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 چکیده
ای استت، امتا رویدترد مداتتر فدتری و نسبتاً ثابتت و پذیرفتته شتدهتوسعه پایدار هرچند دارای اصول      

باشد. بر ایت  استاس پتژوها رادتر درصتدد هایی نیز میسیاسی نسبت به مسأله توسعه پایدار دارای تفاوت

های نظری توسعه پایدار در فقه اسالمی بپردازد که نسبت آن با قدرت نرم نیز بررستی است تا به بررسی بنیان

های نظری توسعه پایدار در اسالم شامل چه مواردی استت بنابرای  سؤال پژوها ای  است که بنیان شود.می

توانند باعث ایجاد قدرت نرم در جامعه اسالمی شوند؟ فردیه ای  است: منابع اسالمی و به طور و چگونه می

زیستی هستند کته بتا  های اجتماعی، اقتصادی و محیطمشخص فقه، دارای عناصر غنی و کاربردی در روزه

های پژوها نشتان متی دهنتد تبدیل شدن به الگو می توانند باعث افزایا قدرت جامعه اسالمی شوند. یافته

که قدرت یک جامعه ارتباط وثیقتی بتا نحتوه اداره آن جامعته، نگترش ایتد ولومی رتاکم بتر آن جامعته و 

وصتیه بته عتدالت اجتمتاعی و اقتصتادی، همچنی  سبک زندگی مردم و دولتمردان دارد که دی  استالم بتا ت

هتای آینتده، الگتویی زیست و رراست از میراث نسلرفتارهای مبتنی بر اعتماد و همچنی  رفاظت از محیط

توانتد باعتث جتذب شود. بنابرای  تحقق ای  الگو از جهتات مختلفتی متیبرای دیگر جوامع نیز محسوب می

المللتی گتردد. روش ای و بتی استالمی در ستطوم منطقته دیگران به الگوی اسالمی و افزایا قتدرت نظتام

 تحلیلی است که چارچوب نظری موزف نای را مبنای پژوها قرار داده است. -پژوها رادر توصیفی

 توسعه پایدار، فقه، قدرت نرم، جامعه اسالمی، نظام اسالمی.  کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

انند قدرت یود را فزونی ببخشند و یا بدون های سیاسی و اجتماعی برای آنده بتونظام     

استفاده از زور، و از طریق اقناع، جذب دیگران، ایجاد امید اجتماعی و ترغیر دیگران به 

مسیر مطلوب و موردنظر یویا، اید ولومی موردنظر یود را بسط دهند، نیازمند استفاده از 

ق کاربست مبانی فدری و قدرت نرم هستند. قدرت نرم به معنای آنده بتوانند از طری

اید ولومیدی یود، الگویی برای دیگران در نظر گرفته شوند و یا از طریق تأیید اجتماعی 

 ازدر دایل، منطقه و جهان، اعتماد دیگران را جلر کرده و منافع یود را پیگیری نمایند. 

 جوامع فرهنگی ظاهری صورت که بشری های تمدن قرآنی، هایآموزه و اسالم نظر

 آن مادی و فدری هایهسرمای و منابع که یابدمی تحقق انسانی عمل و فدر با است، شریب

 و تصرف با بتواند که است آفریده ای گونه به را انسان یداوند. دارد قرار بشر ایتیار در

 ،مادی عوامل ای  کنار در. آورد پدید را تمدنی تغییرات عمل، و فدر یعنی تغییرات

 رقایق به آگاهی یدا، به ایمان چون معنوی عوامل تا است الزم همچنی  رشد و توسعه

 و کامل امنیت ایجاد ،(66)ما ده، آن به بندی پای و عادالنه قانون ،(96 )اعراف، هستی

 به ثروت انفاق و ثروت و تولید منابع عادالنه توزیع (126)بقره،  اجتماعی آراما

 و تجارت در انصاف و عدالت عایتر (،7/ طالق،  39/ روم،  276)همان،  نیازمندان

 بدان ای . یابد تحقق مطلوب پایدار توسعه تا آید فراهم آن مانند و( 85)اعراف،  معامالت

 گونه هیچ و داشته توجه انسانی پایدار و مطلوب توسعه ابعاد همه به اسالم که معناست

 .است ننموده اهداف و مقاصد بیان در کوتاهی

 راستای در که است ایتوسعه مناسر، و مطلوب توسعه و پایدار عهتوس اسالم، نظر از     

 و باشد ربوبیت و الوهیت در مظهریت به انسان یابی دست و بشر همگانی رشد و بالندگی

 که روست ای  از. دهد انجام را یود مسئولیت و نقا الهی یلیفه عنوان به بتواند انسان

 توسعه های شایص نقد به مناسر، انسانی هتوسع هایشایص به اشاره با تعالیم اسالم،

اسالم به عنوان دی  یاتم و کامل، . دهدینم قرار نظر مد را هدف ای  که پردازد می هایی
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و  نه تنها به عدالت اجتماعی و اقتصادی، فقرزدایی، ایجاد رفاه عمومی و استقالل

ند، بلده کسفارش و تأکید میرفاظت از محیط زیست و ... اقتصادی،  یودکفایی

نماید که از آن به توسعه پایدار مورد کارهای عملی برای رسیدن به ای  اهداف ارا ه میراه

 توجه اسالم میتوان تعبیر نمود. 

ای  پژوها در صدد بررسی توسعه پایدار در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی      

کند که شایص های توسعه داری یا مدیریتی است و ای  فردیه را دنبال میو ردومت

پایدار از ریث اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی، همگی در دی  مبی  اسالم بطور اتّم و 

 ای برای قدرت نرم محسوب شود.تواند پشتوانهاکمل وجود دارد و الگو شدن آنان می

 

 روش تحقیق .1

. منابع مورد روشی پژوها رادر، توصیفی و تحلیلی و تحقیق نیز از نوع بنیادی است     

استفاده از طریق منابع و کتر اسنادی و با تأکید بر منابع فقهی، آیات و روایات انجام شده 

است که به شیوه استنباطی نیز مطالر موردنیاز به شیوه فیا برداری استخراج و سپس 

 تجزیه و تحلیل شده است. 

 

 . چارچوب نظری تحقیق2

های اقناعی، زف نای مطرم شده است و بر جنبهای است که توسط موقدرت نرم ایده     

رده  تر از برییبرای قدرت، رتی مهمنامحسوس و بالقوه قدرت توجه نشان داده است. 

که منابع بالقوه های صورت گرفته در محبوبیت و جذابیت، ای  واقعیت نهفته است بندی

تایج موردنظر را به همواره در عمل نمی توانند در عمل نیز تحقق پیدا کنند و نقدرت، 

 جهتاز اهداف بالفعل به دست آیند، نیازمند آن هستیم که برای اینده دست آورند. 

آن جذابیت در نتایج یتی در میان باشد و اندازه اهداف بالقوه قدرت نرم، جذاب مخاطبان،

(. ای  تأثیرگذاری از نظر موزف نای بیا 87-85: 1387ها نیز تأثیر بگذارد )نای، سیاست
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های ها و رتی دولت و اید ولومیاز پیا توسط رفتارهای افراد، عملدرد نامحسوس گروه

توانند ایده گیرد. افراد و نهادها از طریق رفتارهای جذاب میسیاسی و فرهنگی شدل می

 یود را به طرف مقابل قبوالند و در نهایت قدرت یود را افزایا دهند. 

-ارزش یا آرمان فرهنگ، چون یک کشور منابع و هاتقابلی از دسته آن به نرم قدرت     

 کشورها دیگر رفتارهای یا غیرمستقیم بر منافع صورت به که شودمی اطالق ایالقی های

 واقعی بسیار اما عوامل نامشخص، از ناشی المللیبی  سیاست در نرم گذارد. قدرتمی اثر

المللی است اداره روابط بی  شیوه و دایلی هایسیاست و اعمال غالر، هایارزش مانند

از نظر موزف نای قدرتی است برای رسیدن « قدرت نرم»(. بدی  ترتیر، 129: 1386)نای، 

-به نتایج مطلوب بدون تهدید و یا پاداش ملموس. بر ای  پایه یک کشور و راکمیت می

ذیرند پهای آن را میتواند به مقاصد موردنظر یود نا ل آید؛ چون کشورهای دیگر، ارزش

شوند. گیرند و در نتیجه یواهان پیروی از آن میو تحت تأثیر پیشرفت و اندیشه آن قرار می

شود، تنظیم دستورالعملی است که دیگران را جذب در ای  مفهوم، آن چه مهم تلقی می

کنند. بنابرای  قدرت نرم، کسر آن چیزهایی است که از طریق جذب کردن نه از طریق 

یواهید باشد. در منازعات ای  قدرت )نرم(، کنترل قوای ارساسی و ش میاجبار و یا پادا

توان فدری سرمایۀ اجتماعی کشور هدف، به وسیلۀ اغوا و ارشاد با بازیگری رر و بغض 

در روزه ارساسات )قلر( و شک و یقی  در روزه تفدر )مغز(، مودوعیت دارد )سنجابی 

 (.129: 1389شیرازی، 

به معنای داشت  قدرت دستیابی به اهداف از طریق قدرت نرم ، ایاز منظر جوزف ن     

جذب کردن دیگران است که در واقع به جای استفاده از سیاست اجبار و زور به کار می 

تواند از طریق ایجاد های متعددی برای دستیابی به ای  هدف وجود دارد که میرود. روش

ها از نظر صورت گیرد. هنگامی که سیاست هاجذابیت فرهنگی، طرم ایده سیاسی و برنامه

گیرد. به عبارت دیگر، وقتی که دیگران دیگران، مشروعیت پیدا کند، قدرت نرم شدل می

-پذیرند و در ای  میان از اجبار و وادارسازی استفاده نمیهای دیگری را مینظرات و طرم
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وه بر ای ، قدرت نرم (. عال22: 1387)گلش  پژوه،  شودشود، از قدرت نرم استفاده می

برای آنده بتواند آثار مثبت یود را برجای بگذارد، نیازمند ایجاد شرایطی است که در آن، 

ها( اید ولومی و تصویرسازی دیگری را به رسمیت یک طرف )در اینجا دولت و یا دولت

نرم تحت شرایط یاصی باعث بشناسد و آن را مثبت ارزیابی کند. از ای  جهت، قدرت

ای، های دیپلماتیک، رسانه(. روشPatalakh, 2016: 88شود )اد تغییرات میایج

تواند در ای  زمینه قابل توجه باشند. فرهنگی، تعامالت اقتصادی و تجاری به نوبه یود می

شود. مؤلفه مهمی تلقی می« فرهنگ»نرم، از ای  جهت در عصر ارتباطات و سیطره قدرت

ها در رال اهمیت یافت  برای همه در عرصه است، ارزشبه هر رال امروزه، فرهنگ، سی

(. همه شرایط مذکور در Lin and Hongtao, 2017: 69الملل هستند )روابط بی 

شوند که به نوبه یود زمره ابزارهای به کار گرفته شده در زمینه قدرت نرم محسوب می

 تواند تصویری مثبت ایجاد کنند. می

ای بر ایجاد قدرت نرم تلقی شود. زیرا تواند مقدمهیر مثبت میجذب کردن و ایجاد تصو     

دهنده آن تصور یوب بودن، مؤثر بودن، با اهمیت بودن و دیده شدن از سوی طرف مقابل نشان

های مختلفی برای است که قدرت نرم در رال رصول است. به هر رال، قدرت نرم، با روش

ها و جذابیت برای ی استفاده همزمان از ارزشکند، یعندستیابی به همداری نیز تالش می

ترتیر، (. بدی Lin and Hongtao, 2017: 70شود )دستیابی به آن چیزی که طلر می

شود که در مت  فرهنگ، دار، رقیقی و فاقد گذر زمان میقدرت نرم شامل عناصری ریشه

ا عبارت است از: هنر، هشود. بریی از ای  مؤلفهاجتماع، سیاست و اقتصاد یک کشور یافت می

های یاص ملی، ورزشی، توانمندی اقتصادی، آداب و رسوم، ادبیات و فولدلور، ویژگی

های انسجام دایلی، کارآمدی دولت، اعتماد به نفس ملی، همبستگی ملی، جذابیت

های طبیعی و گردشگری، و همچنی  ارا ه الگویی جذاب از نوع اداره اید ولومیک، جاذبه

: 1392نیا، نیا و فروغیالمللی )دارابیمت در نگاه ناظران و افدار عمومی بی کشور و ردو

ها در شود تا قدرت نرم نقا مؤثری در پیگیری اهداف دولتها باعث می(. همی  ویژگی181
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های یک کشور برای دستیابی ها و آرمانالمللی داشته باشد. تدیه بر فرهنگ، ارزشعرصه بی 

تواند در راستای نفوذ بر مبنای قدرت نرم تفسیر شود. از ای  شور میبه اهداف یاص آن ک

تواند به طور واقعی و اتفاقی در اغلر مواقع بهتری  وسیله برای منظر، قدرت نرم رتی می

(. به هر ترتیر، قدرت نرم دارای شرایط Gray, 2011: 46دستیابی به اهداف سیاسی باشد )

-شود تا جذابیتی از سوی دیگران شدل بگیرد و بهباعث میهایی است که وجود آنان و زمینه

 با قدرت مفهوم شدنجهانی عصر در اینده دیگر عنوان ابزاری مهم به کار گرفته شود. ندته

 نوظهور ابعاد سایر به سنتی نظامی قدرت بر از تمرکز است. گذار شده مواجه مفهومی تحول

 معانی اشاعه و نامتقارن و گفتمانی ی،فرهنگی، هنجار هایمشخصه یافت  اصالت قدرت،

 و بازیگری قدرت نرم، قدرت قدرت تدنولومیک، اقتصادی، قدرت مانند قدرت غیرنظامی

است. رتی ویژگی و جذبه یک نظام سیاسی و  بوده تحول ای  نمادهای از سازیاجماع قدرت

ن مثال، الگو بودن گیری قدرت نرم شود. به عنواتواند باعث شدلاجتماعی در زمینه یاصی می

تواند باعث جذب سایر کشورها شود و راه رسیدن به منافع را برای آنان یک نظام سیاسی می

های رسیدن به قدرت نرم و فزونی یدی از راه« الگوسازی»تسهیل نماید. در ای  صورت 

بخشیدن به آن است که رتی امروزه قدرت هوشمند طراری شد تا نشان دهد که چگونه قدرت 

: 1390توانند با هم تعامل داشته باشند و یددیگر را تقویت کنند )نای، خت و قدرت نرم میس

تواند (. به طور مشخص الگو بودن یک نظام سیاسی در روزه توسعه پایدار و ابعاد آن می5

هایی برای قدرت نرم در نظر گرفته شوند که در ای  پژوها به مبانی نظری توسعه شایصه

 شود. های قدرت نرم در فقه اسالمی پردایته میان یدی از شایصهپایدار به عنو

 

 . توسعه پایدار و ابعاد آن 3

توسعه عبارت از فرآیندی است که طی آن گزینه های انتخاب مردم گسترش می یابد      

تر شدن، (. توسعه در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته26: 1395)مشدی، 

 رتی بزرگ تر شدن است )دانشنامه آکسفورد(.  قدرتمند تر شدن و
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 و مطلوب ودعیت به ناپایدار و موجود ودعیت از تغییر روند را توسعه اگر بنابرای      

 توسعه همان است، ایتوسعه چنی  هدف که را آرمانی با مطلوب ودعیت و بدانیم پایدار

 و بودن انسانی درجه یارمع دو آن، ارزیابی و سنجا برای کنیم، تعریف پایدار انسانی

 در فرآیندی توسعه، الگویی، چنی  در. گیرد قرار توجه مورد باید توسعه پایداری درجه

 تشدیل اصلی های سیستم زیر و عناصر. بود یواهد ها فرصت و منابع از بهینه استفاده جهت

 رکت،مشا و افضا ه ها، فعالیت منابع، مردم، از بود یواهند عبارت فرآیند ای  دهنده

 عوامل ای  مطلوب پیوند. دارند قرار یددیگر با جانبه چند و متقابل ارتباط در که عناصری

 می توسعه سیستم بازده و تعادل پایداری، افزایا واقع در و سیستم کارآیی افزایا باعث

های بازسازی جامعه بر اساس اندیشه ها و بصیرت(. دم  اینده 7: 1378گردد )جمعه پور، 

م باوری، انسان باوری و آینده باوری سه اندیشه در دوران مدرن هستند و برای تازه، عل

های جدید، تشریح و رسیدن به توسعه ، باید به سه اقدام اساسی درک و هضم اندیشه

تفضیل ای  اندیشه ها و ایجاد نهادهای جدید برای تحقق عملی آن ها پردایت )عظیمی، 

1369 :103.) 

کاها فقر، بیداری، نابرابری ، صنعتی شدن بیشتر، ارتباطات بهتر،  توسعه  به معنای     

ایجاد نظام اجتماعی مبتنی بر عدالت و افزایا مشارکت مردم در امور سیاسی جاری نیز 

(. همچنی  دستیابی به توسعه، هدف و یا مقصد 41: 1384آمده است )ازکیا و غفاری، 

 توسعه»لیل به جای استفاده از اصطالم نهایی نیست، بلده یک فرایند است. به همی  د

تفاوت استفاده از ای  اصطالم آن . شودمی به کار گرفته «پایدار توسعه» اصطالم ،«یافتگی

در توسعه  پایانی نقطه» است که همه کشورها و نظام های سیاسی به ای  نتیجه برسند که 

 شروط مهیا شدن از پس که کرد ادعا چنی  تواننمی هیچوقت بیان دیگر، به. «وجود ندارد

در نظر بگیریم. بنابرای  نمی توان  یافته توسعه عمومی و ایتصاصی در یک جامعه، آن را 

 مسیر در کشور ای »تر آن است که گفته شود ایم. صحیحرسیده راه پایان به نقطه گفت که

 هایصرود که مطابق شای. با ای  وجود ای  ارتمال نیز می«دارد قرار پایدار توسعه
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. شود در نظر گرفته یافته توسعه کشوری یاد شده، به عنوان  کشور المللیبی  استاندارد

 برای یاصی هایجذابیت هم که است ودعیتی و مفاهیم جمله از پایدار توسعه

 جوامع مختلف سازگاری هایآرمان با کشورها دارند هم اینده  ریزانبرنامه و سیاستمداران

 وابسته زمی  کره به زندگی و ادامه ریات برای بشر، آینده هاینسل که دیدگاه ای . دارند

 نیز های آیندهنسل بالقوه مندیبهره میزان که سازدالزامی می را شرایط  ای  بود، یواهند

 است اهالی اقتصاد مطلوب هم پایدار توسعه. باشد فعلی کمتر نسل مندیبهره میزان از نباید

 چارچوب در از ای  جهت نیز هدفی و مختلف دارند  مسا ل یی بهعقالن نگاه و رویدرد که

 در عام مشروعیتی و مقبولیت شود. بر همی  اساس، دارایایالقی محسوب می عقالنیت

به عنوان هدف اغلر جوامع  پایدار توسعه. است بشری جوامع افراد و کشورهای مختلف

 بیشتر سوم جهان شورهایک شده تا هدف  باعث گسترده و یاص مشدالت هرچند. است

در هر صورت آنچه به نظر  اینده توسعه پایدار را تجربه کنند. تا باشد توسعه دستیابی به بر

 یافته توسعه شرایط دنیای کشورهای دو میان فعلی شداف از بی  بردن رسد ای  است کهمی

 ارتقای به «عهتوس» اصطالم. نیست پذیرامدان فرایند توسعه پایدار، بدون توسعه رال در و

 و مقصود از معطوف می شود جامعه رفاه بهبود و افراد زندگی کیفیت و زندگی سطح

. است بشر هاینسل طول در فرآیند ای  استمرار به نیز توجه نشان دادن به آن «پایداری»

با توجه به ای  مسأله  شود.شامل می را بشر زندگی ابعاد همه پایدار توسعه ترتیر، بدی 

باشد )متوسلی،  اندازه قابل سهولت به و بیان قابل سادگی به مقوله ای  توقع داشت کهنباید 

-بی  انجم  گزارش در 1980 سال در بار اولی  پایدار توسعه اصطالم (. 53-52: 1392

 و شد به کار برده «طبیعی منابع از رفاظت استراتژی» با عنوان طبیعی منابع از رفاظت المللی

نام  نیز بروتتلند گزارش که «ما مشترک آینده» رش که تحت عنوانبراساس همی  گزا

 به شده، تدوی  متحد ملل سازمان توسعه و زیست محیط کمیسیون توسط و گرفته است

 کشورهای در مخصوصأ ایگسترده سیاسی پیامدهای و یافت گسترش ایهمه جانبه طور

 90ار از مفاهیم و محصوالت دهه در نهایت اینده توسعه پاید گذاشت. جای بر یافته توسعه



 273/    و عباس سماواتی مهدی کیایی؛ های نظری توسعه پایدار از منظر فقه اسالمی به عنوان شاخصه قدرت نرمبنیان 

 

در الهه برگزار شد به ادبیات توسعه راه  1991میالدی است و در سمپوزیومی که در سال 

(. با ای  رال توسعه پایدار در هر مدتر فدری و سیاسی دارای ابعاد و 60-66یافت )همان: 

رقم زده است. با های مختلفی از توسعه پایدار را در سطح جهان هایی است که گونهمؤلفه

توجه به همی  مسأله، جستوجوی مبانی نظری توسعه پایدار در فقه اسالمی را ز اهمیت 

تواند توسعه پایدار اسالمی را به عنوان الگویی برای دیگران و است و از جهت اینده می

ابزاری برای جذب، اقناع و متقاعد کردن دیگران باشد، بسیار مهم است. عالوه بر اینده، 

تواند بنیانی فراگیر برای افزایا قدرت نرم و قدرتی پنهان و مضاعف برای جامعه یم

 اسالمی در نظر گرفته شود. 

 

 های پژوهش. یافته4

 کاربرد آزمایشی نتایج ارزیابی منظور به المللیبی  آموزشی م،کارگاه1999 دسامبر در     

 مالی کمک با و ربادوسبا کشور های توسعه پایدار درکشورهای داوطلر، درشایص

 قابلیت توسعه پایدار، هایشایص نتایج ارزیابی کارگاه ای  شد. در برگزار آلمان کشور

 آنها اجرای مشدالت و ملی، موانع سطح در گیریتصمیم برای آنها اهمیت آنها، کاربرد

شد. اغلر  گذاشته بحث به و مطرم هاشایص با مرتبط موارد سایر ملی و سطح در

 در پایدار توسعه هایشایص اجرای آزمایشی کارگاه، ای  در شرکت کننده ایکشوره

 تدوی  اصلی کردند. هدف عنوان آمیزموفقیت و ارزشمند آزمونی یود را کشورهای

گیری جهت بر نظارت همچنی  و تطبیقی هایبررسی جهت آنها از استفاده ها،شایص

، 1381بیلهارز، ) مولدان وشد عنوان یدارپا توسعه راستای در آنها هدایت و کشورها کالن

 گردید: طبقه بندی زیر چهارگروه در یادشده شایص های(. 175-171

 محیطی. ج. توسعه پایدار زیست اقتصادی ب. توسعه پایدار اجتماعی الف. توسعه پایدار

ها در فقه و منابع وجوی ای  شایصههای توسعه پایدار، جستشایصه بر ای  اساس،     

تواند ابعاد توسعه پایدار را به ما نشان دهد، نقا مهمی در تدوی  المی عالوه بر اینده میاس
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کند. در تعالیم اسالمی نیز مبانی نظری توسعه پایدار جهت دستیابی به قدرت نرم ایفا می

 ایهتوسع آفرینا، فلسفه و ردمت با موافق و مطلوب توسعه بیان در صرارت به یداوند

ظَهَرَ  ».باشد فسادآمیز تغییرات و تصرفات گونه هر از دور به که کندمی یابیارز مناسر را

 هر قرآن، نظر از( . بدی  ترتیر 41روم ،...«)الْفَسَادُ ِفی اْلبَرِّ وَالَْبحْرِ بِمَا کَسَبَْت أَیْدِی النَّاسِ 

 فقط ار آسایا و رفاه و ثروت و نباشد بشر همگانی آسایا کننده تامی که  توسعه گونه

 شده دانسته مردود و شمرده نامتعادل و نامتوازن توسعه آورد، ارمغان به ای عده برای

 میتواند قرآنی، آیات در شده یاد معنوی و مادی عوامل نقصان یا فقدان هرگونه لذا .است

 و عدالت رعایت عدم که معنا ای  به. گذاردی جابه  پایدار توسعه در منفی تاثیرات

( یا تخریر 7)رشر، جامعه اقشار و سطوم همه در اقتصاد سالم ردشگ عدم یا انصاف

 هایصشای و موازی  اساس بر جامعه توسعه به جدی آسیر تواندمیمحیط زیست 

به توسعه پایدار در تمام چهار مدل  یاص توجه . بدی  ترتیر، اسالمسازد وارد آن اسالمی

 پردازیم.دیح و بررسی هر یک مییا شایصه کلی و جهانی توسعه دارد که در ذیل به تو

 . توسعه پایدار اقتصادی4-1

توسعه اقتصادی یدی از محورهای توسعه پایدار در اسالم است که در صورت کاربست      

تواند الگویی برای سایر کشورها و ابزاری برای جذب و ترغیر دیگران جهت صحیح می

، تغذیه مناسر، یدی از ابعاد توسعه استفاده از الگوی توسعه اسالمی باشد. به طور دقیق

الَّتِی أَیْرََج  اللَّهِ زِیَنۀَ  قُلْ مَ ْ رَرَّمَ » قرآن کریم گاه با تعبیر دریداوند پایدار اقتصادی است. 

-های پاک ترغیر میمردم را به استفاده از روزی (32)اعراف ، «الرِّزْقِ مِ َ  لِعِبَادِهِ وَالطَِّیّبَاتِ 

یا أیها الذی  » :دهای پاکیزه بخورندهد که از روزیصریح فرمان میکند و گاه به طور 

 (172)بقره ، « آمنوا کلوا م  طیبات ما رزقناکم

 )کلینی،«إن اهلل یلق الخلق ویلق معهم أرزاقهم رالال طیبا» فرماید:می)ع( امام صادق     

یشان روزی رالل و یداوند آفریدگان را آفرید، و همراه آفرینا آنها، برا( 81، 5،ج1375
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اگر بشر نتواند از تغذیه مناسر بریوردار بنابرای   پاکیزه را )به قدرکافی( به وجودآورد.

 ت. نیافته اس توسعهباشد، زندگی او 

های از شایصپوشاک مناسر نیز بُعد دیگری از توسعه پایدار در اسالم است که      

فرمود:  )ع(امام صادق. است زندگی مناسر، داشت  پوشاک مناسر آن عصر و جامعه

)همان ،  .بهتری  لباس هر زمان، لباس مردم آن زمانه است «أهله لباس کل زمان لباسُ یرَخَفَ»

عالوه بر درورت داشت  لباس مناسر هر زمان، تهیه لباس های متعدد برای  (411،  1ج

هیه لباس هاست؛ همان گونه که در دستورات دینی درباره تفصول مختلف نیز از شایصه

و یدسوها فی کل سنۀ أربعۀ أثواب. ثوبی  للشتاء وثوبی  » جهت همسر آمده است: 

بر مرد الزم است که برای همسر یود در طول سال چهار  (512، 5) همان ، ج«للصیف

-عالوه بر ای ، بهره دست لباس تهیه کنند. دو دست برای زمستان و دو دست برای تابستان.

مطلوب و شایصه اقتصادی توسعه ز دیگر دروریات زندگی مسد  مناسر امندی از 

م  سعادة » است. در منابع دینی داشت  منزل وسیع از سعادت انسان به شمار آمده پایدار

های و منزل کوچک و دیق از دشواری (526)همان ،  «المرء المسلم المسد  الواسع

 . )همان(«.   آدم المسد  الضیقبة اواقم  ش » زندگی شمرده شده است

کنند زندگی که به آسودگی یاطر کمک می امور رفاهیفوق، تأمی   مواردافزون بر      

امیرالمومنی   .شودمحسوب میی توسعه پایدار از منظر اقتصادی هانیز در اسالم از شایص

 رزقی آن ک ، م  نصیر پاکیزه و رالل وسیع، روزی یدایا»کند: ( در دعایی عرض میع)

عالوه بر ای ،  .(175، 87،ج1403 )مجلسی،« سازیم برطرف را یود زمان ازهاینی آن با که

آن  ،یدایا بهتری  سطح زندگی را از تو میخواهم»  فرماید:میدعای یود  ( درعامام سجاد)

 .(3)همان: « همه نیازهایم را داشته باشم برآوردنسطحی از زندگی )وامدانات( که توان 

 به دستیابی زیرادیگری از توسعه پایدار اقتصادی در اسالم است.  افزایا تولید نیز وجه     

 افزایا و تولید روشهای در تغییر با تولید، افزایا است. بیشتر تولید مستلزم بیشتر، رفاه

 عنصر تدنولومیک، تحوالت و تولید روشهای در بهبود بنابرای  است. ممد  وری بهره
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 تحول مستلزم اقتصادی توسعه اینده نتیجه .شود می محسوب اقتصادی توسعه در کلیدی

 های روش در تغییر مستلزم تولید، های روش در و تغییر بوده تولید های روش در مستمر

 جامعه علمی روریه گسترش رو ای  از است. دانا و علم کارگیری به و سرمایه انباشت

 (20ماره ،  ش1388)موسایی،باشد.  داشته اقتصادی توسعه در سهم مهمی تواند می

در نهایت هدف از توسعه پایدار اقتصادی در اسالم و فقه اسالمی آن است که منجر به      

زدایی از جامعه شود و به عنوان یک الگو بتواند باعث جلر نگاه سایر مداتر به سمت  فقر

 مسئله اسالم، در توسعه هایشایصه دیگر ازبدی  ترتیر  اسالم شود و تولید قدرت نماید. 

 از ،گردد محقق اسالمی توسعه ه،جامع در وقتی، است معتقد اسالم. است فقرزدایی

 تلخ واقعیت ای  با مبارزه برای اسالم اینرو، از. نمود یواهد جلوگیری فقر عوامل پیدایا

 نیز و فقرستیز هایبرنامهت. اس کرده مقرّر را زکات و یمس همچون هاییمالیات ،)فقر(

 مطلوب اسالم، نظر در پدیده ای  که دهندمی نشان آمده، رفق ندوها در که نصوصی

مالی  ،معموالً ثروتمندان با عدم پردایت رقوق دیگران. (229، 1383) ایترشهر، نیست

سازند و دولت اسالمی وظیفه دارد مانع تداثر ثروت شود. انبوه برای یویا فراهم می

ای است که از انبوه شدن دی به گونهگذشته از ای ، اردام و مقررات اسالمی در بعد اقتصا

والذی  یدنزون الذهر و الفّضۀ »:فرمایدکند. قرآن کریم میثروت جلوگیری می

قرآن در اموال اغنیا رقی برای فقرا  (34،  توبه )«فبشّرهم بعذاب الیم والینقونها فی سبیل اللّه

زند به عنوان سارق اموال و آنان که ای  رق را نپردا (24ت25 ،معارج) و محرومان قا ل است

سبر به وجود آمدن فقر  ،در اصل، گناه اغنیا (380، 11،ج1408)نوری،.اندفقرا معرفی شده

ان الناس ما افتقروا والارتاجوا وال جاعوا اال بذنوب » :شودو محرومیت درجامعه می

مؤایذه واقع  لذا درقیامت مورد بازیواست و (4، 6،ج1364)ررعاملی،«االغنیاء.

از ای  رو ثروتمندان رق ندارند شرکای یود را از  (320نهج البالغه، ردمت )اهندشد.یو

 .اموال یود محروم سازند
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در هر صورت توسعه پایدار اقتصادی از نظر فقه اسالمی دارای شرایط و معیارهایی      

است که در صورت تحقق می تواند الگویی برای دیگران، منبعی برای تولید قدرت و 

رو ی  عاملی برای جذب و تشویق دیگران به مبانی توسعه پایدار در اسالم شود. از ای همچن

 شود. ای برای قدرت نرم تلقی میتوسعه اقتصادی پایدار در اسالم شایصه

 . توسعه اجتماعی4-2
قواعد اردام و  تری ابراز داشته است و از ای  جهت اصلیاجتماع توجه زیادی به اسالم      

الم از جمله رج، نماز، انفاق، و سایر اردام را در راستای مسا ل اجتماعی مطرم دی  اس

کرده است و تقوای دینی را نیز براساس همی  اجتماعی بودن بنا نهاده است. هدف آن 

است که هم زندگی دنیوی هم زندگی ایروی انسان ها نیز تأمی  شود و اصل اساسی در 

ها یواسته از انسان قرآن کریم زیادی از آیاتدر  . ای  رویدرد نیز سعادت انسانی است

 در و ایتالف تفرقه باشند و از همسوم با هم اسال اردام و قواعداز  پیرویشده که با 

و  103آیات   ،سوره انعام 159و  153آیات  توان بهاز جمله می بپرهیزند.زندگی اجتماعی 

در آیات دیگری از قرآن کریم سوره انفال اشاره نمود.  46آل عمران، و همچنی  آیه  105

به دست آوردن منافع و مزایای معنوی و  برای اند کهدعوت شده اتفاق و اتحادبه  مسلمانان

سوره مبارکه رجرات،  10جمله در آیات گروه های اجتماعی تشدیل می دهند. از مادی، 

  از سوره آل عمران به ای  مساله اشاره شده است 104از سوره ما ده و همچنی  آیه  2آیه 

 (. 95، 4،ج1377،طباطبایی)

همچون وردت، ایوت، عدالت، تعاون، مشورت، مصابره و تدافل اصول اسالمی      

ی پایدار در فقه اسالمی هستند که منبعی اجتماعی از جمله مبانی شدل گیری توسعه اجتماع

برای افزایا اعتماد و سرمایه اجتماعی و قدرت پنهان جامعه اسالمی می شوند. با بررسی 

یابیم که اجرای اصول اسالمی بر انواع و سطوم مختلف سرمایه در می اصول مزبور

مؤثرتری   ،ای  اصول رسد که پیاده شدننظر میبرآن به اجتماعی تأثیر زیادی دارد و عالوه

تواند سرمایه اجتماعی را به باالتری  سطح ممد  آن برساند. گسترش و روشی است که می

http://wikifeqh.ir/%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%85
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زمینه های مشارکت اجتماعی مردم در  فراگیر شدنتعمیق اعتقادات و فرهنگ اسالمی، و 

 رویدردباشند. افزایا سرمایه اجتماعی اسالمی می جهت برنامه اصلی، دو گوناگون

مشارکت نیز کند و الگوهای غیراسالمی را رل می ایرداتمشارکت اجتماعی،  اسالمی

 یواهد شد.  توسعه جامعه اسالمی  باعث 

فقه پذیری نیز به همراه اصل ایالقی عدالت یدی دیگر از اصول مهم در مسؤولیت     

ه رضرت . بر همی  اساس، نگاهستندالبالغه نهجباشد که اغلر نیز برگرفته از اسالمی می

کارانه و منطبق با گرایانه و محافظهعلی )ع( مبتنی بر اصل برابری انسانهاست نه نگاه طبیعت

طلبانه نسبت به عدالت به رقم پذیرش یلقت برابر ودع موجود است و نه نگاه مساوات

و میان کالن و نازک اندام، گران و سبک، »اند: البالغه فرمودههاست. ایشان در نهجانسان

از سوی دیگر رضرت از نگاه مساوات «. رومند و ناتوان، در آفرینا جز همانندی نیستنی

طلبانه نیز فاصله می گیرند و به اعطای رق افراد متناسر با رنج و تالش عنایتی ویژه دارند: 

)نهج البالغه(. به همی  « رنج و تالش هرکسی را عادالنه اجر بنه و به دیگری نسبت مده»

رقوق فردی و اجتماعی؛ انصاف، عدالت، مساوات و مبارزه با ظالم و ترتیر، مودوع 

البالغه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. ستمگری و تجاوز از مودوعاتی است که در نهج

البالغه در مورد رقوق فردی و اجتماعی مردم سخنان نهج 26آن رضرت در یطبه 

پردازند. یعنی تقابل رهبری و مردم میکنند و در آن به بیان رقوق مگرانقدری بیان می

چنی  نیست که بعضی تنها بر عهده دیگران رقوقی داشته باشند، بدون اینده یود تعهدی 

موارد مطرم شده الگوی تمام و کمال توسعه پایدار  (.119: 1379داشته باشند  )مهاجری، 

امعه و رقوق و مبانی نظری غنی اسالم در زمینه اداره ج در روزه اجتماعی هستند که

 دهند.تدالیف افراد را به ما نشان می

مندی از عدالت و ایجاد مساوات در جامعه به معنای بهرهبا عنایت به موارد مطرم شده      

رها شدن مردم از مسؤولیتها و تدالیفشان نیست، بلده آنچه مهم است مسؤولیتپذیری افراد 

دهند. اصل و آبادانی جامعه یود انجام میجامعه در قبال تدالیفی است که برای پیشرفت 
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مسؤولیت پذیری و برعهده گرفت  تدالیف ناشی از اعتماد عمومی به نظام سیاسی و یا 

فرد فرد  .وجود اعتماد در میان شهروندان است که میتواند نتابج مثبتی در پی داشته باشد

سایر افراد جامعه اعضای جامعه همچنان که مسئول یود و زندگی یویشت  هستند مسئول 

« 1کلدمْ راعٍ وَ کلدمْ مَسْؤُولٌ عَ ْ رَعِیِتهِ »باشند، ای  همان مضمون ردیث شریفنیز می

باشد که از آراد جامعه اسالمی یواسته است تا در قبال دیگران (. می253: 1418)ثعالبی، 

ه فدر رفاه و هر فردی همانگونه که ب ،به همی  یاطرهایی را نیز بر عهده بگیرند. مسؤولیت

که ای   یوشبختی یود هست باید به فدر رفاه و یوشبختی سایر افراد جامعه نیز باشد

 مودوع در سایه امنیت اجتماعی پایدار و وجود اعتماد عمومی همه جانبه میسر است. 

 . توسعه پایدار زیست محیطی4-3
-مهم از یدی زیست، محیط و طبیعی منابع از محافظت اسالمی، هایآموزه دیدگاه از     

 با مسا ل، از ایپاره بیان در کریم قرآن .رودمی شمار به تولید عرصه در بویژه مسایل، تری 

 عنوان مثال در سوره به است. داشته باز زمی  در فساد گونه هر از فراگیر، و جامع نگاهی

 اصالم از پس زمی ، در« ارِهَاوَلَا ُتفْسِدُوا فِی الَْأرْضِ بَعَْد إِصْلَ» میفرماید : 85 آیه اعراف،

 .باشدمی زمی  در فساد مصادیق از زیست، محیط آالیاندن و منابع تخریر مدنید. فساد آن،

 طبیعی عوامل و انسان میان مسئوالنه رابطه ایجاد اسالم، محیطی زیست هایطرم بهتری  از

 دانسته است؛ مسئول ناتریوا و طبیعت برابر در را جامعه افراد تمام روایات، از بریی. است

اِتَّقُوا اللّه َ فی عِبادِهِ و بِالدِهِ فإنّدُم مَسؤولُونَ رّتى عِ   ":میفرمایند امیرمؤمنان)ع( چنانده

، هایااز یدا بترسید درباره بندگان او و سرزمی  " البِقاعِ و الَبها مِ، أطِیعُوا اللّه َ و ال تَعصُوهُ

از یدا اطاعت  ،می  و چارپایان نیز باید پاسخگو باشیدزیرا شما رتى نسبت به قطعه هاى ز

 زیست محیط سالمت رفظ سان، بدی  (167 یطبه البالغه، )نهج.کنید و نافرمانى او ندنید

 .شود می شمرده همگانی مسئولیت طبیعی، منابع و

                                                           
 «.دهند بازیواست یواهید شدهر کدام از شما مسئول هستید و درباره افرادی که به سخ  شما گوش می. »1
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پیرامون توسعه زیست محیطی، آیات و روایات متعددی دیده می شوند که می تواند به      

مستحدمی برای توسعه پایدار در اسالم شنایته شوند.  قواعد فقهیوان مبانی نظری و عن

می شوند و مانعی جهت رفاظت از محیط زیست اصول رفاظت از محیط زیست، باعث 

 هایی ازنمونه. قواعد مشخص هستنداز تخریر و تجاوز به محیط زیست با ودع  جلوگیری 

 است:قواعد زیست محیطی فقهی به شرم زیر 

 . قاعده الضرر4-3-1
شهرت دارد، به قاعده الدرر و الدرار فی السالم  اسالمی قاعده الدرر که در فقه     

-روایات متعدد، عقل و اجماع می است که از جمله سوره مبارکه بقره 233آیه منبعث از 

از  (292، 5،ج1375 کلینی،)جندب  ب  هروایات سمر مطرم شدهاز میان روایات . باشد

 از بوده و متواتران زمرهبیشتری بریوردار است. روایات سمره در  اهمیت و اثر شنایتی

 سند نیز موثوق است.  منظر اتقان

 مطرمدر میان فقهای شیعه  متفاوتی هایدیدگاه ،روایت فوق باره معنا و مفهوماما در     

ی دیگر از ید»در بیان عالمه شهید مرتضی مطهری آمده است: از جمله شده است که 

یاصیت تحرک و انطباق بخشیده و زنده و جاوید نگه می دارد ای   جهاتی که به ای  دی ،

است که یک سلسله قواعد و قوانی  در یود ای  دی  ودع شده که کار آنها کنترل و 

در رقیقت اسالم برای ای  قاعده ها نسبت به سایر قوانی  و  .تعدیل قوانی  دیگر است

در بررسی  اساسیندته  (122، 19،ج1380،مطهری)«قا ل شده استرق وتو  ،مقررات

رتی در استفاده  علت،به همی   . آن بر تمامی اردام و افعال است، ارجحیت قاعده الدرر

وی صارر ایتیار مطلق نیز،  فردیصوصی  تصرف و ایتیاراتفرد و در محدوده  ،شخصی

 کاربسترقوق محیط زیست نیز  . در روزهرا رعایت نماید رقوق یود بایستنیست و می

 استو ترک فعل و همچنی  قانونی  عملممنوعیت هرگونه  معنای الدرر بهفقهی قاعده 

 (1392 )ابراهیمی ساالری، باشددر پی داشته که اثرات مخرب محیط زیستی 
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 . قاعده اتالف4-3-2
 است و رتی  «م  اتلف مال الغیر فهو له دام »که در اصل برگرفته از  قاعده اتالف     

که مستند به روایت  ی استتنگاتنگی با قاعده الدرر نیز دارد از جمله قواعد ارتباط

 .مطرم شده است (126،نحل و194 ،)بقرهای از آیات یاصی نبوده و از مضمون مجموعه

شود، ولی از چنان شهرتی بریوردار است و هر چند ای  عبارت در کتر ردیثی دیده نمی

ماند و در ستفاده فقها قرار گرفته که در ردیث بودن آن تردیدی باقی نمیآن چنان مورد ا

 )ررعاملی،.بسیاری نصوص دیگر نیز کلماتی راکی از مضمون ای  جمله وجود دارد

زندگی افراد و  میاناتالف در روابط  (238-243، 18/ همان، ج 125-129، 13، ج1364

هت هر فعل و ترک فعلی که منجر به و محیط پیرامونشان راکم است. به همی  ج آنان

به طور یالصه  .تخریر محیط زیست گردد موجبات دمان فاعل آن را فراهم یواهدکرد

اگر فردی با رفتارهای یود  می توان ریث محیط زیستی قاعده اتالف را اینگونه بیان نمود:

 مدلف ،دشو عمومیباعث تخریر و اتالف سرمایه های طبیعی به طبیعت صدمه بزند و  یا 

به که وجود دارد ن کریم آیاتی آ. در قراقدام نمایدبه جبران یسارت  است که نسبت به

می پردازند که می تواند به عنوان به فساد و اتالف و تخریر زمی  و طبیعت  طور دقیق

 . از جمله: در نظر گرفته شوندمستند اردام محیط زیستی 

در زمی  پس از نظم و  ...ا فِی الْأَرِْض بَعْدَ إِصْلَارِهَاوَلَا ُتفْسِدُو... سوره اعراف:  85آیه  -

 اصالم آن به فساد برنخیزید. 

فساد در ...  ظََهرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا کَسََبتْ أَیْدِی النَّاسِسوره مبارکه روم:  41آیه  -

. ذیل آیات فوق عالمه یشدی و دریا به یاطر کارهایی که مردم انجام دادند آشدار شد

که ظاهر ای  دو آیه عام بوده و تمام انواع فساد را که نظام بشری  فرمایندمیطباطبا ی )ره( 

 . (56، 2،ج1377،طباطبایی)شوند باعث تهدید کره زمی  گردد را شامل می
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 . قاعده علی الید )ضمان ید(4-3-3
 دیگریبه  درر رساندنکه موجبات مسئولیت فردی است  دربرگیرندهقاعده فوق  معنای    

مستندات قاعده فوق سیره عقال، تسالم فقها، ادله ارترام مال مسلمانان . را فراهم آورده است

 نتایجاز ( 174، 1421، مصطفوی/  520، 1401،بجنوردی)و بریی روایات می باشد.

)ره( در  مشخص فقهی ای  قاعده در رفاظت از محیط زیست می توان به فتوای امام یمینی

است بر یالف مقررات دولت اسالمی  اشاره نمود که رابطه با مصرف بی رویه آب و برق

روی به نحو غیر متعارف زیاده. ایشان بیان کردند که از نظر ایشان موجر دمان می باشد و

)موسوی یمینی، ".ررام است و چنانچه موجر اتالف و درر باشد موجر دمان است

 تواند مستند بسیاری از قوانی  محیط زیستی ما قرار بگیرد.ی میای  فتو " (549، 1370

 . قاعده مصلحت4-4-4
می هر ردم شرعی  تر،به صورت دقیق می باشند و مصالح و مفاسد  رول محوراردام فقهی      

ای که فقها مقصود . مصالح پنج گانهباشندای مفسده دفعرسیدن به مصلحتی یا  بایست در راستای

 :مصالح دروریه نام دارند که شامل موارد زیر هستندنیل به آنها دانسته اند شرع را 

و  عقل ؛ مصلحت رفظنسل ؛ مصلحت رفظنفس مصلحت رفظ مصلحت رفظ دی ؛     

 . مال مصلحت رفظ

هستند که برای ریات انسانی و سعادت دنیوی و ایروی  ای  مصالح ازآن نظر دروری     

-باعث هرج و مرج و ایتالل در نظام اجتماعی انسانی می رآمد بوده و فقدان آنها،وی کا

ت بر همه چیز مقدم اسگردد؛ در ای  صورت با توجه به اهمیت ای  اصول، رفظ آنان 

گروه از اقسام  پنجمحیط زیستی در هر  اهداف (381-383، 1979، طباطبایی ردیم)

ریث مصالح هستند و از منظر فقهی بیان می الح اصلی و دروری هستند که همگی از مص

-بردار نبوده و بر تمامی اردام، برنامهآنده مصالح دروری به هیچ وجه تعطیل دم  شوند.

رو آنچه مصلحت مسلمی  را تهدید نماید )برای هستند. از همی  مقدمها، اصول و قواعد 

https://wikifeqh.ir/%D9%86%D9%81%D8%B3
https://wikifeqh.ir/%D9%86%D9%81%D8%B3
https://wikifeqh.ir/%D9%86%D8%B3%D9%84
https://wikifeqh.ir/%D9%86%D8%B3%D9%84
https://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84
https://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84
https://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A7%D9%84
https://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A7%D9%84
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لح عامه است )مانند بهبود بایست ممنوع شده و آنچه متضم  مصاسازی آبها( میمثال آلوده

 بایست انجام پذیرد.ودعیت کشاورزی برای رفاظت از یاک( می

مشدالت محیط زیستی و گسترش هرچه بیشتر ای  مشدالت باعث شده تا توجه یاصی      

، رویدرد جدیدی در ای  ریزیگذاری و برنامهقانوننسبت به آنان مبذول شود. به همی  دلیل 

دهنده آن است  بررسی اردام فقهی اسالم در زمینه محیط زیست نشان ه اند.زمینه در پیا گرفت

باشد؛ و از سوی دیگر رفتار انسان دارای ایتیار کامل نبوده و در برابر عمل یود مسئول می که

به ای  دلیل که  طبیعت اطراف وی پیچیده و همراه باع عدس العمل است، دارای شرایط انسان 

وَیَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّدُمْ ثَُمّ تُوبُوا إِلَیْهِ یُرْسِِل السَّمَاَء » ریم بیان شده است: یاصی است. در قرآن ک

 (52)هود، .« وَّتِدُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِی َ قُ عَلَیْدُمْ مِدَْرارًا وَیَزِْدکُمْ قُوَّةً إِلَى 

ات و روایات دیده می شود که هر در آیفهرستی از اردام زیست محیطی در نهایت اینده      

کدام در صورت رعایت و الگو قرار گرفت  می توانند زیربنای توسعه پایدار نظام اسالمی در روزه 

 ،غافر ).منع اسرافزیست محیطی شوند و قدرت نرم جامعه اسالمی را نیز افزایا دهند. از جمله: 

، 9،ج1375)کلینی،.طع دریتان ثمردارمنع ق(؛ 67 ،فرقان / 31 ،اعراف / 27 ،اسراء / 28و  43

)بقره، . منع تخریر کشتزارها(؛ 511، 5، ج1364)ررعاملی،. منع شدار برای سرگرمی؛ (264

آلوده کردن  جلوگیری از (؛ 65، 3،ج1375)کلینی،. منع آلوده کردن نهرها در زمان جنگ؛ (205

)صحفی، . یود اطرافحیط آلوده کردن م در زمینهانسان  ؛ ممانعت از (28، 5)همان، ج  .آب

؛ (10، 2، ج1424)دمیری، ریوانات.  زندگیتخریر النه و محل  ؛ جلوگیری از (75، 1379

. توصیه به دریتداری(؛ 41 ،روم /  85 ،اعراف ).تخریر محیط زیست پیشگیری و جلوگیری از

به  هتوصی(؛ 42، 17، ج1364)ررعاملی،. توصیه به آبیاری دریتان؛ (1384)محمدی ری شهری،

(. موارد مطرم شده همگی نشان از غنای باالی دی  اسالم و منابع فقهی 327)همان، اریاء موات.

در روزه توسعه پایدار محیط زیستی هستند که در صورت کاربردی شدن می توانند الگویی برای 

-های آینده میدیگران، مسیری برای تحقق عدالت میان نسل امروزی و رراست از میراث نسل
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د. در ای  صورت الگوی توسعه پایدار محیط زیستی در منابع فقهی، مقدمه ای برای قدرت نرم شو

 جامعه اسالمی در روزه های دایلی، منطقه ای و بی  المللی است. 

 

 نتیجه گیری 

های سیاسی و اجتماعی است که های مهم نظامایجاد نظام قدرت نرم از جمله دغدغه     

ختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نمود پیدا کرده است. های مامروزه در زمینه

های ها برای الگو شدن و ایجاد قدرت نرم توسط نظامها و جهانی شدن، رقابتعصر رسانه

سیاسی را شدت بخشیده است. از ای  جهت، استخراج و کاربست بنیان های نظری توسعه 

ندی از اصول و قواعد علمی و همچنی  مپایدار از جمله مواردی است که در صورت بهره

تواند نقا مهمی در ایجاد قدرت نرم داشته باشد. بررسی رادر توجه به سعادت انسانی می

نشان داده است که اصول مطرم شده در روزه توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و توسعه 

نه از منابع و محیط زیستی در اسالم بر محوریت کرامت انسانی، بهره مندی معقول و عادال

همچنی  اعتدال در مصرف بنا شده است. از جمله در صورت توسعه پایدار همه جانبه در 

و امنیت، استقالل رفظ  ، ایجاد رفاه عمومی، فقرزدایی، عدالت اجتماعی و اقتصادیاسالم، 

، توسعه محیط زیست عزّت جامعه اسالمی، هاگونه شدن انسانتعالی و الهیافزایا تولید، 

شوند که یود باعث مندی معقول از منابع سرزمینی به عنوان اصولی اساسی مطرم میبهره و

-شود که مهمتبدیل شدن جامعه اسالمی به عنوان الگویی برای دایل، منطقه و جهان می

تری  نتایج آن نیز جلر و جذب نظرات دیگران، نفوذ فرهنگی و اید ولومیدی در میان 

باشد. در الگوی تجربه شده در جامعه اسالمی برای سایر جوامع می سایر جوامع و استفاده از

تواند به عنوان شایصه قدرت نرم در نظر ای  صورت توسعه پایدار در ابعاد مختلف آن می

 و انسان باید چیز همه از بیا پایدار، توسعه مفاهیم تبیی  میان گرفته شود. همچنی  در

و  انسانی ارزش های و سیمای انسان تعیی  اگر. یردگ قرار محور انسانی، واالی ارزش های

 از تعریفی هر دیگر گیرد، قرار توسعه الگوهای سرلوره در انسان نمودن سعادتمند هدف
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. بود نخواهد کافی باشد، مدیریتی یا زیست محیطی اجتماعی، اقتصادی، صرفا که توسعه

 و انسانی زندگی اهداف از ار تریوسیع دیدگاه باید اقتصادی توسعه شرایط برای ای  در

رو، از ای  .بدهد رهنمون توسعه الگوی کردن فرموله برای و کند ارا ه انسانی هایتالش

توان گفت اسالم دینی است که در روند تاریخی رضور یویا، چنان عمل نمود که می

سعه، اسالم نه تنها مانع توسعه نبوده، بلده سرشار از عناصری است که به عنوان عامل تو

 .کنندعمل می
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