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  آن مشترك مباني آموزش لزوم و

  *پارساپور زهرا

  چكيده
 مراقبت نيازمند زباني و ديني سياسي، هاي مرزبندي از فارغ زمين كرة زيست
 تحقق جهاني مشترك اخالقيِ اصول رعايت ساية در مراقبت اين. است اي ويژه
 شايد،. يادكرد آن از )Earth Ethics( زمين اخالق عنوان تحت  توان مي كه پذيرد مي

 و خودش خدا، با انسان رابطة پيرامون جهاني مشترك تعريف ارائة بر اصرار
 تعريفي نيازمند كره زيست حفظ و سالمت اما باشد، نداشته ضرورتي ديگران
 چهرة اخير قرن در كه زيست  محيط بحران. است طبيعت با انسان رابطة از مشترك
 تعامل نحوة بازنگري بر عالوه است شده موجب است، ساخته آشكارتر را خود
 و اديان همة در كلي بازنگري يك تكنولوژي، و علم از استفاده در طبيعت با انسان
 اخالق و جهان در انسان جايگاه مورد در اخالقي و ديني فكري، هاي نحله

 اين در محرك بزرگترين را وايت لين مقالة بتوان شايد،. گيرد صورت محيطي زيست
) 1967( مقاله اين تأليف سال از كه اي گونه به دانست؛ مسيحيت جهان در بازنگري

تحت  كه است رفته سخن آن مخالفت و موافقت در گوناگون اشكال به كنون، تا
 فلسفه از اي زيرشاخه كه )Environmental Ethics( محيطي زيست اخالق عنوان 

 تحقيقات و تأليفات گيري شكل شاهد نيز اسالم جهان در. شود يادمي آن از است،
 پرويز نصر، حسين سيد آثار از توان مي جمله، آن از هستيم؛ زمينه اين در وسيع
 تا آنيم بر مقاله اين در. برد نام آملي جوادي و فضالن خالد داماد، محقق منظور،
 باشد الزم آنكه بي كه كنيم تصريح امر اين به تحقيقات، اين از گزارشي بيان ضمن
 توانيم مي آوريم، روي شرق يا غرب در خاصي مكتب به زيست محيط حفظ براي
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 مختلف اديان و مكاتب از كه كنيم پيدا دست زمين اخالق در مشترك هاي جهاني به
 محيط حفظ با زمان هم توان مي اصول اين آموزش و شناخت با. گيرد مي نشئت
  .شد نائل نيز اخالقي اصول از بخشي در جهاني توافقي به زيست،
  .جهاني اصول مسيحيت، اسالم، زيست، محيط اخالق :ها واژه كليد

  
  مقدمه. 1

ـ   محصـول  هرچند گذشته قرن در زيست محيط بحران ظهور  و تكنولـوژي  رويـة  يرشـد ب
 را متمدن انسان بود، ها سال همين در مهندسي و تجربي علوم هاي شاخه در انسان پيشرفت
 گوناگون هاي يوهش بازبيني، اين در. ساختوادار  يشخو ةافكار و عملكرد گذشت ينيبه بازب

 شوند مي ياعتقادات و باورها واكاو ها، اسطوره ،ها فرهنگبر اساس  يستز يطنگرش به مح
 زيسـت،  محـيط  بـه  فرهنگي نادرست رويكردهاي مطالعات، اين طريق از شود ميتالش  و

 ايـن  نتيجـة . گردنـد  تقويـت  اسـت،  زمين ياتح ادامة ةتازه كه الزم يكردهاياصالح و رو
 از انسـاني  تلـف علـوم مخ  ةكه در آنها رابطـ  است اي رشته بين مطالعات گيري شكل بازبيني،
  . شود مي بررسي زيست محيط با اخالق و ادبيات زبان، فلسفه، دين، جغرافيا، جمله
 نگرش بر آن يها آموزه و نيد ريتأث نظران، صاحب از ياريبس ديد از ان،يم نيا در
 قيتحق و يبررس. است ريانكارناپذ آن با تعامل ةنحو و ستيز طيمح به نسبت انسان

 ةرشاخيز در كه است مهم اريبس مباحث از ينيد يها آموزه يمنف اي مثبت نقش رامونيپ
 يعني رشته نيا خود. شود يم مطرح )(Environmental Ethics يطيمح ستيز اخالق
 اي رشته ميان مبحثي و )Applied Ethics( ياخالق كاربرد ةشاخ ريز يطيمح ستيز اخالق
 معضالت و مسائل و الهيات فلسفه، چون هايي رشته در نظري تفكرات ميان كه است
 ديدگاه دو محيطي زيست اخالقي هاي نظريه در. كند مي برقرار پيوند بشر زندگي عملي
 ممانعت به ناظر استيس يبرا را ارزش نيشتريب كه محورانه بوم ديدگاه: دارد وجود عمده

 قائلدر معرض خطر  يها و حفظ گونه وحش اتيح يها عرصه در تحول و توسعه از
 اشتغال و توسعه قيتشو يارزش را برا نيشتريكه ب محورانه انسان يةنظرو  شود؛ يم

 ارزش انسان، منهاي جهان به نخست، ديدگاه ).71: 1387 گئري،( است قائل ياقتصاد
 همة حفظ در را انسان اخالقي وظيفة هستي، جهان كل روحمندانگاري با و بخشد مي ذاتي
 در. كند مي فرض مسلم امري انسان براي آنها زيان و سود از فارغ موجودات و ها گونه

 كه انسان جهان تكامل و رشد جهت در است ابزاري انسان، منهاي جهان دوم، ديدگاه
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 خاص نتايج و تبعات رويكردها اين از كدام هر. است آدمي منافع حفظ آن، حفظ از هدف
 رابطة به نسبت نگرشي چه الحادي، چه و الهي چه اديان، كه اينجاست مسئله. دارد را خود
 اگر است؟ بوده مطرح اديان در زيست محيط اخالق اصوالً آيا. دارد زيست محيط و انسان
 رفتار روي بر تأثيري چه و بوده حاكم آن بر باال نگرش دو از يك كدام است، بوده مطرح

 باره، دراين دارد؟ و داشته زيست محيط و طبيعت با مكتب و دين آن پيروان تعامل و
 را انياد از يبعض ةمحوران انسان نگرش يگروه. دارد وجود يمتضاد و مختلف يها دگاهيد

 كنند، يم تبرئه گناه نيا از را نيد تنها نه گريد يگروه و دانند يم بحران نيا ياصل منشأ
. دانند يم بحران نيا حل يها راه نيمؤثرتر از ستيز طيمح به را ياله و ينيد كرديرو بلكه
 جهينت در و رفتند نشانه را اتهام انگشت تيحيمس ژهيو به ياله انياد يسو به نخست، گروه

 در. كند دايپ شيافزا غرب در يشرق ةروحمندانگاران و محور عتيطب مذاهب شدند موجب
 اجمال به است، شده مطرح نهيزم نيا در كنون تا كه يمباحث طرح ضمن ميآن بر مقاله نيا
  :ميده پاسخ را ها پرسش نيا

  ست؟ين مطرح يآسمان انياد در ستيز طيمح اخالق يراست به ايآ. 1
 است؟ تعارض در ستيز طيمح اخالق اصول تيرعا با ياله انياد در يمحور انسان ايآ. 2
 يهـا  نييآ و انياد يسو و سمت به كرديرو ايآ و محورند بوم لزوماً يالحاد انياد ايآ .3
  است؟ ستيز طيمح حفظ يبرا راه نيبهتر شرق
 بـر  و افـت ي يجهـان  مكاتب و انياد در يارزشمند و مشترك يها آموزه توان ينم ايآ. 4
   كرد؟ ميتنظ را ستيز طيمح يجهان اخالق ها آموزه نيا اساس
  

  يديتوح انياد در يطيمح ستيز اخالق. 2
 موضـوع  سـت، يز طيمحـ  و نيد ةرابط و ستيز طيمح اتياله ةنيزم در شده مطرح مباحث

 يعلمـا  ژهيـ و به ان،يم نيا در. است بوده رياخ انيسال در متعدد يها يشياند هم و ها شيهما
 ةدربـار  را ينـ يد يها آموزه تا اند كرده تالش و اند داشته را نقش نيشتريب تيحيمس و اسالم
 داريـ پا ةتوسـع  اهـداف  جهـت  در عـت يطب يكلـ  طور به و اهانيگ وانات،يح حقوق تيرعا

 ةدربـار  تيحيمسـ  دگاهيـ د تند نقد در و غرب در مباحث، نيا يريگ شكل آغاز. كنند مطرح
. سـاخت  وادار عيوسـ  واكـنش  به را تيحيمس يايدن كه يا گونه به بود؛ جهان و انسان ةرابط

 همان به ياسالم دانشمندان و علما شيكماب و ديرس زين اسالم يايدن ةگستر به نقد نيا امواج
 نيـ ا ةدامنـ  سـت، يز طيمحـ  مسائل تياهم شيافزا با زمان هم امروز، تا و پرداختند مباحث
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 بـه  تيحيمس نگاه نقد از است بهتر موضوع، شدن روشن يبرا. شود يم تر گسترده زين بحث
  .ميكن آغاز ستيز طيمح

 
  زيست محيط و مسيحيت هاي آموزه 1,2

اثر اسـبورن در   رفته به غارت يارةسدر غرب با انتشار كتاب  يستز يطآغاز اعالم بحران مح
د از رنسـانس  عـ ب يو رشد تكنولـوژ  يمحور بحران انسان ينا أهرچند منش. بود 1930 ةده
آن را نـه بـه    يهـا  يشـه ر يدند؛بخش يشتريبحران را عمق ب ينا أاز محققان منش يبعض ،بود

از  يبعض يژهو غرب به يو معنو يفلسف يها ينهبلكه به زم يروني،و عوامل ب يرشد تكنولوژ
 يبـازنگر  يحل بحران را نـوع  ياز راهكارها يكي اند و طبعاً نسبت داده يحيتمس يباورها

 يشـة ر يند كه حتبودنظر  ينا برآنها . اند دانسته ينيد يگذشته و باورها يدر تفكرات فلسف
  :باورها جست ينتوان در هم يرا در غرب م ييگرا انسان

ظهور علـوم جديـدي    ةيونان و روم، ديدگاه غالب در مسيحيت بود كه زمين ةفلسفتسلط 
و  19هـاي آن را در قـرن    گرايي قرن هجدهم، روشنفكري و پيـروزي  در رنسانس، انسان

ناميـده شـد   » اي از صنعت و تكنولـوژي و علـم   آميزه«چيزي كه  ؛قرن بيستم فراهم آورد
(Abrams, 1388: 87).  

مقصـر   يعـت را در نوع نگرش غلـط انسـان نسـبت بـه طب     يحيتمسكه  ياز كسان يكي
كـرد و   ها را از جهان طبيعي جدا مي بود كه مسيحيت انسان آن برنيچه . است يچهن ،داند يم

سـاخت و   نفس يا روح را از وجه ديگر جسم يـا بـدن دور مـي    ييك وجه از هستي انسان
ن متعالي را رد كرد و از فلسـفه و  نيچه امكان وجود يك جها. كرد جسم و بدن را تحقير مي

و بنابراين تباين ميان انسـانيت و طبيعـت را انكـار     كردبودن انتقاد  جهاني مذهب، به دليل آن
  :گويد او مي. مداري انتقاد كرد حال از تمدن و مذهب غربي به خاطر انسان نمود و درعين

. شـود  افتخار شمرده مـي  بودن خدا طبيعي تفاهم واقع شده كه ضد قدر مورد سوء طبيعت آن
پندارد  انسان با عزم جزم انكار طبيعت را نيازي مطلق مي... »بد«و » انگيز نفرت«طبيعي، يعني 

  ).147: 1380 ير،گ(

ـ  ،اما  پيرامـون اي  در مقالـه  ،اسـتاد تـاريخ دانشـگاه كاليفرنيـا     ،)Lynn White( يـت وا ينل
 يطمحـ  دربارة يحيتنگرش مس به تنسب را يتر ينتقاد اساسا يشناس بوم يخيتار يها يشهر
وايت مدعي شد . داشت همراه بهها را  ها و موافقت از مخالفت يكرد كه موج مطرح يستز

معلول نخوت مسيحيت نسبت بـه طبيعـت اسـت و ايـن      در اصل  زيست محيطكه بحران 
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 سـفر اش بـه   آميز ريشـه دارد كـه سـابقه    مدارانه و تحكم نخوت به اعتقاد او در تالش انسان
را بركت ) آدم و حوا(و خدا و ايشان «: از باب اول آن 28 ةآي مخصوصاً ؛گردد بازمي تكوين

بـر  . بارور باشيد و تكثير شويد، زمين را پر سازيد و به آن تسلط يابيـد : داد و بديشان گفت
كننـد سـروري    جانوراني كه بر روي زمين زنـدگي مـي   ةپرندگان آسمان و هم ،ماهيان دريا

به ارث برده است كـه   يهودداستان خلقت را از  يحيتگفت كه مس يتوا. »دكني) حكومت(
آدم را و بعد  سرانجامو  يدو اجرام را آفر ينخداوند در مراحل متعدد آسمان و زم ،طبق آن
خداونـد  ... كـرد  يخود را بر آنان مستول يجانوران نام نهاد و سرور يانسان بر تمام. حوا را

انسان هم هرچنـد از خـاك   . است دهكر آدم خلق ييفاع و فرمانرواانت يتمام موجودات را برا
 يجـه نت يـت او در نها). 212: 1381 زاده، وهـاب (خداسـت   يينـة و آ يستن يعتاز طب ،است

است كه جهان  يمذهب ينمدارتر انسان ،آن يخصوص در غالب غرب به يحيتكه مس يردگ يم
ـ   نگرش انسـان  ينشود كه ا يم يادآور يتوا. است يدهبه خود د  يحيتاز مسـ  يشمدارانـه پ

 ).213:همان(وجود نداشته است 
اتهـام را از كتـاب    يـن دند تا اكرتالش  يساكل يو اهال يحيتمس ةجامع ،مقاله ينبعد از ا

مؤثر دانستند و  ستيز طيمح بيرا در تخر يعوامل متعدد نكهياز جمله ا ؛مقدس دور كنند
 تيوا يادعا به نسبت واكنش در زين كامستوك. ال يئرگ مثالً، كردند؛را كمرنگ  نينقش د

  :ديگو يم نيچن )L. Moncrief( فيمانكر از نقل به
 از ريغ يعوامل و است رفتهيپذ تيوا كه است يآن از تر دهيچيپ يطيمح ستيز انحطاط علل

 يعـوامل  ست،يز طيمح يكنون تيوضع يريگ شكل در ناًيقي ،يحيمسـ   يهودي ةعيمابعدالطب
بـاز،   يفضـا  جاديا ةنديفزا روند، )آزاد( بازار اقتصاد رشد ،ينيشهرنش ،ياستعمارگر از اعم
  ).63: 1387 ،يگئر( اند بوده ليدخ انيم نيا در انهياگر مصرف يها وهيش

 يـت وا يـدگاه د يرشپـذ  يگفت كـه بـرا   يدبا حوزه، اين در بحث ها سال از بعد اكنون،
 بايست مي ـ قلمدادكنيم پررنگ زيست محيط با انسان تعامل نحوة در را دين نقش اگر حتيـ 

 را او هـاي  گيـري  يجـه نت بتـوانيم  تا دهيم پاسخ متعددي هاي پرسش به او استدالل جرياندر 
 و تسـلط  آيـا  اسـت؟  زيست محيط اخالق نفي معني به محوري انسان هرگونه آيا. بپذيريم
 تخريـب  بـا  انتفاع آيا است؟ كردن نخوت و تباه يح،ناصح يريتمد يبه معنا لزوماً سروري

 نيـز  گوناگوني هاي واكنش وايت، ديدگاه از كنندگان استقبال و موافقان كنار در است؟ يكي
 آنهـا  هـاي  پاسخ از اي پاره به اينجاكه ما در  گرفت صورت مسيحيت جهان درآن  مقابل در

  :كنيم مي اشاره
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و  ياهـان گ خلقـت كـه   انجيـل از  عبـارتي : يلانجانسان در  يتمالك روي بر بحث. الف
  :داند مي انسان براي را يواناتح

“He makes grass grow for the cattle, and plants for man to cultivate / bringing 
forth food from the earth” (Psalm, 104:14)1 

 شـده  اسـتفاده  واژه دو از انجيـل  مـتن  انگليسي ترجمة در كنيم، مي مالحظه كه چنان
 كـه  اند كرده استفاده »پرورش« معني به »cultivate« اصطالح از مترجمان از بعضي. است
. اسـت   آمـده  »bring« واژة »cultivate« جـاي  بـه  ها، ترجمه بعضي در و است مهم بسيار

 همـراه  قيـدي  بي و تخريب با تواند نمي كه است تعهد با همراه سرپرستي نوعي پرورش
پتريـك دوبـل   . است مسئوليت احساس بلكه نيست، غرور سرپرستي اين حاصل. باشد

)P. Dobel(، طـرز تلقـي مبتنـي بـر     «خود بـا عنـوان    ةدر مقال ،گاه واشنگتنشدانشيار دان
 آن بـر كنـد و   با ادعاي وايت مخالفت مـي  2،»خالفت يهودي، مسيحي نسبت به طبيعت

طرز تلقي يهودي مسيحي نوعي اخالق خالفت است و ميـراث دينـي مـا در    «: كه است
). 135: 1382ويمان، پ(» كند بيعت، به فروتني نسبت به خدا و نه نخوت حكم ميباب ط

مطلـق زمـين را از آن خـدا     يكند كـه سرپرسـت   مي هايي را از كتاب مقدس نقل او نمونه
 ةكيد شده كه اين زمين مال همه و همأداند و او مالك و حاكم است و مدام بر اين ت مي
دانـد   ژگي خالفت مي و حفظ امانت را بزرگترين وي نندهاست و بايد آن را حفظ ك نسل

حـق   يامانت خداوند در دست انسان است و انسان حت ينزم ،در كتاب مقدس). همان(
 ابـداً  زمـين  امـا «: آن تخريـب  و نـابودي  به دچه برس ندارد، را امانت اين يدوفروشخر

 »ايـد  ميهمانـان و  يبـان من غر يششما پ كه چون ستا مناز آن  ينزم يرافروخته نشود ز
  ).236: 1380گلن، (

 ،اسـت و انسـان نقـش امانتـدار را دارد     ينها و زمـ  آسمان يقيخداوند مالك حق ينكها
خـود بـه آن    يبه آن اذعان دارند و ما در جـا  يزاست كه محققان مسلمان ن يموضوع مهم
  .دكر يماشاره خواه

در  يحيمحققان مسـ  يگرد يدر واكنش: مسيحيت هاي آموزهدر  محوري انسان انكار. ب
 يحيمسـ  يهـا  ثابـت كننـد كـه آمـوزه     ،صدد برآمدند تا با استفاده از مـتن كتـاب مقـدس   

 ياتاله ةدربار رااثر خود  )(Paul Santmireير پل سانتما ،1970 ةدر ده. نيست محور انسان
در زمانـة   يشناسـ  ، خـدا و بـوم  يعتطب: ينبرادر زماثر  ينعنوان ا. آورد يدپد يستز يطمح
خـاص   يحقـوق  يعـت طب ياو بـرا . را بدهد يتوا پاسخكند  يم تالشبود كه در آن ن بحرا
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اسـت كـه وايـت خـودش      گفتني). 253: 1381زاده، وهاب(شود  يم قائلمستقل از انسان 
كند كه مسيحيان بـه قـديس فرانسـيس     اش توصيه مي مسيحي بود و خود او در پايان مقاله

كـرد   سي جويند كه پرندگان را موعظه ميأت ،)1226- 1181(هاي ميانه  راهب سده ،آسيزي
طبيعـت و آدمـي مبتنـي بـود بـر نـوع        ةو با روباهان حشر و نشر داشت و نظـرش دربـار  

جان كه غـرض از   اعم از جاندار و بي ،مندانگاري جميع موجودات روان ةهمتايي از هم بي
بـه   يت،شدن مقصود وا روشن يبرا). 50: 1382ويمان، پ(آن حمد و ثناي خالق متعال بود 

  :كنيم مي اشاره يزيآس يسفرانس شعر از بخشي
  تو را خاصه جناب برادر خورشيد راآفريدگان  ةسپاس توراست خداوندا و هم

  داري كه روز است و از رهگذر او به ما روشني ارزاني مي
  سپاس توراست خداوندا به پاس خواهر ماه و ستارگان 

  ساختي  داشتني و زيبا روشن، دوستكه در آسمان آنها را 
  ).90:همان... (توراست خداوندا به پاس برادر باد سسپا
 رابطـة بـه شـكل    چـه  انسـان،  جمله از مخلوقات برابري ادعاي كه انديشيد اين به بايد

كـه   گونـاگوني  هـاي  شكلچه به  و شود مي يانب آسيزي فرانسيس عبارت دركه  خانوادگي
 يختـار  كنـد؟  ايفـا  ينقش طبيعت با انسان رابطةاصالح  در تواند مي آيا اند، داشته  بيان يگراند

 هـا،  نژادپرسـتي  هـا،  جنگمانع  نتوانسته ها انسان ميان دررابطه  ينوجود ا كه دهد مي يگواه
 آن موجـب  مخلوقـات  برابـري  ادعـاي  سـويي،  از. شـود  ها كشي بهرهو  استثمار و استعمار

تا انسـان متمـدن    ياتشكل ح ترين ابتداييانسان از . يمشو نياز بي يعتكه ما به طب شود نمي
به  گذاشتن احترام اگر رو، يناز ا. بهره ببرد يعتاز طب يشخو يبقا يبرا استامروز مجبور 

 يـدگاه د يـن ا باشـد،  طبيعـت  در تصـرف  عدم يموجودات به معن دانستن طراز هم و يعتطب
  .است شعاري و يرعمليغ ياخالق
 بـه بـود كـه    يعـت بـه طب  بخشـيدن  تقدس ،گريواكنش د: طبيعت به بخشيدن تقدس. ج
در  هرچنـد  راسـتا  ايـن  در )Mcfaque(فـاگ   مك تالش .گرديد مطرحگوناگون  هاي شكل

 يدر عمل بـه نـوع   ،بر آن روا داشته بود يتبود كه وا ياتهام از يتمسح يينآ ةجهت تبرئ
 يبـرا  يننـو  يالگـو « يـك او . كتاب مقدس منجر شد يها آموزه يفتحر يحت ياو  يلتأو
و از  يقتشـو  يعـت را بـه طب  يانـه گرا كـل  يكردهـاي دهـد كـه رو   يرا شرح و بسط م» خدا
خدا سـخن   يكرعنوان پ عالم به ياو از امكان تلق. كند يم يزساختن خداوند از عالم پره جدا

  :پرسد يو م يدگو يم
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 يگـر كه به عالم د يابدان جزئ يزرا رستاخ) يمعاد جسمان(بدن  يزاگر رستاخ ...شود  يچه م
از  يا ن را وعدهآبلكه  يم،نكن يراست تفس يناصر يسيكنند و سرآغاز آن عروج ع يعروج م

در قالـب عـالم مـا،     يعني يشخو يكردر قالب پ يشهكه همينبر ا يمبن يمطرف خداوند بدان
  ). 257: 1385 نصر،( همراه ما خواهد بود

 يســتز يطو بــه بحــران محــاف وو وقــ يعــتفــاگ نســبت بــه عــالم طب كتــرحم مــ
كـه در كتـاب     يصـورت   خداونـد بـه   يدانجاو يفتوص از يسادگ است كه او به شده موجب

 »يپدر ما كه در آسـمان هسـت  « يرچشم بپوشد و تعب ،از آن سخن گفته يحمقدس آمده و مس
). مانه(درآورد  »يهست ينزم يبر رو يا ينمادر ما كه در زم«به شكل  ،هاست نيايش در كه
 از دفـاع  و طبيعـت  حفظ به آنكه از بيش چنيني اين هاي تحريف ياو  ها تأويل رسد نظرمي به

 بردنبـاال  يبـرا  حقيقت، در. دهد مي ييررا تغ يلو عبارات انج ها آموزه منجرشود، مسيحيت
كـه   فاگ مكدر عبارات . آورد مي يينپا يخداوند را در ذهن آدم يعرف يگاهجا يعت،شأن طب

در مورد  يتيهم بحث جنس زمان هم ،»يهست ينزم يبر رو يا ينمادر ما كه در زم«: گويد مي
هر سـه   ينكشاندن او و ا يعتطب يواد بهاو و هم  جسمانيتو هم  شود مي مطرحخداوند 

فـاگ در   كـه  يگـري د يلوأت. است يميابراه ينياست كه د يحيتمس ينيدر نگاه د يفتحر
او گنـاه  . گنـاه انسـان اسـت    ةدربار دارد، مسيحي هاي آموزهاز  يستز يطجهت دفاع از مح
 يـن از آن توبـه كنـد و ا   يـد دانـد كـه با   يم يستز يطمح يبتخر ي،اتياله يانسان را به معن
در  چنـد هر). 258:همـان (دانـد   يمـ  يـان اد ةهمـ  يهـا  س دغدغـه أرا در ر ياستغفار همگان

 يعلمـا  نـدارد،  تولـد  آغـاز  در خـويش  پروندةرا در  يگناه يچانسان ه ي،اسالم هاي آموزه
 يـب به تخر يبه نوع دارد، اشاره زمين در انسان فساد به آن در كه را قرآن از اي آيه ياسالم
  .گفت خواهيم سخن باره دراين كه سازند ميمربوط  يستز يطمح

از مشــكالت  يبعضــ أمنشــ او، بــا موافقــت دراز محققــان  يگروهــ يــزن وايــت از بعــد
از عوامل  يكي كهرا  يتجمع يشافزا مثالً، ؛نسبت دادند يحيتمس يمرا به تعال يطيمح يستز
دستور كتاب مقدس  يناز عملكرد به ا يناش است، محيطي زيستبحران  يجادمؤثر در ا ياربس
) 1994(شناس كاتوليك رومي، جورج هاوارد  روان. »بارور باشيد و تكثير شويد«دانند كه  يم
از متوليـان سـنت دينـي خـود      ،ي اشاره كـرده اسـت  محيط به تأثير دين در بحران زيست كه
  ).861: 1382، يمانپو(راجع به مهار جمعيت تجديدنظر كنند  خودخواهد تا در موضع  مي

انسـان   يـدگاه د دراند كـه   را از متون مقدس ذكر كرده ييها نمونه ،ها آموزه ينعالوه بر ا
و  دارد يمنفـ  تـأثير  يممستقيرغ يبه شكل يعتطب يها يدهاز موجودات و پد ينسبت به بعض
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 كـه در  يابـان نگـرش بـه ب   ،مـثالً  ؛سازد يتعامل نامناسب انسان با آنها فراهم م يرا برا ينهزم
گـويي آكنـده از   «ديدنـد كـه    مريكا را چنان مياها بيابان برهوت  پيوريتن. دارد يشهر تورات

دانستند كه تجسـم   مي از آن متنفر بودند و آن را كسي. خصومت آگاهانه در برابر ايشان بود
 ايـن  أثيرتـ ). 858:همان(» دشمني كه مخالف گسترش ملكوت خداست  خود شيطان است،

 يناما امروزه در جهت اصالح ا است، مشهود هنر و ادبيات در بيابان به نسبت منفي ديدگاه
 نقاشـي،  و عكاسـي  جمله از گوناگون يهم در شعر و هم در هنرها شود ميتالش  يدگاه،د

 يحيتمس يايدن ينگاه منف ديگر، نمونة. سازند منعكس را بيان خاص هاي جاذبهو  ها زيبايي
 توسط ابوالبشر آدم لعن از ناشي و گناه و اندوه نماد عيسويان نزد خار« ؛نسبت به خار است

در  يبصـل  يآن را در پـا  يشـرق  ينقاشـان اروپـا   يكه گاه اينجاست از...  و بوده خداوند
، هبـوط،  يندر سفر تكو). 281: 1380هال، ( »كردند مينقش  يحمس ساختن مصلوبمراسم 

 يوانو تقابل ح يدشمن يبه نوع ،شود يم يانآدم و حوا ب يبفر يكه ماجرا يباب سوم زمان
انسـان   يتوانـد در نگـرش منفـ    يگردد كه مـ  يم با انسان مطرح) ملعونه شجرة( ياهو گ) مار(

نقش  ينتر نسبت به زن و مهم يمنف يه نگرشب يباشد و حت يلدو موجود دخ يننسبت به ا
  ).6: 1380 گلن، ←( ينجامداو ب يبارور يعني ياو در عالم هست

در كتاب مقدس اشاره كرد كه در آن بـه   يبه موارد توان مي گروه اين به پاسخ در البته،
روز به  شش«: شود ميگفته  يخطاب به موس مثالً، است؛ شده توصيه يواناتحقوق ح ينوع

 و گيرنـد  آرام تـو  حمـار  و گاو آنكه تا نما توقف روز هفتممشغول باش اما در  يشكار خو
بـه حقـوق    يهتوصـ  ،عبـارت  يـن در ا). 146:همـان ( بكشد نفس غريبي هم و كنيزكت پسر
 بـه  كـه  تـر  ظريـف  اي به نكته ديگر، نمونة در. است شده مطرحدر كنار حقوق بشر  يواناتح

 و گـاو  كـه  هنگـامي «: اشـاره دارد  است، شده توجه حيوان جسم و روح سالمت و آسايش
و بعـد از آن   ينمادر خود بماند و روز هشتم يشاست، هفت روز در پ ييدهو بز زا گوسفند

  ).230- 229:همان( »شد خواهد مقبول خداوند براي آتشين قرباني خصوص به
  
 زيست محيط و اسالم هاي آموزه 2,2

 تيزهوشانه قراربگيرند، نقد معرض در مسيحيت جهان مانند آنكه از پيش اسالمي علماي
 در خوبي تأليفات و تحقيقات و دادند اسالمي تعاليم در را مقدر هاي ابهام و ها سؤال پاسخ
 كفتارو احمد شيخ كه ارزشمندي تأليفات جمله، آن از است؛ گرفته شكل زمينه اين

)Kiftaru(، اين در آملي جوادي و فضالن خالد داماد، محقق منظور، پرويز نصر، حسين سيد 
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 و احاديث و قرآن در زيست محيط حفظ اهميت به تحقيقات اين بيشتر. اند داشته زمينه
 نگاه كمتر مسيحيت جامعة به نسبت تحقيقات اين در و اند داشته توجه نبوي سيرة
 و بررسي به اگر. شود مي مالحظه است، كرده مطالعه نويسنده كه جايي تا اي، نقادانه
 تقسيم مقوله چند در را آنها توانيم مي بپردازيم، موضوع اين در شده مطرح مباحث بندي طبقه
 براي. است مشترك مسيحيت جهان تأليفات با شناسي روش لحاظ از كمابيش كه كنيم

  .كنيم مي مطرح بخش چند در را مباحث اين بيشتر، نظم و وضوح
 كه دارد وجود متعددي آيات قرآن در: اسالم ديدگاه از انسان مالكيت نحوة بررسي. الف

 قلمـداد  انسان تسخير در را موجودات تمامي و انسان، براي را كائنات همة خلقت نوعي به
ا  الْـأَرضِ  في وما السماوات في ما لَكُم سخَّرَ و«: آية مثالً، كند؛ مي يعـمج  نْـهي  إِنَّ م فـ  ـكذَل 

اتيĤَمٍ لتَفَكَّرُونَ لَّقَو13:جاثيه( »ي.(  
 محوري انسان اين شناسان، بوم ديدگاه در و دهد مي قرار كائنات محور را انسان آيات اين
 متفكـران  پاسـخ . است شده طبيعت در او ناصحيح تصرف و انسان غرور و نخوت موجب
 بـراي  را چيـز  همـه  گوناگون تعبيرات با آيات اين كه است درست: كه است چنين اسالمي
 را انسان محدوديت توان مي كريم قرآن آيات خود به استناد با داند، مي او خدمت در و انسان
 را هسـتي  مطلق مالك كفتارو احمد شيخ .كرد دريافت جهان با تعامل و برداري بهره نوع در

 خداونـد  بـه  متعلـق  بلكه او به متعلق نه كه عالمي در بشري مسئوليت به و داند مي خداوند
 مسـتقل  موجـوداتي  نه و هستيم خداوند جانشين فقط ما است معتقد و كند مي تأكيد است،

 تـأليف  و تحقيـق  به كه است عالماني زمرة از كه نيز آملي جوادي). 287: 1385 نصر، ←(
 بـه  نسبت را انسان سروري و مالكيت مفهوم تا كند مي تالش 3است، پرداخته حوزه اين در

 تخريـب  و نيـاز  حـد   از  بـيش  تصرف كه كند ثابت و سازد روشن موجودات ساير و طبيعت
 قبيـل  از آياتي به استناد با ايشان. ندارد هماهنگي قرآني تعبيرات و ها آموزه با زيست، محيط

ا  اَنفقُوا و...« ؛)33:نور( »آتاكُم الَّذي اهللاِ ماِل من آتُوهم و... « مـلَكُـم  معسـتَخلَفينَ  جم  فيـه... «
 و اسـت  مالك مردم ساير با قياس در خود دسترنج به نسبت فردي هر گويد مي ،)7: حديد(

 دسترنج به نسبت كسي هيچ ولي ندارد، او رضاي و اذن بدون را آن در تصرف حق كس هيچ
 تصـرف  در نايـب  و نگهداري در امين منزلة به بلكه نيست، مالك خداوند با قياس در خود
 خداوند اينكه يكي: كنند مي  بيان تسخير قرآني اصطالح دربارة را نكته چند همچنين،. است
 الزم اينكـه  دوم سازد؛ مسخّر خودش انسان اينكه نه درآورده، انسان تسخير به را اينها همة
 صـورت،  ايـن  غيـر  در كنـد؛  برداري بهره الهي هاي نعمت اين از احسن نحو به انسان است
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 اراده تسـخير  واژة از مفيـد  اسـتفادة  و اسـتفاده  نهايـت  اينكه سوم است؛ كرده نعمت كفران
 هـاي  نعمـت  از يكـي  مـثالً،  شـود؛  مـي  موجودات همة شامل كه ابتدايي استفادة نه شود مي

 و آبـزي  موجـودات  سـاير  بـا  او بكنـد،  ابتدايي استفادة آن از انسان اگر. درياست خدادادي
 نـدارد  مصـداق  آن مـورد  در تسـخير  و اسـت  يكسـان  دريـا  از استفاده در دريايي پرندگان

 ديـدگاه  كنـد  مـي  تالش خود مقالة در نيز دامغاني مهدوي). 31 - 30: 1386 آملي، جوادي(
 موضـوع  اين و سازد  دور انسان مالكيت باب در روايات و آيات ديدگاه از را محورانه انسان

. اسـت  خداونـد  ملك است آن در آنچه و زمين قرآن، آيات اساس بر كه سازد مي مطرح را
ا  السـماوات  في ما لَه« مانند آياتي در توان مي را موضوع اين مـي  و ضِ فـاألر و  ـوه  ي لـالْع 

يمظو) 4:شوري( »الْع »وي هخَلَقَ الَّذ ا لَكُمي  م ضِ  فـا  الْـأَر يعـمصـراحت  بـه ) 29:بقـره ( »ج 
  ).165: 1390 دامغاني، مهدوي( كرد مالحظه
 حوزة در كه مباحثي از بخشي: اسالمي هاي آموزه در زيست محيط تخريب تقبيح. ب

 و آيات بررسي و آوري جمع به مربوط است، شده پرداخته آن به باره دراين اسالمي مطالعات
 به. كند مي تقبيح طبيعت در را انسان ناصحيح تصرف هرگونه كه است احكامي و روايات
 محيط تخريب آملي جوادي. سازد مي محدود را او مالكيت و سروري ميزان ديگر، عبارت
 را فساد اين حاصل...  و داند  مي قرآن در زمين در فساد آشكار مصاديق از يكي را زيست
: نيست خداوند رضايت مورد امر اين البته و شمارد برمي ها گونه انقراض و نباتات نابودي

 »الفَساد يحب ال اهللاُ و النَّسلَ و الحرثَ يهلك و فيها ليفسد االَرضِ في سعي تَولّي اذا و«
 از استفاده در را انسان محدوديت دامغاني مهدوي). 22: 1386 آملي، جوادي( )205:بقره(

 فقهي احكام و روايات در را آن سازي آلوده و تخريب ممنوعيت و زيست محيط
 همة از استفاده مانند طبيعت، از انسان استفادة و مندي بهره كه گويد مي او. گيرد مي پي

 مشترك سهم مورد سه در طبيعت خاص، طور به. نيست شرط و قيد بدون الهي نعمات
 آسيبي آنها به نابجا دخالت يا و استفاده با ندارد حق كسي و است شده دانسته ها انسان
: النار و الكال و الماء في: ثالث في شركاء المسلمون«: فرمودند) ص(  اكرم پيامبر. برساند
 آبي كسي اگر بنابراين،. »آتش و مرتع و آب: ندا سهيم يكديگر با چيز سه در مسلمانان همة
 و برداري بهره از مانع و كند آلوده اقيانوس و دريا در يا رودخانه در يا چاه در خواه را

 اراضي بلكه نيست، او مال و خاص ملك كه زميني در يا و شود آن از ديگران استفادة
 اقدام خود ملكي زمين در حتي يا و ايجادكند آلودگي) دولت ملكي اراضي موات،( عمومي

 متجاوز برساند، آلودگي و صدمه خود مجاور زمين و خاك يا و هوا آب، به كه كند عملي و
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 از ممانعت دربارة دامغاني مهدوي). 165: 1390 دامغاني، مهدوي( شود مي دانسته گناهكار و
 كتب از رواياتي نيز خود النة در پرندگان شكار تفريحي، شكار جواز عدم درختان، قطع
 محيط به نسبت شريعت و فقه ديدگاه بارة در). 169- 167:همان ←( كند مي نقل شيعه معتبر

 در كه است شده برگزار نيز هايي همايش و شده نوشته متعددي مقاالت و ها كتاب زيست،
 از انسان مخرب و سوء استفادة از روايات، و آيات از استفاده با است شده تالش آنها

 در فقه و شريعت ديدگاه دربارة جامع تحقيقي. آيد عمل به ممانعت دين ابزار با طبيعت
 از بسياري كه گرفت صورت حسيني احمد وقار. س همت به زيست محيط با ارتباط
 مبناي بر محيطي زيست بحران به اسالمي پاسخي آوردن فراهم براي را بعدي هاي تالش

  ).287: 1385 نصر،( داد قرار تأثير تحت شريعت
 اسالمي متفكران از بعضي سوي از كه ديگري واكنش: طبيعت به بخشي قداست. ج
 سنتي هاي ديدگاه در هم نگاه اين. بود طبيعت جهان به قدسي نگاه نوعي تبيين شد، مطرح
 كه مالحظه اين با مسيحيت، جهان در هم و داشت سابقه اسالم جهان در فلسفي و عرفاني

 اديان بررسي از پس خود، كتاب در نصر حسين. نبود يكسان آن اثبات شيوة و تقدس نوع
 در دين طريق از فقط بازيابي اين و كرد احيا دوباره را طبيعت قداست بايد كه گويد مي

 ها فنّاوري كه است آن بر او). 350: 1385 نصر، ←( است پذير امكان آن سنتي اشكال
 يك به را طبيعت كه است دنيازده بيني جهان حاصل كه است شده طبيعت تخريب موجب
 عطش آدمي گويد مي او. دهد مي تنزّل كلي روح عالم از بريده محضِ مادي قلمرو

 مادي عالم به آوردن روي با فروبنشاند، نامتناهي امر به اتصال با بايست مي كه را اش نامتناهي
 است معتقد او. سازد مي بدل نظمي بي به را طبيعت نظم نتيجه در و كند ارضا خواهد مي
او . كند يتر زندگ را كنترل كند تا انسان زاهدانه ولع و حرص اين تواند مي دين فقط
از  ينيفهم د ياياح او، نظر به. داند ينم ياما كاف ،داند يرا الزم م ينيآوردن به اخالق د يرو

 آن بر يزن يبلخار). 352:همان(باشد  يدتواند مف يم ،كه بر اساس شناخت است يعتنظم طب
در جهان  يدگو يو م يهجهان تجز يتهت جهان وحدت است و جهان مدرنسنّ جهانِ كهاست 

ماده  ياگرچه در نگاه امروز. معناست يگرآسمان است و ماده صورت د يالمثنا ينزم ي،تسنّ
در ). 112: 1390 ي،بلخار( يگرندمكمل همد يسنت يشةدر اند ،ندا مقابل هم ةو معنا دو نقط

 ،رو ينازا. است يكتاب مبسوط اله يعتقرآن كتاب مكتوب و طب ي،اسالم يسنت يها آموزه
 يزن يعتطب يها يدهپد يبرا ،است رفته كار به يكالم اله ةكه دربار »يهآ« يرهمان تعب ،در قرآن

كه اجازه  كند مي يداخاص پ يتقدس يعتطب ي،و اسالم ينگاه سنت ينبا ا. است رفته كار به
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 يدگاهد يتبر محور يزمنظور ن يزپرو. گيرد صورت آندر  يبتصرف نابجا و تخر دهد نمي
 تمييز كردن الوهي و بخشي قداست ميان او. ورزيد تأكيد اسالم در يعتدربارة طب يقدس
 فقط يعني ورزد، مي تأكيد طبيعت از زدايي الوهيت بر اسالم كه درحالي است آن بر و دهد مي

 معتقد و كند مي مخالفت آن از زدايي قداست با است، كلمه دقيق معني به الوهي خداوند،
 ساختن ارزش بي نهايت در و انسان از زدايي قداست معني به طبيعت از زدايي قداست است
 حل در مالصدرا فلسفة توانِ« عنوان با اي مقاله در قراملكي). 287: 1385 نصر،( اوست
 مسئلة با رفتارمان اصالح براي كه كند  مي بيان ،»زيست محيط اخالقي جايگاه و شأن مسئلة
 كه كند اثبات خواهد مي و كنيم اصالح را خود تلقي نخست بايست مي زيست، محيط

 ديدگاه در. دارد طبيعت به بخشي قداست طريق از را تواني چنين مالصدرا متعالية حكمت
 او. اويند شئون باقي و دارند اي يگانه نسخة و واحد اصل موجودات همة مالصدرا،
 را جهان نسبت اينجا در مالصدرا. هستند او نعوت و جهات او ماوراي و است موجود

 علت جهت و شأن را معلول و كند مي تحليل مشايي و كالمي تفسيرهاي از فراتر خدا با
 و شأن بلكه دهد، مي دست به را توحيدي تنها نه طبيعت انگاري حق شأن و ربط. داند مي

 به اينكه در غيرانسان يا انسان ممكنات همة. كند مي تأمين هم را طبيعت قدسي منزلت
 طبيعت با اخالقي رفتار كه است نگاه اين در و ندارند تفاوتي دارند، ربط حق حضرت

   ).8- 6: 1389 قراملكي، ←( كند مي پيدا معنا
 و فالسـفه  هـاي  ديدگاه بررسي با كنند مي تالش فيلسوفان و محققان از ديگر گروهي. د
 ايـن  كنار در مثالً، كنند؛ اثبات آفرينش نظام در را طبيعت جايگاه و اهميت گذشته، در عرفا

 اسـماعيليه  نـام  بـه  كالمي فرقة يك كه خاصي ديدگاه به توان مي ديني، و فقهي هاي ديدگاه
 پيكـر  يـك  حيـوان،  يـك  مثل را عالم سويي از اخوان. كرد اشاره داشتند، طبيعت به نسبت
 ماننـد  جهـان  به را انسان بدن ساختمان ديگر، سويي از و) 61: 1342 نصر،( دانند مي واحد
 اسـاس  بـر  بقراط طبي ديدگاه و دارد ديرينه بس اي سابقه ديدگاه اين). 138:همان( كنند مي
 ايـن  در. كرد مشاهده را قياسي چنين بندهشن در توان مي همچنين،. گرفت شكل تشبيه اين

 برداشته دو اين ميان فاصلة. شود مي مقايسه اكبر جهان با كه است اصغر جهان انسان تشبيه،
 رسـاندن  آسيب كه است واحد پيكر از عضوي حكم در طبيعت جهان از جزئي هر. شود مي 

 بـه  احترام نوعي به انسان، پيكر با آن مقايسة با سويي، از. زند مي آسيب پيكره كل به آن، به
  .كند مي مقايسه انسان خود به احترام با را اكبر جهان اين

 بسـيار  اي گونـه  بـه  زنـده  موجـودات  همـة  و طبيعـت  بـه  نگاه نيز عرفاني متون در. هـ
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 حضـرت  از گوناگوني هاي جلوه و هستند حيات داراي وجود مظاهر همة. است آميز احترام
 بـا  خواسـت  كـه  هرگونه بودن  مخلوقات   اشرف بهانة به تواند نمي انسان رو، اين از اند؛ حق
 يافـت؛  صـوفيانه  حكايـات  در توان مي را آميز احترام رفتار اين از هايي نمونه. كند رفتار آنها
 را حيوانـات  بـر  تـرحم  كـه  كنـد  مـي  نقـل  بايزيد از را حكايتي اءياالول ةتذكر در عطار مثالً،
  :دهد مي نشان نكردني باور اي گونه به

 بست خرقه در] اندكي. [بود خريده معصفر تخم رسيد همدان به مكه از چون كه است نقل
 جـاي  از را ايشـان «: گفـت . ديـد  ميـان  آن در چند موري بازگشاد چون. آورد بسطام به و

 بنهـاد  بـود  ايشـان  خانة كه آنجا و برد همدان باز را ايشان و برخاست» .كردم آواره خويش
  ).165: 1346 عطار،(

در  يتروا يناز ا يشترب يدشده است كه شا نقل) ع(  علي اميرالمؤمنين از معروفي روايت
 توان مياما  باشيم، برده بهره حكومت ادارةدر  يشانعدالت ا ياجهت اثبات زهد حضرت و 

 اگـر «: فرمودنـد  يشـان ا. داشت يزن يواناتحقوق ح پاسداشت جهت در ديگر نگاهي آن به
  .»گيرم برنمي را اي دانه اي مورچه دهان از بدهند من به را زمين و آسمان تمام

 گيسـوي  كـه  كـرد  مشـاهده  توان مي چاه در افتاده سگي با رابعه رفتار در را ديگر نمونة
  :دارد اشاره آن به بيت اين در گنجوي نظامي. كشد بيرون را او تا ساخت رسني را خود

  )1/43: 1372 نظامي،(كرد  چه تا بنگر را خود مردگيسوي هفت آن رابع با رابعه
  

 الحادي هاي ديدگاه در محيطي زيست اخالق. 3
 يآنها موجب شد كه بعض محور انسان ديدگاه واسطةبه  يديتوح ياناد و يحيتاز مس انتقاد

و  يو به مكاتب الحاد يرندفاصله بگ ياناد يناز ا زيست، محيط از حمايت بهانةاز ناقدان به 
  : آمده است ابرمزفرهنگ  در. بياورند روي يشرق گراي طبيعت هاي عرفان

در غرب تنها در گرو انكـار    كنند كه بحران اقليمي ـ  بعضي از ناقدان محيط زيست ادعا مي
ديـدگاهي كـه    ؛محورانـه قـرار دارد   مذهب و فرهنگ مسيحيت و يهوديت و ديدگاه انسان

انسان را به خاطر داشتن روح باالتر از طبيعت برده است و بـه طـور ذاتـي اربـاب جهـان      
محورانه كه در آن تقدس طبيعت و  يعتطب يكار در آن است كه مذهب ةاست و چار داده قرار

  . Abrams, 1388: 89)(اي برابر وجود داشته باشد  گونه اشكال حيات به ةحرمت هم

ادعـا   يـن ا رد درو اسالم  يحيتمس يايكه در دن هايي استدالل بارةدر ،قبل بخش دو در
 لزومـاً  آيـا  اينكـه  آن و پـردازيم  يم يگريد نكتة به اينجا در. يمسخن گفت ،مطرح شده است
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 بـراي  آيـا  كـه  داد خـواهيم  پاسـخ  پرسش اين به سپس و محورند؟ طبيعت يمكاتب الحاد
  آورد؟ روي محور طبيعت مكاتب به بايست يم لزوماً طبيعت حرمت حفظ و بازگرداندن

 لزوماً يالحاد انياد كه كند يم ثابت نخست خود ارزشمند ةمقال در يگئر. ال كامستوگ
 را خـدا  و عتيطب ةرابط سپس و باشند متصلب محور انسان است ممكن و ستندين محور بوم
 يرو بـر  را خـود  خاص يامدهايپ كي هر كه كند يم ميتقس نوع شش به خداباور انياد در
  :از اند عبارت رابطه شش نيا. دارند عتيطب با انسان ةرابط

 يعنـ ي خداونـد  خصم را يماد عالم كه تيثنو به نقائال: عتيطب خصم عنوان به خدا. 1
 .سازد شيخو ميتسل را آن اجبار به ديبا خداوند كه دانند يم يضرور شر

 حافظ جهينت در و جهان مالك خداوند دگاهيد نيا طبق بر: عتيطب مالك عنوان به خدا. 2
  . كند تالش راستا نيا در ديبا انسان تبع به و است خود يها ييدارا ةبهبوددهند و

 عهد ةسندينو پولس، ةخداباوران ةعيمابعدالطب اساس بر: عتيطب يناج عنوان به خداوند. 3
 فسـاد،  مرگ، فاقد هياول طيشرا آن. است داشته شاهبوطيپ در يخاص طيشرا عتيطب د،يجد
 نيـ ا بـر  بنـا . بود خواهد گونه نيهم عتيطب زين يانيپا طيشرا در. است بوده بتيمص و رنج
 بـا  سـت يبا يم و دهد قرار ما ارياخت در را ياخالق يارهايمع تواند ينم عتيطب ،يكنون طيشرا
 عـت يطب يناج را خداوند اگر. ميبپرداز عتيطب يبازساز به يوح قيطر از ياله يها تيهدا
  .شد خواهد ختم نجات به عتيطب م،يبدان

 انسان و موجودات و نيزم عاشق را خدا دگاهيد نيا: عتيطب شوهر عنوان به خداوند. 4
 دهيـ د خداونـد  بـودن  ينـاج  يالگو در آنچه برخالف. داند يم نيزم و خدا ونديپ حاصل را
 از كـه  اسـت  خداونـد  كامـل  كيشـر  عتيطب چراكه ست،ين وبيمع و شر عتيطب شود، يم

  .است رفتهينپذ يريتأث چيه بشر هبوط
 باشد، طبيعت همسر آنكه از بيشتر خدا ديدگاه، اين در: عتيطب در افتهي تجسم يخدا. 5
 ديـدگاه  اخالقـي  لـوازم . خداسـت  تجسم و ظاهري صورت طبيعت. است آن دروني روح

 و است خداوند مادي صورت  زمين زيرا دارند، قرار زيست محيط با موافق جبهة در تجسم
  .واجب آن به احترام
 هـيچ  اسـت؛  طبيعت همان خدا كه اند ن آ بر گروه اين: نيست طبيعت جز چيزي خدا. 6
 را طبيعـت  تجسم، پردازان نظريه كه درحالي نيست، موجود طبيعت »فوق در« متعالي خداي

 ديدگاه اين به هويتي  هم نظرية اصحاب. دانند مي خدا شخصيت تمام نه و خدا بدن} فقط{
  ).75- 72: 1387 گئري، ←. (است خداوند} شخصيت{ همة طبيعت كه اند ملتزم
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 يا چهره عتيطب هستند، يالحاد كه ها دگاهيد نيا از يا پاره در شود، يم مالحظه كه چنان
 احتـرام  ينوع به گر،يد يا پاره در. شود يم قلمداد خداوند با خصومت در يحت و نامطلوب

 در خداوند با ينوع به عتيطب چراكه خداست، به احترام ةمنزل به آن از مراقبت و عتيطب به
 يهمسر نوع از عتيطب با خداوند ارتباط نوع يديتوح يها دگاهيد در هرچند. است ارتباط

 را عتيطب شد، اشاره قبل بخش در آنها از يبرخ به كه گوناگون ريتعاب با ست،ين يتيهو هم اي
 گـاه يتجل خداونـد،  يهـا  نشـانه  خداونـد،  ملك را عتيطب مثالً، سازند؛ يم مرتبط خداوند به

 كه ينوع و شكل هر به ارتباط نيا. دانند يم...  و خداوند از يشئون و مراتب خداوند، جمال
  .سازد يم احترام قابل را عتيطب باشد،
رشـد   موجـب  تيحيمسـ  نقـد  و سـت يز طيمحـ  ةمسـئل  به غرب كرديرو حال، هر در
آيين هندو و بـودايي و سـاير    جمله، آن از ؛شد آنجابه مذاهب جاندارگرايي در  يمند هعالق

هايي كه فاقد تقابل غربي ميان انسان و طبيعت بود و تسلط انسان را به ساير  مذاهب و تمدن
و اخـالق را   يشناس و جهان يلتفلسفه، فض يانتاكر رابطة م ،مثالً ؛كرد نمي  موجودات تأييد

ــرا ــينآ يكــه آن همــه ب ــرا يراه حــل مناســب ،دارد يــتمحور يوسكنفوســ ي بحــران  يب
 بـارة در يوسكنفوسـ  يمبـا دقـت در تعـال   ). 282: 1385 نصر،(داند  يكشور م يطيمح يستز
 تـاكنون  كـه  هـايي  ديـدگاه  از بعضـي  بـا  او ديـدگاه  در مشـتركي  نكـات  تـوان  مي يعت،طب

در  يـازدهم، قـرن   يوسفوسـ متفكـر نوكن  ي،جانگ دزا نمونه، عنوان به يابيم؛ب كرديم، مطرح
  :يدگو يم ينچن يمكتوب غرب

 يانةدر م يقعم يگاهيچون من پا يموجود خرد يمادرم و حت ينآسمان پدر من است و زم
دانـم و   يم يشخو يكرپس من هر آنچه را در سراسر عالم گسترده است پ. كند يم يداآنها پ

مردمان خواهر و بـرادر   ةهم .انگارم يم يشخو يعتعالم است طب ةكنند يتهر آنچه را هدا
  ).281: 1385 نصر،( يارانمموجودات  ةاند و هم من

 خورشـيد  كه كرديممالحظه  كرديم، نقل ايناز  يشپ يزيآس يسكه از فرانس يدر عبارات
مالحظه  ينگاه را در جانگ دزا ينهم. را خواهر خود خوانده بود ستارگان و ماه و برادر را
 مـادر  را زمين كه كنيم مي مالحظه خداوند رسول از روايتي در كه اينجاست جالب. كنيم يم
). 166: 1390 دامغاني، مهدوي( باشيم نيكوكار و مهربان آن با بايست مي كه است خوانده ما

 يشخـو  يكـر پس من هر آنچه را در سراسر عـالم گسـترده اسـت پ   «اگر عبارت  طور همين
خـدا   يكـر عنـوان پ  عالم بـه  يبر امكان تلق يفاگ مبن مك يةبا نظر ياز جانگ دزا را» دانم يم

 نخسـت،  يـدگاه در د. عالم وجـود دارد  ياجزا يانم يوستگيپ يدر هر دو نوع كنيم، مقايسه
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 در و رسـاند  يآزار نمـ  يعـت بـه طب  اسـت،  قائلوجود خود  يكه برا يارزش سببانسان به 
 اجـازة  كـه  شـود  يمالحظـه مـ   يعـت طب ياجـزا  ياعتقاد به تقـدس بـرا   ينوع دوم، ديدگاه

  .دهد نمي خداباور شخص به را آن به رساندن يبآس
دهنـد كـه    يمـ  يلوجود را تشـك  يرةزنج ينوع يعتها همراه با طب انسان يوس،در كنفوس

نصـر،  (آن اسـت   يونـد رشـتة پ  پوياست،) يمند ياتح( يويتح يكه مشتمل بر نوع ،»يج«
 يريجلوگ محوري انساناز  ينكها يكي: دارد خود با را پيامد دو پيوند ةرشت اين). 281: 1385
 موجـودات  همـة  طـراز  هـم  هـا  نعمت از استفاده و حيات حق داشتن در را انسان و كند مي
در  رسـاندي،  آسـيب  طبيعـت  اين از بخشي به اگر گويد ميبه او  اينكه ديگر و دهد مي قرار
 يـن ا. يمتصـل  هرشـت  يـن بـه ا  يزچون تو ن شد، خواهد خودت گير دامن يبآس ينا يقتحق

 همين تأثير تحت سپهري سهراب. شود ميمطرح  يزما ن ياتمطلب به اشكال گوناگون در ادب
  :سرايد مي انديشه

  »مرد خواهم بكنم را اي سبزهكه اگر  دانم مي«
  

  مشترك اصول آموزش لزوم. 4
مكاتـب   چهـارچوب  در طبيعـت  بـه  ارزشـي  نگاه كه شود مي مالحظه شد، بيان آنچه بر بنا

 تعبيراتي و ها ديدگاه توان يم يزن يميابراه ياناد ةبلكه در حوز شود، نميخالصه  گرا طبيعت
  .كند مي بيان زيبايي به جهان با را انسان همبستگي و نزديكي كه يافت
 است، شده زيست محيط بحران زمينةدر  يحيتمس از كه انتقادهايي تمام وجود با

 نظر به. دانند ميبحران را در توسل به مذهب  ينكه راه حل ا يهنوز هستند كسان
 آنكه براي محيطي زيست هاي تالش ،)Christopher Key Chapple( چپل  كي كريستوفر

 بيل). 134: 1383 كيبن، مك( شود آغاز مذهبي داستان يك از بايد باشد، مؤثر بتواند
 )The End of Nature( طبيعت پايان كتاب امريكايي نويسندة ،(Bill McKibben) كيبن مك
 در مذهب نقش« عنوان با اي مقاله در زيستي، محيط هاي عرصه در فعال نويسندگان ازو 

 محيط فعاالن و دانشمندان و جهاني مذاهب علماي نقش بيان به ،»زيست محيط نجات
 دخالت از هايي نمونه ذكر با او. پردازد مي محيطي زيست معضالت با مقابله براي زيست
 آنها، كارآمد نقش و زيست محيط زمينة در آمده وجود به معضالت در كشيشان و ها مذهبي

  : گويد مي مثالً سازد؛ مي برجسته را نقش اين
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 ســكوالر فعــاالن توســط گذشــته در ژنتيكــي شــدة كــاري دســت غــذاهاي عليــه مبــارزه
 امـر  ايـن  در هـا  مذهبي توجه قابل مشاركت شاهد ناگهان اما شد، مي رهبري محيطي زيست
 پـردازد  مـي  موضوع اين به كه را ديني هاي سنت از هايي بخش زودي به مؤمنين اين. بوديم
  ). همان( بكنيم بايد چه و هستيم كه ما ماجرا اين در كه فهمند مي و كنند مي كشف

 و مذهبي عالمان حضور با متعدد هاي گردهمايي و مجامع كه كند مي پيشنهاد ادامه در او
 مشـكالت  بـه  دادن پايان براي اجرايي هاي برنامه به تا شود تشكيل زيست محيط دانشمندان

 .يابند دست محيطي زيست
 رفـتن  بين از به كمك و زيست محيط حفظ براي كه است معني اين به كيبن مك پيشنهاد

 اسـت،  ناشـدني  تنها  نه امر اين كه گيرد صورت اديان در سازي يكسان نيست الزم آن، بحران
 هـاي  آمـوزه  جهاني، بسيج با كه است اين مؤثر و سودمند حل راه. ندارد نيز ضرورتي بلكه

 آوري جمـع  و شناسـايي  گونـاگون  اديان و ها ديدگاه در زمين اخالق عرصة در را ارزشمند
 جامعـة  ارتقـاي  و رشـد  و آمـوزش  مقـدمات  جهاني، مجامع در آن عرضة و ارائه با و كرد

  .آورد فراهم زمينه اين در را بشري
  

  گيري نتيجه. 5
در اعتقـادات و باورهـايش    نگري انسـان  ر قرن بيستم موجب باززيست د ظهور بحران محيط

شد تا بتواند با اصالح رويكرد و به تبع آن عملكرد خـود، ادامـة حيـاتش را بـر روي زمـين      
آن هـاي   نظران، تأثير دين و آموزه در اين ميان، از ديدگاه بسياري از صاحب. پذير سازد امكان

بررسـي نقـش   . بر نگرش انسان دربارة محيط زيست و نحوة عملكرد او انكارناپـذير اسـت  
 )(Environmental Ethicsمحيطـي  هاي دينـي در شـاخة اخـالق زيسـت     مثبت يا منفي آموزه

دليـل جداسـازي و    نيچه و لين وايـت در غـرب، تعـاليم آيـين مسـيحيت را بـه      . مطرح شد
ديدگاه آنان . ساز بحران محيط زيست دانستند موجودات زمينهدادن انسان در ميان ساير  برتري

ها و استدالالتي  واكنش. از سوي جهان مسيحيت  هم مورد توجه و هم مورد انتقاد واقع شد
  :شود را كه در جهان مسيحيت دربارة اين نقد انجام شد، در چند نكته خالصه مي

دنـد كـه خالفـت انسـان در     هايي از كتاب مقدس ثابـت كر  گروهي با استناد به بخش
قيـد و شـرط و غيرمتعهدانـه از طبيعـت      بـرداري بـي   معني بهره جهان و حق مالكيت او به

با روانمندانگاري طبيعت، حقوق خاصي بـراي  پل سانتماير گروهي ديگر از جمله . نيست
گـروه ديگـر   .محـوري را نفـي كننـد    طبيعت قائل شدند و از اين طريق تالش كردند انسان
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ك فاگ از طريق تأويل و تحريف آموزه هاي مسيحيت تـالش نمودنـد طبيعـت را    مانند م
  .تقدس ببخشند

زيسـت در قـرآن و    اهميت حفظ محيطاي در زمينة  در جهان اسالم نيز تحقيقات گسترده
محور را در تعـاليم اسـالمي    تواند ديدگاه انسان احاديث و سيرة نبوي انجام شده است كه مي

  :ملهاز آن ج. كمرنگ سازد
شـوند و   برداري انسان از طبيعت محدوديت قائـل مـي   بررسي آيات و رواياتي كه در بهره

بررسـي آيـات و روايـاتي كـه هرگونـه تخريـب       . داننـد  خدا را مالك و انسان را امانتدار مـي 
خارج از محـدودة نيـاز    ـ  زدن به گياهان و حيوانات را كنند و صدمه زيست را تقبيح مي محيط
هـا   اين آمـوزه . بخشند هايي كه به طبيعت قداست مي بررسي آموزه. كنند گناه تلقي مي ـ  انسان

اند و طبيعـت را آيـات    هم در متون كالمي و فلسفي و هم در متون عرفاني قابل توجه و تأمل
آميـز بـه    برجسته ساختن نگـاه عاشـقانه و احتـرام   . كنند الهي و يا شأني از شئون حق تلقي مي

  .تواند در ترويج ارتباط صحيح انسان با طبيعت مؤثر باشد متون عرفاني، ميطبيعت نيز در 
هايي كه در مورد رويكرد اديان الهي دربارة طبيعت بيان شـد   بعد از بيان انتقادات و پاسخ

بنـدي كـه    محورند؟ بـا تقسـيم   لزوماً طبيعتبه اين سوال پاسخ داده شد كه آيا اديان الحادي 
ادي داشت مالحظه شد كه چنين نيست و طبيعـت در بعضـي از ايـن    گئري دربارة اديان الح

زيسـت و نقـد    با اين حال رويكرد غرب بـه مسـئلة محـيط   . اي نامطلوب دارد مكاتب چهره
رسـد   بـه نظـر مـي   . مندي به مذاهب جاندارگرايي در آنجا شـد  رشد عالقهمسيحيت موجب 

باشـد؛ پيشـنهادي كـه ابـراز      تـر  زيست پيشنهادي معقـول  كيبن براي حفظ محيط پيشنهاد مك
گيـرد،    سازي در اديان صـورت  زيست الزم نيست يكسان دارد براي مقابله با بحران محيط مي

هاي ارزشمند در عرصة اخالق زمـين   تر آن است كه با بسيج جهاني، آموزه حل موثر بلكه راه
آن در مجـامع   آوري كرد و با ارائه و عرضـة  را در مكاتب و اديان گوناگون شناسايي و جمع

 .آورد جهاني، مقدمات آموزش و رشد و ارتقاي جامعة بشري را در اين زمينه فراهم 
  
  نوشت پي

  http://bible.cc/psalms/14-104.htm: در. 1
  .است كرده ترجمه يادشده منبع در ملكيان مصطفي را مقاله اين. 2
 هـاي  نوشـته  و هـا  سخنراني مجموعة كه زيست، محيط و اسالم كتاب تأليف بر عالوه ايشان. 3

 از بخشي كه داشتند نظارت الحيات مفاتيح كتاب تأليف بر اخيراً است، موضوع اين در ايشان
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  1391 پاييز و زمستان، دوم، شمارة سومسال  ،نامة علم و دين پژوهش

 بـه  1391 مرداد تا كتاب اين. پردازد مي روايات ديدگاه از زيست محيط و انسان رابطة به آن
  .بود رسيده وچهارم پنجاه چاپ

  
  منابع
  مجيد قرآن

 تنظـيم  ،»بلخـاري  حسـن  روايـت  به نظامي پيكر هفت در ها رنگ تأويل و حكمت«). 1390( حسن بلخاري،
 .49 ش ،ادبيات ماه كتاب صداقت، نژاد حورا
  .توسعه: تهران ديگران، و ثالثي محسن ترجمة ،1ج محيطي، زيست اخالق). 1382. (پ لويي پويمان،
  . اسراء: قم ،زيست محيط و اسالم). 1386( عبداهللا آملي، جوادي
  :تهران ملل زبان

Abrams, M.H and Geffrey Galt Harpham (1388  ). A Glossary Of Literary Term.  
  .زوار: تهران استعالمي، محمد تصحيح و بررسي ،االولياءةتذكر). 1346( فريدالدين نيشابوري، عطار

 ،»زيسـت  محـيط  اخالقـي  جايگـاه  و شأن مسئله حل در مالصدرا فلسفي توان«). 1389( احدفرامز قراملكي،
  .فلسفه جهاني روز كنگرة: تهران

  .1ش ،3 س ،معرفت و حكمت اطالعات ،»محيطي زيست اخالق و خداباوري«). 1387. (ال كامستوك گئري،
 همـداني،  خـان  فاضـل  ترجمـة  ،)جديد و عتيق عهد( مقدس كتاب). 1380( مرتن هنريو  ويليام؛ گلن،

  .اساطير: تهران
  .چشمه: تهران ثابتي، عرفان ترجمة ،محيطي زيست بحران و پسامدرنيسم). 1380( اي. آرن گير،
  .17ش ،غرب سياحت ،»زيست محيط نجات در مذهب نقش«). 1383( بيل كيبن، مك

 كوشش به ،)دامغاني احمد مقاالت از اي مجموعه( باران هاي قطره و ياران ياد ).1390( احمد دامغاني، مهدوي
  .دانش و علم: تهران واعظ، سعيد و سجادي محمد علي

  .تهران دانشگاه چاپخانة: تهران ،طبيعت دربارة اسالمي متفكران نظر). 1342( حسين سيد نصر،
  .ني: تهران رحمتي، اهللا انشاء ترجمة ،طبيعت نظم و دين). 1385( حسين سيد نصر،
 دسـتگردي،  يـد وح يو حواشـ  يحتصح ،ينظام خمسة كليات .)1372( يوسف بن الياس اي، گنجه نظامي

  .نگاه: تهران
فرهنـگ  : تهران ،يبهزاد هيرق ةترجم ،غرب و شرق هنر در نمادها يا نگاره فرهنگ). 1380( مزيج هال،

  .معاصر
 ،)شناسـي  بـوم  در كالسيك مقاالت وعهمجم( عصيانگر علم شناسي بوم). 1381( عبدالحسين زاده، وهاب

  .چشمه: تهران
  


