محمدعلی بصیری
استادیار علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

داود نجفی
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده
کمال انسان در حیات دنیوی و حتی اخروی ارتباط مستقیم با داشتن محیط زیست سالم است .محیط زیست سالم زمینهساز
سعادت مادی و معنوی بشر است .امروزه تخریب لجام گسیخته محیط زیست (آب ،هوا ،فضا) حقوق بشر جهانی را با تهدید
روبه رو کرده است .اخلاق حفظ محیط زیست دارای اصول و مبانی جهانشمول و مشترک میان ادیان ،مکاتب و اندیشمندان
فلسفی و حقوقی است .در این مقاله تلاش میشود رابطه می ان حقوق بشر با توجه به اخلاق زیست محیطی مورد تجزیه و
تحلیل قرار گیرد .بر این اساس سؤ ال اصلی این نوشتار این است که آیا میتوان حقوق بشر را از طریق ترویج اخلاق زیست
محیطی تحقق بخشید؟ و فرض اصلی این است که از طریق توسعه اخلاق زیست محیطی میتوان بهتر به حقوق بشر جهانی
دست یافت.
واژگان کلیدی :حقوق بشر؛ اخلاق؛ محیط زیست؛ اخلاق زیست محیطی.

مقدمه
بحران های زیست محيطي ناشي از مدرنيسم و توسعه ،امروزه جامعه بشری را به طور کل در
کشورهای شمال و جنوب تهدید ميکند .راه حلهای اجتماعي و صنعتي برای مهار این بحرانها
کارآمد نبوده است .یکي از راه حلهای ریشهای برای مهار بحرانهای زیست محيطي از طریق
مباني اخلاق ادیان و آموزش و توسعه آن ميباشد .ریشههای مشترک اخلاقي برای توجه و توجيه
بشر به حفظ محيط زیست جهت دستيابي به کمال ،سعادت دنيوی و اخروی در ادیان آسماني
(یهودیت ،مسيحيت و اسلام) و حتي ادیان غيرالهي (بودا ،هندو و  )...قابل طرح ميباشد .اصول
مشترک اخلاق زیست محيطي ميتواند جهانشمول باشد و با طرح آنها از طریق آموزش نهادینه،
تبليغ رسانه ای و  ...بشر را در هر قوم و مليت مخاطب قرار داده و از این طریق منابع زیست
محيطي تخریب شده یا در حال تخریب را نجات داد .در این مقاله تلاش شده با طرح مسائل حقوق
بشر ،اخلاق زیست محيطي ،مصادیق حقوق بشر در حفظ محيط زیست ،رابطه حقوق بشر و محيط
حقوق بشر ،جلد ،5شماره ( 1بهار و تابستان .38 -91 ،)1831

نامه مفيد /8شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 2831
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زیست ،مباني مشترک اخلاق زیست محيطي در ادیان و مکاتب ،این مسئله طرح و بررسي شود و
هدف دستيابي به مباني مشترک اخلاق زیست محيطي ادیان برای حفظ محيط زیست بشری
ميباشد.

نامه مفید  /شماره سی و هشتم  /مهر و
آبان 2831

 -2تعریف حقوق بشر
تعریف واحدی از حقوق بشر وجود ندارد و نویسندگان در این باره تعریفهای متعددی را
ارائه دادهاند ،بعضي گفته اند :حقوق بشر ،حقوقي است که از نظر ملل متمدن برای هر فرد به طور
ذاتي و اساسي وجود دارد و این حقوق تجزیه و تفکيکناپذیر هستند و اگر دولتي بخواهد در شمار
ملل متمدن تم
قلمداد شود ،رعایت این حقوق الزامي است ).(Bledsoe and Boleslaw, 1987:69
همچنين گفته شده است :حقوق بشر به معنای امتيازات کلي است که هر فرد انساني طبعاً
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
دارای آن است .ا ین امتيازات در صورت تحقق معيار واقعي مشروعيت و ملاک محدودیت اقتدار
دولت در قبال افراد است (فلسفي .)51 :2831 ،با توجه به تعریفهای فوق ميتوان گفت :حقوق
بشر مجموعه ای از امتيازات دارای مضمون و مفهوم والای انساني است که انسان با صرف نظر از
نژادی،سي و
مفيدني /،شماره
نامه
هشتم ...از آن برخوردار است (قربان نيا.)122 :2831 ،
جنسي و
وابستگي دی
هر گونه
2831
بنابراین  /مهر
هایي جهانشمول ،ذاتي و غير قابل سلب هستند که انسانها به خاطر انسان
آبانحق
حقوق وبشر،
بودنشان به صورت برابر باید از آنها بهرهمند گردند .جهانشمولي ،ذاتي و غيرقابل سلب بودن
ویژگي حقهایي اس ت که انسان به دليل حيثيت و کرامت خود باید به طور یکسان از آنها برخوردار
گردد .جهانشمولي به معنای فرا فرهنگي ،ذاتي به معنای پيوند با حيثيت و کرامت انساني و
غيرقابل سلب بودن به معنای این است که این حقها ریشه در قانونگذاری و یا اراده حکومت
تم
ندارند.
لازم به ذکر است که غيرقابل سلب بودن به این معني نيست که تحت هيچ شرایطي نتوان از
برخي افراد ،به دلایل موجه ،پارهای از این حقوق را سلب و یا اعمال آنرا محدود کرد.
حقوق مالکيت و نظم بازارهای
اخلاق زیست محیطی
 -1تعریف
کارآمد

در اخلاق سنتي عموماً انسان که موجودی مختار و دارای افعال و آثار است ،محور مسائل

831ليکن تحولات اخير و تأثيرگذاری فن آوریهای جدید در تخریب سریع محيط
اخلاقي بوده است.

حقوق مالکيت و نظم بازارهای
کارآمد
831
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زیست ،زمينه توجه به جانب غير از انسان اعم از حيوانات ،کل موجودات زنده و مجموعههایي
مانند جمعيت ،جوامع گياهي ،اکوسيستمها ،دریاچهها و کوهها کرده است و همين تغيير نگرش از
انسان به سوی غير انسان موضوع اخلاق زیست محيطي است.
اخلاق زیست محيطي یکي از شاخههای فلسفه کاربردی است که با ارزشها ،باورها و
گرایشها سر و کار دارد و در بهترین حالت ميتوان آنرا یک فرآیند اصول نهاد در نظر گرفت که
به دنبال ارائه راه حلهای اخلاقي برای مشکلات زیست محيطي از طریق پيوند علوم مختلف با
گرایشهای اجتماعات انساني است .اخلاق زیست محيطي با دغدغههای جهاني سر و کار دارد؛
مانند :رابطه انسان با محيط زیست ،درک انسان نسبت به مسئوليت در برابر محيط زیست و تعهد
به حفظ منابع برای نسلهای آتي .این در حالي است که آلودگيهای زیست محيطي ،استفاده از
منابع زمين ،توليد و توزیع غذا ،توليد و مصرف انرژی ،صيانت از حيات وحش و تنوع گونهای نيز
در گستره و حوزه اخلاق زیست محيطي جای دارند ).(Pojman, 2001: 1-12
 -8مصادیق حقوق بشر در حفظ محیط زیست
استفاده و برخورداری از محيط زیست سالم امروزه یکي از حقوقي است که در قالب نسل سوم
حقوق بشر متجلي شده است .نسل سوم حقوق بشر به مجموعه حقهایي اطلاق ميشود که مستقيم یا
غيرمستقيم بر همه انسانها و حتي نسلهای آینده تأثير ميگذارد .تحقق آنها سود همگان و نقض آنها
زیان همگان را در پي خواهد داشت .این دسته از حقوق کاملاً به هم وابسته و جدا نشدني هستند.
برخورداری از آنها حق همه افراد و ملتها و تلاش برای تحقق و دستیابي به آنها نيز تکليف و
مسئوليت همگاني است .به این دسته از حقوق ،حقوق همبستگي نيز گفته ميشود .بدین معنا که
دستیابي به آنها نيازمند تلاش و تعامل جمعي همه بشریت است .نخستين سند حقوق بشری که به
طور مشخص به حق انسان بر محيط زیست سالم و وظيفه او بر حفظ و حراست از این محيط
ميپردازد ،اعلاميه استکهلم است که در سال  2531در جریان کنفرانس سازمان ملل در زمينه محيط
زیست انساني به تصویب رسيده است .اصل اول اعلاميه مذکور مقرر ميدارد که انسان از حق بنيادین
آزادی ،برابری و شرایط مناسب زندگي در محيطي که کيفيت آن امکان زندگي با کرامت و سعادتمند
را برای انسان فراهم کرده باشد ،برخوردار بوده و مسئوليت جدی در حمایت و حفاظت محيط زیست
برای نسل فعلي و آتي را به عهده دارد (اميرارجمند.)822 :2832،
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این اعلاميه همچنين در اصل دوم خود مقرر ميدارد که منابع طبيعي زمين شامل آب ،هوا،
گياهان و زیست بومهای طبيعي ميبایست از طریق برنامهریزی دقيق و مدیریت صحيح برای
محافظت/ومهر و
آیندهسی و هشتم
حال وشماره
هایمفید /
منافع نسلنامه
صيانت شوند.
آبان 2831

منشور جهاني طبيعت نيز که در سال  2531به تصویب مجمع عمومي سازمان ملل رسيده است از
جمله اسناد حقوق بشری است که به موضوع حفظ محيط زیست سالم ميپردازد .این منشور حقوق و
تکاليف ناشي از ضرورت حمایت از محيط زیست را مطرح کرده و انسان را جزئي از طبيعت قلمداد
کرده و حيات او را وابسته به آن ميداند و از اینرو برای افراد و دولتها مسئوليتهایي را در راستای
حفاظت از طبيعت و بهسازی آن در نظر ميگيرد ).(Kiss, 1989: 337-338
تم
در چارچوب اسناد جهاني و شناخته شدة حقوق بشر همچون اعلاميه جهاني حقوق بشر ،ميثاق
حقوق مدني و سياس ي و ميثاق حقوق اقتصادی و فرهنگي و اجتماعي به صورت تلویحي و ضمني
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
حق به محيط زیست سالم و لزوم حفاظت و صيانت از محيط زیست را مورد تأیيد قرار ميدهند.
در حقيقت در چارچوب این اسناد برخي از حقوق بشر موجود مانند حق به زندگي مورد توجه قرار
گرفته است و دعاوی زیادی بر مبنای حق بر حيات در خصوص محيط زیست در سطح ملي و
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
بينالمللي مطرح شده است.
 /مهر و آبان 2831
در سطح منطقهای منشور آفریقایي حقوق بشر اولين سند مصوب بينالمللي است که در آن
صراحتاً در ماده  12خود حق به محيط زیست سالم و لزوم حفاظت و صيانت از این محيط را مورد
تأکيد قرار داده است .این سند از دو جهت اهميت خاص دارد :اولاً ،این سند اولين سند حقوقي
الزام آور در خصوص حق بر محيط زیست و لزوم حفاظت و صيانت از آن است؛ ثانيا ً،این سند به
وسيله دولت های جهان سوم که در ابتدا چندان مایل به وضع مقررات در زمينه حفاظت از محيط
تم
زیست نبودند ،تدوین و تصویب گشت (اميرارجمند 823:2832 ،و افتخارجهرمي.)1:2831 ،
پروتکل الحاقي به کنوانسيون آمریکایي حقوق بشر ،موسوم به پروتکل سان سالوادور که در
سال  2533به تصویب رسيد ،ظهور حقوق بشر و آزادیهای جدیدی چون حق به کار ،حق به
بازارهای
قرار داده و حق به محيط زیست سالم را به عنوان جنبه
نظم تأیيد
مالکيترا ومورد
حقوق و ....
سلامتي ،حق به غذا

کارآمدبه زندگي در ماده  22معرفي نموده است .در سطح اورپا دادگاه حقوق بشر اروپایي
ویژهای از حق
با تفسير موصع ماده  3و بعضاً ماده  6کنوانسيون اروپایي حقوق بشر ،حق به محيط زیست سالم را
831
مورد تأیيد قرار داده است .گزارشگر ویژه حقوق بشر و محيط زیست که در قالب کميسيون فرعي

حقوق مالکيت و نظم بازارهای
کارآمد
831

نامه مفيد  /شماره سي و هشتم

حقوق بشر و اخلاق زيست محیطی

08

تبعيض و حمایت از اقليت گزارش خود را در سال  2558ارائه نمود حقوق محيط زیست را به
عنوان جنبهای از حقوق بشر معرفي کرد ).(Shelton, 1999: 113-123
در سطح اروپا علاوه بر دادگاه حقوق بشر اروپایي ،نظام حقوق بشری سازمان امنيت و
همکاری اروپا در فصل دوم خود تحت عنوان «همکاری در زمينه اقتصادی ـ علم و تکنولوژی و
محيط زیست» حق به محيط زیست سالم و لزوم حفاظت از محيط زیست را مورد تأیيد قرار داده
است (مهرپور.)112:2833 ،
اسناد حقوق بشری فوق بيانگر مصادیق حفظ محيط زیست در سطح ملي و بينالمللي به
عنوان یکي از نسلهای سه گانه حقوق بشر ميباشد.
 -4رابطه حقوق بشر و محیط زیست
حق به محيط زیست منعکس کننده ارزشهای متعالي و پایهای همانند حق به حيات ،حق به
سلامتي و حق به زندگي با استاندارد ميباشد و هم با پيش نيازهای تداوم حيات نسل کنوني و هم
نسلهای آتي همانند توسعه پایدار ،ارتباط تنگاتنگ و ارگانيک دارد .حفظ انسان و تداوم حيات
انسان در محيط امن و عاری از جنگ و خشونت از اهداف و موضوعات سازمان ملل متحد ميباشد.
حمایت از بهسازی محيط زیست مستقيماً از نيازهای حياتي برای حفاظت از زندگي انسان ناشي
ميگردد تا کيفيت و شرایط آنرا تأمين کند و پيش شرطهای غيرقابل اجتناب برای مراقبت از
کرامت انسان و سعادت و توسعه شخصيت انساني را تضمين نماید ).(Pathak, 1992: 209
تنزل کيفيت محيط زیست یک تهدید جدی برای بقای انسان ميباشد؛ از این رو احترام به
حقوق بشر ارتباط مستقيم و تنگاتنگي با حمایت و حفاظت از محيط زیست دارد .چرا که زندگي
انسان و تداوم حيات او و همچنين کيفيت زندگي او منوط به سلامتي و شادابي محيط زیست
است .از آنجا که نوع بشر در محيط ناسالم و آلوده در معرض انقراض و نابودی ميباشد ،از این رو
برای بقای نسل بشر ،محيط زیست ميباید مورد حمایت قرار گيرد ).(Gormely, 1988: 32
در مورد رابطه بين حقوق بشر و لزوم حفاظت و صيانت از محيط زیست نظرات مختلفي
ارائه شده است به گونهای که جمع بندی آنها را دشوار مينماید .فيتزموریس 2در این رابطه سه
مکتب فکری را مشخص کرده است

).(Fitzmaurice, 1999: 611-656

یک دیدگاه از این امر

حکایت مي کند که بدون حق به محيط زیست ،حقوق بشر وجود ندارد .در دیدگاه دیگر وجود این
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حق و یا ظهور آن به شدت سؤال برانگيز است و بالاخره دیدگاه سوم بر این باور است که حق بر
محيط زیست سالم از بخشهای دیگر حقوق بشر همچون حق به زندگي ،حق به سلامتي و حق به
مهر و
هشتم /
شماره سی و
قابل مفید /
اطلاعات نامه
است.
شناسایي
استخراج و
آبان 2831

در یک رویکرد متفاوت رابطه محيط زیست و حقوق بشر بر پایه دو دیدگاه انسان محور و
محيط زیست محور مورد بحث قرار گرفته است ) .(Cook and Chambers, 2003: 12در دیدگاه
انسان محور وضعيت محيط زیست به دليل فشار و تأثير مستقيمي که تداوم حيات و کيفيت
زندگي ،سلامتي و رفاه بشر دارد مورد توجه قرار ميگيرد .رهيافت انسان محور در مورد حقوق
زیست محيطي به ارتباط ميان نابودی محيط زیست ،نقض حقوق بشر و فقر تکيه ميکند و آنرا
تم
مورد توجه قرار ميدهد .در رهيافت محيط زیستگرا حق انسان بر محيط زیست سالم بر تفسير
موصع از محيط زیست استوار مي باشد و بر اساس آن ذاتاً از حقوقي برخوردارند که آنها را قادر
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
ميسازد منافع زیست محيطي اشان را اعلام کنند ،ولي برای اینکه این منافع از حيث حقوقي شناخته
و پذیرف ته شود لازم نيست نشان دهيم که این منافع خير و رفاه فرد خاص یا گروهي از انسانها را
تحت تأثير قرار ميدهد.
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
از این دیدگاه ،حقوق زیست محيطي هدفي بيش از فراهم کردن ضمانتهای خاص برای
 /مهر و آبان 2831
برخي افراد دنبال ميکند و بيشتر در صدد است که به اهداف زیست محيطي که توافق اجتماعي در
مورد آن وجود دارد ،دست پيدا کند .در این رویکرد حمایت از حقوق بشر در چارچوب حمایت از
علائق و نيازهای مشترک جامعه بشری همچون آب و هوا ،حفظ گونههای گياهي و جانوری و
گرمایش زمين تحقق ميپذیرد

).(Razaque, 2002: 13

هرچند که بين رهيافت انسان محور و

رهيافت محيط زیست گرا تفاوت هایي وجود دارد لکن همپوشي قابل ملاحظهای هم بين این دو
تم
مشاهده ميگردد؛ مثلاً آلودگي شدید هم برای سلامت بشر و هم موجودیت محيط زیست ميتواند
تهدید مستقيمي محسوب شود.
گزارش سال  1111توسعه انساني ،تصویر متفاوتي از رابطه حقوق بشر و حق به محيط
زیست و لزومحقوق
بازارهایدر این گزارش رابطه بين حقوق بشر و حقوق محيط
نظم مي کند.
مالکيتآنوارائه
حفاظت از
کارآمد
رابطه دروني و دیناميک توصيف شده است .در چارچوب این گزارش تخریب محيط
زیست یک

زیست ،تجاوز به حقوق انساني تلقي شده ،فقر و توسعه نيافتگي محيط زیست را تحت فشار قرار
831
داده و نقض حقوق بشر را هم به دنبال آورده است .در این گزارش وابستگي متقابل حقوق بشر و

حقوق مالکيت و نظم بازارهای
کارآمد
831
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محيط زیست مورد توجه قرار گرفته و حق به محيط زیست ناشي از کيفيت زندگي تلقي شده و
قابل مقایسه با وضعيت حقوق اجتماعي و اقتصادی قلمداد شده است .ویژگي حياتي حق به محيط
زیست ،شرط بنيادین زندگي تلقي و برای ارتقاء کرامت و سعادت انسان و تحقق سایر بخشهای
حقوق بشر اجتنابناپذیر دانسته شده است ).(Human Development Report, 2000: 5
تحولات اخير در زمينه رابطه بين حقوق بشر و محيط زیست به سمت پذیرش بعضي از
مصادیق حقوق بشری در فضای زیست محيطي گرایش دارد و این تحولات بيشتر به حقوق
رویهای توجه دارند؛ از جمله حق افراد برای مشارکت در تصميمگيریهای زیست محيطي و یا
جبران خسارات ناشي از تخریب محيط زیست.
 -5مبانی مشترک اخلاق زیست محیطی در ادیان و مکاتب
بيش از سي سال است که بحثهای مربوط به دین و محيط زیست در محافل علمي و
تخصصي مورد توجه قرار گرفته است .اما در دهه اخير به دليل تداوم بحرانهای محيطي،
دیدگاههای جهاني نسبت به مذهب تغيير نموده و به عنوان عاملي مؤثر در رفع بحرانهای زیست
محيطي مورد توجه قرار گرفته است .بسياری از طرفداران محيط زیست اکنون بر این اعتقادند که
سياستهای زیست محيطي نه تنها ميباید از جامعيت برخوردار باشند؛ بلکه این گونه سياستها در
اجرا ،نيازمند حمایتهای فرهنگ دیني و اخلاقياتي هستند که پایه اصلي حفاظتهای محيطي
مي باشند؛ زیرا به اعتقاد طرفداران این نظریه نقش تاریخي مذهب در حفاظت از محيط مؤید آن
است که از دست دادن ارتباط معنوی با طبيعت ،حفاظت از آنرا دشوار نموده است .در نتيجه با
تأکيد بر نياز به حضور یک پایه دیني برای حل بحرانهای زیست محيطي حضور عامل مذهب را
در بحثهای محيطي ضروری ميدانند ).(Simmons, 1993: 253; Kula, 2001: 1-9

از اینرو ،آگاهي یافتن از دیدگاههای ادیان نسبت به محيط زیست ميتواند در جهت رفع
این بحرانها سودمند باشد.
الف) ادیان غیراسلامی

برای آنکه نگرش ادیان عبری را درباره محيط زیست بدانيم باید به مجموعه کتابهای
مقدس یهودیان مراجعه کنيم .این کتابها شامل تورات و کتابهای دیگر منتسب به دیگر
پيامبران قوم یهود است .در این کتابها از کيفيت خلقت جهان ،آسمان و زمين و از طبيعت و
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منابع طبيعي همچون آب ،خاک ،گياهان ،درختان ،جنگل و نيز حيوانات سخن گفته شده است .در
کتاب «مزامير» در بخشي از سرود یکصدوچهار ،خلقت طبيعت و موجودات به تصویر کشيده شده
توصيفهشتم /
شماره سی و
و جایگاه نامه
مهر ونياز انسان به طبيعت و ضرورت حفظ آن برای استمرار
کرده و
انسانمفیددر/آن را
آبان 2831

حيات را متذکر شده است .در آیين مسيحيت نيز طبيعت و محيط زیست مورد توجه قرار گرفته
است .در کتاب «اعمال رسولان» به بشر توصيه شده است که در پدیدههای طبيعي بياندیشد و از
این راه به خدا پي ببرد .به این ترتيب سعي شده است تا انسان از راه توجه به طبيعت به سوی خدا
هدایت شود و همواره طبيعتي که وسيله رسيدن بشر به خالق هستي است ،مورد احترام واقع شود
(کسائيان.)1 :2838 ،
تم
در هندوئيسم اگرچه تأکيد زیادی بر اجرای درمه یا تکليف دیني ميشود ،هندوان در
زندگي اینجهاني ميل شدیدی به موکشه یا رهایي از رنج دنيایي یعني سمساره دارند .برای تسکين
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
این رنج ،افراد از طریق ریاضت روحي و مراقبه از جهان مادی یا پرکریتي دل برميکنند و به سوی
جهان لایتناهي معنوی یا پوروشا رو ميآورند .در عين حال در هندوئيسم سنتهای متعددی وجود
دارد که بعضي رودخانهها ،کوهها و جنگلها را مقدس ميشمارد .علاوه بر این الهيات هندویي در
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
مفهوم ليلا (نقش خالقيت خدایان) ،جهان را پدیدهای خلقشده توسط قوای آسماني ميداند .همين
 /مهر و آبان 2831
تضاد بين بریدن از جهان (مادی) و از سوی دیگر تأیيد و تصدیق آن در بودیسم هم وجود دارد.
بعضي مکاتب بودیسم تراوادهای بر ترک تعلق از جهانگذرای پر از رنج به هنگام مراقبه تأکيد
ميکنند تا در نيروانا به رهایي برسند .از سوی دیگر مکاتب مهایانهای در بودیسم مانند هوآین بر
پيوند دروني واقعيت تأکيد ميکنند و آنرا به یک رشته جواهر متعلق به ایندرا تشبيه ميکنند که
هر قطعه جواهر منعکسکننده دیگر قطعات در جهان است .همچنين باغهای فرقه ذن در شرق آسيا
تم
بيانگر کمال ذات بودا در جهان طبيعي است .در سالهای اخير ،بودیسم متمایل به امور اجتماعي،
در حفاظت از محيط زیست هم در آسيا و هم در آمریکا فعال بوده است.
سنتهای شرق آسيایي کنفوسيانيسم و تائویسم به نوعي جزء حاميان اصلي ادیان از حيات
مالکيت و
بازارهایبين خدا ،انسان و جهانهای طبيعي این سنتهای دیني
نظممنسجم
ارتباط
حقوقميروند.
اینجهاني به شمار
را به مثابهکارآمد
جهانبيني انسانمدارانه معرفي ميکند .در این ادیان ،آن چنانکه در سنتهای ابراهيمي

بر مسئله ماوراء (تعالي) تأکيد ميشود ،هيچ اصراری بر این امر وجود ندارد؛ بلکه نوعي
831
کيهانشناسي مبتني بر تداوم خلقت که به واسطه تغييرات فعالانه و پيوسته طبيعت طي فصول و
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کارآمد
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چرخه حيات به وجود ميآید ،مورد تأیيد و تأکيد این ادیان است .این کيهانشناسي منسجم بر
فلسفه "چي" که بهمعنای نيروی مادی است ،مبتني شده که این فلسفه ،خود پایهگذار شناخت و
ارزشيابي رابطه عميق ماده و روح است .هماهنگ بودن با طبيعت و دیگر انسانها همراه با توجه
خاص به تائو (طریقت) هدف تربيت فردی در دو دین کنفوسيوسي و تائوئيسم است.
(حدادی.)61 :2838 ،
ب) اسلام و محیط زیست

تعاليم اسلامي بيانگر این حقيقت است که اسلام نظامي از ارزشها را معرفي ميکند که
رعایت آن سير تکاملي عالم وجود و از جمله انسان را تضمين ميکند .این نظام در بر گيرنده
مباحث مربوط به محيط زیست از جمله نحوه استفاده از منابع ،نحوه ارتباط انسان با طبيعت و از
همه مهمتر نحوه نگرش انسان به خویش و به عالم وجود و ارتباط بين آنها بوده و نه تنها برای
انسان بلکه برای تمام موجودات دیگر از جمله حيوانات و گياهان و حتي جمادات نيز حقي قائل
است .توجه به هر کدام از اهدافي که برای خلقت ذکر ميشود نهایتاً عبودیت خداوند را به عنوان
هدف غایي و اصلي خلقت ذکر مينماید .برای نيل به این هدف تبيين رابطه بين انسان و محيط
زیست ضرورت دارد .زیرا انسان لحظه به لحظه در حال تعامل با محيط زیست خود است .مراحل
اصلي این ارتباط از نظر اسلام عبارتاند از :کمال بخشي ،شناخت طبيعت ،اصلاح و عمران زمين؛
بدین معنا که هدف تماس با طبيعت و بکارگيری عناصر و مواد در اعمال آن و فعاليتها باید بر
کمال بخشي آنها متمرکز باشد ،این کمال بخشي بر شناخت اجزاء و ارتباط آنها استوار است و در
نحوه اجرا باید اصلاح و عمران زمين را مد نظر قرار داد (محقق داماد.)211 :2838 ،
بنابراین با بررسي تعاليم ادیان الهي و غير الهي مشخص ميشود که وجه مشترک اخلاق
زیست محيطي در همه این ادیان در درجه اول شناخت طبيعت و لزوم حفاظت و صيانت از آن
برای استمرار حيات انسان است و در درجه دوم شناخت طبيعت و رعایت مباني اخلاقي نسبت به
آن باعث دستیابي انسان به کمال ميشود .به عبارت دیگر مبنای مشترک اخلاق زیست محيطي
در همه ادیان الهي و غير الهي معطوف به رشد و توسعه کمال انساني است.
همانطور که قبلاً نيز گفته شد بسياری بر این باورند که بحران زیست محيطي در واقع یک
بحران معنوی و دیني است و جدایي دین از زندگي دنيوی ميتواند مهمترین عامل بروز بحرانهای
زیست محيطي باشد .زیرا بوم شناسي انساني به شدت تحت تأثير باورهای انسان نسبت به ماهيت
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و طبيعت انسان یعني دین قرار دارد .با اهميت یافتن تأثير باورهای اخلاقي و ارزشهای مذهبي بر
رفتا ر نسبت به دیگران و از جمله رابطه با سایر موجودات و گياهان تأکيد بر این است که راه حل
بازگشتمهر و
سی و هشتم /
مفید  /شماره
بحرانهاینامه
مجدد به سنت ادیان جستوجو شود .در این رابطه ميتوان
محيطي در
زیست
آبان 2831

به گفتوگوهای زیست محيطي در بين ادیان اشاره کرد .برای مثال گردهمایي بينالمللي رهبران
روحاني و پارلماني در سالهای  2533در آکسفورد 2551 ،در مسکو 2551 ،در ریو و  2558در
کيوتو که در آنها رهبران ادیان جهان ،سياستمداران و سران کشورها حضور داشتند .در این
گردهمایي حل بحرانهای زیست محيطي از طریق پيوند علم و دین مورد تأکيد قرار گرفت.
نمونههای دیگر شامل برگزاری پارلمان جهان در سال  2558در شيکاگو ،در سال  2555در کيپ
تم
تاون ،برگزاری سمينار تهران در سال  1112پيرامون محيط زیست ،فرهنگ و دین ،برگزاری
نشست سران جهان و رهبران ادیان در مقر سازمان ملل متحد درسال  1111و برگزاری اولين
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
همایش اسلام و محيط زیست در سال  2833شمسي در تهران ميباشد .شواهد فوق بيانگر این
واقعيت هستند که نسبت به گذشته بشر آمادگي بيشتری را برای پذیرش تعليمات ادیان نسبت به
محيط زیست دارد به صورتي که دیدگاه جهاني نسبت به دین تغيير کرده است و به عنوان عاملي
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
مؤثر در رفع بحرانهای زیست محيطي به آن توجه ميشود.
 /مهر و آبان 2831
پیشنهادها و راهکارها

در پایان ارائه چند پيشنهاد جهت جهانشمول کردن اخلاق زیست محيطي و در نتيجه
جهانشمول کردن حقوق بشر از طریق این گونه اخلاق الزامي به نظر ميرسد:
 آموزش نهادینه شده در تمام کشورها در مقاطع مختلف تحصيلي با حمایت نهادها و سازمانهای
بينالمللي و تم
دولتي؛
 تبيلغات رسانهای مستمر از طریق رسانههای جمعي (رادیو ،تلویزیون ،اینترنت ،ماهواره)؛
 هشدار و تبليغات خياباني از طریق نصب پوستر و بيلبورد در سطح شهرها و کلان شهرها؛
سازمانهای دولتي و غيردولتي و همچنين سازمانهای
نهادها و
بازارهای
توسطو نظم
جهانيمالکيت
 فرهنگسازیحقوق
کارآمد سازمان ملل از طریق برگزاری سمينار ،کنفرانس ،همایش؛
بينالمللي مانند
 برگزاری نشست های تبادل افکار بين ادیان مختلف در زمينه مسائل حقوق بشری و مسائل
زیست محيطي؛831

حقوق مالکيت و نظم بازارهای
کارآمد
831
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 تصویب لوایح قانوني لازم در این زمينه توسط مراجع ذیصلاح؛
 ایجاد الزامات جدید برای مراکز علمي و پژوهشي در بسط و توسعه اخلاق زیست محيطي
مناسب و مبتني بر فرهنگ ،ارزشها و باورهای ملي و محلي.
نتیجهگیری
با توجه به رابطه غيرقابل انکار ميان اخلاق زیست محيطي و حقوق بشر که در این مقاله
بررسي گردید ،ميتوان چنين نتيجهگيری نمود که از طریق ترویج مباني اخلاقي مشترک پيرامون
مسائل زیست محيطي مي توان به حفظ حقوق بشر در این زمينه دست یافت .مباني مشترک اخلاق
زیست محيطي ادیان الهي و غير الهي ميتواند از طریق آموزش نهادینه شده در تمام کشورها و در
مقاطع مختلف تحصيلي با حمایت نهادها و سازمانهای بينالمللي و نيز از طریق تبليغات
رسانه های جمعي در تمام جوامع بشری و نيز از طریق فرهنگ سازی عملي توسط تمام نهادها و
سازمان های دولتي و غيردولتي به صورت یک برنامه منسجم جهاني ،محيطي را پدید آورد تا تمام
افراد بشر از هنگامي که با محيط زیست ارتباط معنا دار برقرار ميکنند به حفظ و صيانت از آن
پرداخته و بحرانهای زیست محيطي فعلي را از بين ببرند و در آینده نيز ریشههای پيدایش چنين
بحرانهایي را توسط بشر از بنيان خشک کرده و جهاني شکل داده شود که تعادل معناداری برای
توسعه پایدار و همه جانبه بين بشر و محيط زیست رقم بخورد و جهاني سعادتمند برای تکامل و
سعادت بشر شکل گيرد.
یادداشتها
2. Fitzmaurice
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