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بررسی مبانی نظام اقتصاد سرمایهداری و نظام اقتصاد
اسالم در مورد حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست
مهدی اسفندیاری ،محمدرضا زارع مهرجردی
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چكيده
این مقاله با هدف بررسی مبانی دو نظام اقتصاد سرمایهداری و نظام اقتصاد اسالم در رابطه با حفاظت از منابع
طبیعی و محیط زیست با استفاده از رویکردی تحلیلی و توصیفی ،به رشتة تحریر درآمده است .اصالت آزادی
(لیبرالیسم) اقتصادی که از دو اصل اصالت فرد و آزادی فردی تشکیل میشود ،معرفی شده است .این دو اصل به
عنوان پایهیترین پایههای علم اقتصاد متعارف ،افزون بر معیار پارتو (که مبنای بسیاری از تصمیمگیرهای اقتصادی
است) ،چالش های زیست محیطی بسیاری را ایجاد کرده است .با توجه به اینکه راهکارهای اقتصادی رایج که به
منظور جلوگیری از ایجاد آسیب های زیست محیطی استفاده شود و از آنجا که راهکارهای متعارف برای جلوگیری
از نابودی منابع طبیعی و تخریب محیط زیست به تنهایی کافی نیستند ،با بررسی نهادهای ارزشی نظام اقتصاد
اسالم (به روش تحلیل منطقی) که مصالح فرد و جامعه را مورد توجه قرار می دهد ،این نتیجه بدست آمد که
نهادهای نظام اقتصادی اسالم میتواند با کاستن از اثرگذاری خارجی منفی زیست محیطی ،تحقق توسعه پایدار و
استیفای حقوق انسانی ،بستر مناسبی را برای محافظت از منابع طبیعی و محیط زیست فراهم کند.
طبقهبندی P10, P40, Q01 :JEL
واژههای کليدی :منابع طبیعی و محیط زیست ،اثرگذاری های خارجی ،نظام اقتصاد سرمایهداری ،نظام اقتصاد
اسالم
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مقدمه
منابع طبیعی و محیط زیست از نعمتهای خدادادی است که استفادهی شایسته از آنها باعث
رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی می شود ،در مقابل استفاده نادرست ،پیامدهای ناگواری را به
دنبال داشته و آفتی برای اصل رشد و توسعه اقتصاد شمرده میشود (فراهانیفرد.)1831 ،
همچنین تردیدی نیست برخالف نظر برخی اقتصاددانان ،علم اقتصاد تنها بر مبنای مفهوم
عقالنیت سیاسی بنا نشده و عقالنیت فنی و عقالنیت اخالقی نیز در آن مؤثر می باشند .به عنوان
مثال ،متخصصان اقتصاد زیست محیطی سعی دارند تا نشان دهند که برخالف دیگر اقتصاددانان،
علم اقتصاد در نظر آنان تنها به مفهوم جریان پول در نظامهای اقتصادی و عقالنیت مادی فردی
کوتاه مدت نمیباشد.
علم اقتصاد درباره راههای توزیع منابع کمیاب بین هدف ها (خواسته ها و نیازها) رقیب بحث
میکند .با توجه به اینکه در نظامهای اقتصادی دیدگاههای بسیاری وجود دارد که چگونگی توزیع
منابع بین افراد را از منظر هنجاری مورد توجه قرار میدهد ،امکان الحاق هریک از این دیدگاهها
به الگوی اقتصادی وجود دارد .اگرچه برخی دیدگاهها وانمود میکنند که از داوری های ارزشی
اجتناب مینمایند ،اما همانطور که گونار میردال ( )1791برنده جایزه نوبل اقتصادی میگوید،
داوری های ارزشی به طور گسترده در اقتصاد استفاده شده است .این ارزشها و هنجارها که
زیربنای فعالیتهای اقتصادی می باشند ،تاثیر مستقیمی بر چگونگی تعامل انسان با منابع طبیعی
و محیط زیست دارد .بنابراین مبانی متفاوت نظامهای اقتصادی (از جمله نظام اقتصاد سرمایهداری
و نظام اقتصاد اسالم) ،نتایج گوناگونی را در رویارویی با منابع زیست محیطی به بار میآورد.
از جمله مهم ترین بررسی ها در این زمینه ،میتوان به مطالعه یوسفی ( )1837اشاره کرد که به
بررسی تطبیقی اقتصاد تعاونی با اقتصاد سرمایهداری و اقتصاد اسالمی پرداخته است .در این
پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده است ،با مقایسه آموزههای اقتصاد تعاونی با نظام
سرمایهداری مشخص میشود که اقتصاد تعاونی با نظام سرمایهداری به لحاظ مبانی ،کارکردی و
نیز نتیجههای به دست آمده ،تفاوت های پایهی دارند .به گونهای که آن دو را میتوان دو نظام
اقتصادی به طور کامل متباین دانست اما میزان دوری آن از آموزههای اسالمی به مراتب کمتر
است .فراهانیفرد ( )1831در مطالعهای به روش تحلیلی مالکیت منابع طبیعی را از نظر فقیهان
مطالعه و شیوههای بهرهبرداری از منابع طبیعی را بیان کرده و ضمن برشمردن نقاط قوت و ضعف
هر یک از آنها موضع نظام اقتصادی اسالم را در این باره بیان کرده است .در این بررسی بیان
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شده است که در نظام حقوقی اسالم با توجه به ترسیم دولتی توانمند بر پایه حکومت والیی،
مالکیت اولیه بخش شایان توجهی از منابع طبیعی تحت مالکیت دولتی یا تحت نظارت او قرار
داده شده است .با وجود این  ،نهادها و راهکارهای گوناگونی در این نظام برای استفاده بخش
خصوصی از منابع مشخص شده است .مولن و مولینگ )3118( 1در تحقیقی دیگر ،بیان میکنند
که درگیریهای پایهی بین روشهای استاندارد اقتصادی و اصول اخالقی اقتصاد محیط زیست
وجود دارد .در این بررسی با در نظر گرفتن ارزش ذاتی و مفاهیم بوم شناختی (اکولوژیکی) برخی
عناصر پایهی تفکرهای اقتصادی را مورد بحث قرار می دهند .نتایج این مطالعه بیان میکند که
یک مفهوم مالکیت اصالح شده میتواند برخی از درگیریهای مشترک منافع اقتصادی و محیط
زیستی را حل و فصل کند.
با توجه به موارد باال و همچنین اهمیت منابع طبیعی و چگونگی نحوه بهره برداری از آن در جهت
رشد و توسعه اقتصادی ،این مقاله حاضر با هدف بررسی مبانی دو نظام اقتصاد سرمایهداری و
نظام اقتصاد اسالم در رابطه با حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست ،نشان میدهد که چالش
های موجود در این زمینه ،نخست حاصل مبانی ارزشی و نوع نگرش اقتصاد نئوکالسیکی به انسان
و سعادت اوست .بنابراین برای حل بنیادی این چالش ها ،چارهای جز اصالح نهادهای ارزشی و
اخالقی نیست .دوم اینکه نهادهای ارزشی موجود در نظام اقتصادی اسالم میتواند بستر مناسبی
برای حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست فراهم آورد.

روش تحقیق
در این پژوهش می توان موارد ذیل را به عنوان فرضیه های اصلی تلقی کرد.
 .1چالش های موجود در زمینهی حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست ،نتیجه نوع نگرش و
مبانی نظام اقتصاد نئوکالسیکی به انسان و سعادت اوست.
 .3آموزههای ارزشی موجود در نظام اقتصادی اسالم میتواند بستر مناسبی برای حفاظت از منابع
طبیعی و محیط زیست فراهم آورد.
روش تحقیق ،توصیفی تحلیلی و با گردآوری اطالعات کتابخانهای می باشد .یعنی با بررسی و
تجزیه تحلیل مبانی اقتصاد سرمایهداری و اسالمی و بهرهگیری از روش تحلیل منطقی ،اهداف
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مقاله دنبال میشود ،به طوری که ابتدا مبانی هر دو نظام بیان میگردد و سپس با انتقاد از برخی
مطالب به نتیجه های منطقی اشاره میشود.

نهادهای ارزشی هنجاری در نظام اقتصاد سرمایهداری
سرمایه ،زمین و نیروی کار ،عامل های اصلی تولید در نظام سرمایهداری هستند که سهم صاحبان
آنها از درآمد ناشی از تولید ،با سازوکار بازار و از طریق نرخ بهره ،اجاره و سود تعیین میشود.
همچنین لیبرالیسم اقتصادی مهمترین اصل فکری و فلسفی نظام اقتصادی سرمایهداری است که
از دو اصل اصالت فرد و آزادی فردی تشکیل میشود (نمازی .)1831 ،بر این پایه هسته و محور
اصلی اجتماع ،فرد می باشد که دارای وجود حقیقی است .بنابراین جامعه فاقد وجود حقیقی تلقی
میشود؛ زیرا اجتماع چیزی جز مجموع تک تک افراد نیست و از اینرو وجود اعتباری دارد .پس
فرد و منافعش بر اجتماع و مصالحش اولویت دارد (مصباح یزدی .)1893 ،افزون بر این چون
وجود فرد به لحاظ تاریخی هم مقدم بر اجتماع تلقی می شود ،بنابراین حقوق و خواستههای او،
به لحاظ تاریخی هم مقدم بر اجتماع است؛ بنابراین حقوق و خواستههای او ،به لحاظ اخالقی
مقدم برخواستههای جامعه است و بدین ترتیب مبانی فردی و سودجویی شخصی جایگزین ارزش
ها و هنجارهای اجتماعی و اخالقی میشود .لیبرالیسم اقتصادی نتایج ذیر را از آزادی فردی ،عدم
مداخله و نبود اجبار حاصل کند:
الف -تحقق مصالح عمومی از طریق رقابت ب -ایجاد انگیزه فردی و رشد تولید و رفاه عمومی
ج -ارضای نیاز ذاتی انسان به آزادی .به دنبال شرایط وخیم اقتصادی که در نیمه اول قرن بیستم
میالدی ایجاد شد ،تناقض های این نوع نگرشها آشکار شد .این تناقض ها هنگامی بروز کرد که
آزادی بیشتر فرد به خوشبختی اجتماعی منتهی نشد و در پس آن این پرسش در اذهان شکل
گرفت که در این شرایط چه باید کرد؟ (نمازی.)1831 ،
بنتام )1913-1383( 1با آغاز از فردگرایی لیبرال ،هدف اصلی را رسیدن به خوشبختی یا لذت
میدانست .او باور داشت که آزادی تا جایی پسندیده است که وسیلهای در خدمت تحقق
خوشبختی باشد .بدین ترتیب هدف سودجویی ،جایگزین آزادی شد .بر این پایه تنها هدف و
انگیزه زندگی ،کوشش برای رسیدن به مطلوبیت است؛ بنابراین رفتار و ارزش های اخالقی تنها
هنگامی به رسمیت شناخته می شوند که برای افراد اجتماع مطلوبیت ایجاد کند .بر مبنای اصل
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آزادی نیز مالکیت فردی بر منابع طبیعی امکانپذیر است و بهرهبرداری از آن از راه به کارگیری
سرمایه و نیروی انسانی صورت میگیرد (نمازی.)1831،
همگام با داوری های ارزشی نظام سرمایهداری ،معیاری برای سنجش کارایی تخصیص منابع
پایهگذاری شد که به افتخار ویلفردوپارتو ،به نام معیار پارتو 1نامگذاری شد .بر پایه این معیار ،یک
تخصیص منابع هنگامی کارآ است که بت وان وضع حداقل یک نفر را بهتر کرد بدون آنکه وضع
دیگران بدتر شود (پرمن و همکاران  .)1833بنابراین معیار ،برای دستیابی به تخصیص کارآمد
منابع ،برقراری شروط کارایی در مصرف و تولید ضروری است.

مطلوبیت گرایی ،عامل ایجاد اثرگذاری های خارجی منفی زیست محیطی
تولید یا مصرف ،بعضی از کاالها و خدمات ،غیر از هزینه یا فایدهای که برای تولید کننده یا
مصرف کننده دارد ،ممکن است هزینه یا سودی برای فرد یا بنگاه دیگر هم داشته باشد ،که به
آن اثر خارجی میگویند .به عبارتی دیگر اگر تولید و مصرف کاالیی به غیر از کسانیکه درون آن
بازار هستند سود یا زیان برساند به این پدیده اثرگذاری های جانبی (مثبت و منفی) گفته میشود.
(پاسبانی .)1839،این مسئله را اول بار پیگو 3در سال  1711به یک شمشیر دو لبه تشبیه کرد
که نه تنها سودآوری ها بلکه هزینه ها را نیز شامل می شود (سوری و ابراهیمی .)1831 ،در
صورتی که تولید کاالی  xبه ایجاد یک اثرگذاری خارجی منجر شود ،شرط کارایی در تولید تغییر
کرده و به صورت زیر در میآید X( :و  Yنشان دهنده دوکاال برای مصرف کنندگان و  Lو  Kدو
عامل کار و سرمایه می باشند)
𝑃𝑀𝑃L + EMPL = SMPL X
𝑀𝑃L y
[
[= ]
]
PMPK + EMPK = SMPK
MPK

که EMP،PMPو  SMPبه ترتیب عبارت اند از :بهرهوری نهایی خصوصی عامل تولید ،بهرهوری
نهایی خارجی عامل تولید و بهرهوری نهایی اجتماعی عامل تولید .اثرگذاری خارجی مثبت سبب
افزایش رفاه و اثرگذاری خارجی منفی سبب کاهش رفاه میشود؛ اما در شرایط معمول؛ سازوکار
بازار نمی تواند این افزایش یا کاهش رفاه را عاید فرد یا بنگاه مورد نظر کند ،یعنی چنانچه فعالیت
یک بنگاه تولیدی دارای اثر خارجی مثبت باشد ،تولید کننده سود نمیبرد و چنانچه دارای
اثرگذاری خارجی منفی باشد .هزینهای بر او تحمیل نمیشود و از اینرو در شرایط وجود اثرگذاری
1 Pareto criterion
2 Pigou
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های خارجی مثبت فرد یا بنگاه در سطحی کمتر از سطح بهینه اجتماعی مصرف یا تولید میکند
و در شرایط اثرگذاری های خارجی منفی ،مصرف یا تولید بیش از حد بهینه اجتماعی است و از
همینرو شرط کارایی در تولید تحقق نمییابد .در این شرایط است که امکان دخالت دولت مطرح
میشود تا با اقدام های خود ،تخصیصکارآمد منابع و سطح بهینه اجتماعی را محقق سازد (پرمن
و همکاران .)1833
به منظور درونی کردن ( )Internalizingاثرگذاری های خارجی منفی زیست محیطی (که توسط
پیگو و رونالدکوز در سده بیستم مطرح شد) راهکارهای اقتصادی چندی به اجرا در میآید که
مهمترین آنها عبارت اند از :
 .1مالیات بر آلودگی :این ایده نخستین بار توسط پیگو در سال 1731میالدی مطرح شده (ترنر
و همکاران .)1897 ،او پیشنهاد کرد که فرد یا بنگاه ایجادکننده آلودگی بر پایه میزان آسیب و
زیانی که به دیگران و محیط زیست وارد میکند مالیات بپردازد .گرفتن مالیات به اندازه هزینه
خارجی ،برای رسیدن به حد تولید کارا است و با گرفتن مالیات و کاهش تولید و رسیدن به سطح
کارایی تولید ،از آسیب و زیان های زیست محیطی نیز کاسته خواهد شد (رونالد کوز.)1831 ،
 .3مجوزهای تولید آلودگی که قابل مبادله میباشند :رونالد کوز با ارائه یک راهحل قانونی برای
اثرگذاری های جانبی ،بازار ایجاد کرد تا به شرط کمبودن هزینه مبادله یا صفر بودن آن ،نیازی
به دخالت دولت نباشد .یعنی برای پیامدهای مثبت و منفی ،حق مالکیت قابل مبادله قایل شده
و تأکید کرد که الزم است ضررها در برابر سودها ارزیابی شوند .قضیه کوز همچون بهینهسازی
پارتو ،مبتنی بر مفهوم استحصال مسودمندیت بیشینهی از همه درآمدهای کسب و کار است.
در این روش در آغاز استاندارد آلودگی در سطح ملی تعیین میشود و آن گاه برای انتشار آلودگی
تا یک حد معین مجوز صادر میشود و هر فرد یا بنگاه آلودهکننده ،موظف است برای انجام
فعالیت خود در مناطق صنعتی مجوز بگیرد .هر آلودهکنندهای که کمتر از میزان مجاز ،محیط
زیست را آلوده کند میتواند میزان باقیمانده از مجوز خود را به فروش برساند .به رغم بکارگیری
راهکارهای اقتصادی چندی برای رویارویی با آلودگیها و تخریبهای زیست محیطی ،تحقیقات
نشان می دهد که روند گسترش آسیب های زیست محیطی رو به افزایش است .افزایش  1درصدی
بروز سرطان پوست که ناشی از تخریب الیه ازو ن است و همچنین گرم شدن کره زمین ،همگی
مؤید این مدعا است که س طح رفاه اجتماعی در حال کاهش است (ترنر و همکاران.)1897 ،
بنابراین میتوان این طور نتیجه گیری کرد که راهکارهای اقتصادی مورد استفاده برای دستیابی
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به سطح بهینه رفاه اجتماعی کفایت نمیکند ،به همین دلیل شاهد گرایش به استفاده از ظرفیت
آموزههای دینی و اخالقی هستیم .در این ارتباط میتوان به سخن تاپلفر ،مدیر اجرایی محیط
زیست سازمان ملل ،پیرامون نقش مبانی ارزشی اخالقی و اسالمی اشاره کرد که« :باور راسخ
دارم ،ارزش های معنوی جهان اسالم ،بستر مناسبی برای اجرای برنامه های الزم برای حفظ
آفریدههای خدا و تنوع زیست محیطی است( ».سازمان حفاظت محیط زیست.)3111 ،
مطلوبیت گرایی ،عامل ناپایداری توسعه
سال هاست که فعالیتهای بیقید و شرط اقتصادی عامل مهم تخلیه و نابودی منابع طبیعی
معرفی و نشان داده شده است که با افزایش این فعالیتها ،پایداری و انعطافپذیری بوم سازگان
(اکوسیستمها) در معرض خطر قرار گرفته است .بنابراین عدهای بر آن شدند تا رشد و توسعه
اقتصادی به وسیله ظرفیت های محیط زیست ،محدود شود .منشاء نظریه محدودیتها ،در آرای
متفکرانی چون مالتوس )1973( 1و ریکاردو )1319( 3قرار دارد.
مالتوس نگران محدودیتهای مطلق بود .او باور داشت که با توسعه اقتصاد ،رشد جمعیت سریعتر
از رشد ابزار امرار معاش بوده و ایجاد وضعیت نابسامان اجتنابناپذیر خواهد بود .ریکاردو جنبه
پیچیدهتر و به نسبت خوشبینانهتری را مدنظر قرار داد .او محدویتها یا کمبود نسبی را بازدارنده
اصلی رشد اقتصادی میدانست .در تحلیل او محدودیتها در اثر باال رفتن هزینهها به وجود
می آید زیرا منابع درجه یک (بهترین) اراضی کشاورزی و ذخایر کانی و  ...که مورد بهرهبرداری
قرار میگیرند به مصرف میرسند و باید با منابعی که به طور متوالی دارای درجه های پائینتری
از ارزش هستند ،جانشین شوند بنابراین با کاهش مرغوبیت منابع ،هزینههای بهرهبرداری (به
انضمام هزینههای آلودگی) افزایش مییابد .با توجه به اینکه افزایش بیرویه فعالیتهای اقتصادی،
انعطافپذیری و پایداری اکوسیستم را در معرض تهدید قرار میدهد ،و از سوی دیگر ،سالمت
اکوسیستمهای طبیعی برای تامین نیازهای نسل آتی و رفاه آنها ضروری است ،کمیسیون جهانی
محیط زیست و توسعه تعریف خاصی از توسعه پایدار ارائه میدهد .بر طبق این تعریف توسعه
پایدار توسعهای است که ضمن تأکید بر عدالت بین نسلی ،احتیاجات نسل حاضر را بدون آسیب
زدن به توانایی نسل آتی در تأمین کردن نیازهای خود برآورده کند (ترنر و همکاران .)1897 ،به
عبارت دیگر توسعه پایدار فرآیندی است که در آن مطمئن هستیم سطح رفاه بشر در بلندمدت
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کاهش نخواهد یافت .بر پایه این تعریف شرط توسعه پایدار این است که در فرایند آن انباشت
سرمایه که شامل مجموع سرمایههای فیزیکی ،سرمایههای علمی ،سرمایههای انسانی و
سرمایههای طبیعی است حفظ میشود (ترنر و کری .)1777،در واقع توسعه پایدار به این معناست
که ثروت موجود را به نسل های آینده نیز منتقل کنیم ( سوری و ابراهیمی.)1831 ،
در اینجا اصل پایداری را میتوان بر دو قسم دانست :الف.اصل پایداری ضعیف :بر پایه این اصل،
شرط الزم و کافی برای توسعه اقتصادی پایدار ،حفظ میزان سرمایه کلی است و بنابراین رشد
اقتصادی به شرطی میتواند ادامه یابد که در صورت استفاده از منابع طبیعی چون سوختهای
فسیلی انواع دیگر سرمایه تشکیل و جایگزین آن شود تا مجموع سرمایه کل برای استفاده آیندگان
کاهش نیابد .ب .اصل پایداری قوی :بر پایه این اصل میزان سرمایه طبیعی باید در طول زمان
ثابت باشد و کل سرمایه های دیگر نیز باید ثابت بماند زیرا احتمال جایگزین شدن انواع دیگر
سرمایه به جای سرمایههای طبیعی مانند الیه ازون وجود ندارد و به عبارت دیگر ،در فرآیند
توسعه پایدار ،سرمایههای طبیعی و دیگر سرمایهها به عنوان مکمل یکدیگر مطرح می شوند و نه
به عنوان جانشین یکدیگر (ترنر و همکاران.)1897 ،
از تعریف توسعه پایدار این طور برداشت میشود که در بهرهبرداری از منابع طبیعی و محیط
زیست ،نسل کنونی باید منافع و مصالح نسلهای آتی را در نظر بگیرد .این معنا در دو اصل
ضعیف و قوی عدالت بین نسلی نیز متجلی است .بر پایه اصل ضعیف عدالت بین نسلی 1،آدمی
متعهد میشود تا منابع طبیعی را طوری استفاده کند که نه تنها نسل کنونی بلکه نسلهای آینده
نیز بتوانند نیازهای پایهی خود را برآورده سازند .بر پایه اصل قوی عدالت بین نسلی 3،انسان از
نظر اخالقی متعهد میشود تا منابع طبیعی را طوری استفاده کند که نسلهای بعدی انتظار
داشته باشند به همان سطح از استاندارد زندگی پیشینیان ،برسند (آندرس.)1777 ،
حال که ارتباط بین توسعه پایدار با عدالت بین نسلی و تعهد اخالقی نسبت به نسل های آینده،
مشخص شد ،باید پاسخ داد که آیا مبانی ارزشی نظام سرمایهداری متعارف ،توسعه پایدار را محقق
خواهد نمود؟
مکتب اصالت فایده یک نظریۀ نتیجهگرا ست که مطلوبیت اجتماعی را اصل و مبنا قرار میدهد
و سپس حقوق انسانی را با به کارگیری فرآیند بیشینه سازی مطلوبیت نتیجه گیری میکند .به
عبارت دیگر ،در این مکتب آن حقی به رسمیت شناخته میشود که مطلوبیت اجتماعی را افزایش
Weak Principle of Intergenerational Justice
Strong Principle of Intergenerational Justice
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دهد و بیشینه کند .بنابراین ،این مکتب منافع و مصالح نسل های آینده را نمی تواند در نظر
بگیرد .لذا به توسعه پایدار کمکی نخواهد کرد؛ چرا که این امر مستلزم اعمال محدودیت در
بهرهبرداری نسل کنونی از منابع طبیعی و محیط زیست است.

نتایج و بحث
 .1معیار پارتو ،نادیده گرفتن حق بهرهمندی انسان از منابع طبیعی و محیط زیست
همان طور که بیشتر بیان شد ،معیاری که برای سنجش کارایی تخصیص منابع استفاده شود
معیار پارتو نام دارد .از آنجا که تردیدی نیست که تخصیص بر پایه معیار پارتو کمتر محقق
میشود معیار پارتو بالقوه 1مالک عمل قرار میگیرد (والترز و لیارد .)1831 ،بر پایه این معیار،
چنانچه در اثر اعمال یک سیاست عدهای سود برند و عده ای متضرر شوند ،اگر امکان بالقوه
جبران زیان افراد متضرر توسط سود برندگان وجود داشته باشد؛ به طوری که در نهایت ،باز هم
عایدی مثبت برای آنها باقی بماند ،آن سیاست به لحاظ اجتماعی قابل اجراست (هلمز.)1771 ،
این معیار ،یک معیار نتیجهگرا بوده که مایل است برای دستیابی به کارآیی ،حقوق و ارزش های
انسانی را نفی کند یا نادیده بگیرد (اریکسون.)3111 ،
بر پایه مکتب اصالت مطلوبیت و معیار بهینه پارتو ،هر کدام از این دو که رفاه اجتماعی را بیشینه
کند ،به رسمیت شناخته میشود .در زمینه منابع طبیعی و محیط زیست نیز عمل به معیار بهینه
پارتو سبب میشود تا حق بهرهمندی انسان از محیط زیست پاک و سالم و زیبا نادیده گرفته
شود .برای مثال فرض کنید ،برای تکمیل شبکۀ راه آهن الزم است بخش گسترده ای از مناطق
جنگلی نابود شود در این صورت بر پایه معیار پارتو باید سود و زیان حاصل از این کار محاسبه
شود از آن جایی که در محاسبه سود و زیان این اقدام ،ارزش های پولیِ ملموس و عادی در نظر
گرفته میشود ،نخست اینکه سود حاصل از لذت بردن انسان ها محاسبه نمیشود زیرا قابل
مشاهده نیست و ثانیاً سود حاصل از وجود جنگلها (برای سالمتی و حیات بشر) قابل محاسبه
پولی دقیق نیست و بنابراین هر دو سود باال نادیده گرفته میشود و بدین ترتیب انسان ها از حق
بهرهمندی و لذت بردن از محیط زیست پاک و زیبا محروم می شوند.
با توجه به مطالب فوق یکی از مهمترین عامل های بروز اثرگذاری های خارجی و کاهش رفاه
جامعه را میتوان در ریشههای فلسفی و اخالقی اقتصاد سرمایهداری جستجو کرد .زیرا این ادعا
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که در نظام اقتصاد سرمایهداری بر پایه آزادی طبیعی انسان؛ آزادی اجتماعی او به رسمیت
شناخته شده خالی از اشکال نیست .سید محمد باقر صدر ( )1819در بررسی این ادعا بیان می
کند ،یک نظام اجتماعی باید انگیزه های مختلف و نیازهای متنوع انسان را مورد توجه قرار دهد
و در جهت هماهنگی میان آنها تالش کند .تأکید روی یکی از نیازهای انسان آن هم در حد
صوری بیتوجهی به نیازهای دیگر از جمله آرامش ،اطمینان ،تأمین اجتماعی ،موجب پریشانی و
فشار اقتصادی شده و زندگی او را تباه میسازد .افزون بر آن وعدههای اصالت آزادی اقتصادی
مبنی بر تامین مصالح عمومی از راه آزادیهای نامحدود فردی نه تنها هرگز تحقق نمییابد ،بلکه
در اوج شکوفایی نتایج مصیبت باری نیز به بار میآورد (صدر.)1819 ،
لسترتارو نیز در مورد نظام اقتصاد سرمایهداری براین باور است که؛ تأکید روی سودمندی شخصی
موجب میشود تا سودمندی های جامعه و افقهای بلندمدت در این نظام نادیده گرفته شود .وی
بیان میکند که بزرگترین ضعف نظام سرمایهداری این است که «هر کس به فکر خویش است».
تارو در تحلیل خود به این نتیجه میرسد که اصالت فرد به عنوان اصل پایهی نظام اقتصاد
سرمایهداری با تامین سودمندی های بلندمدت جامعه سازگاری ندارد:
«اگر قرار باشد که سرمایهداری در بلندمدت کارآمد باشد ،باید سرمایهگذاریهایی بکند که
سودمندی شخصی فردی هیچکس را تأمین نمیکند بلکه سودمندی بلندمدت جامعه انسانی را
در بردارد .یک آموزه مبنی بر فردگرایی افراطی که افق دید آن کوتاه است چگونه میتواند منافع
جمعی بلندمدت را مورد تاکید قرار دهد؟»(تارو .)1891 ،بنابراین در نظام اقتصادی متکی بر
اصالت فرد جایی برای ارزشهایی که سودمندی های نظام را در بلندمدت تضمین کند وجود ندارد.
همچنین بر پایه مکتب اصالت فایده تنها هدف و انگیزه زندگی کوشش برای رسیدن به بیشینه
بهرهمندی و مطلوبیت است و بنابراین نمیتوان فردی را که تنها به سودمندی خود میاندیشد و
در برابر دیگران هیچ مسئولیتی احساس نمیکند را از بهرهبرداری آزمندانه منابع طبیعی و محیط
زیست منصرف کرد و چنانچه نهادهای رسمی حقوقی و قانونی برای رویارویی با چنین وضعی
شکل گرفته باشند ،او تا جایی که نتواند از چشم قانون پنهان شود ،مقررات را رعایت میکند زیرا
در غیر این صورت منافعش به خطر میافتد.
با چنین نگرشی ،راه هرگونه رعایت عدالت و انصاف در حق دیگران و ارزشمند دانستن محیط
زیست و منابع طبیعی بسته میشود .زیرا در این صورت ارزشهای اخالقی تنها هنگامی به
رسمیت شناخته میشوند که برای منافع فرد سودمند باشد.
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 .2انعکاس مبانی ارزشی نظام اقتصادی اسالم با تاکید بر فرضیههای علم اقتصاد
اکنون نوبت آن است که با تبیین مبانی ارزشی نظام اقتصادی اسالم ،نظر آن را بر چگونگی بهره
برداری از منابع طبیعی و محیط زیست بررسی کرد .برخالف نظام اقتصاد سرمایهداری که در آن
مبحث توزیع به سهم صاحبان عامل های تولید از محصول متمرکز میشود ،نظام اقتصاد اسالم
به توزیع منابع پیش از تولید ،مالکیت ثروت های طبیعی ،حقوق افراد ،جامعه و دولت نسبت به
آن میپردازد .از دیدگاه اسالم ریشه اصلی چالش های اقتصادی در توزیع ناعادالنه و سهلانگاری
در استفاده صحیح از منابع طبیعی است .در توزیع نظام اقتصاد اسالم قبل از اینکه به تعیین سهم
عامل هایی که در تولید مشارکت دارند بپردازد ،مسئله توزیع ثروتهای طبیعی را مورد توجه
قرار میدهد .احکام مالکیت عمومی و دولتی در مورد ثروتهای طبیعی و چگونگی بهرهبرداری
افراد از آن را مطرح میکند .در این نظام ثروتهای طبیعی در مالکیت عمومی قرار دارند و به
مالکیت فردی در نمیآیند و حق بهرهبرداری افراد از آنها محدود به رفع نیاز و مشروط به مباشرت
مستقیم به انجام کار است (نمازی .)1831،در واقع نظام اقتصاد اسالم با بهرهمندی از دادههای
وحیانی از همان آغاز با به رسمیت شناختن حقوق مالکیت افراد کنار مالکیت دولتی و مالکیت
عمومی ،ضمن تقویت دولت در تعقیب توسعه پایدار ،امکان بهرهمندی افراد را نیز از ثروتهای
طبیعی فراهم آورده است (فراهانیفرد .)1831 ،در این رابطه قرآن کریم ،انسان را به بهرهگیری
از منابع طبیعی فرا خوانده و میفرماید :روی زمین راه بروید و روزی بگیرید .الزمه این فرمان
تالش برای استخراج معادن ،کشاورزی و بهرهگیری از مواد خام طبیعت است .عمل به این دستور
کار آسانی نیست بلکه نیاز به تالش و همت جدی دارد (جوادی آملی.)1831 ،
البته برخالف اقتصاد سرمایهداری که در آن مصرف کننده حاکمیت دارد در نظام اقتصادی اسالم
بر مبنای موازین اسالمی این مصالح فرد و جامعه است که اصالت داشته و حکومت میکند؛
مصلحت یک مفهوم ارزشی است که با مفهوم سعادت دنیا و آخرت ارتباط مستقیم دارد .هر
چیزی که به سعادت فرد بینجامد مصلحت او است و در غیر اینصورت برایش مفسده دارد .در
مورد جامعه نیز چنین است اما سعادت فرد از دیدگاه اسالم در نگرش تؤأمان به دنیا و آخرت و
بیشینه کردن مجموع لذتهای مادی و معنوی است (میرمعزی .)1831،از طرف دیگر علم اقتصاد
که از شاخه های علم اجتماعی است علم تخصیص بهینه منابع کمیاب به منظور تولید کاالها و
خدمات مورد نیاز بشر به منظور مصرف در حال و آینده در جهت رفاه بشر است (فرجی)1871 ،
پس هر چیزی که بر مجموع این لذتها و رفاه بشر بیفزاید به مصلحت فرد است .همچنین جامعه
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سعادتمند از دیدگاه اسالم جامعهای است که در آن همه افراد به باالترین هدف های معنوی و
پس از آن مصالح مادی رسیده باشند.
از طرف دیگر ،در اسالم اعتالی معنوی انسانها هدف نهایی به شمار آید و اهداف امنیت ،رشد
و عدالت اقتصادی به عنوان هدف های میانی در نظر گرفته میشوند (میر معزی .)1831،برای
رسیدن به این هدف ها ،اسالم در حوزه رفتارهای اقتصادی ،حدودی را برای کسب و صرف درآمد
تعیین کرده است که آزادی فردی و حق مالکیت افراد را مقیّد و محدود میکند .بر این پایه
آزادی فردی و حق مالکیت مشروع افراد تا جایی به رسمیت شناخته میشود که به جامعه و نسل
آتی زیان وارد نسازد (نمازی .)1831،همچنان که تئوریهای متعددی پیرامون مساوات و عدالت
وجود دارند ،برخی از آنها در رابطه با موضوع چگونگی توزیع خوبی و بدی بین نسلهای انسان به
کار برده می شوند و برخی بر این مدعی اند که مردم در کنار یکدیگر گرد می آیند تا قوانینی را
برای سلوک اجتماعی تدوین کنند زیرا این امر برای آنان سوددهی دوجانبه دارد (ترنر و همکاران،
 .)11: 1897افزون بر این قانون سرمایه ثابت برای توسعه اقتصادی پایدار ما را وادار به اتخاذ
موضع شخصی برپایه برابری (عدالت) در توزیع امکانات و نعمات بین افراد اجتماع و در طی زمان
میکند (ترنر و همکاران .)1897 ،افزون بر موارد باال ،در اسالم اصول ذیر نیز با بحث بهرهبرداری
از منابع طبیعی و محیط زیست ارتباط دارند( :میر معزی)1831،
-1اصل نفی ضرر :قاعده «الضرر و الضرار فی االسالم» که فقیهان برای اثبات اصل نفی ضرر به
آن استناد میکنند ،بدین معنا است که ضرر و ضرار در اسالم وجود ندارد و بر این پایه نخست
اینکه هیچ کس حق ندارد حقوق دیگران را ضایع کند و دوم اینکه حقی که احقاق آن باعث وارد
شدن زیان و آسیب به حقوق دیگران شود از دید اسالم ساقط است.
 -3اصل عدالت :عدالت یعنی حق هر صاحب حقی به او اعطا شود و هر چیزی در جایگاه شایسته
اش قرار گیرد .در اهمیت اجرای عدالت قرآن کریم در سوره حدید آیه  31هدف بعثت انبیاء را
اقامه قسط و عدل بیان میکند .همچنین حضرت علی(ع) می فرمایند« :صالح امور مردم ممکن
نیست مگر با عدالت» (نهج البالغه .)111 :بنابراین اهتمام اسالم به اجرای عدالت یعنی اهتمام
به استیفای حق هر صاحب حقی ،به عنوان مصلحت افراد و جامعه میباشد.
با بررسی متون اسالمی و از جمله نظریه های محمدباقر صدر این نتیجه حاصل میشود که
تئوری عدالت اسالم دارای متغیرِ کانونیِ چندوجهی است .برای مثال بر برابری در فرصت ها،
آزادی برابر ،عدالت و برابری در توزیع امکانات اولیه و منابع تأکید می شود (پاسبانی.)1833 ،
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 -8اصل پذیرش دخالت منطقی دولت :برای قوام هر اجتماع و برای آنکه عدالت در جامعه به طور
کامل پیاده شود نیاز به حکومت است .حضرت علی(ع) در نهج البالغه می فرمایند «:اگر نبود یک
میثاق الهی که حق مظلوم را بگیرم ،بر شما حکومت نمیکردم ».یعنی حکومت برای اقامه حق
است .از آنجایی که در اسالم هم فرد و هم جامعه اصالت داشته و هر دو دارای حقوقی قطعی
برخوردار هستند ،استیفای این حقوق در صورت لزوم بر عهده حکومت است.
بر پایه نظام ارزشی اقتصاد اسالم ،نتایج ذیر مرتبط با منابع طبیعی و زیست محیطی میباشند:
الف-ایجاد نشدن اثرگذاری های خارجی منفی زیست محیطی و یا کاهش قابل مالحظه آنها در
نظام اقتصادی اسالم ،نخست اینکه ارتباط و وابستگی مطلوبیت فرد با افراد دیگر ،یک قاعده
مبنایی به شمار آید .این وابستگی نه تنها به جهت احساس خشنودی و رضایت درونی انسان از
انجام کارهای خیر و احساس گناه از انجام کارهای زشت و بد است؛ بلکه مهم تر از آن اینکه،
سعادت یک فرد به کسب لذتهای اخروی وابسته است و دستیابی به این لذتها جز با اطاعت
امرِ خداوند در مراعات حق اهلل وحق الناس میسّر نیست .بنابراین یک انسان معتقد میداند که
اگر به حق تجاوز نکند و آن را محترم شمارد؛ در عین حال که باعث افزایش مطلوبیت آن شخص
میشود به رضای خداوند و لذت های اخروی نیز خواهد رسید؛ هر چند که از بخشی از منافع
مادی دست بردارد .زیرا منافع مادی که از دست میدهد قابل قیاس با منافع اخروی که کسب
می کند نیست بنابراین با مراعات حقوق دیگران و افزایش مطلوبیت آنها مطلوبیت او نیز افزایش
مییابد.
روایت های فراوان در مدح برطرف کردن دیگران و در مذمت بیاعتنایی نسبت به احوال دیگران،
همگی مؤید قاعدۀ مبنایی ارتباط مطلوبیت افراد به یکدیگر است و رفتارهای مبتنی بر اخالق را
تا حد زیادی تقویت میکند .بنابراین بر پایه توصیههای اسالم ،فرد طوری باید عمل کند که تا
حد امکان اثرگذاری های خارجی منفی ایجاد نشود؛ چون در غیر اینصورت مطلوبیت خودش
کاهش خواهد یافت (جوادی آملی.)1831 ،
دوم اینکه در زمینه مسائل زیست محیطی رسیدن به بیشینه بهرهمندی و رفاه دنیوی نیز مستلزم
رعایت اخالقیات زیست محیطی توسط تولیدکنندگان و مصرفکنندگان است .زیرا اگر قرار باشد
که هر تولید کننده یا مصرف کننده برای رسیدن به بیشینه بهرهمندی فردی مادی و کوتاه مدت
خود ،محیط زیست را آلوده کند ،در میان مدت و بلند مدت با کاهش رفاه حاصل از آلودگی و
نابودی محیط زیست روبرو خواهد شد .زیرا پیامدهای ناهنجاری در محیط زیست ،همه افراد
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جامعه را کم و بیش در معرض خطر قرار میدهد .بنابراین مراعات اخالقیات زیست محیطی حتی
به قیمت کاهش سود و مطلوبیت کوتاه مدت با هدف بیشینه کردن سودمندی شخصی منافات
ندارد.
ارزشهایی چون حسن ظن ،نوع دوستی؛ خیانت نکردن  ،وفای به عهد ،قناعت و ...که در مکتب
های اخالقی و به ویژه در مکتب اخالقی اسالم مورد سفارش قرار گرفته ،میتواند زمینه ایجاد
تفاهم جمعی و ایجاد اعتماد متقابل بین افراد جامعه را نسبت به عملکرد فرد دیگر در قبال
حفاظت از محیط زیست و مراعات اخالقیات زیست محیطی فراهم آورد (جوادی آملی.)1831 ،
بحث اخالقی که مطرح می شود این است که نسل های آینده این حق دارند تا از میراثی کافی
(به شکل سرمایه طبیعی /سرمایه فیزیکی /سرمایه انسانی) بهرهمند شوند به گونهای که آنان را
قادر به تامین سطحی از رفاه و خوشبختی نسبی معادل با نسل های کنونی بشر بگرداند .به طور
رسمی آنچه مورد نیاز است قرارداد اجتماعی بین نسل ها 1است که فرصت هایی همسان با
گذشته برای آیندگان فراهم آورد .بنابراین "به فکر دیگران بودن" یک موضوع مهم اخالقی در
اقتصاد سبز ،سیاست سبز و بحث پایداری است .به نظر میرسد برای آن که توسعه پایدار از لحاظ
اخالقی با ثبات باشد ،نیاز دارد که سطح زندگی اقشار کم درآمد جامعه را بهبود بخشیده و در
عین حال مراقب باشیم که سرمایه نسل های آینده دچار آسیب و زیان جدی نشود (عدالت دورن
نسل ها و بین نسل ها)( 3ترنر و همکاران.)1897 ،
سوم اینکه در صورتی که با ایجاد اثرگذاری های خارجی منفی زیست محیطی توسط یک فرد یا
بنگاه ،حقوق افراد دیگر یا جامعه مورد تعرض قرار گیرد ،دولت مردم ساالر اسالمی از ناحیه مردم
و خداوند ،موظف است با دخالت خود استیفای حق کند؛ زیرا بر طبق اصل نفی ضرر ایجاد اثرات
خارجی منفی بدون جبران ممنوع است و اصل عدالت ایجاب میکند که حقوق تضییع شده
استیفا شود .تردیدی نیست که صاحبان قدرت وظیفهای سنگینتر دارند (جوادی آملی.)1831 ،
فرضیه های اقتصادی نیز بیان میکنند در مواردی که اثرگذاری های خارجی منفی وجود داشته
باشد دولتها به عنوان برطرفکننده یا کاهشدهنده اثرات ،وارد عرصه اقتصاد میشوند و مقدار
تولید این نوع کاالها را به بهینه اجتماعی نزدیک تر میکنند .به عنوان مثال دولت با گرفتن
مالیات از کارخانه تولیدکننده آلودگی و یا استقرار معیارهای زیست محیطی ،بازدارنده تولید بیش
از حد آلودگی میشود (فرجی )1871 ،و (سوری و ابراهیمی.)1831 ،
Intergenerational Social Contract
Intragenerational and Intergenerational Eguity
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بنابراین بر طبق اصل دخالت منطقی ،دولت موظف است مداخله کرده و عدالت را اجرا کند.
تفاوت دخالت دولت در مکتب اصالت فایده با دخالت دولت در نظام اقتصادی اسالم این است که
بر پایه دیدگاه اصالت فایده ،حقوق نسبی است و آن حقی به رسمیت شناخته میشود که رفاه
جامعه را بیشتر کند و اصطالحاً به قول رونالدکوز در تزاحم میان حقوق ،حق میبایست به کسی
داده شود که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد .مطابق این دیدگاه ممکن است ایجاد یک
اثرگذاری خار جی منفی تجویز شود هر چند که حقوق افراد دیگر یا حقوق محیط زیست ضایع
شود؛ اما از نظر اسالم حقوق ،مطلق میباشد بدین معنا که حقوق هر یک از افراد و موجودها و
حقوق جامعه مشخص و محترم است .با توجه به این که اسالم یک مکتب عدالت محور است و
نه یک مکتب نتیجهگرا و رفاه طلب ،بنابراین ضمن وجود نظارتهای فردی و اجتماعی بر
عملکردها ،در شرایطی که با این وجود ،حقی ضایع شود ،دولت مردمساالر اسالمی ،موظف به
دخالت و احقاق حق است .بنابراین در شرایط ایجاد اثرگذاری های خارجی منفی ،دولت با مداخله
خود مانع ایجاد اثرگذاری ها منفی میشود (پاسبانی.)1839 ،
البته در بسیاری موارد دولت ها خود عامل تخریب و انحطاط محیط زیست و منابع طبیعی
میباشند .در عین اینکه تصور بر آن است که اقدام های دولت ها بایستی بسیار درست و بهینه
باشند اما در نظر نمی گیریم که سیاست های دولت که در ظاهر ارتباطی با محیط زیست ندارند،
میتوانند خساراتی بر محیط زیست وارد آورند .این را "ناکامی دولت در رویارویی با مسائل زیست
محیطی" گویند (ترنر و همکاران .)1897 ،بدیهی است از آنجایی که بازارها نیز در این ارتباط
ناموفق میمانند ،بنابراین سیاست کلی باید مبتنی بر یافتن توازن مناسبی بین بازارها و مداخله
های دولتی باشد.
ب-تحقق توسعه پایدار:
خداوند در آیه 11سوره الرحمن که می فرماید« :و االرض وضعها لالنام» ،بازگو کنندۀ این مطلب
است که بهرهبرداری از زمین و هر چه در آن است به همه انسان ها (در همه زمان ها) تعلق دارد.
به عبارت دیگر همه انسان ها در همه زمانها نسبت به منابع طبیعی دارای حق هستند و نسل
کنونی نمیتواند از منابع طبیعی طوری استفاده کند که حق آیندگان ضایع شود .اصل 11قانون
پایهی جمهوری اسالمی ایران نیز به صورت تلویحی این حق نسلهای آینده را به رسمیت شناخته
و با همگانی دانستن وظیفه محافظت از محیط زیست و ممنوع کردن آلودگی و تخریب آن ،راه
را برای مداخله منطقی دولت هموار کرده است .بنابراین تک تک افراد این نسل نسبت به
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بهره برداری منصفانه و عادالنه از منابع طبیعی و محیط زیست متعهد و در قبال نسلهای آینده
مسئولیت دارند .در نتیجه رعایت نکردن شرایط توسعه پایدار در بعد فردی به منزله تخطی از
ادای مسئولیت و انجام وظیفه به شمار آید که مطلوبیت انسان متدین را کاهش خواهد داد .در
بعد بهرهبرداری از منابع طبیعی و محیط زیست نیز بین نسل حاضر و نسلهای آینده ارتباطی را
فراهم میآورد تا امکان استیفای حق توسط آیندگان نیز فراهم شود .بدین ترتیب چه در بعد
فردی و چه در بعد اجتماعی ،فعالیتهای اقتصادی به سمت شکلگیری توسعه پایدار سوق پیدا
خواهد کرد.
از سوی دیگر در فرضیه اقتصاد محیط زیست ،قوانین و قواعدی برای بهرهبرداری پایدار از اندوخته
سرمایههای طبیعی عنوان شده است که از مهم ترین آنها میتوان به موارد ذیر اشاره کرد:
اصالح بازار و دخالتهای نابجا از طریق قیمتگذاری موثر ،به عنوان مثال وضع مالیات بر آلودگیو مشخص کردن حقوق مالکیت از مطلوب ترین ابزار سیاستی در این رابطه است.
حفظ ظرفیت بازسازی و احیاء سرمایههای طبیعی تجدیدشونده )RNC( 1و جلوگیری از بروزآلودگیهای بیش از حد که ظرفیتهای جذب ضایعات و سامانههای تامین حیات را به خطر
میاندازند.
تغییرپذیرهای فناورانه بایستی تحت مدیریت و کنترل یک نظام برنامهریزی مشخص قرار گیرند.نرخ بهرهبرداری از سرمایههای طبیعی تجدیدشونده بایستی با نرخ ایجاد و بازسازی (همچنینبازیافت) آنها برابر باشد.
مقیاس کلی فعالیتهای اقتصادی باید محدود شود به گونهای که در محدودهی ظرفیتسرمایههای طبیعی باقی مانده قرار گیرد (ترنر و همکاران.)1897 ،
ج -بهرهمندی و لذت انسان از محیط زیست سالم
اسالم برای موجودهای غیر انسان از جمله گیاهان ،حیوانات و حتی جمادها نیز حقوقی در نظر
گرفته است که انسان علیرغم اشرف مخلوقات بودنش ،موظف به رعایت آنها میباشد .به عنوان
مثال در تعالیم دینی آمده است که :زنبور عسل را نکشید ،به النه حیوانات حمله نکنید و یا از
بریدن درختان و آلوده کردن آبها خودداری کنید( .جوادی آملی .)1831 ،این رهنمودها بر حقوق
حیوانات ،گیاهان و رودخانهها داللت دارد .هرجا حقی است تکلیفی نیز وجود دارد .بنابراین در
برابر حقوق حیوانات ،گیاهان و رودخانهها و به طور کلی در برابر حقوق محیط زیست ،انسان ها
Renewable Natural Capital

1
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مکلف به رعایت این حقوق هستند .بدون شک در کنار چنین نقطه نظرات اخالقی و احساس
تعهد در مقابل حقوق اکوسیستمها و گونههای موجودات ،میتوان منافع اقتصادی همچون
ارزشهای غیرمصرفی (ارزشهای غیر مستقیم) را برآورد نمود .ارزشهای غیرمصرفی یا ارزشهای
حفاظتی 1خود به سه ارزش انتخاب ،3ارزش وجودی 8و ارزش میراثی 1تقسیمبندی میشود.
توانایی منابع طبیعی در جذب و تجزیه کربن هوا ،جلوگیری از فرسایش خاک ،کنترل سیالب،
تنظیم آب و هوا ،خدمات آبخیز ،تولیدات گیاهی و تنوع زیستی جز ارزشهای غیرمستقیم هستند
(امیرنژاد.)1831 ،
ارزش انتخاب شاخصی از درجه ترجیح یا تمایل به پرداخت افراد برای حفظ منابع طبیعی در
برابر استفاده احتمالی در آینده ناشی میشود .ارزش وجودی و یا همان ارزش ذاتی یک منبع
طبیعی تمایل به پرداخت مردم برای حفاظت منابعی که هیچ قصدی برای استفاده آن ندارند،
می باشد .ارزش میراثی تمایل به پرداخت افراد جهت حفظ منابع طبیعی و محیط زیست برای
مسودمندیت نسلهای آینده است .بنابراین بهرهبرداری توسط نسل کنونی باید سازگار و هماهنگ
با مقررات و برنامههای تدوین شده و با هماهنگی سازمانهای ذیربط و توجه کامل به ارزشهای
بیمانند محیط زیستی آن انجام پذیرد (فتاحی.)1873 ،

نتیجهگیری و پیشنهادها
اکنون که مبانی ارزشی نظام اقتصادی سرمایهداری و نظام اقتصادی اسالم ،که به نوعی با منابع
طبیعی و محیط زیست در ارتباط هستند ،بررسی و تبیین شد ،مشخص می شود که:
 .1در زمینه منابع طبیعی و محیط زیست نیز عمل به معیار بهینه پارتو سبب میشود تا حق
بهرهمندی انسان از لذت های مادی و معنوی محیط زیست سالم ،نادیده گرفته شود.
 .3از مهمترین عوامل بروز اثرگذاری های خارجی و کاهش رفاه جامعه را میتوان در ریشههای
اخالقی اقتصاد سرمایهداری یافت چرا که در نظام اقتصادی متکی بر اصالت فرد ،افراد را نمیتوان
از بهرهبرداری بیرویه منابع طبیعی منصرف کرد؛ بدین ترتیب جایی برای ارزشهایی که منافع
نظام را در بلندمدت تضمین کند وجود ندارد و همچنین شایان پیشبینی است که با چنین
نگرشی ،رشد و توسعه اقتصادی به پایداری منتهی نخواهد شد.
Preservation Values
Option Value
Existence Value
Bequest Value
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 .8بر خالف اقتصاد سرمایهداری در نظام اقتصاد اسالم حقوق انسانها و منابع طبیعی وابسته به
اموری همچون اصالت فایده و بهینه پارتو نیست؛ بلکه رشد ،اجرای عدالت و اعتالی لذت های
مادی و معنوی انسان ها از هدف های اصلی این نظام به شمار می آید .همچنین نظام اقتصادی
اسالم اجازه نمیدهد که به بهانۀ افزایش رفاه جامعه ،محیط زیست نابود شده و حق بهرهمندی
دیگر انسانها و نسلها از طبیعت ضایع شود.
 .1نظام اقتصادی اسالم در زمینه بهرهبرداری منصفانه و عادالنه از منابع طبیعی و محیط زیست
گامی بزرگ برمی دارد و با برقراری ارتباط بین نیازهای حال و آینده ،امکان تحقق توسعه پایدار
و استیفای حقوق انسانی را فراهم میکند.
بنابراین اکنون که به رغم راهکارهای پرشمار اقتصادی متعارف ،روند تخریب محیط زیست
همچنان ادامه داشته و روشن شده است که جدایی اخالق و اقتصاد به هر دو آسیب می رساند
(آمارتیاسن ،)1899،الزم است تا با تأکید بر آموزههای ارزشی و هنجاری نظام اقتصادی اسالم،
دولت و بازار به شایستگی تدبیر امور کرده و از منابع طبیعی و محیط زیست محافظت کنند.
بیتردید ،درجۀ تحقق این امر ،مستلزم تبدیل هر چه بیشتر این آموزههای ارزشی و فرهنگی و
دینی به فرهنگ عمومی جامعه و سیاستی مبتنی بر توازن مناسب بین بازارها و مداخله های
دولتی میباشد .با توجه به نتایج یاد شده ،گرچه دولت مالک منابع است یا منابع تحت نظارت او
قرار دارد ،به معنای این نیست که خود تصدی بهره برداری از منابع را عهدهدار شود؛ بلکه میتواند
از راههای گوناگون همچون مشارکت ،اجاره ،احیا و  ...این کار را به بخش خصوصی واگذارد.
بدیهی است در این واگذاریها ،با توجه به ارزشهای نهادی نظام اقتصاد اسالم ،در نظر گرفتن
مصالح مسلمانان ،اصل پایهی است و به همین جهت نیز همواره حق نظارت برای دولت باقی
میماند.
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