت به وظیفه اسالمی شان ،این واکنش
با انگیزه نیرومند خشنودی و رضایت خداوند توام می شود که تاثیر معنی داری خواهد داشت.
 .4نتیجه گیری
بحران های محیط زیستی عصر حاضر بیانگر این مطلب مهم هستند که رابطه انسان – محیط زیست بایستی باز
تعریف شود تا یک رابطه هماهنگ و پایدار ایجاد شود .در این خصوص اخالق برای درک و فهمیدن چنین بحران هایی
که جامعه را متاثر نموده است الزم می نماید .برای اکثر دانشمندان و بخش قابل توجهی از محیط زیست گرایان،
حفاظت از محیط زیست و طبیعت یک مساله اخالقی مهم است و شیوه زندگی انسان باید تغییر کند تا از محیط
زیست طبیعی حفاظت شود .لذا الزم است از د یدگاهی فلسفی و دینی ،مسئولیت انسان در برابر آن مورد توجه جدد
قرار گیرد .پس به اصولی اخالقی مناسب برای تعریف رابطه صحیح انسان و محیط زیست احتیاج داریم .در این مقاله،
رویکردهای مختلفی در باب اخالق محیط زیستی و نیز مسئولیت اجتماعی مطرح شد .برخی از رویکردها انسان محور
بودند مانند پارادایم مسلط اجتماعی که تنها انسان ها را کانون ارزش دانست ه و برای انسان حق معافیت در برابر محیط
زیست قائل اند و طبیعت را تنها ابزاری برای تامین نی ازهای انسانی می نگرند .از سوی دیگر رویکردهایی نیز هستند
که همه مخلوقات را متعلق به جهانی غیر انسانی دانسته و برای آن ارزش غریزی و ذاتی قائل اند و لذا انسان ها باید به
آنها احترام بگذارند ،علی رغم هر گونه استفاده ای که می توانند برای انسان داشته باشند .با این وجود ،هنوز یک نیاز
ضروری و فوری برای داشتن یک رویکرد تطبیقی و جامع در امر اخالق محیط زیستی و مسئولیت پذیری اجتماعی
وجود دارد .تا بتواند خواسته های مادی نامحدود انسان را بر اساس میل داوطلبانه و تمایل ارادی برای شرایط بهتر
زندگی فراهم کند .در این مقاله دو پاسخ از منظر اخالق محیط زیستی مطرح شد .دیدگاه اسالمی پاسخی کامال
متفاوت نسبت به سایر رویکردهای اخال ق محیط زیستی دارد .این پاسخ مبتنی بر حکمت ال هی و معرفت شناسی
اسالمی است .اسالم محیط طبیعی را از زاویه خاص می نگرد که بر اساس آن خداوند بر همه هستی احاطه دارد .در
اسالم ،مالک جهان هستی خداست و بر این اساس معتقد است که بهترین معیار برای تعریف رفتار انسان با طبیعت،
معیارهای الهی است .این معیارها به معنی تعلق ارزش ذاتی به خداوند است و این به این معناست که جهان یکپارچه
است .این نگرش به ترویج و نشر یک رویکرد تطبیقی و جامع اخالق محیط زیستی کمک می نماید که بر اساس آن
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آسیب به محیط زیست بر هم زننده ی یکپارچگی هستی و ایات خداوند است .ویژگی های رویکرد اسالمی اه میت به
کارگیری آن را برای اصالح رفتار انسان با طبیعت و حفاظت از محیط طبیعی دو چندان می کند.
رویکرد اسالمی داللت های سیاستی صریحی برای هر دولت اسالمی در عصر مدرن دارد .دولت می تواند یک سیاست
محیط زیستی مبنی بر ایجاد دغدغه عمومی طراحی کند تا شرایط مط لوبی برای حیات اجتماعی اسالمی ایجاد شود.
این نوع زندگی اجتماعی اسالمی برای خلق عکس العمل ها و عملکردهای مسئوالنه نسبت به محیط زیست بسیار
اهمیت دارد .رویکرد اسالمی می بایست تعدادی از اقدامات بنیادی که دولت اسالمی باید آنها را انجام دهد تعیین
کند .از جمله ت عیین پارامترهای منابع اکولوژیکی ،طراحی یک نظام انگیزه بخش ،نظارت بر اجرای مقررات محیط
زی ستی و توسعه منابع اکولوژ یکی در بخش دولتی .دولت اسالمی ،با داشتن یک دیدگاه بلند مدت نسبت به تقاضا و
عرضه ،پارامترهای منابع اکولوژ یکی را در سطح کالن تعیین می کند .در این خصوص ،دولت باید آمادگی برای انجام
دو نوع برآورد را داشته باشد :یکی بیشینه کمیت پایدار این منابع و نیز بیشینه ظرفیت تحمل پسماندها و آالینده ها.
این براوردها پارامترهای اقتصاد کالن هستند و ساز و کار بازار به گونه ای باید باشد که امکان عملیاتی شدن آنها مهیا
شود(رمضان آکتار.)73 :1996 ،
دولت اسالمی می بایست یک نظام انگیزه بخش مناسب را طراحی کند .مقررات دولتی نظام پاداش و تنبیهی را ایجاد
می کنند که سبب تعدیل و یا تغییر عملکرد شرکت ها و افراد می شود .در برخی از موارد ،دولت با تعطیل کردن
یک شرکت آالینده م ی تواند حداکثر مجازات را اعمال کند و یا در موارد دیگر ،بر آنها مالیات وضع کند .با وضع
مالیات بر مقدار تولید آالینده ها ،دولت به آلوده کننده ها یک انگیزه اقتصادی می دهد تا میزان تولید آالینده
هایشان را کاهش دهند.
دولت اسالمی باید یک نهاد نظارتی را بر اجرای حقوق محیط زیستی مشخص کند که مستقل عمل کند  .این نهاد
باید نقش سایه را داشته باشد و رد پای محیط زیستی شرکت ها و افراد و دولت را زیرنظر داشته باشد و با توجه به
مشکالت محیط زیستی جدید مانند ریزگردها ،تغییر آب و هوا ،آلودگی ،پسماندها  ،کمبود منابع طبیعی از جمله اب
در قوانین و حقوق محیط زیستی تغییراتی ایجاد کند .دولت اسالمی باید برای گسترش منابع طبیعی و احیای آن ها
همت داشته باشد.

16

تح
هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398
دولت اسالمی باید از سازمان های مردم نهاد حمایت کند و زمینه را برای فعالیت این سازمان ها فراهم کند .چرا که
این سازمان ها نفش زیادی در آگاهی محیط زیستی ،اصالح الگوهای مصرف و کاهش پسماند ،حفاظت از منابع
طبیعی و تنوع زیستی ایفا می کنند.
دولت اسالمی برای ترویج ساده زیستی به عنوان شکلی از مصرف پایدار ،باید تالش کند تا مدل های ذهنی و روانی یا
ارزش های مصرفی را تغییر دهد .ع الوه بر ابزارها ی اطالعاتی و اقتصادی که در باال ذکر شد ،سازوکارهای زیر را نیز
می توان در پیش گرفت:
-

عوامل خارجی متناسب با موقعیت(فرصت های حمایت) که شیوه های پایدار مصرف را به آ سانی در اختیار

مصرف کنندگان قرار می دهد؛
-

بستر های سازمانی شامل وضع قوانین یا قوا عد بر آنچه که در دسترس مصرف کنندگان است مانند استانداردهای
تولید؛

-

توجه به بستر اجتماعی و فرهنگی مانند هنجارهای اجتماعی ،اصول اخالقی و انتظارات فرهنگی دین و در نهایت

-

معرفی دستاوردهای موفق بومی در کنترل آالینده ها ،حفظ محیط زیست.
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