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 دانشگاه شهید چمران اهواز یاقتصادعلوم دانشجوی دکتری 

ahmadchehreghani@gmail.com 

 
ترین موضوعاتی است که در برخی مکاتب اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. محیط زیست یکی از مهم

محیطی اهمیت بیشتری در مجامع علمی و عمومی یافته استت. ذت ا در ایتن    اخیر مسائل زیست های سالدر 

موضوع محیط زیست و جایگاه آن در مکاتب اقتصتاد اخالقتی و اقتصتاد استالمی بته      شود تا مقاذه تالش می

صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق مقاذه، روش توصیفی است. به این ترتیب که با استناد به 

ه محتیط  ای، ابتدا به تشریح اقتصاد اخالقی و اقتصاد اسالمی پرداخته شده و ستس  نگتاه بت   مطاذعات کتابخانه

در  اخیراًگردد. نتایج حاصل بیانگر آن است که موضوع محیط زیست که زیست در این دو مکتب بررسی می

های اسالمی مورد مالحظه و تأکید قرار گرفتته  ها پیش در آموزهشود، قرناقتصاد اخالقی از آن صحبت می

دی برای پیشبرد اقتصاد اخالقتی ارائته   های زیاتواند روشنگریهای اقتصاد اسالمی میاست. بنابراین آموزه

 نماید.

 واژگان کلیدی: اقتصاد، اخالق، محیط زیست، اقتصاد اسالمی، اقتصاد اخالقی.
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 مقدمه .1

از نیمت  دوم   ژهیت و بت  و لزوم محافظتت از نن    «محیط زیست»در طول تاریخ عقاید اقتصادی موضوع 

ب  عنوان دو متورد از ایت    قرن بیستم ب  بعد مورد توج  اقتصاددانان مکاتب مختلف قرار گرفت  است. 

توان از اقتصاد اخالقی و اقتصاد اسالمی نام برد کت  مااثتم محتیط زیستت در نن متورد      مکاتب می

و  استت القتی  در اقتصتاد اخ  شتده  مطتر  محتیط زیستت از موضتوعاه مهتم      توج  قرار گرفت  است.

و  1ست   مانند نمارتیا گرا اخالقتری  موضوعاتی است ک  اقتصاددانان از مهم« یطیمح ستیزاخالق »

اقتصتادی بتدون توجت  بت       هتای  فعالیتت  گترا  اخالقاند. اقتصاددانان در اهمیت نن قلم زده 2هایلارونر

موضوع برای نینده محتیط  را مورد نقد قرار داده و نسات ب  غفلت از ای   محیطی زیستتاعاه منفی 

 .اند دادهزیست جهان هشدار 

ای شتده  توجت  ویتژه  محتیط زیستت و لتزوم ثفااتت از نن     نیز ب  نقش  اسالمدر  از سوی دیگر

اقتصاد اسالمی نیز ک  اصول و ماانی نن برگرفت  از دیت  استالم استت بترای محتیط زیستت و        است.

موضتوع   شود تا  اساس در ای  مقال  تالش میبر همی نقش نن در اقتصاد اهمیت بسیاری قائل است.

هتای اخیتر در اقتصتاد اخالقتی مطتر  شتده استت و قاتل از نن در اقتصتاد          محیط زیست ک  در ده 

 اسالمی نیز مورد بحم قرار گرفت  بود  مورد مطالع  و بررسی قرار گیرد.

ین  تحقیت   جهت واکاوی موضوع  مقال  ثاضر مشتمل بر شش بخش است: بعتد از مقدمت   شیشت   

گتردد. در بختش   در ارتااط با موضوع مرور می شده انجامشامل برخی از مطالعاه خارجی و داخلی 

شود. بخش چهارم ب  اقتصاد اخالقی اختصاص دارد کت  شتامل زیتربخش    سوم روش تحقی  بیان می

نن محیط زیست در اقتصاد اخالقی است. بخش شنجم ب  اقتصاد اسالمی و جایگاه محیط زیستت در  

 گردد.در بخش نخر نتایج ثاصل از تحقی  بیان می تیدرنهاشردازد. می

 . پیشینه تحقیق2

در ارتااط با اقتصاد اسالمی و اقتصاد اخالقی ب  طور جداگان  کارهای متعددی در داخل و ختار  از  

 کشور انجام شده است. اما در ارتااط بتا مطالعت  تطایقتی نقتش محتیط زیستت در اقتصتاد اخالقتی و        

نام  انجام نشده استت. بتا ایت  ثتال بت       اقتصاد اسالمی تاکنون شژوهشی در قالب کتاب  مقال  یا شایان

                                                             
1. Amartya Kumar Sen 

2. Heilbroner 
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شتود. در زمینت  اقتصتاد    از ای  دو ثوزه انجام شده است اشاره می هرکدامبرخی از تحقیقاتی ک  در 

 اخالقی در خار  از کشور کارهای متعددی صوره گرفت  است.

هتای اخالقتی   اقتصادی را بدون توجت  بت  ارزش   گذاری سیاستاقتصاد و ( مطالع  1970میردال )

با  لزوماًهای اخالقی خاص خود را دارد ک  از ای ارزشکند. او معتقد است ک  هر جامع افراد رد می

انتد یکستان   هتای مرستوم اقتصتادی در ننجتا خلت  شتده      های جوامع غربی ک  نظری فرهنگ و ارزش

های اخالقی موجودِ جامع  در یک کتار شژوهشتی ضتعف نن کتار تلقتی      نیست. دخالت دادن ارزش

گردد  بلک  اگر محق  از همان ابتدای تحقی  و مطالعت  دربتاره یتک شدیتده اجتمتاعی تمتایاله       نمی

گیتری کنتد تتا زمتانی کت       توانتد نتیجت   تتر متی  ارزشی خود را تعیی  و ابراز نماید  بسیار بهتر و واقعی

 نفس  رد کرده و از دخالت دادن نن در تحلیل شدیده شرهیز نماید.یهای اخالقی را فارزش

داند  ک  اولی ب  اخالق نظر داشت  و دومتی  ( علم اقتصاد را دارای دو منشأ می1988نمارتیا س  )

هتای اندیشتمندان یونتان باستتان     ب  مهندسی. وی سنت مرتاط بتا اختالق نن را بت  برگرفتت  از نمتوزه     

ند و منشأ مهندسی ب  اقتصاد را نیز ب  اندیشمندانی چون ویلیام شتی )قرن هفدهم( داارسطو می ازجمل 

دهد. در رویکرد اخالقی ب  اقتصتاد  نن دستت  از مالثظتاه    و لئون والراس )قرن نوزدهم( نسات می

-های اقتصاد مدرن نادیده گرفت  شتده شوند ولی در نموزهواقع می مؤثرها اخالقی ک  در رفتار انسان

گیرد. در رویکرد مهندسی هم کت  رویکترد مستلط در اقتصتاد متدرن استت       ند  مورد توج  قرار میا

ای استت مناستب   اند  و مسئل  اصلی  یافت  وسیل مفروض شده یسادگ ب بدون ابهام و  نساتاًها غایت»

را  هتا  ننتتوان  شتود کت  متی   هایی ساده فترض متی  . رفتار انسانی ماتنی بر انگیزهها ننبرای رسیدن ب  

 (.5: 1377)س   « تعریف کرد. ینسان ب 

در سیزده فصل ب  بررسی  «اقتصاد اخالقی»( در کتاب خود با عنوان 1996) 1گریفیتس و لوکاس

هتای اخالقتی ندام استمیت    در فصل اول ب  اندیش  ها نناند. مسائل اخالقی مربوط ب  اقتصاد شرداخت 

گتردد  ی با نن اسمیتی ک  در علم اقتصاد مرسوم معرفی متی دارند اسمیت واقعتمرکز کرده و بیان می

هتا  شتول  تعهتداه  اشتت ال      ها اخالقی داشت  است. فصتول بعتدی بت  شترکت    تفاوه دارد و اندیش 

 ای و ... اختصاص یافت  است.کنندگان و تقاضاکنندگان و همسایگان  اخالق ثرف عرض 

                                                             
1. Griffiths and Lucas 
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بت    2«مروری بر علم اقتصاد ب  عنوان علمی اخالقتی »( در مقال  خود با عنوان 1999) 1جیمز نلوی

کند ک  اقتصاد از ابتدا با اخالق شیوند داشت  بررسی تاریخی رابط  اخالق و اقتصاد شرداخت  و بیان می

علم اقتصتاد  دهد. ب  عقیده نلوی های ارسطو نسات میاست. او ای  شیوند را ب  یونان باستان و اندیش 

هتا  شده است. نئوکالسیکتا زمان ندام اسمیت و تا شایان مکتب نئوکالسیک علمی اخالقی تلقی می

 ایجاد شکاف بی  اخالق و اقتصاد را مهیا نمودند. با تخصصی کردن علم اقتصاد زمین 

قتصاد از ابتتدا  کند ک  ا( با بررسی تاریخی تمایز بی  اقتصاد اثااتی و هنجاری بیان می2000) 3یونگره

علمی اخالقی بوده است. او معتقد است ک  ارسطو اولی  کسی بود ک  تمایز بی  جنا  اثااتی و هنجتاری را  

واقعیت چنتی  نتیجت     -اثااتی و تناقض ارزش -مطر  کرد. یونگره شس از بررسی تاریخی تمایز هنجاری

شده است ولی در اوایتل قترن بیستتم بتا     میگیرد ک  تا اواخر قرن نوزدهم اقتصاد علمی اخالقی قلمداد می

ورود لیونل رابینز ب  ای  عرص  و ارائ  نظریاتش درباره عدم ارتااط بتی  اقتصتاد هنجتاری و اثاتاتی جتدایی      

 رسمی اقتصاد از اخالق نغاز گشت.

( بتت  بررستتی تتتاریخی رابطتت  اختتالق و اقتصتتاد در ستتیر    2011جعفتتری صتتمیمی و چهرقتتانی ) 

از زمان ارسطو تا اواخر قرن بیستم شرداخت  و علل گرایش مجدد اقتصاددانان بت    های اقتصادی اندیش 

را ناکامی رویکرد مکانیکی ب  اقتصاد در ثل مشکاله اقتصادی کشتورها از یتک    اقتصاداخالق در 

 اند.شناسی در علم اقتصاد از سوی دیگر  عنوان کردهسو و تأماله عمی  روش

تصاد اخالقی صوره گرفت  است نیز وجود دارد ک  در ادامت  بت    کارهای داخلی ک  در زمین  اق

اختالق توستع  بت  مهابت  رشتت       »( در مقال  خود با عنتوان  1385) یمؤمنشود. اشاره می ها ننچندی از 

های تتاریخی جایگتاه   و ضم  واکاوی ریش  سعی در معرفی رشت  اخالق توسع  نموده« علمی جدید

 ی نن شرداخت  است.رو روب های انداز ای  دانش و چالشاخالق در علم اقتصاد  ب  چشم

اقتصتاد اخالقتی: بررستی رابطت      »( در مقالت  ختود بتا عنتوان     1390جعفری صمیمی و چهرقانی )

جایگتاه تتاریخی   « های اقتصادی و جایگاه نن در نظام نموزشی ایراناخالق و اقتصاد در سیر اندیش 

 اند.بندی ای  سیر تاریخی اقدام نمودهار داده و ب  تقسیماخالق در علم اقتصاد را مورد بررسی قر

                                                             
1. James. E. Alvey 

2. An introduction to economics as a moral science 

3. Andrew M. Yuengert 
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هتای  اقتصاد اخالقی و سیر اندیشت  »( در کتاب خود با عنوان 1391جعفری صمیمی و چهرقانی )

ب  طور مفصل ب  بررسی رابط  اخالق و اقتصاد در تاریخ عقاید اقتصتادی  افکتار و عقایتد     «اقتصادی

ق در مکاتب اقتصادی مختلف  جایگتاه اقتصتاد اخالقتی در ستیر     اخالقی ندام اسمیت  جایگاه اخال

های اقتصادی و علل اهمیت یافت  اخالق در اقتصاد در اواخر قرن بیستم و ورود ب  هزاره سوم اندیش 

 اند.شرداخت 

 یتر  در قترن اخ کند ک  بیان می «اقتصاد اخالقی»( در کتاب خود با نام 1391رثیمی بروجردی )

 یتی  تا یاخالقت  مستائل گترفت  اثکتام و    نظتر  علم اقتصاد بتدون در  «یاصل یانجر»ک   شود یفرض م

قترن   گتران  یتل از تحل یبرخت  هتای  یتری گ بیشتر ثاصل موضتع  یطورکل ک  ب  ینگرش یعنی  شوند؛ یم

و معتقدند ک  تکامل علتم   یدهرا برنتاب یدها ی از متفکران علم اقتصاد ا یاریاست. امروزه اما بس یستمب

نتدارد کت     یضرورت ی  بوده است. بنابرا یاخالق فلسف از  یعنوان بخش ب  یتد شس از ندام اسماقتصا

را در  یاخالقتت هتای  یت  نظر یردشتا  یتد باشتد و با  ینگرشت  ی تکامتل علتم اقتصتاد ختار  از چنت      ادامت  

های اخالقی مختلتف  ای  کتاب در هشت فصل نوشت  شده و زمین  .جستجو کرد یاقتصاد های ی نظر

 دهد.اقتصاد را مورد بررسی قرار میدر 

در زمین  اقتصاد اسالمی نیز کارهای متعددی  در داخل و خار  از کشور انجام شده است ک  از 

جهاه گوناگون ب  بررسی اصول و ماانی اقتصاد اسالمی  علم بودن یا ناودن نن  نحوه شیتاده کتردن   

-انتد کت  مهتم   داری مطر  است و غیره نمتوده نن  مقایس  موضوعاه نن با ننچ  ک  در نظام سرمای 

. شتس از ایشتان بستیاری از    استت ( 1350نوشتت  شتهید محمتدباقر صتدر )     اقتصتاد متا  تری  نن کتتاب  

بت  نتوعی بت      هرکتدام اند کت   اندیشمندان مسلمان در داخل و خار  در زمین  اقتصاد اسالمی قلم زده

 .1ندهست میتموضوع اقتصاد اسالمی شرداخت  و در نوع خود ثائز اه

                                                             
انتد را  عمده مقاالتی ک  در مجالتی مانند اقتصاد اسالمی  معرفت اقتصادی  جستارهای اقتصادی و امهتالهم چتاش شتده    درواقع .1

نیستت.   هتا  ننقرار داد ک  در اینجا ب  دلیل محدودیت در تعداد صفحاه  نتام بتردن و توضتیر هتر یتک از       توان در ای  دست می

اند را نیتز در ایت  دستت     سایر مجاله اقتصادی با موضوع اقتصاد اسالمی نگاشت  شدههای اقتصاد اسالمی و مقاالتی ک  در همایش

 خوشاختان  بسیار است. ها ننباید قرار داد ک  تعداد 
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 تحقیق یشناس روش. 3

. بدی  ترتیب ک  محق  بتا گتردنوری و   استدر مقال  ثاضر روش توصیفی  کاررفت  ب روش تحقی  

مطالع  مطالب مرتاط با دو ثوزه اقتصاد اخالقی و اقتصاد اسالمی  و مااثم مشترکی ک  در ایت  دو  

د ک  نیا از لحاظ توج  ب  بحم محیط شاسخ گوی سؤالثوزه وجود دارد تالش نموده است تا ب  ای  

هتدف از   درواقتع زیست  بی  اقتصاد اخالقی و اقتصتاد استالمی وجت  اشتتراکی وجتود دارد یتا نت          

در اقتصتاد اخالقتی مطتر      اخیراًنگارش ای  مقال  بررسی موضوع بسیار مهم محیط زیست است ک  

طتر  شتده بتود. مقالت  از دو قستمت      شده است و از سوی دیگر  در اقتصاد اسالمی نیز شیش از نن م

تشکیل شده است: اقتصاد اخالقی و اقتصاد استالمی. در بختش اول ابتتدا بت  تشتریر مفهتوم اقتصتاد        

اخالقی شرداخت  شده و سپس ب  بررسی موضوع محیط زیست ک  در ای  رویکرد متورد توجت  قترار    

تصاد اسالمی صتوره گرفتت  و در   شود. در بخش دوم نیز ابتدا درنمدی بر اقگرفت  است شرداخت  می

 گیرد.ادام  جایگاه محیط زیست در اقتصاد اسالمی مورد بررسی قرار می

 اخالقی اقتصاد. 4-1

  اعتماد اقتصاددانان ب  رویکرد مهندسی و مکتانیکی بت  اقتصتاد در ثتل     های شایانی قرن بیستماز ده 

هتای  امکانیکی ب  اقتصاد از جنات  رش فرمشکاله اقتصادی کشورها رو ب  کاهش گذاشت  است و نگ

تتری   ای گستترش یافتت  استت. یکتی از مهتم     گوناگون در مجامع معتار علمتی دنیتا بت  طتور فزاینتده     

است ک  ب  طور جدی مورد توج  و تحلیل قترار گرفتت    « اخالق و اقتصاد»مذکور موضوع  های جنا 

 در ای  زمینت  گتواه بتر ایت     ها کنفرانسبرگزاری ها و مقااله و تعداد فراوانی از کتاب تألیفاست. 

 «نمارتیتا ست   »ب  اقتصتاددان برجستت  هنتدی     1998ست. از طرفی اهداء جایزه نوبل در سال ا واقعیت

دانتش اقتصتاد و    اخالقتی ره توج  جدی بت  ماتانی   وو مدافع ضر 1«اخالق و اقتصاد»نویسنده کتاب 

اند و در مناقشتاه  و اخالق دوباره جان گرفت نن است ک  فلسف  دهنده   نشان2اثیای اقتصاد اخالقی

های عقلی فالستف  و علمتای اختالق قترار     کنند؛ علم اقتصاد در معرض چالشاقتصادی میانداری می

های اخالقی تازه  ختود را نیازمنتد   وار نن  در مقابل چالشگرفت  و زبان دقی  و نفوذناشذیر و ریاضی

 هتای  ستال جهتانی کت  در طتول     بحران متالی بد. عالوه بر نن  یاکالم و بیانی متفاوه می کارگیری ب 

                                                             
1. On Ethics and Economics 

2. Ethical Economics 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                             6 / 21

http://ejip.ir/article-1-1060-en.html


 11   ...در مکاتب اقتصاد« محیط زیست»بررسی تطبیقی موضوع 

 

 

رخ داد  باعم شد ک  ماانی اخالقی و دینی علم اقتصاد مورد توج  اقتصتاددانان قترار    2009و  2008

)صتمیمی و چهرقتانی     هتای اخالقتی دارد  برخی معتقدند ک  بحتران اخیتر ریشت     طوری ک ب  گیرد؛ 

بسیاری ب  منظور بررسی موضوعاتی مهل نفع شخصی  ثرص  های ها و همایشنشست. (2-1: 1391

توانستتند بت  بیتان صتحیر ایت  متوارد       هایی ک  ب  هر طری  مینیرنگ و فضیلت  در نهادها و سیاست

رابطت  اقتصتاد بتا اختالق و همچنتی  اقتصتاد        موضتوع  .1کمک کنند یا مانع از نن شوند برگتزار شتد  

بتاره  در تألیفاهتحقیقاه و  روزافزون طور  جهان بوده و بهمچنان مورد توج  محافل علمی  اخالقی

 نن ادام  دارد.

بررسی تاریخی رابط  اخالق و اقتصاد  شیامدهای اقتصاد جدایِ از اخالق  و مااثتم مربتوط بت     

های اهور ادبیاه اقتصاد اخالقی بت   اقتصاد اخالقی در اواخر قرن بیستم موضوعیت یافت  است. زمین 

مطالعاه تاریخی در زمین  رابط  بی  اخالق و اقتصاد گویای نن است ک  گردد. قرن بازمیاوایل ای  

ای از اخالق محسوب اقتصاد از ابتدای شیدایش خود علمی اخالقی بوده است و ب  عنوان زیرمجموع 

نمارتیتتا ستت  معتقتد استتت کتت  بتی  خصتتلت نگاهانتت     . بتت  عنتتوان نمونت  2شتتده استت و تتدریس متتی 

اقتصاد جدید با منشأ تاریخی نن تقابل وجود دارد  ب  ایت  صتوره کت  اقتصتاد جدیتد      « غیراخالقی»

ندام اسمیت ک  شدر علم اقتصاد است استاد  تنها ن های اخالق شا گرفت. ب  مهاب  یکی از شاخ  عمدتاً

از  ایهای مدید ب  عنتوان شتعا     بلک  رشت  اقتصاد برای مدهاخالق در دانشگاه گالسکو بود فلسف 

هتای اروشتا اقتصتاد    کند ک  تا همی  اواخر نیتز در دانشتگاه  شده است. او بیان میاخالق محسوب می

با انتشار نثتار و   1930بود  تا اینک  رابینز در سال « علوم اخالقی»یکی از دروس کارشناسی در رشت  

  موضتع  عقایدش موضعی را اتخاذ کرد ک  موجب کمرنگ شدن صفت اخالقی اقتصاد شد  ک  ایت 

اقتصاد و اخالق از ابتدا مترتاط بتا    (.2: 1377رایج ناود )س    ابداًامروزه مرسوم است  ولی قال از او 

                                                             
هتای ویتژه   ( و شماره (American Economic Associationتوان ب  موضوع جلساه انجم  اقتصاد نمریکاب  عنوان مهال می. 1

فقتط   هتا   یت اهای مذهای بحران مالی اشاره کترد.  در ارتااط با جنا  (The American Economist) مجل  اقتصاددان نمریکایی

 .اند گرفت و تفاسیر مذهای ننالینی هستند ک  در ارتااط با بحران مالی جهانی صوره  منتشرشدههایی از صدها مقال  نمون 

های اقتصادی  ر. ک: جعفتری صتمیمی  اثمتد و اثمتد چهرقتانی؛      برای مطالع  تاریخی رابط  اخالق و اقتصاد در سیر اندیش  .2

  صتفحاه  «های اقتصتادی اخالق و اقتصاد در سیر اندیش مروری بر رابط  »  فصل دوم: های اقتصادیاقتصاد اخالقی و سیر اندیش 

47- 13. 
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شتده استتت. در دوره  هتتا اقتصتاد علمتی اخالقتی تلقتتی متی    انتد و تتتا شایتان دوره کالستیک   هتم بتوده  

قتصاد مهیتا گشتت    های ایجاد شکاف بی  اخالق و اتر شد و زمین ها ای  شیوند کمرنگنئوکالسیک

گرایی بر دنیای علتم  ای  شکاف اتفاق نیفتاد؛ تا اینک  در اوایل قرن بیستم ک  رویکرد اثااه رسماًاما 

های ریاضیِ صرف در علم اقتصاد بسیار شایع شده بود  های کمی و مدلاقتصاد سای  افکنده و روش

  جریان ابتدا در ثتوزه نظتری و ستپس    . ای1را بر ت  کند« لااس مهندسی»شرایطی مهیا شد تا اقتصاد 

در ثوزه اجرایی ادام  یافت تا اینک  شیامدهای منفی نن از اواسط قرن بیستم ب  بعد نمایان شد. تالش 

هتای علتم اقتصتاد در ثتل مشتکاله اقتصتادی جوامتع        علل ناکتامی  وتحلیل تجزی اقتصاددانان برای 

یتِ فقر اخالقی اقتصاد مدرن نگاه ساخت. تا اینک  کشورهای در ثال توسع ( ننان را ب  واقع ویژه ب )

ت گرفت و نمارتیا س  جریان ثمایت از شیوند اقتصاد و اخالق سرع اخالق و اقتصادبا چاش کتاب 

های مختلتف اهمیتت   ها و مقااله و برگزاری کنفرانسکتاب تألیفافزون با اقتصاددانان ب  طور روز

. بتا ورود بت  هتزاره ستوم     (2011)صتمیمی و چهرقتانی     نتد اقتصاد اخالقی را ب  همگان گوشزد کرد

و بتدتر شتدن اوضتاع اقتصتادی کشتورهای غربتی  و ستپس گستترش          2009میالدی و بتروز بحتران   

 2«استتریت والاشت ال  »گیری جنتاش  وضعیت اقتصادی کشورهایشان و شکل  یعلاعتراضاه مردمی 

-قتش نن در اقتصتاد افتزایش یافتت. هتم     در کشورهای غربی  لزوم توج  بیش از شیش ب  اخالق و ن

اکنون سخ  گفت  از اقتصتاد اخالقتی و تحلیتل مستائل اقتصتادی از دیتدگاه اخالقتی  موضتوع روز         

ستازی  اقتصادی در مجامع علمی و اقتصتادی کشتورهای غربتی استت. از نظتر نهادستازی و فرهنتگ       

جدید و نوشاستت. در ثتال ثاضتر اهمیتت اقتصتاد       کامالًها  رشت  اقتصاد اخالقی در دانشگاه ژهیو ب 

ها و نهادهای علمی دنیا متورد شتذیرش جتدی    اخالقی و نقش اخالق در مسائل اقتصادی در دانشگاه

شتود تتتا بت  معرفتی اقتصتاد اخالقتی یتتا      تتالش متی   بتا ایت  توضتتیحاه  در ادامت     قترار گرفتت  استت.   

 و اصول اساسی نن شرداخت  شود. 3اِتونومیکس

                                                             
ای ب  یک سترگرمی فکتری تاتدیل شتده استت کت  بت         اقتصاد ب  صوره فزاینده»نویسد: ( در ای  باره می1998مارک بالگ ). 1

را بت  نتوعی ریاضتیاه     گیرد. اقتصاددانان ب  مرور موضوع اقتصتاد صوره نظری بدون توج  ب  اثراه عملی مورد مطالع  قرار می

و  استت  زیچ  هم شود های ریاضی فهمیده میک  در دانشکده گون  ننکنند ک  در نن قدره تحلیل ریاضیاه اجتماعی تادیل می

 (.144: 1387)یوسفی  « شود هیچ چیز نیست.می دهیفهمهای فیزیک ک  در دانشکده گون  ننمناسات تجربی نن 

2. Occupy Wal Street 

3. Ethonomics 
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اخالقی از دو واژه اقتصاد و اخالق تشکیل شده است ک  واژه اختالق بت  عنتوان صتفت     اقتصاد 

برای موصوف خود یعنی اقتصاد ب  کار رفت  استت. از ایت  رو اگتر بختواهیم خیلتی ستاده از اقتصتاد        

 موضوعاه و اقتصاد علم از برداشتی و تفسیر اخالقی سخ  بگوییم چنی  باید گفت: اقتصاد اخالقی

اقتصتادی )رفتتار    سیستتم  تتر  نانت  یب واقع و بهتر تایی  برای نیز را اخالقی بعد ک  است نن ع مطال مورد

ننچ  ک  در مطالع  اقتصتاد   .گیردمی نظر در و ...( ها گذاری سیاستهای اقتصادی  اقتصادی  تئوری

یا « اِتونومیکس»کند نام های مختلف  از ابتدا و بیشتر از هم  جلب توج  میاخالقی در متون و سایت

«Ethonomics ».ای  اصطال  از دو واژه اخالق و اقتصاد مشت  شده است  ب  ای  صتوره کت     است

از واژه اقتصتاد یتا   « onomics»یتا  « ونتومیکس »... و « Ethics»از ابتدای واژه اخالق یتا  « Eth»یا « اِه»

«Economics » 1کتافی نتت توستط دانتس   2005گرفت  شده است. اتونومیکس برای اولی  بار در سال 

اجتمتاعی واقتع در محوطت      وکتار  کستب کتافی اداره دانشتجویی   نتمورد استفاده قرار گرفت. دانس

شتردازد. برداشتت ایت     ای متی هتای شت لی منطقت    است ک  ب  ارائ  برنام  2تاریخی مدرس  سانتا باربارا

ستتت. ایتت  مرکتتز از اینکتت   مرکتتز از مفهتتوم اتونتتومیکس  ترکیاتتی از دو مفهتتوم اختتالق و اقتصتتاد ا 

اتونومیکس را برای اولی  بار ب  کار برده افتخار کرده و نن را ب  عنوان روشی برای کسب درنمد از 

از ایت  واژه   2009نیتز در ستال    4. گریناترگ 3های اخالقی بت  کتار بترد   طری  درگیر شدن در فعالیت

ی اشاره دارد ک  در ختالل نتونوری   دهد ک  اتونومیکس ب  اقتصاد اخالقاستفاده کرده و توضیر می

: 1391ابی مورد استفاده قرار گرفت  است )صمیمی و چهرقتانی   در زمین  بازاری 5«کمپانیِ فَست»مجل  

126- 125.) 

شتردازد و ستعی دارد تتا نن را اصتال  کنتد نت  اینکت         اقتصاد اخالقی ب  نقد اقتصاد متتداول متی  

تاوردهای نن را نادیده بگیترد. از ایت  رو اقتصتاد اخالقتی     برده و دس سؤالبخواهد ب  کلی نن را زیر 

هتدف   درواقتع شردازد و هم بت  رویکترد اخالقتی نن.    هم ب  رویکرد مکانیکی یا مهندسی اقتصاد می

اخالقتی را بت  اقتصتاد برگرداننتد       هتای نظتری و عملتی   ای  است ک  جنات  طرفداران اقتصاد اخالقی 

                                                             
1. The Dons Net Café 

2. Santa Barbara 

 .http://www.donsnetcafe.comسایت ای  مرکز ب  ندرس برای اطالعاه بیشتر رجوع شود ب  وب .3

4. Greenberg, 2009 

5. Fast Company 
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های خود وارد کنند و هم شردازی مت یر اخالق را در نظری ظری طوری ک  هم اقتصاددانان در ثوزه ن

هتای افتراد   های اخالقی اقتصاددانان  نقش اختالق و ارزش اقتصادی با توج  ب  نظری  گذاران سیاست

بتا ایت     های اقتصادی و نظاره بر نن متورد توجت  قترار دهنتد.    جامع  را در تدوی  و اجرای سیاست

اقتصاد اخالقتی   و بررسی برخی از موضوعاتی ک  در شود تا ب  معرفیتالش می توضیحاه  در ادام 

 شرداخت  شود. مورد توج  قرار گرفت  است یا اِتونومیکس

 محیط زیست در اقتصاد اخالقی. 4-1-1

رای درک چگونگی تأثیرگذاری سوء اقتصاد مدرن بر محیط زیست الزم استت کت  نگترش انستان     ب

زیست بررسی شود. اینکت  گفتت    یک و نئوکالسیک نن در ارتااط با محیط اقتصادی در معنای کالس

ثوزه نظری تحوالتی رخ داد ک  اقتصاد از اخالق جدا دانست  شتد و ستپس    شد از لحاظ تاریخی در

تأثیر خود را در ثوزه عمل گذاشت  نیاز ب  بررستی نگترش اقتصتاد متدرن در ارتاتاط بتا طایعتت و        

انسان اقتصادی مدرن از نن دارد. اصل نزادی مطلت  اقتصتادی کت  در     محیط زیست و نحوه استفاده

مکتب کالسیک و نئوکالسیک مورد قاول بتود در رویکترد اقتصتادی مستلط قترن بیستتم نیتز ادامت          

یافت. از سوی دیگر اصل اصالت فرد نیز در بررسی دو مکتب کالسیک و نئوکالسیک مورد توجت   

ر فرد جداگان  دناال ثداکهر کردن نفع و رفتاه ختود باشتد  بت      بر اساس ای  اصل اگر ه قرار گرفت.

تاع جامع  نیز ب  رفاه دست خواهد یافت. بر اساس ای  اصل هست  و محور اصلی اجتماع  فرد است و 

اوست ک  از وجود ثقیقی برخوردار است و اجتماع  ب  خودی خود فاقد وجود ثقیقی است؛ زیترا  

ست  بنابرای  وجود اعتاتاری دارد. از ایت  رو فترد و منتافعش بتر      تک افراد نیچیزی جز مجموع تک

جامع  و مصالحش اولویت دارد. عالوه بر ای  چون وجود فرد ب  لحاظ تاریخی هم مقدم بر اجتمتاع  

های جامعت  استت و بتدی     های او  ب  لحاظ اخالقی  مقدم بر خواست است  بنابرای  ثقوق و خواست 

(. 90: 1374شود )نمازی  های اخالقی میویی شخصی  جایگزی  ارزشترتیب ماانی فردی و سودج

تتوان در  و کتاهش رفتاه جامعت  را متی     محیطتی  زیستت تری  عوامل بروز اثراه ختارجی  یکی از مهم

های فلسفی و اخالقی اقتصاد مدرن یافت. بر اساس مکتب اصالت فایتده  تنهتا هتدف و انگیتزه     ریش 

توان فردی را ک  مندی و مطلوبیت است و بنابرای  نمیاکهر بهرهزندگی  کوشش برای رسیدن ب  ثد

منتدی  کنتد را از بهتره  اندیشد و در برابتر دیگتران هتیچ مستئولیتی اثستاس نمتی      تنها ب  منافع خود می

ثریصان  و نزمندان  منابع طایعی و محیط زیست منصرف کرد. از سوی دیگر اگر قانونی برای مقابل  
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رفت  باشد  او تا جایی ک  نتواند از چشم قانون شنهان شود  قتوانی  و مقترراه   با چنی  وضعی شکل گ

 هرگونت  بینتی  راه  افتد. با چنی  جهانعش ب  خطر میکند  زیرا در غیر ای  صوره منافرا رعایت می

شتود  زیترا در ایت     ایهار و انصاف و رعایت ثقوق دیگران و ارزشمند دانست  محیط زیست بست  می

اخالقی تنهتا وقتتی    گرایی ایدئالهای مورد توج  رویکرد مهندسی ب  اقتصاد است  ارزش مکتب ک 

(. بت  ایت  ترتیتب انستان     25شوند ک  بترای منتافع فترد ستودمند باشتند )همتان:       ب  رسمیت شناخت  می

برای نسل فعلی  تنها ن اقتصادی با ای  طرز تفکر وارد جامع  شده و محیط زیست ک  نعمتی همگانی  

را نیز ب  عنوان ابزاری برای ثداکهر کردن نفع شخصتی ختود )نت      هستهای نتی نیز لک  برای نسلب

گیرد. ب  دناال عملی کردن ای  طرز تفکتر بتود کت  در قترن بیستتم      ( ب  کار می1در معنای اسمیتی نن

محتیط   دانان و دانشتمندان های اصلی اقتصادشدیده بحران محیط زیست خود را نشان داد و از دغدغ 

نلودگی محیط  2س  و هایلارونر ازجمل های اخالقی بسیاری از اقتصاددانان مدافع ارزش زیست شد.

دانستند. اقتصاد اخالقی تتالش  های اقتصادی ماتنی بر رویکرد مهندسی میزیست را ناشی از سیاست

-یر با اخالق میم ا کامالًبرای دست یافت  ب  رشد اقتصادی باالتر ب  قیمت تخریب محیط زیست را 

 مستائل  ثتل  بترای . (132: 1391)صتمیمی و چهرقتانی     خیتزد با نن ب  مخالفت برمی شده ب داند و 

ایت    کترد  زیترا   ادغام و گرفت کار ب  توأم طور ب  را نهادها اصال  و اخالقیاه باید محیطی زیست

 :کترد  توج  ای  دو نیز بی  ارتااط بر باید ای  بر عالوه و مؤثرند زیست محیط چالش ثل در هر دو

 مالکیتت  ایجتاد  ثتل  راهبت    تتوان متی  ارتاتاط  ایت   نیستتند. در  یکتدیگر  از مستتقل  و نهادها هاارزش

 منتابع طایعتی   کت   خصوصتی  مالکیتت  ثقوق وضع .کرد اشاره زیست محیط ثفظ برای خصوصی

مستائلی   نتیج  خود ک  کارایی عدم و منابع اتالف ج یدرنت و شده اختصاصی منافع و مالکیت دارای

 بت   تواند می خصوصی های مالکیت ب  طایعی منابع تفکیک یعنی شود. رفع است مجانی سواری مهل

 مالکیتت  بت   تاتدیل  قابتل  طایعتی  منتابع  از بستیاری  الاتت   شتود.  منجتر  زیستت  محتیط  از مراقات بهتر

 ایت   ازن الیت   ثفتظ  و جهتان  شتدن  گرم با مقابل  و زمی  اتمسفر ثفظ برای مهالًنیستند   خصوصی

 و برابتری  درواقع. کرد توج  هم سازی خصوصی ناخوشایند ب  شیامدهای اید. بندارد کاربرد ثل راه
                                                             

متفتاوه بتود. بترای     کامالًچون مفهوم مورد نظر اسمیت از نفع شخصی با ننچ  ک  بعد از او از ای  مقول  برداشت و تفسیر شد   .1

ندام »های اقتصادی  فصتل ستوم:   جعفری صمیمی  اثمد و اثمد چهرقانی؛ اقتصاد اخالقی و سیر اندیش  مطالع  بیشتر  ر. ک:

 .51 -88اه   صفح«گرا اخالقاسمیت؛ اقتصاددان 
2. Heilbroner, R. (1950). What Goes Up the Chimney? Harper’s. 
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 موضوع ی . ادارد اجتماعی منط  یک در ریش  طایعی منابع مشترک از استفاده در هم  بودن سهیم

 بستیار  انستانی  مناتع  یک بودن  سهیم مشترک ثس منابع طایعی در. دارد ارتااط کامالً اخالقیاه با

 ایت   جتایگزی   سازی خصوصی محاسااه وقتی .است زیست محیط نگهداری و ثفظ در ارزشمند

 و همکتاری  ک  همگانی های ارزش برخی از زیرا. رودمی بی  از نیز کارایی شود می اثساس و نگاه

 ترکیتب  نیازمنتد  محتیط زیستت   مستائل  ثتل . شتوند متی  تهتی  کننتد  متی  ششتتیاانی  را متقابل ثمایت

 ثفظ دیگر برای سوی از همگانی هایارزش یده و شکل سو یک از نهادی اصال  رویکردهاست 

بترای   تنهتا  اگتر  طرفتی  از و نیستت  کتافی  نهادها بر صرف مرکز. تشوند گرفت  کار ب  زیست محیط

 و اختالق  ادغتام  .بتود  نخواهتد  کافی دهیم سر را زیستی محیط اخالق ندای زیست محیط شایداری

ثتل بحتران محتیط     درواقتع  (.14-15: 1386استت )ست      ماترم  نیاز جامع یک چارچوب در نهادها

هتای اقتصتاد متدرن در قالتب     زیست و جلوگیری از شیشروی نن کت  ثاصتل اجرایتی شتدن تئتوری     

شیگیری ثداکهر سود و تأکید صرف بر معیار رشد اقتصادی برای شیشرفت کشورهاست  نیازمند نگاه 

 در ثوزه مسائل اقتصاد توسع  است. ژهیو ب ب  اخالق  دوباره اقتصاد 

تنها یک متورد از اصتول اقتصتاد اخالقتی      ک  در باال بدان اشاره شد اصل توج  ب  محیط زیست

 ننجتایی کت   . از 1قترار گرفتت  استت    گترا  اختالق ن اقتصتاددانا  مورد توج  و بحم و بررسی است ک 

ختود   و تهایتت  بلتو   مرثلت  کوتاهی دارد و در ابتدای راه بوده و هنتوز بت     نساتاًاقتصاد اخالقی عمر 

اضتاف  شتود. ننچت  کت       نیتز بتدان  نرسیده است  در نینده باید منتظر بود ک  بسیاری از اصتول دیگتر   

گرایش اقتصاددانان ب  اخالق در مجامع معتار علمی دنیتا رو بت     انداز چشمبدیهی است ای  است ک  

بنابرای  اقتصاد اخالقی روز ب  روز مورد بحم و بررسی قرار گرفت  و نحوه کاربردی افزایش است و 

اقتصتادی استت متورد     گتذاران  سیاستت کردن نن کت  از مستائل مهتم و الاتت  دشتوار اقتصتاددانان و       

 قرار خواهد گرفت. وتحلیل تجزی 

                                                             
جعفتری صتمیمی  اثمتد و اثمتد چهرقتانی؛ اقتصتاد        برای مطالع  سایر اصولی ک  در اقتصاد اخالقی مطر  شده است  ر.ک: .1

 .125 -152  صفحاه «اقتصادی یها  شیاندجایگاه اقتصاد اخالقی در سیر »های اقتصادی  فصل شنجم: اخالقی و سیر اندیش 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                            12 / 21

http://ejip.ir/article-1-1060-en.html


 17   ...در مکاتب اقتصاد« محیط زیست»بررسی تطبیقی موضوع 

 

 

 اقتصاد اسالمی. 4-2

او همتراه استت  اقتصتاد     اختالق و اقتصتاد  تتاب  ک  اقتصاد اخالقی با نام نمارتیتا ست  و ک   گون  همان

شناخت  شتده استت. ویژگتی مشتترک      اقتصاد ماصدر )ره( و کتاب  محمدباقراسالمی نیز با نام شهید 

ای  دو نویسنده نن است ک  ب  طور علمی و بدون تعصب ب  بررسی اقتصاد اخالقی و اقتصاد اسالمی 

یشتان در بتی  اندیشتمندان اقتصتادی کت  در ایت  دو       اند و ای  ویژگی موجب مقاولیت کتار ا شرداخت 

کنند شده است. شهید صدر )ره( اولی  گتام اساستی را در زمینت  مطالعتاه     ثوزه مطالع  و تحقی  می

میتدان را بترای انجتام     اقتصتاد متا  منسجم اقتصاد اسالمی برداشت و بتدی  ترتیتب بتا نگتارش کتتاب      

هتا  مقتااله و   شتس از او نگتارش کتتاب    طوری کت  ب  بازگشود    تحقیقاه علمی بیشتر در ای  زمین

تحقیقاه علمی درباره اقتصاد اسالمی و موضوعاه مورد بحتم در نن بت  طتور روزافتزون افتزایش      

یافت  است. در ای  قسمت ب  بررسی اقتصاد اسالمی و جایگاه محیط زیست در نن  کت  بت  نتوعی در    

 ود.شاقتصاد اخالقی نیز مطر  شده است. شرداخت  می

ای از قوانی   نظریاه  نهادها و الگوهای متورد قاتول شتریعت استالمی     اقتصاد اسالمی مجموع 

تتأمی  عتدالت    هتا  ننانتد و در همت    است ک  در رابط  با مسائل تولیتد  توزیتع و مصترف بیتان شتده     

ای از مااثتم مکتتب اقتصتادی     شود. ب  عااره دیگر اقتصاد استالمی مجموعت   اجتماعی تعقیب می

هتای  ظام اقتصادی و علم اقتصاد است ک  با روش خاص خود و با توج  ب  فرهنگ  بیتنش و ارزش ن

(. بستیاری از موضتوعاتی کت  در    17و  14: 1384اسالمی تنظیم و ارائ  شده است )کرمی و شورمنتد   

تفتاوه  اند بتا ایت    اند  ب  نوعی در اقتصاد اسالمی نیز مطر  شدهاقتصاد مدرن مورد بحم قرار گرفت 

در ثوزه موضوعاه مذکور با توج  ب  قتوانی    گذاری سیاستشردازی و همچنی  ک  ای  نحوه نظری 

اسالمی صوره گرفت  است. اگر از اندازه و نحوه دخالت دولت در اقتصاد صتحات شتده استت  در    

نن در  هتا و نحتوه اختذ   اقتصاد اسالمی نیز ای  موضوع مورد بررسی قرار گرفت  است. اگر از مالیتاه 

های اسالمی مطر  شتده استت.   اقتصاد سخ  ب  میان نمده است  در اقتصاد اسالمی نیز بحم مالیاه

گذاری  مصرف و سایر موضوعاه مانند مالکیت  نزادی اقتصادی  توزیع درنمد  نظام مالی  سرمای 

اند. قرار گرفت شولی و مالی نیز در اقتصاد اسالمی مورد بحم و بررسی  های گذاری سیاستانداز  شس

ای ک  در ای  مقال  مورد نظر است  قدمت زمانی موضتوعاتی استت کت  در اقتصتاد استالمی      اما نکت 

در اقتصاد اخالقی ک  درصدد اصال  اقتصاد مدرن است نیز مورد توج  و بحتم   اخیراًمطر  شده و 
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زیستت اشتاره شتد.     اند. در بخش گذشت  ب  یک موضوع مهم اقتصاد اخالقی یعنی محیطقرار گرفت 

ها شیش در دیت  ماتی  استالم و اقتصتاد استالمی      ای ک  جالب توج  است اینک  ای  موضوع قرننکت 

هتای دینتی کت     مورد بحم قرار گرفت  بود ولی ب  دلیل رویگردانی انسانِ مدرن از اخالقیاه و ارزش

ایت  موضتوعاه     فتت گرمتولیان دیت  در قترون وستطی نشتأه متی      سوءاستفادهای  خود از افراط و 

شود تتا بت  بررستی ایت  دو موضتوع در اقتصتاد       چندان مورد توج  واقع نشده بود. در ادام  تالش می

 اسالمی شرداخت  شود.

 محیط زیست در اقتصاد اسالمی .4-2-1

هتای مختلتف ثیتاه و زنتدگی بشتر در قترنن و       از مجموع اثکام و روایاه استالمی کت  در زمینت    

توان ب  ای  ثقیقتت دستت یافتت کت  استالم در صتدد ستاخت  محتیط         می روایاه مطر  شده است

زیست مناسای برای بشر است؛ زیرا مقرراه فردی و اجتماعی اسالم در بختش اعتقتادی  اخالقتی و    

اقتصادی در جهت تشکیل محیط زیست برتر  نرام  مطمتئ   امت  و همتراه بتا رشتد و توستع  بترای        

ادام  ب  برختی از روایتاتی کت  در استالم از شیشتوایان دینتی در        (. در138: 1384هاست )همان  انسان

 شود.ارتااط با لزوم اثترام و توج  ب  محیط زیست نمده است اشاره می

از زمتی  ثفااتت کنیتد زیترا زمتی  متادر       »فرمایتد:  روایاتی از شیامار اکترم )ص( استت کت  متی    

هتا نب ناندیتد کت  غترق شتوند و      ستانها را نتش نزنید و ب  نخلدر جنگ با دشم  نخل»؛ 1«شماست

. در روایاتی دیگر از ثضره علی )ع( استت  2«هیچ درختی را قطع نکنید و زراعت را نیز نتش نزنید

. همچنتی  ایشتان در توصتی  بت      3«هتا و ثیوانتاه مستئول هستتید    شما ثتی در برابتر زمتی   »ک  فرمود: 

یش از دریافت مالیاه توج  کنی؛ زیرا تنها راه باید ب  عمران و نبادی زمی  ب»استاندار مصر فرمودند: 

دستیابی ب  مالیاه زمی   عمران و نبادانی نن است و ثکومتی ک  بدون کار عمرانی بر روی زمی  ب  

ب  تخریب کشور و تااهی ملت شرداخت  و کار ثکتومتش جتز انتدکی     درواقعشردازد اخذ مالیاه می

ای متردم  ماتادا درختتان میتوه را قطتع کنیتد کت         »رمایتد:  ف. امام صتادق )ع( متی  4«دوام نخواهد یافت

                                                             
 .97  صفح  7بحاراالنوار  جلد  .1

 .67  صفح  21جواهر الکالم  جلد . 2

 .167  خطا  الاالغ  نهج .3

 .53  نام  الاالغ  نهج .4
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زراعت کنید  درختت بکاریتد  بت  ختدا ستوگند در بتی        »؛ 1«کندخداوند عذابش را بر شما نازل می

. روایاتی از ای  دست در دیت  استالم بستیار    2«تر از نن وجود نداردکارهای مردم کاری بهتر و ثالل

ای  نوشتار مهیا نیست. امتا ننچت  کت  از ایت  قطتراه برگرفتت  از        در ها ننفراوان است ک  مجال بیان 

دریای بیکران تعالیم اسالمی باید گفت ایت  استت کت  استالم بترای محتیط زیستت اثتترام و توجت           

دانتد. همچنتی  برختی قواعتد فقهتی کت  در       بسیاری قائل است و همگان را در ثفظ نن مستئول متی  

ضرر و زیان رساندن ب  دیگتران   هرگون ه الضرر ک  بر اساس نن اقتصاد نیز کاربرد دارند مانند قاعد

( در استالم رد شتده استت  انستان را از وارد     یراقتصتاد یغهتای اقتصتادی )یتا    ب  واسط  انجام فعالیت

هتا  دارد. از ای  رو افتراد یتا بنگتاه   نوردن زیان ب  محیط زیست ک  متعل  ب  همگان است بر ثذر می

های اقتصادی ختود  توج  ب  ثقوق دیگران و نظافت محیط زیست ب  فعالیت نااید خودسران  و بدون

 بپردازند.

هتا  هتا در همت  زمتان   برداری از زمی  و هر چ  در نن است را ب  هم  انسانخداوند در قرنن بهره

ها نسات ب  منابع طایعی ثقتوقی دارنتد و نستل ثاضتر     . ب  ای  معنی ک  هم  انسان3متعل  دانست  است

تواند از منابع طایعی ب  اندازه یا نحوی استفاده کند ک  موجب ضایع شتدن ثت  دیگتران گتردد.     نمی

برداری منصفان  و عادالنت  از منتابع طایعتی و محتیط     تک افراد نسل کنونی نسات ب  بهرهبنابرای  تک

اتف  های نینده مستئولیت دارنتد. در اقتصتاد استالمی  دولتت مو     زیست متعهد هستند و در قاال نسل

برداری از منتابع طایعتی و محتیط زیستت     است زمین  ایجاد عدالت بی  نسلی ب  معنای عدالت در بهره

های نینده را فراهم کند تا امکان استیفای ثقتوق توستط صتاثاان ثت  یعنتی      بی  نسل ثاضر و نسل

نتد  ای ماننیندگان فراهم نید. اسالم بترای موجتوداه زنتده غیتر انستان و ثتتی موجتوداه غیرزنتده        

هستتند.   هتا  ننهتا مواتف بت  رعایتت     رودخان  و نهرها نیز ثقوقی را در نظر گرفت  استت کت  انستان   

را ترغیتب   متان یبااالنتاس  انستان   های اسالمی در ارتااط با رعایت ثقوق دیگران یا همان ثت  نموزه

ب  واستط  انجتام    نماید تا در استفاده از محیط زیست ثقوق دیگران را نیز مدنظر قرار داده تا ماادامی

های اقتصادی خود  موجب وارد نوردن زیان ب  دیگران گردد. از سوی دیگتر اگتر افتراد یتا     فعالیت

                                                             
 .198  صفح  13وسائل الشیع   جلد  .1
 .193  صفح  13وسائل الشیع   جلد  .2

 سوره الرثم . 10نی   .3
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های نلودگی محیط زیست و ضایع نمودن هایی در مسیر رسیدن ب  اهداف اقتصادی خود  زمین بنگاه

را فراهم نمایند  دولت  -ک  بنا بر تعالیم اسالمی در محیط زیست ث  دارند -ثقوق دیگر شهروندان

نیتا   هتا برختورد نمایتد )توثیتدی    اسالمی مواف است ک  بر اساس قاعده الضرر با ای  افراد یا بنگاه

هتای استالمی متورد    ها قاتل در نمتوزه  (. بنابرای  موضوع توج  ب  محیط زیست قرن173-172: 1383

اقتصاد مدرن چند ده  بیشتر نیست ک  ب  ای  واقعیت رسیده است  ثالی ک توج  قرار گرفت  بود  در 

ک  همگان باید در ثفظ و نگهداری محیط زیست کوشا باشند و شیگیری نفع شخصی توسط افراد یا 

انجامد و نمون  نن بروز بحران محیط زیستت در اواستط قترن بیستتم     ب  رفاه جمعی نمی لزوماًها بنگاه

  اسالم راهکارهایی را نیز برای ثفاات از محیط زیست عنوان کرده است بود. الزم ب  ذکر است ک

ک  نسل کنتونی )و نستل    محیطی زیستتواند در کاهش اختالاله تا ثد زیادی می ها ننک  عمل ب  

 .1شوداشاره می ها ننواقع شود ک  در ادام  ب  طور خالص  ب  برخی از  مؤثرست رو روب نینده( با نن 

 رهای اسالمی در حفاظت از محیط زیستراهکا .4-2-2

 :در منابع اسالمی زمی  ب  متادری مهربتان تشتای  شتده      توصی  بر ثفظ و نگهداری محیط زیست

است ک  مناع تمامی خیراه و برکاه است. بنابرای  ب  ای  مادر مهربان باید ابراز محات کترد و  

ابرای  اولتی  الگتوی رفتتاری انستان     در موااات و محترم شمردن او نهایت تالش را انجام داد. بن

با طایعت ابراز محات ب  نن است ک  موجب ثفاات و نگهتداری نن از ستویی و ستاب رونت      

 گردد.یافت  محیط زیست از سوی دیگر می

        درختتانی کت  میتوه     ژهیت و بت  تأکید بر عدم تخریب: در قتوانی  استالمی نستات بت  قطتع درختتان

کت  گفتت  شتد شیتامار اکترم )ص(       طتور  همتان شده استت.  دهند  ثساسیت خاصی نشان داده  می

نظامیان را از وارد نوردن ضرر و زیان ب  دشم  ب  واسط  صدم  زدن ب  طایعت بتر ثتذر داشتت     

شود ک  هر کاری ک  موجب تخریب و برهم است. از روایاه شیشوایان دینی چنی  برداشت می

ا جتایی کت  ثضتره علتتی )ع(    محتیط زیستت باشتد ممنتوع استت؛ تت       تعتادل ختوردن تتوازن و   

                                                             
الزم ب  ذکر است ک  بخش عمده ای  قسمت یعنی راهکارهای اسالمی در ثفاات از محیط زیست از ایت  مناتع اقتاتاس شتده      .1

کرمی  محمدمهدی و محمد شورمند؛ ماانی فقهی اقتصاد اسالمی  فصل شتنجم: اقتصتاد منتابع طایعتی و محتیط زیستت         است:

 .145تا  142صفحاه 
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در مواقتع ضتروره مایت  افتزایش عمتر انستان        جتز  ب خودداری از بریدن درختان تر و نورس را 

 .1دانست  است

  :یتتوجه  یبت اسالم انسان را ب  عمران و نبادانی زمی  مکلف ساخت  و توصی  ب  عمران و نبادانی 

ب  نب و خاک را موجب دوری انسان از برکاه الهی دانست  است. روایاه اسالمی کشتاورزی  

ها و ذخایر ارزشمند جامع  تری  کار دانست  و کشاورزان را گنجو درختکاری را بهتری  و ثالل

هر ک  درختت مهمتر یتا غیرمهمتری را نبیتاری      »فرماید: معرفی کرده است. شیامار اکرم )ص( می

 .2«ای را سیراب کرده باشدتشن  مؤم اش کسی را دارد ک  کند شاد

  :ک  گفت  شد اسالم ثفظ ستالمت محتیط زیستت طایعتی را      طور همانهمگانی کردن مسئولیت

های انستان مستلمان  او را در   مسئولیت همگانی دانست  است. برخی از روایاه با تعمیم مسئولیت

ر برخی دیگر با سهیم ساخت  ننان در منافع منابع قاال طایعت و ثیواناه مسئول دانست  است و د

طایعی مانند نب  سوخت  مرتع طر  ثفاات از محیط زیست را ب  اجرا گذاشت  است و بتدی   

 با محیط زیست جلوگیری ب  عمل نورده است. رمسئوالن یغترتیب از هر نوع رابط  

  :هتا  ک  برخی افراد یا بنگاهک  گفت  شد در صورتی  طور همانمسئولیت دولت در زمین  ثفاات

های اقتصادی خود  ستالمت محتیط زیستت را خطتر اندازنتد دولتت استالمی        در جریان فعالیت

های اخالقی در مرثل  اول همگان در قالب توصی  درواقعمواف است تا با ننان برخورد نماید. 

  و اجترای  اند و در مرثل  بعتد دولتت بتا تتدوی  قتوانی     ب  ثفاات از محیط زیست دعوه شده

در زمین  محیط زیست  از اعمال و رفتارهایی ک  موجب تخریب و نلودگی محیط زیست  ها نن

 نورد.شوند جلوگیری ب  عمل میمی

شود ک  محیط زیست و توج  ب  ثفظ و نگهداری نن در تعالیم دی  ماتی  استالم از   مالثظ  می

دانتد. از  اجزای نن مسئول می تری  کوچکچنان جایگاه رفیعی برخوردار است ک  انسان را در برابر 

کنتد   ها و رهنمودهای خود را از دی  ماتی  استالم دریافتت متی    اقتصاد اسالمی نیز نظری  ننجایی ک 

شتود. در  شردازی در اقتصاد محیط زیست با رویکرد استالمی ملحتوظ متی   تمامی ای  موارد در نظری 

در چناتره قتدره رویکترد شوزیتیوستت در قترن      اقتصاد مدرن ک  با زیر ستلط  واقتع شتدن     ثالی ک 

                                                             
 .319  صفح  76بحاراالنوار  جلد  .1

 .25  صفح  12وسائل الشیع   جلد  .2
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بیستم  الگوی کسب ثداکهر سود و رسیدن ب  ثداکهر رشد اقتصادی  ثتی ب  قیمت نتابودی محتیط   

شتده استت و    رو روبت  بتزرگ   سؤالها با یک عالمت زیست را در شیش گرفت و اکنون شس از سال

اختالق محتیط    ژهیت و بت  صتاد اخالقتی   در رویکترد اقت  شتده  مطر های اخالقی خود را در برابر چالش

زیست  دریافت  است. مسائل اخالقی در اقتصاد و لزوم توج  ب  نن در ثوزه نظری و عملی بت  طتور   

هتا  تتازه  قترن   ااهر ب ای  اصول اخالقی  در ثال گسترش است. اما نکت  مهم ای  است ک  روزافزون

گتره  توانتد در مستیر   ای اقتصاد اسالمی میهشیش در اقتصاد اسالمی مطر  شده است. بنابرای  نموزه

های اقتصادی با اخالقیاه  چرا  راه روشتنی بترای اقتصتاد اخالقتی باشتد. بنتابرای  الزم       نموزه زدن

ب  دست نمده است  نهایتت استتفاده را    اکنون هماست ک  اندیشمندان اقتصاد اسالمی از فرصتی ک  

ل اخالقی دی  مای  اسالم و اقتصاد استالمی  راه را  نموده و با ترویج و گسترش علمی و منطقیِ اصو

 ننجایی ک برای اخالقی شدن اقتصاد و بهاود وضعیت اقتصادی و اجتماعی دنیای کنونی بردارند. از 

ای برخوردار بوده و است  طتوری کت  ثتتی در    گوهر اخالق همواره در بی  ایرانیان از جایگاه ویژه

 یدوست نوعنوازی  مدرن نیز هنوز نتوانست  است صفاتی مانند مهمانهای اقتصاد بسیاری موارد  نموزه

استتالمی متتردم ایتتران کمرنتتگ نمایتتد  الزم استتت کتت      -... را در فرهنتتگ ایرانتتی  و ختتونگرمی و

و بلکت    راستتا  هماقتصاددانان مسلمان ایران در زمین  ترویج و گسترش اصول اخالقی اقتصاد اسالمی 

 انان سایر کشورهای مسلمان قدم بردارند.جلوتر و کوشاتر از اقتصادد

 گیرینتیجه .5

های اقتصادی ای  واقعیت شدیدار گشت  است کت   با مطالع  منابع تاریخی موجود در زمین  سیر اندیش 

اقتصاد از ابتدای شیدایش خود علمی اخالقی بوده استت و بت  عنتوان زیرمجموعت  اختالق قلمتداد و       

گذشت زمان  بی  ای  دو ثوزه از علم فاصل  ایجتاد شتده استت کت  بت       شده است. اما با تدریس می

تعایر نمارتیا س   ای  فاصل  موجب فقر اخالقی اقتصاد مدرن شده استت. بت  دناتال بتروز شیامتدهای      

های اقتصادیِ تحت ناگوار اقتصادی و اجتماعی در کشورهای مختلف ب  واسط  عملی نمودن تئوری

ب  اقتصاد  از اواخر قرن بیستتم توجت  اقتصتاددانان بت  اختالق و اقتصتاد        سیطره رویکرد شوزیتیویست

با ورود ب  هتزاره ستوم متیالدی و ادامت  یتافت        طوری ک اخالقی ب  طور فزاینده افزایش یافت  است  

بحران محیط زیست  نلتودگی زمتی  و گترم شتدن هتوا در قترن بیستتم          ویژه ب های اقتصادی بحران

در مجتامع علمتی کشتورهای شیشترفت       ژهیت و ب تری  موضوعاه روز دنیا از مهم محیطی زیستاخالق 
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. در ای  مقال  تالش شد تا بت  بررستی موضتوع محتیط زیستت در دو ثتوزه اقتصتاد اخالقتی و         است

اقتصاد اسالمی شرداخت  شود. بحم محیط زیست ک  از اواسط قرن بیستم توجت  اقتصتاددانان و ستایر    

تتری   وعی درگیر ایت  مستائل هستتند را بت  ختود جلتب نمتوده استت  از مهتم         اندیشمندان را ک  ب  ن

موضوعاتی است ک  در اقتصاد اخالقی مورد بررسی قرار گرفتت  استت. اقتصتاد اخالقتی بترای ثتل       

توجت  بت  اختالق و     ثتل  راهکشتورها شتده استت      ریگ اانیگربحران محیط زیست ک  در قرن بیستم 

ک  در برخی مکاتب نیتز از   هرچندکند. توسع  را شیشنهاد می ایه گذاری سیاستاعمال نقش نن در 

لزوم توج  ب  محیط زیست سخ  گفت  شده بود ولی ای  موضوع ب  طور جدی از اواخر قترن بیستتم   

هتای دیت    ها شیش از نن  نموزهقرن ثالی ک مورد بحم و بررسی اقتصاددانان قرار گرفت  است. در 

ها را ب  ثفظ و نگهداری نن دعوه یط زیست را گوشزد نموده و انسانمای  اسالم لزوم توج  ب  مح

تحقی  کت    سؤالنموده است و در ای  راستا راهکارهایی را نیز ارائ  نموده است بنابرای  در شاسخ ب  

 وجت  اشتتراکی  اقتصتاد استالمی   گفت  شد: نیا از لحاظ توج  ب  محیط زیست بی  اقتصتاد اخالقتی و   

در رویکترد     ای  دو ثتوزه گفت  شدک  در ای  مقال   ننچ شود ک  با توج  ب  میوجود دارد  گفت  

در  اخیتراً کت    محیطتی  زیستت مااثتم اختالق    باشند ومی وج  اشتراکدارای  خود ب  محیط زیست

ننجتایی  های اسالمی مورد توج  قرار گرفت  و از ها شیش در نموزهقرن انداقتصاد اخالقی مطر  شده

های اقتصاد اسالمی برگرفت  از اثکتام شتریعت استالم استت  موضتوعاه اخالقتی محتیط        نظری  ک 

های اقتصاد اسالمی نیز لحاظ شده است. بنابرای  با توج  ب  زیستی مورد اشاره در ای  مقال   در نظری 

در اقتصاد اخالقی  هم ب  لحاظ زمانی  زودتر و هتم از لحتاظ    شده مطر  محیطی زیستاینک  اخالق 

هتای  نمتوزه  تر و با جزئیاه بیشتر در اقتصاد اسالمی نیتز مطتر  شتده استت     سعت  ب  طور گستردهو

توانتد اقتصتاد اخالقتی را در فراینتد شیونتد دادن مستائل اقتصتادی بتا موضتوعاه          اقتصاد اسالمی متی 

تصاد در زمین  اخالق محیط زیست یاری نماید و در ای  راه چرا  روشنگری برای اق ویژه ب اخالقی  

 اخالقی باشد.
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