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  توسعة پايدار و تبذير در اقتصاد اخالق 
  1بيژن بيدآباد

  چكيده

در . داردقرار بشر حاضر تحت عنوان توسعه پايدار مد نظر مجدداً مباحث اقتصاد اخالق از  تبذير يا اضافه مصرف
ت ديگر يابد و به عبار كه با افزايش سرانه مصرف اثرات وارده بر محيط زيست افزايش ميشود  داده ميمجموع نشان 

حقوق ديگران  تجاوز بهبه نوعي در شرايط جهاني مفهوم تبذير . يابد كاهش ميسياره زمين ظرفيت پذيرش محيط زيست 
نيز در حيطة تعريف جرم المللي  با تدوين مقررات مربوطه در سطح ملي و بينرا  آنتوان  نه تنها مذموم بلكه ميرا دارد و 
   .نمايد و منافع ديگران را دچار مخاطره مي گاهزيست ،زيرا مبذر براي نفع خود. وارد كرد

هاي بعد  نسل ومين شود أنيازهاي بشر حاضر تكه اي  منابع به گونهاز الگويي براي استفاده  بعنوان توسعه پايدار
ه توجه ب رغم اين مفهوم علي .شود كه منطبق با مذموم بودن تبذير در اقتصاد اخالق است مطرح مي دچار مضيقه نشوند

هاي  حيات در زمينه هاي شيوهو تنوع فرهنگي  ،اجتماعي -سياسيهاي  و حوزهپايداري محيط زيست، اقتصاد، هاي  زمينه
اي نيز به  اشارهمحصوالت توليد زنجيره با توجه به  .دهد را نيز مد نظر قرار ميروشنفكري، احساسي، اخالقي و روحي 

يندهاي صنعتي را آفرتبديل اكولوژي صنعتي . وژي صنعتي مطرح استدر مبحث اكولشود كه  ميمبحث تبذير در توليد 
يند توليد آامل توليد وارد فرومنابع مجدداً بعنوان عكه ضايعات بشكل  كند توصيه مياز خطي به سيستمهايي حلقوي 

  .ندهستاز مباحث مرتبط با تبذير در توليد  زني تر توليد پاكو فناوري پاك و قوانين مرتبط با آن  .شوند

  

  مقدمه

اجتماعي كه بشر امروز سرفصل سياستهاي راهبردي خود قرار داده از هزاران سال -بسياري از مباحث اقتصادي
منجمله . اند اي خود فرموده قواعد تشريعي و توضيحي و توصيه الباليها را در  پيش مطرح بوده و حكماء الهي اين آموزه

اواخر قرن  ازالمللي  ر اشاره كرد كه از مسائل مطروحه بشر در مجامع بينتوان به مبحث توسعه پايدا مي از اين مباحث
مطرح شده است ولي مفاهيم آن در مباحث آن در قرن بيستم مدرن و اين مبحث هرچند به شكل نظري  .استگذشته 

ير است به معني منجمله از اين مباحث تبذ. شده استاين مفاهيم كالسيك توجه  و كمتر بهگيرد  اقتصاد اخالق قرار مي
اين مفهوم از لحاظ كلي منطبق با مصرف گرايي و اقتصاد مصرفي در سطح ملي است ولي . زياده روي در مصرف
ميتوان آنرا  2اند كشاند كه در مثالي كه فرموده مي المللي و اقتصاد جهاني مفاهيم خاصي را به ذهن كاربرد آن در سطح بين
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زنند كه وقتي  كردند و در اين ارتباط مثال ميكروب را مي اشتند بهتر زندگي مياگر حيوانات عقل د: لمس نمودبوضوح 
كنيم از بدن ما كه مانند كرة زمين براي اوست ميخورد  كند و همانند ما كه در زمين زندگي مي وارد بدن شد زندگي مي

اول بدن  .ي ثابت شده در پزشكي استها در بدن انسان از پديدهبا انسان اكتريها بهمزيستي بسياري از . كند و زندگي مي
بدين صورت كه براي مثال بسياري . كند خورد و انسان هم همراه با او زندگي مي كند و او غذايش را مي او را تحمل مي

وجود سالمت بلكه حيات انسان بسته به و  از باكتريهاي دستگاه گوارش عامل تخمير و هضم غذا و عمل گوارشند
رفتار . ميرد ميرد و خود او هم مي خورد كه بدن مي كند و از اين بدن مي ميكروب آنقدر افراط ميولي كم كم . آنهاست

گوييم حيوان عقل ندارد، ما كه عقل داريم نبايد كاري كنيم كه زندگي خود را  ما مي. اين ميكروبها هم مثل رفتار ماست
كه خداوند  بخوريد و بياشاميد و اسراف مكنيد: ندا بزرگان در همه اين موارد دستورالعملهايي فرموده. تباه كنيم

شود و عمر خودش هم ضايع  كند كه نعمات الهي ضايع مي يعني آنقدر مصرف مي... . اسرافكاران را دوست ندارد
   ...شود به اين جهت فرمودند اسراف نكنيد  مي

 از زمين عمالً سبب نابودي زمين مصرف بيش از اندازه. رانه بشر از زمين استاستفاده مبذّ ،مشابه اين تمثيل
اين تمثيل اخالقي كه در حيطة مباحث اقتصاد . گيرند گردد و الجرم ساكنان آن نيز در معرض تلف شدن قرار مي مي

تحت عنوان توسعه پايدار مد نظر اقتصاددانان و گذشته نظريات مطرح شده در اواخر قرن  گيرد در مي اخالق جاي
اقتصاد « 4»اقتصاد اكولوژيك« 3»ضد مصرف«نهضتهايي نظير . سائل اجتماعي قرار گرفتكارشناسان محيط زيست و م

   .اند هاي اخير نيز در اين راستا بوده در دهه 6»فريگانيسم«و  5»سبز

در اقتصاد است كه با توجه به رعايت اصول اخالقي به قديمي اقتصاد اخالق به عنواني نامي نو از مباحث ارزشي 
هاي اقتصادي در اين است كه تنها نبايد  هدف بررسي راستادر اين . پردازد ي اقتصاد و رفتار اقتصادي ميها تحليل پديده
بلكه بايد اصول ارزشي . را صرفاً مادي و بدون مالحظات ارزشي و اخالقي تحليل كرد و سمت و سو داد يمسائل اقتصاد

اي تجزيه تحليل نمود كه منافع فرد و  اد و مسائل را به گونهاخالق انساني را در راستاي مسائل اقتصادي مد نظر قرار د
اين نگاه به مسائل اقتصادي دو بعد مادي و . جامعه با مالحظات ماديات و معنويات انساني هردو مد نظر قرار داشته باشد

هاي فردي و اجتماعي در جهت  سازد و اين دو نگاه را با زمينه معنوي انسان را در رابطه با اقتصاد بطور همزمان مطرح مي
سنجد كه برخالف نگاه مادي به اقتصاد جامعتر است و ضمن قبول قوانين علمي اقتصاد  بررسي رفتار فرد و اجتماع مي

  .  اي وسيعتر از ماديات صرف دارد سعي بر يافتن رفاه مادي و معنوي انسان در دامنه

  وسعة پايدارت

فاده و مصرف منابع جهت حصول نيازهاي بشر و همزمان حفظ محيط طبيعي توسعه پايدار الگويي است براي است

                                                                                                                                                                                         
http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87-01-25-sobhe-eshanbeh-aghl.mp3 
3 Anticonsumption  
4 Ecological economics 
5 Green economics 
6 Freeganism  
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. 7باشند بلكه در آينده نامتنهي نيز بتوان آنها را تاًمين نمود ءاي كه نيازهاي بشر نه تنها در زمان حاضر قابل احصا به گونه
  .هاي بعد دچار مضيقه نشوند مين شود كه نسلأاي نيازهاي بشر حاضر ت يعني به گونه

شود كه مصرف پايدار و توليد پايدار از  هاي مختلفي مطرح مي بطوركلي مباحث توسعه پايدار در زمينه
توليد و مصرف پايدار استفاده از كاالها و خدمات در جهت نيازهاي اساسي و بهبود   8.ترين مباحث آنهاست عمده

ها را در طول عمر  و توليد ضايعات و آاليندهكيفيت زندگي است و مادامي كه استفاده از منابع طبيعي و مواد سمي 
توليد و مصرف پايدار فعاليتهاي اقتصادي، دولت،  9.هاي بعدي را نيز به مخاطره نياندازد كند احتياجات نسل حداقل مي

هاي محيطي را در توليد كارا و بكارگيري منابع طبيعي، حداقل سازي  گيرد تا كيفيت جوامع و خانوارها را دربر مي
تاكيد توليد پايدار در سمت عرضه معادله قرار دارد و  10.يعات، و بهينه سازي محصوالت و خدمات مد نظر قرار دهندضا

. بر بهبود عملكرد محيط زيستي بخشهاي اصلي اقتصاد نظير كشاورزي، انرژي، صنعت، توريسم و حمل و نقل تاكيد دارد
اينكه كاالها و خدمات بايد احتياجات اصلي را پاسخگو باشند و مصرف پايدار اشاره به سمت تقاضا دارد و بر چگونگي 

اي تحويل  به عبارتي خوراك و بهداشت، سرپناه، پوشاك، استراحت و تالش به گونه. كيفيت زندگي را بهبود دهند
مصرف پايدار به معني بهبود كيفيت مصرف نسل در حالي كه  11.شوند كه بار بر ظرفيت حمل زمين را كاهش دهند

سازي مصرف با توجه به حفظ خدمات و كيفيت منابع  چنين مفهومي از مصرف نيازمند بهينه. هاي آتي است اضر و نسلح
  12.باشد و محيط زيست در طول زمان مي

اجتماعي تشكيل  -توسعه پايدار از سه بخش عمده، پايداري محيط زيست، پايداري اقتصادي، پايداري سياسي
 13.باشد مي 2005تصميمات اتخاذ شده در سازمان بهداشت جهاني در سال  ازر به ابعاد اخير تعميم توسعه پايدا. گردد مي

همانطور «: است كهآمده در اين اعالميه . كشاند مفهوم توسعه پايدار را نيز به حيطه فرهنگ مي 14اعالميه تنوع فرهنگي
اين اعالميه در تكميل تعريف توسعه . »استكه تنوع زيستي براي طبيعت الزم است تنوع فرهنگي براي بشريت نيز الزم 

هاي  تر در زمينه از بنيانهاي توسعه تنها رشد اقتصادي نيست بلكه شيوه حصول حياتي رضايتبخش« :كند مي تصريحپايدار 
  .  »باشد روشنفكري، احساسي، اخالقي و روحي مي

ات زندگي انساني را كه بر جهميع داند كه چگونگي توسعه ج پايداري را فرآيندي مي 15تر هاسنا بطور عمومي
                                                            

  : اين تعريف از گزارش زير اخذ شده است - 7
Report of the world commission on environment and development, United Nations General Assembly Resolution 42/187, 11 
December 1987, retrieved: 2007-04-12.  
"Meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs". 
8 - http://www.iisd.org/susprod/principles.htm 
9 - Symposium: Sustainable Consumption. Oslo, Norway; 19-20 January 1994. 
10 - Edwin G. Falkman, Waste Management International. Sustainable Production and Consumption: A Business 
Perspective. WBCSD, n.d. 
11 - Nick Robins, Sarah Roberts, Changing Consumption and Production Patterns: Unlocking Trade Opportunities. 
International Institute for Environment and Development and UN Department of Policy Coordination and Sustainable 
Development, 1997. 
12 - Dr. Emil Salim, The challenge of sustainable consumption as seen from the South. In Symposium: Sustainable 
Consumption. Oslo, Norway; 19-20 January 1994. 
13 Word summit outcome document, World Health Organization, 1 September 2005.  
14 The Universal Declaration on Cultural Diversity, UNESCO, 2001. 
15 Hasna, A.M., 2007, Dimensions of sustainability, Journal of Engineering for Sustainable Development: Energy 
Environment and Health 2 (1):47-57 retrieved on 2008-04-20. 
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موافقان . بطور كلي متفاوت از توسعه پايدار است 16»توسعه سبز«مفهوم  .دهد د را مد نظر قرار مينگذار معاش او اثر مي
دهند كه از لحاظ ديدگاه  توسعه سبز پايداري محيط زيست را بر مالحظات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ترجيح مي

به هر حال عليرغم . باشد ري به هدف توسعه پايدار در طول حيات آتي بشر در سياره زمين ميگسويه نتوسعه پايدار يك 
بخش توسعه  19»زيست محوري«و  18»انسان محوري«نسبت به توسعه پايدار به ويژه در ارتباط با  17نظرات مكاتب مختلف

   :دهد ر قرار ميتوسعه پايدار مد نظ ةهاي زير را براي حيط زمينه 20پايدار سازمان ملل

  كشاورزي
  جوي  

  تنوع زيستي 
  بيوتكنولوژي
  ظرفيت سازي

  تحوالت اقليمي
  الگوهاي توليد و مصرف

  كساليشصحرازدايي و خ
  كاهش و مديريت باليا

  آموزش و آگاهي
  انرژي
  ماليه

  جنگلداري
  آب پاك
  بهداشت

  نزاع انساني
  ها نماگر

  صنعت 
  اطالعات تصميم گيري و مشاركت 

  ارچهتصميمات يكپ
  حقوق بين الملل

  همكاري بين المللي براي توانا سازي محيط زيست 
  اديهترتيبات ن

  مديريت زمين
  اي اصليههوگر

  كوهها
  استراتژيهاي توسعه پايدار ملي

  درياها و اقيانوسها
  فقر 

  فاضالب
  علم

  سندروم مرگ و مير ناگهاني اطفال
  توريسم پايدار

  تكنولوژي
  مواد شيميايي سمي

  ط زيستتجارت و محي
  حمل و نقل

  هاي خطرناك زباله
  هاي راديواكتيو زباله
  هاي جامد  زباله
  آب 

                                                            
16 Green development.  
17 Center for Sustainable Global Enterprise, Cornell University. 
 Erb Institute for Global Enterprise, University of Michigan.    
18 Anthropocentrism 
19 Ecocentrism 
20 United Nations division for Sustainable Development. Documents: Sustainable Development Issues. Retrieved 2007-05-
12.  
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ها و  ريكمترا براي پايش پايداري تحت عناوين  يدر دهه گذشته سازمانهاي مختلف تالش كردند تا معيارهاي
است و حتي اجراي اصول بسياري بر اين باورند كه مفاهيم توسعه پايدار مخالف رشد . شاخصها ي پايداري مطرح نمايند

  21.انندد هاي قبل مي توسعه پايدار را برگرداندن بشر به سبك زندگي در دوران

  پذيرشظرفيت 

يكي از مسائلي كه در ارتباط با توسعه پايدار مطرح است ظرفيت حمل يا ظرفيت برد يا ظرفيت پذيرش زمين 
يك اكوسيستم برابر با ميزان جمعيت  پذيرشظرفيت  .دنباش مي »carrying capacity«باشد كه همه ترجمه عبارت  مي

قابل حمايت از يك ارگانيسم در چارچوب اكوسيستم مورد نظر از لحاظ مختلف نظير، غذا، مسكن،آب، نور خورشيد، 
. شود الب، بهداشت و غيره نيز به آن اضافه ميضبراي جمعيت انساني متغيرهاي ديگري نظير فا. هوا، و ساير نيازهاست

نرخ مرگ و مير  ارگانيسم مربوطه افزايش  يابد غالباً نرخ تولد كاهش و چگالي جمعيت يك اكوسيستم افزايش ميوقتي 
بايد اين رشد طبيعي را براي جمعيت اكوسيستم  پذيرشنام دارد كه ظرفيت  »رشد طبيعي«تفاوت اين دو نرخ . يابد مي

تر از آن جمعيت افزايش  يابد و پايين سيستم كاهش ميجمعيت اكو ،باالتر از ظرفيت پذيرش. مورد نظر حمايت كند
يعني ممكن است جمعيت ساكن از يك نوع . استثناهايي نيز ممكن است مشاهده شود كه غالباً موقتي است 22.يابد مي

. شود بيش از ظرفيت پذيرش باشد ولي اين سكونت پايدار نيست و بعد از مدتي دچار كاهش جمعيت مي گونه حياتي
كند كه افزايش يك نوع  ده يك قاعده بسيار منظمي را براي تنظيم رشد ساكنين يك اكوسيستم ايجاد مياين پدي

مسائلي گردد كه نه تنها  الزاماً جمعيت همان نوع را كاهش بلكه تعادل در جمعيت ديگر انواع را نيز  تواند سبب ايجاد مي
  .ير دهديتغ

دهد كه چگونه در شرايط منابع محدود جمعيت  نشان مي 23اولتر-هاي خاصي معادله معروف لوتكا براي گونه
تر است زيرا انسان معموالً اقدام به تغيير شكل منابع  رابطه انسان و محيط زيست بسيار پيچيده. شوند ساكن دچار قحطي مي

طرف  موجود در اطراف خود نموده و از منابع فراوان منابع كمياب را كه عامل كاهش جمعيت است استحصال و از
  IPATبه هر حال عليرغم اين موضوع معادله ساده . نمايد كمتر مينيز مرگ و مير را  اردهاي علمي مو ديگر با شيوه

  : ظرفيت پذيرش را به شكل زير بيان كرده است

   I = P . A . T  
I    اثرات وارده بر محيط زيست ناشي از مصرف     

 P  تعداد نفوس  
A  اثر مصرف سرانه  
T نولوژيعامل تك  

                                                            
 ?Temple (1992) What is sustainable development : كنيد به نگاه -  21
  :نگاه كنيد به - 22

Sayre, N.F.2008, The genesis history, and limits of carrying capacity, Annals of the Association of American geographers 98 
(1), pp.120-134. 
23 Lotka-Volterra 
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دهد كه با افزايش سرانه مصرف  قوي زيادي را داراست ولي در مجموع نشان ميفروض اين معادله هر چند 
هر چند . دهد يابد و به عبارت ديگر ظرفيت پذيرش محيط زيست را كاهش مي اثرات وارده بر محيط زيست افزايش مي

را پذيرش تا به حال رشد جمعيت و بحران ظرفيت  24وسم اجتماعي و جمعيت شناسان از زمان مالتوبسياري از علماي عل
 21اين موضوع را به عنوان يك خطر عظيم جهاني براي قرن  25رم حتي كلوپ .اي مطرح كردند بصورت نگران كننده

يد تواند شرايط بهبود تول ولي بسياري ديگر از دانشمندان معتقدند كه انسان با تغيير و بهبود تكنولوژي مي 26بيني نمود پيش
اشاره كرد  27اقتصاددان دانماركي استر بوزرآب اتيتوان به نظر منجمله مي .غذا و ظرفيت پذيرش زمين را افزايش دهد

منطبق ) ص(حديث منقول از پيامبر اكرم يند تطبيق از لحاظ عقاليي با آفر. معروف است 28»فرايند تطبيق«كه تحت عنوان 
يعني بر خالف نظريه مالتوس كه تنگ نظرانه است  29.ثير نسل بشر داردتناكح و تناسل و تك دياداست كه تاكيد بر از

بيند بلكه تاكيد بر افزايش  يند تطبيق، نه تنها مانعي براي افزايش جمعيت انساني نميآبه همان دليل فر )ص(رسول گرامي 
 .د را حل خواهند كردخوو مشكالت  ئلازيرا عقول متولد شده خود دست به دست يكديگر داده و مس .جمعيت نيز دارد

ولي با . شود كه توان پيدا كردن راه حل براي زندگي خود و هم ديگران را دارد زيرا با هر تولد يك عقل نيز متولد مي
توان دريافت كه در شرايط  مي  IPATبه راحتي از معادله. اين وجود اين موضوع نافي نفي تبذير در اقتصاد اخالق نيست

با تبذير تشديد ) A(شود زيرا اثر مصرف سرانه  تشديد مي) I ( محيط زيست ناشي از مصرف تبذير اثرات وارده بر 
كه تمام متغيرها ثابت  ايستاي تطبيقيبه عبارت ديگر در شرايط . كند نتيجتاً ظرفيت پذيرش زمين را كم مي و گردد مي

به ) A(د، افزايش اثر مصرف سرانه نر نكنتغيي) T(و عامل تكنولوژي ) P(يعني تعداد نفوس ) Ceteris Paribus(باشند 
  . كند را زياد مي) I(رده بر محيط زيست ناشي از مصرف اصورت متناسب اثرات و

  در قرآن تبذير

تبذير حالت خاص و  ،راف به كليه اعمال و رفتار انسانساسراف و قابليت تعميم مفهوم ا يت كلمهعلي رغم جامع
تبذير به معناي پراكنده كردن و اصل آن : 30نويسد مي تبذير راغب اصفهاني در تعريف. بيشتر مفهوم اقتصادي دارد

كردن مال از روي  طبرسي تبذير را پراكنده .رود دن بذر است و براي هر كسي كه مالش را ضايع كند به كار مييپاش
و ضايع كردن است ولي ند و ريشه آن پاشيدن بذر است با اين فرق كه تبذير پراكندن همراه با فاسد ك اسراف معني مي

حقّ خويشاوند و مسكين و «: فرمايد در سورة اسراء خداوند دربارة تبذير مي 31.اگر به گونه اصالح باشد تبذير نيست
در  32».كاران با شياطين برادرند و شيطان نسبت به پروردگارش ناسپاس بود اسراف. مكن تبذيرمانده را اداكن و هيچ  راه

                                                            
24 Thomas Malthus (1798). An essay on the principle of population.   
25 The Club of Rome, Limits to growth (1972). 
26 Paul R. Ehrlich (1968). Population bomb.  
27 Ester Boserup (1965), The conditions of agricultural growth, Allen Unwin. Revised and reprinted in population and 
technology, Blackwell 1980.  
28 Adaptation process.  

  تناكحوا تناسلوا تكثروا فإين أباهي بكم األمم يوم القيامة ولو بالسقط - 29
التبذير و التفريق و أصله القاء البذر و طرحُه فاستعير لکل : ذيل ماده بذر. راغب اصفهاني معجم مفردات الفاظ القرآن انتشارات دارالفكر -  30

  .ملا له، فتبذير البذر تضييع فی الظاهر ملن مل يعرف مآل مايلقيهمضيع 
  .سوره اسراء 26ذيل آيه  410ص 6طبرسي مجمع البيان، ج -  31
يَن كاُنوا إِْخوانَ الشَّياِطنيِ َو كانَ الشَّْيطانُ إِنَّ الُْمَبذِّرِ. َحقَُّه َو الِْمْسِكَني َو اْبَن السَّبِيلِ َو ال ُتَبذِّْر َتْبِذيراً  َو آِت ذَا الْقُْرىب ،26-27سورة اسرا، آيات  - 32
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مقصود از تبذير  َو ال ُتَبذِّْر َتْبِذيراً« 33:اند فرمودهدر تفسير بيان السعاده في مقامات العباده ن آيه تفسير تبذير در شرح همي
باشد و اگر در پرداخت حقوق مستحقين امر شده، از تبذير  بخشش به غيرمستحق يا بخشش به مستحق بيش از حقّش مي

اوست كه اسراف است در اين آيه نهي شده است، چون دادن مال كه دادن بر غيرمستحق يا دادن به مستحق زياده از حقّ 
گيرد، و  پس تبذير اعم از اسراف است اگرچه گاهي هم در مقابل آن قرار مي. است) روي ميانه(بدون تبذير همان اقتصاد 

ي حقوق است، لذا به همان ادا) تنگ چشمي(چون امر به اداي حقوق در مفهوم مخالف آن مستلزم نهي از خودداري 
از آن رو كه ادا كردن حق اختصاص به مال صوري و به خويشان صوري . اكتفا كرد و صريحاً از اسراف كردن نهي نمود

شود، از نبي ص وارد شده كه  ندارد، بلكه عموم ساير حقوق و جميع خويشاوندان در عالم كبير و صغير را شامل مي
يا آيا در وضو : اي سعد چيست اين اسراف؟ عرض كرد : فرمود گذشت كه مشغول وضو گرفتن بود، روزي بر سعد مي

آيا در : و از امام صادق ع وارد شده است كه پرسيده شد. بلي، اگرچه پيش چشمة جاري باشي: هم اسراف است؟ فرمود
دار بلي و سرّ مطلب اين است كه هرگاه شخصي پيش چشمة جاري باشد ولي بيش از آن مق: شود؟ فرمود حالل تبذير مي

اين استعمال قوا و توجه به قواي محرّكه بدون استحقاق . كه واجب و مستحب است قواي خود را به كار اندازد
خالصة آنچه كه از اخبار، با همة اختالفهاي . تبذير است اگرچه اسراف و تبذير آب در اين جا مطرح نباشد) ضرورت(

يا علم يا حكمت عرض و جاه يا نيروي قوا، يا انفاق بر نفس و  انفاق مال يا كالم: شود اين است كه موجود مستفاد مي
در عين حال . خواهد باشد قواي آن به مقدار خواست، بدون التفات به امر خدا و امتثال امر او تبذير است، هرچه كه مي

اند  و لذا ذكر كرده. هد باشدخوا است هرچه مي) روي ميانه(ها اگر با توجه به امر خدا و امتثال امر او باشد اقتصاد  همة اين
تبذيركنندگان و كساني كه إِنَّ الُْمَبذِّرِيَن . شود كه اگر همة دنيا را يك لقمه قرار دهي و مؤمني را اطعام نمايي اسراف نمي

را كه انفاق وقتي زي. اند برادران شياطين بودهكاُنوا إِْخوانَ الشَّياِطنيِ كنند،  در غير اطاعت خدا و با غفلت از امر او انفاق مي
شود كه شيطان در كمين بنده نشسته و منتظر غفلت او از امر خدا است، پس در آن  كه به امر خدا نباشد به امر شيطان مي

َو كانَ الشَّْيطانُ ِلَربِِّه . كند راند همانطور كه بر شياطين خودش حكومت مي كند و بر او حكم مي حال در او تصرّف مي
ورزد، و مبذّر منفقي است كه بدون  يان علّت است، يعني شيطان نسبت به پروردگارش بسيار كفر ميعطف به بكَفُوراً 

  ».التفات به امر خدا نسبت به پروردگارش كفور است پس او در كفر ورزيدن به پروردگارش برادر شيطان است

ه كه موارد زير از جمله آياتي را در آيات زيادي مذموم دانست قرآن كريم تبذير به مفهوم مصرف بيش از اندازه
ن و كشتزارها كه ميوة بكه باغهاي داربست زده و بدون داربست و خرماو اوست « :اند است كه در منع تبذير نازل گرديده

هاي آن، چون ميوه آورد، بخوريد و حق خدا را روز  از ميوه. ار همگون و ناهمگون آفريدانآنها متفاوت است و زيتون و 
د كه او اسراف ريبخوريد و بياشاميد و از حد نگذ«و  34.»د و اسراف مكنيد كه خدا مسرفان را دوست نداردبرداشت بدهي

دو معتدل  راف كنند و نه بخل ورزند و ميان اينسكنند نه ا مي و كسانيكه چون خرج«و  35.»دارد كنندگان را دوست نمي

                                                                                                                                                                                         

  .ِلَربِِّه كَفُوراً
 .260-263، صص 8بيان السعاده في مقامات العباده، ترجمه، جلد  - 33
ْخَتِلفًا أُكُلُُه َوالزَّْيُتونَ َوالرُّمَّانَ ُمَتَشابًِها َوغَْيَر ُمَتَشابٍِه َوُهَو الَِّذي أَنَشأَ َجنَّاٍت مَّْعُروَشاٍت َوغَْيَر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخلَ َوالزَّْرَع ُم .141ه سورة انعام، آي -  ٣٤

  كُلُواْ ِمن ثََمرِِه إِذَا أَثَْمَر َوآُتواْ َحقَُّه َيْوَم َحَصاِدِه َوالَ ُتْسرِفُواْ إِنَُّه الَ ُيِحبُّ الُْمْسرِِفَني
  . ُتْسرِفُوا إنَُّه الَ ُيِحبُّ املُسرِِفَنيَوكُلُوا َو اْشَرُبوا َوالَ .31سورة اعراف، آيه  -  ٣٥
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 در آيه ديگر .37»ديكنند اطاعت مكن نمي كنند و اصالح مي و فرمان اسراف كاران را كه در اين زمين فساد«و  .36»باشند
د كه غضب من بر شما يده روي مكنايم بخوريد و در آن زيدقرار دا روزي شماما از چيزهاي پاكيزه اي كه «: 38فرمايد مي
طغي «« :39فرمايند مي در مفهوم طغيان در اين آيه .»كند هالك شده استحلول ر كه غضب من بر او هشود و  مي مباح
يعني از اندازه تجاوز كرد و در كفر بلند گشت و » منع«از » طغي يطغي«و » نصر«از » طغي يطغو«و » علم«باب از  »يطغي

معاني به خروج از تسليم در برابر عقل خارجي يا داخلي  ةو هم. علو پيدا كرد و در معاصي و ظلم اسراف كرد
در آنچه بر شما روزي كرديم از حدي كه خدا تعيين كرده است تجاوز اين است كه  »التطغوا فيه«و معناي . گردد برمي

بر آن و شكر بر آن به اين كه در و تسميه نكنيد، از مقدار خوردن و جهت تحصيل مأكول و آداب خوردن و غايات آن 
ا به غير ذكر ت يا زياد خوردن، يا اطعام به كسي كه اهل نيست ين مأكوالودرنگارنگ بيا  ،شودبنعمت مالحظه منعم 

 ،است يا به علّت خوردن، تجاوز از حد نكنيد »کلوا«گردد، كه در  يا در خوردن تجاوز نكنيد كه ضمير به اكل برمي ،خدا
   ».، يا در حالي كه شما در بين آنچه كه ما روزي كرديم ثابتيد يا در خوردنبه شما روزي كرديمما يا به سبب آنچه كه 

  و توسعة پايدار تبذير

نيز گفته » ريخت و پاش«و در اصطالح عاميانه  40»اضافه مصرف«امروزي به اقتصادي هاي متداول  ر در واژهتبذي
اي  به گونه .عد تطبيقي در بين كشورها قابل اهميت استاين موضوع از باقتصاد از لحاظ مصرف در سطح كالن . شود مي

مصرف سرانه در يك كشور بسيار باال  ،مناطق مختلفكه عليرغم وضعيتهاي مشابه از لحاظ يكساني چگالي جمعيت در 
مريكا قابل مقايسه است و جمعيت آبراي مثال چين از لحاظ مساحت با اياالت متحده . و در كشور ديگر پائين است

به عبارت ديگر چين . مريكا حدود نه برابر چين استآآمريكا خمس جمعيت چين است ولي مصرف سرانه انرژي در 
اضافه مصرف انرژي يكي از مسائل مهم در . بيشتر مصرفي معادل نصف مصرف انرژي آمريكا را دارد عليرغم جمعيت

م شدن زمين و غيره را دارد كه مثال ذكر شده نشاندهنده رحيطه مشكالت اساسي در سطوح ملي و جهاني از لحاظ گ
براي مثال . تواند تلقي شود ز ميوق ديگران نيحقاينست كه اضافه مصرف به نوعي در شرايط جهاني مفهوم اجحاف 

عي را به ساير ساكنين كره واضافه مصرف انرژي در آمريكا منجر به گرم شدن زمين گشته و اين موضوع خسارتهاي متن
  .آورد زمين وارد مي

و مشابه نيز از موارد اضافه  42و مدگرايي 41هاي بجامانده از مصرف، مصرف تقليدي مواردي نظير ايجاد زباله
اين موارد بقدري گسترده است كه حتي برخي . گيرند باشند كه از لحاظ طبقه بندي در زمره تبذير قرار مي يمصرف م
هاي تزئيني و حتي نورافشاني را نيز در رديف اين موارد  اند چراغاني المللي كه به اضافه مصرف پرداخته متون بين

                                                            
  .ًَوالَِّذيَن إِذَا أَْنفَقُوا لَْم ُيْسرِفُوا َولَْم َيقُْتُروا َوكَانَ َبْيَن ذَِلَك قََواما. 67سورة فرقان، آية   -  ٣٦
  .ونَ ِفي الْأَْرضِ َولَا ُيْصِلُحونَالَِّذيَن ُيفِْسُد. َولَا ُتِطيُعوا أَْمَر الُْمْسرِِفَني. 152-151سورة شعراء، آيات  -  ٣٧
  .قَْد َهَوىكُلُوا ِمن طَيَِّباِت َما َرَزقَْناكُْم َولَا َتطَْغْوا ِفيِه فََيِحلَّ َعلَْيكُْم غََضبِي َوَمن َيْحِللْ َعلَْيِه غََضبِي فَ. 81سوره طه آيه -  38
  .234-235صفحات  9بيان السعاده في مقامات العباده، ترجمه، جلد -  39

40 - Over-consumption  
41 - Conspicuous consumption.  
42 - Keep up with Jones consumption.  
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  .اند دانسته

سازي منابع و  يهزمين را كاهش داده و عمالً منجر به تسياره  يزيستاضافه مصرف از لحاظ توسعه پايدار ظرفيت 
و اين موضوع از سوي ديگر كه باعث افزايش  .شود مي تنزل تدريجي محيط زيستي و كاهش بهداشت اكولوژيك

در  43»وضعيت جهان«گزارش . گردد مي شود تكميل مي ا خدمت براي مصرفيناشي از توليد كاال  ؤآلودگيها و آثار س
ظرفيت اكولوژيك جهان براي زياده خواهي چين و هند و ژاپن و اروپا و آمريكا ناكافي « :د كهردا ريح ميصت 2006 سال
منابع % 25و  44را توليد  CO2يدريك كربنيكنگاز ا% 25جمعيت جهان را دارد ولي  %5براي مثال آمريكا كمتر از  .»است

از انرژي جهان را مصرف % 26 شناخته شده نفت 46ذخاير از% 3آمريكا عليرغم داشتن  45.كند مصرف ميجهان را 
 هاردوو براساس تحقيقات انجام شده ميزان اثر  48نمايد مي ضايعات و زبالجات دنيا را توليد% 30و آمريكا  47نمايد يم

يكا و اگر چين و هند به ميزان سرانه آمر 49.برابر ساكنين صحراي آفريقاست 250توسط آمريكا بر محيط زيست بيش از 
 .د كل سياره زمين را براي تأمين نيازهاي خود الزم خواهند داشتنميالدي برس 2030ا ژاپن در سال ي

منابع از لحاظ شاخصهاي زندگي بشري فراتر از منابعي است كه براي جمعيت حيوانات يا نباتات يا غيره مد نظر 
اين پنج سرمايه تحت  .مد نظر قرار گرفته است 50مايهسر 5در طبقه بندي منابع براي توسعه پايدار الگوي  .گيرد قرار مي
تبذير  بحثم .اند الي ذكر شدهمسرمايه اجتماعي، سرمايه انساني، سرمايه صنعتي، و سرمايه  ،سرمايه طبيعي :عناوين

ي توسعه سرمايه برا 5الگوي در و همانطور كه  گيرد در بر ميها را نيز  استفادة بيش از نياز از هركدام از اين  سرمايه
گردد در اقتصاد اخالق بطور عام  مي زيستگاه بشر پذيرشها منجر به كاهش ظرفيت  پايدار استفاده بيش از حد اين سرمايه

  .شود ه ميدمذموم شمرهاي مختلف  نيز اين مصرف مازاد از سرمايه

هدايت را ت سرف دروغگو اسمخداوند كسي كه « و 51»مسرفان را هالك كرديم« :در قرآن كريم آياتي نظير
اطاعت مسرفان از «و   54»همانا مسرفين اصحاب آتشند«و  53»بدينسان كردار مسرفان به نظرشان آراسته آمد«و  52»كند نمي
همه داللت بر  56»خداوند مسرفان را دوست ندارد«و  55»پردازند كنند و به اصالح نمي كساني كه در زمين فساد مي ،ديمكن

   .كلي اسراف است و خداوند به هيچ وجه اين عمل را تجويز نفرموده است عدم رضايت الهي بر تبذير و بطور
                                                            
43 - State of the world 2006, World Watch Institute, 11 January 2006. 
44 - Global Warming 
45 - Illinois Recycling Association Recycling Facts. 
46 - NRDS: Reducing U.S. oil dependence   
47 - SEI: Energy Consumption 
48 - Waste Watcher   
49 - Consumption industrialized, commercialized dehumanized and deadly. And also: US population reaches 300 million, 
heading for 400 million; no cause for celebration, 4 October 2006.     
50 - Five capitals models of sustainable development, Forum for the Future.  

  .َوأَْهلَكَْنا الُْمْسرِِفَني ،9سوره انبياء آيه   -51
 إِنَّ اللََّه لَا َيْهِدي َمْن ُهَو ُمْسرٌِف كَذَّاٌب 28سوره غافر، آيه  - 52
 َيْعَملون  كَاُنواْ   َما   ُزيَِّن ِللُْمْسرِِفَني   كَذَِلَك 12سوره يونس، آيه  - 53
 َوأَنَّ الُْمْسرِِفَني ُهْم أَْصَحاُب النَّارِ، 43سوره غافر آيه  - 54
  .َولَا ُتِطيُعوا أَْمَر الُْمْسرِِفَني الَِّذيَن ُيفِْسُدونَ ِفي الْأَْرضِ َولَا ُيْصِلُحونَ .152-151سوره شعرا، آيات  - 55
 .إِنَُّه الَ ُيِحبُّ الُْمْسرِِفَني ،31ف آيه و سوره اعرا 141سوره انعام، آيه  - 56
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چون از نزد «: فرمايد مي. و شرح آن قابل توجه است در سورة بقرهبطور كلي در ارتباط با محيط زيست آيه زير 
يعني از بين بردن  57».تو باز گردد در زمين فساد كند و كشتزارها و دامها را نابود سازد و خدا فساد را دوست ندارد

تخريب كشتزارها و از بين بردن دامها . شود و خداوند اين اعمال را دوست ندارد زارها و دامها فساد محسوب مي كشت
سازي محيط و ايجاد عدم تعادل در  چه مستقيم و چه از طريق تخريب اكوسيستم و عناصر محيط زيست يعني با آلوده

در آيه فوق تعلّق كشتزارها يا دامها به مسلمين يا مؤمنين تخصيص نيافته و با . رددگ اكوسيستم در هرحالت فساد تلقي مي
اين نگرش، احكام بسياري را فراروي دولت اسالم قرار . دهد استفاده از كلمة زمين، كل آنها را در جهان مد نظر قرار مي

اي از  از لحاظ آية شريفة فوق شامل مجموعهفساد در زمين . دهد مبني بر اينكه حق ندارد در سيارة زمين فساد كند مي
تعميم اين موضوع به انسان . گردند شود كه موجب تخريب محيط زيست، اعم از گياه، حيوان و انسان مي هايي مي فعاليت

گردند از  هايي كه سبب فساد در زمين مي فعاليت. شود كه به ذكر آن خواهيم پرداخت مسائل ديگري را نيز شامل مي
وليد و تجارت مواد مضر و سموم شيميايي به منظور از بين بردن انسانها و تخريب مزارع و دامها براي ضربه زدن به جمله ت

اي در كشورهاي ضعيف و تباني با مأموران  هاي هسته ديگران، تسليحات براي حمله و سالحهاي كشتار جمعي، دفن زباله
اي مصرفي كه باعث فساد در نبات و دام و  نوع مادة اوليه يا واسطه و رهبران آنها، توليد، مصرف، صادرات و واردات هر

  . گيرند انسان گردد و مضر به سالمتي آنها باشد و ساير موارد مشابه همگي در اين مبحث قرار مي

ور تو يا امور يعني وقتي كه پشت به تو كند، يا متصدي امري از امَو إِذا َتَولَّى  58:اند آية فوق را اينگونه تفسير فرموده
در زمين عالم صغير يا عالم كبير يا زمين ِفي الْأَْرضِ شود در سير  يعني سريع مي َسعى .دنيا باشد يا اينكه والي بر مردم باشد

ر تا در زمين فساد ايجاد كند و افساد عبارت از تغييِلُيفِْسَد ِفيها . قرآن، يا اخبار يا سيرة انبياء گذشته ع و جانشينان ايشان ع
دادن چيزي است از كمالي كه دارد، يا منع كردن آن است از رسيدن به كمالش، و الم، الم غايت يا الم عاقبت است، 

گويند ما اصالح  هرگاه به آنها گفته شود در زمين فساد نكنيد، مي«كنند كه آنها مصلح هستند و  زيرا منافقان گمان مي
حرث الَْحْرثَ . كند اصل را هالك و فنا ميَو ُيْهِلَك  59»دانند هستند، اما نميكننده هستيم، ولي آگاه باشيد كه آنها مفسد 

َو . كارند از نباتات زمين يا مطلق هر گياهي است كه خدا آن را از زمين رويانده باشد چيزي است كه مردم آن را مي
عالم طبع آسمانش و موجودات بدان كه . بچة كوچك از هر موجودي به دنيا بيايد يا بچة كوچك انسانالنَّْسلَ 

آسمانيش، و زمين و موجودات زمينيش، از حيث ذات و صفت در هر آن در حال تجدد است، براي آن از جانب خودش 
اش، حال شعاع آفتاب است نسبت به  حال آن نسبت به پديد آورنده. اش بقايي فنايي است و از جانب پديد آورنده
ماند، به دليل اينكه هرگاه از روزنة دوري شعاع بر  شود، در دو لحظه باقي نمي ع ميآفتاب، زيرا شعاعي كه بر سطح واق

چيزي كه اشياء را پيوسته بقا . ماند شود، و پس از بستن روزنه باقي نمي سطحي واقع شود به محض بستن روزنه منهدم مي
. ، از وجه رحمت رحماني عام استباشد آن پنهان است، عبارت از مشيت مي) نوشدن(بخشد، به نحوي كه تجدد  مي

                                                            
سورة قصص  77در آيه . َو إِذا َتَولَّى َسعى ِفي الْأَْرضِ ِلُيفِْسَد ِفيها َو ُيْهِلَك الَْحْرثَ َو النَّْسلَ َو اللَُّه ال ُيِحبُّ الْفَساَد ،205 سورة بقره، آية  - ٥٧
همچنين در . َو ال َتْبغِ الْفَساَد ِفي الْأَْرضِ إِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ الُْمفِْسِديَن .كنندگان را دوست ندارددر زمين از پي فساد مرو كه خدا فساد: فرمايد مي

 .سورة مائده 64آيه 
 . 422 – 426، جلد دوم، ترجمه، صص  بيان السعاده في مقامات العباده - ٥٨
   .أَال إِنَُّهْم ُهُم الُْمفِْسُدونَ َو لِكْن ال َيْشُعُرونَ ُدوا ِفي الْأَْرضِ قالُوا إِنَّما َنْحُن ُمْصِلُحونَو إِذا ِقيلَ لَُهْم ال ُتفِْس، 11 – 12سورة بقره، آية  - ٥٩
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همانا كائنات نوعي قوه و استعداد دارد و به حسب تفاوت استعدادها تدريجاً به كندي يا به سرعت از قوه به فعل خارج 
شود و آنچه به سبب مشيت از وجه  شود و تجدد فعليات تنها با مشيت از آن وجه كه رحمت رحيمي است محقّق مي مي

كند، از ناحيه رسالت اوست و آنچه كه از وجه رحمت رحيمي او ص به وجود  ود پيدا ميمحمد ص وج رحمت رحماني
پس هر چيزي به آخر . بنابراين، بقاي اشياء، به رسالت و استكمال آن به واليت است. آيد از ناحية واليت اوست مي

كمال نرسد، به همان مقدار از شود، و هر چيزي كه به درجة  كنندة واليت علي مي اش برسد قبول درجة كماالت نوعي
شود، و هر چيزي كه اصالً در نوع خود هيچ يك از كماالت نوعش را نداشته باشد، هيچ مقدار از  قبول واليت ناقص مي
زار و آبهاي تلخ و شور و مردابها، واليت ما اهل بيت  كند، چنانچه از ائمه ع وارد شده، زمينهاي شوره واليت را قبول نمي

اين گفتار بر حسب تكوين است و اگر اين رحمت رحيمي تكويني از اشياء قطع شود هيچ يك از آنها . كنند يرا قبول نم
رسند، چنانچه اگر رحمت رحماني از اشياء قطع شود، هيچ چيزي در دو  در هيچ يك از مراتب كمال نوعي به كمال نمي

اگر حجت از زمين برداشته شود، زمين : اند از آنجا كه فرمودهاند،  و به همين انقطاع اشاره كرده. ماند باقي نمي) لحظه(آن 
و اما به حسب تكليف، مردم مكلّف به رو آوردن و توجه نمودن به واليت هستند، چنانچه صاحب  60.برد اهلش را فرو مي

شود و زراعتي  ميو به سبب اين رو آوردن و آن توجه، زراعت و نسل، در عالم صغير كامل . واليت به آنها توجه دارد
كند كه بدون واليت تولد  شد، و چيزي تولد پيدا مي شود كه بدون قبول واليت و بيعت و عهد، هرگز زراعت نمي مي

شود، و با زياد شدن اين دو توجه، زراعت  كرد و هر اندازه توجه از خلق افزونتر شود، توجه صاحب امر بيشتر مي پيدا نمي
رسند، و به سبب زياد شدن و كامل شدن در عالم صغير، وجود و استكمال  م صغير به كمال ميو نسل زياد گشته و در عال

پس هركس در راضي كردن صاحبش بكوشد به مقدار كوششي كه كرده توجه . يابد آنها در عالم كبير، فزوني مي
بركت در زراعت و شود و به حسب زياد شدن توجه و رضاي صاحب وقت  صاحب وقت و رضايت او از وي زياد مي

اگر اهل : فرمايد به همين معني اشاره كرده است خداي تعالي، آنجا كه مي. گردد نسل در عالم صغير و كبير زياد مي
در عالم صغير و در زمين در عالم  61.گشايم ها ايمان بياورند و تقوي پيشه كنند هرآينه براي آنها بركاتي از آسمان مي قريه

اگر آنان تورات و انجيل را و آنچه را كه از : ت در هر دو جا، و نيز قول خداي تعالي كهكبير؛ يا از هر دو برك
، 62خوردند داشتند، هرآينه از باالي سر و از زير پاهايشان روزي مي كردند و بر پا مي پروردگارشان نازل شده بود اقامه مي

  : يعني در عالم صغير و كبير و مولوي قدس سرّه چه خوب گفته است
 تا تواني در رضاي قطب كوش
 چون برنجد بينوا گردند خلق
 او چو عقل و خلق چون اجزاي تن
 ضعف قطب از تن بود از روح ني

 تا قوي گردد، كند در صيد جوش 
 كز كف عقل است چندين رزق خلق
 بستة عقل است تدبير بدن

 كشتي بود در نوح نيضعف در 

                                                            
قال قلت  ابن الوليد عن الصفار عن حمّمد بن عيسى عن حمّمد بن الفضيل عن أيب محزة .علل الشرائع ع، -20. 21ص  20، ح 23بحار االنوار، ج  - ٦٠

أيب و ابن الوليد معا عن سعد عن اليقطيين و ابن ]  إكمال الدين[ك،  .هللا ع تبقى األرض بغري إمام قال لو بقيت األرض بغري إمام ساعة لساختأليب عبد ا
نظامها  أيب اخلطاب معا عن حمّمد بن الفضيل مثله بيان يقال ساخت قوائمه يف األرض أي دخلت و غابت و ال يبعد أن يكون سوخ األرض كناية عن رفع

 .و هالك أهلها
  .َو لَْو أَنَّ أَْهلَ الْقُرى آَمُنوا َو اتَّقَْوا لَفََتْحنا َعلَْيهِْم َبَركاٍت ِمَن السَّماِء ،96سورة اعراف، آية  - ٦١
  .هِْم لَأَكَلُوا ِمْن فَْوِقهِْم َو ِمْن َتْحِت أَْرُجِلهِْمَو لَْو أَنَُّهْم أَقاُموا التَّْوراةَ َو الْإِْنجِيلَ َو ما أُْنزِلَ إِلَْيهِْم ِمْن َربِّ ،66سورة مائده، آية  - ٦٢
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 ياريي ده در مرمت كشتيش
 ياريـــــــــت در تو فزايد ني در او

  

 گر غالم خاص و بنده گشتيش
 63ان تنصروا اهللا ينصروا: گــــفت حق

  

شود كه توجه تكليفي و ازدياد آن موجب تقويت واليت تكويني و ازدياد حرث و نسل و ازدياد  و از اينجا معلوم مي
سد شدن هر دوي آنها و هالكت آنها شود و اعراض از واليت تكليفي، موجب فا كمال آن دو در عالم صغير و كبير مي

شود، و هرگاه اعراض منجر به  در عالم صغير و كبير است، و هر اندازه كه اعراض زياد شود، فساد و هالكت هم زياد مي
قول . منع غير شود، فساد و هالك شديد گشته و اگر منجر به تكذيب و استهزا شود نهايت فساد و تباهي را در پي دارد

پس عاقبت كساني كه بدي را در حد اعالي بدي انجام دادند، كه آيات خدا را « : فرمايد است، كه ميخداي تعالي 
اگر : بنابراين، جايز است كه گفته شود. اشاره به همين معني است 64»تكذيب كرده و آنها را به استهزا گرفتند اين است 

و كوشش او افساد در زمين و تباه كردن زراعت و كند، ولي نهايت سعي  از واليت روگردان شود، در زمين سعي مي
و خدا فساد را دوست ندارد و اين نحوة  َو اللَُّه ال ُيِحبُّ الْفَساَد. كند شود، و خود او نيز اين مطلب را احساس نمي نسل مي

  . »است داند، گو اينكه معناي جمله اعم از آن رود كه در معني فساد را مبغوض مي بيان در موردي به كار مي

  پايدارتوليد  وتبذير 

اي را  كاالهاي واسطه توليدزنجيره  ،محصوالتگردد ولي با توجه به اينكه توليد  هر چند تبذير به مصرف برمي
اي نيز به مباحث  د بد نيست اشارهنشو يند توليدي ديگر مورد استفاده و مصرف واقع ميآآورد كه در فر نيز فراهم مي

  . اشيمتبذير در توليد داشته ب

به اين ترتيب كه اكولوژي صنعتي يك . در مبحث اكولوژي صنعتي مطرح استيك بخش عمده از توليد پايدار 
مراد از واژه صنعتي در . گردد زمينه چندانظباطي علمي است كه بر تركيب پايدار محيط، اقتصاد و فناوري متمركز مي

يند توليد كاال و آچگونه انسانها منابع طبيعي را در فر اكولوژي صنعتي مراكز صنعتي نيست بلكه مراد اين است كه
يندهاي صنعتي را از خطي به سيستمهايي آاكولوژي صنعتي در اصل به دنبال اين است كه فر. نمايند خدمات استفاده مي

ولي در  .ندشو هاي خطي منابع و سرمايه از طريق اين سيستم نهايتاً به زباله ختم مي در سيستم. حلقوي بسته تبديل كند
به عبارت ديگر اكولوژي صنعتي،  .شود يند توليد ميآسيستمهاي حلقوي زباله مجددًا بعنوان عامل توليد وارد فر

نيكالس و اين نگرش در ابتدا توسط روبرت فراش . گيرد بعنوان اجزاء يك اكوسيستم در نظر ميرا سيستمهاي صنعتي 
اين بود كه چرا نبايد سيستمهاي صنعتي شبيه يك اكوسيستم عمل  كترين آنهادو  65.مشهور شد 1989در  سگالوپولو

شود مصرف مواد خام در توليد  يند باعث ميآيك صنعت منبع صنعت ديگر باشد؟ كه اين فر هاي زباله كهنمايند 
وثر اين ديدگاه كه از لحاظ باالبردن ظرفيت پذيرش زمين بسيار م. يند توليد كمتر شودآدر فركل آلودگي و ضايعات 

  . است مورد توجه بسياري از محققين محيط زيست قرار گرفته است

                                                            
ايد اگر خدا را ياري كنيد ياري  اي كساني كه ايمان آورده .يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا إِنْ َتْنُصُروا اللََّه َيْنُصْركُْم َو ُيثَبِّْت أَقْداَمكُْم ،7سورة محمد، آية  - ٦٣

  .  اهيد يافتخواهيد شد و ثبات قدم خو
 .ثُمَّ كانَ عاِقَبةَ الَّذيَن أَساُؤا السُّواى أَنْ كَذَُّبوا بِآياِت اللَِّه َو كاُنوا بِها َيْسَتْهزُِؤنَ ،10سورة روم، آية  - ٦٤

65 - Robert Frosch, Nicholas E. Gallopoulos, (1989), Strategies for manufacturing, Scientific American, 261: pp 144-152.  
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اي با وضع قوانين  يكي ديگر از موارد مرتبط با اين موضوع فناوري پاك و قوانين مرتبط با آن است كه به گونه
هرچند . شودهاي توليد دارند  جلوگيري  هايي كه آثار سوء بيشتري نسبت به ساير فنĤوري مختلف از گسترش تكنولوژي

   .اين موضوع هنوز در ابتدا راه خود است ولي زمينه خوبي براي آينده فراهم خواهد نمود

اين مقوله عمالً با حداقل كردن ضايعات و . گيرد از مباحث مرتبط با تبذير در توليد قرار مي زتر ني توليد پاك
بهبود سازمان و تكنولوژي  66.نمايد حصول ميهاي همراه توليد سعي بر حداكثر كردن م گازها و به طور كلي خروجي

 ،...هاي مستندسازي مصرف مواد و انرژي و مباحث توليد پاك در زمينه. نمايد حصول راه حلهاي بهتر را تسهيل مي
، جايگزيني مواد خام و مواد اضافي افزايش عمر مفيد مواد نماگراستفاده از سيستمهاي كنترل و مانيتورينگ و توليد 

يندهاي كم ضايعات آها و فر يندي، بهبود كنترل و اتوماسيون، استفاده مجدد از ضايعات و فناوريآمايعات فراضافي و 
  67.تر است از جمله مباحث مطرح در توليد پاك ،ساز

  الملل عمومي حقوق بين وتبذير 

نيز م ائرج ييطة تعريفتوان موضوع تبذير را در ح توان تبذير را مذموم دانست بلكه مي از اين ديدگاه نه تنها مي
نمايد لذا علي الوصول بايست وارد در  زيرا مبذر براي نفع خود زيست و منافع ديگران را دچار مخاطره مي. وارد كرد

فرمايد كه او اسراف  بر اين اساس است كه در آياتي كه ذكر شد خداوند به صراحت مي. رديگقرار جرم  يتعريفحيطه 
ين را در رديف برادران شياطين قرار ميدهد زيرا كه شيطان بعنوان سمبل و نماد مخالفت كاران را دوست ندارد و مبذر

مسلماً جرم يك قاعده  .با بشريت است و اين اخوت به معني سمبليك آن به اين گونه است كه مبذر دشمن بشر است
از . م را به خود نخواهد گرفتثابت با مفهوم اليتغير نيست و تا در حقوق جزاي وضعي تعريف نشود اطالق حقوقي جر

شناسان جرم عملي است كه مخالف منافع جامعه باشد اعم از اينكه مورد عنايت قانونگذار قرار گرفته يا  لحاظ جامعه
لذا در مباحث فلسفه حقوق در تعريف حقوق گفته شده كه قواعدي است كه بر اشخاص از اين جهت  68.نگرفته باشد

كند و اگر انسانها تنها و دور از جامعه فرض شوند براي آنها از نظر حقوقي حق و  ميكه عضو جامعه هستند حكومت 
شود  اند كه در اخالق اعمال انسان از لحاظ خود او بررسي مي و در تفاوت حقوق و اخالق گفته. تكليفي متصور نيست

» قاعدة حاجت عمومي«وق اسالم نيز در حق 69.شود ولي در حقوق خوبي يا بدي اعمال از نظر رابطه با ديگران مطالعه مي
شود كه نيازمندي همگاني ممكن است در حد اضطرار نباشد معذالك چون به صالح مردم است  بر اين اساس تعريف مي

كه يك قاعدة عقلي است نيز مؤيد همين » قاعدة الضرر« 70.كند نيكو است و طبق مالك تشريع عنوان قانوني پيدا مي
و اتصال آن به استلزامات عقليه و همچنين » سد ذرايع«از طرف ديگر مبحث . برد پي ميموضوع است و عقل به آن 

                                                            
  :نگاه كنيد به -  66

Yacoub, Ali, Johannes Fresner (2006) Half is enough, an introduction to cleaner production, Beirut, Lebanon, LCPC Press. 
مانها بـراي اسـتفاده   شود نظيرطراحي ساخت موارد بسيار مطرح ديگري در اين ارتباط وجود دارد كه به مبحث سرمايه گذاري ها نيز وارد مي - 67

 .نماييم از انرژي خورشيد و حفظ آن در درون ساختمان به منظور كاهش انرژي گرمايشي و سرمايشي ساختمان كه از ذكر آن خودداري مي
  .125، صفحه 1جلد . 1351حقوق جزاي عمومي، دكتر محمدعلي معتمد، چاپ انتشارات دانشگاه تهران، : نگاه كنيد به - 68
  .540-541، صفحات 1جلد . 1377فلسفه حقوق، دكتر ناصر كاتوزيان، چاپ شركت سهامي انتشار، : د بهنگاه كني - 69
  .130صفحه. 1370هاي حقوقي در حقوق اسالم، دكتر محمدجعفر لنگرودي، چاپ گنج دانش،  مكتب: نگاه كنيد به - 70
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هدف ما از طرح اين  71.از بعد اجتماعي و همه و همه در قالب قبح تبذير قابل تفسير و استنتاجند» مصالح مرسله«
جهاني به آن داشته باشد تا  موضوعات اين است كه بشر بايد تبذير را از بعد فردي آن خارج و نگاهي اجتماعي و

هاي زيادي بايد صورت گيرد كه از  مسلماً براي اين انتقال بررسي. عملكرد مبذّر به انحطاط زندگي افراد ديگر نيانجامد
بريم كه مفهوم مطرح شده از جرم نه به  حوصله يك مقاله خارج است و فقط آن را با طرح اين موضوع به خاتمه مي

باط با جنايت، جنحه يا خالف است، بلكه به مفهوم عام است يعني رفتاري كه به ديگران صدمه معني خاص آن در ارت
هاي  زند و مقابله با آن نه به معني برخوردهاي حقوقي با مجرمين است بلكه به مفهوم طرح مالياتهاي خاص و نرخ مي

باشد كه در متون  يني منابع و از اين قبيل ميجويي يا جايگز باالتر مالياتي براي مبذّر و برقراري تشويقات براي صرفه
المللي در برخي بخشهاي مرتبط با اين مورد در  اقدامات بين. گيرد اقتصاد محيط زيست به تفصيل مورد بحث قرار مي

اي و جلوگيري از گرم شدن  توان به پروتكل كيوتو درباره كنترل گازهاي گلخانه المللي صورت گرفته كه مي سطح بين
       73.اشاره كرد CO2اروپا در اين راستا جهت محدود كردن ميزان توليد  ETS72و طرح زمين 

  گيري خالصه و نتيجه

اقتصاد اخالق نامي نو از مباحث ارزشي قديمي در اقتصاد است كه با توجه به اخالق به تحليل رفتار اقتصادي 
ريخت «و » اضافه مصرف«به  و آن كريم منع شده استدر قرپراكنده كردن مال از روي اسراف به معني  تبذير .پردازد مي

اضافه اي كه  گونهبه . يابد اي مي ويژه از بعد تطبيقي در بين كشورها اهميتين موضوع ا. شود مي اطالقنيز » و پاش
ة توان تبذير را در حيط از اين ديدگاه مي يابد حقوق ديگران نيز ميتعدي به مصرف به نوعي در شرايط جهاني مفهوم 

 . وارد كردنيز م ائرج  يتعريف

افزايش  باو از سوي ديگر  دهد مياضافه مصرف از لحاظ توسعه پايدار ظرفيت زيستي سياره زمين را كاهش 
توسعه پايدار الگويي است براي استفاده و مصرف . گردد ا خدمت تكميل مييآلودگيها و آثار سؤ ناشي از توليد كاال 

مين أآينده را ت در حال واي كه نياز هاي بشر  و همزمان حفظ محيط طبيعي به گونه منابع جهت حصول نيازهاي بشر
مصرف و تاكيد توليد پايدار در سمت عرضه بر بهبود عملكرد محيط زيستي بخشهاي اصلي اقتصاد تاكيد دارد . داينم

 دهندنرفيت حمل زمين را كاهش شوند كه ظ مهيااي  به گونه مايحتاجاينكه اشاره به سمت تقاضا بر چگونگي با پايدار 
سازي مصرف با توجه به حفظ خدمات و كيفيت منابع و محيط  چنين مفهومي از مصرف نيازمند بهينه .متمركز است

 آنمراد از و  گردد اكولوژي صنعتي بر تركيب پايدار محيط، اقتصاد و فناوري متمركز مي .باشد زيست در طول زمان مي
را از خطي به حلقوي بسته تبديل  آنها و نمايند يند توليد استفاده ميآمنابع طبيعي را در فر اين است كه چگونه انسانها

شوند ولي در سيستمهاي حلقوي زباله مجدداً بعنوان  هاي خطي منابع و سرمايه نهايتاً به زباله ختم مي در سيستم. دنكن مي
                                                            

  .1370دي، چاپ گنج دانش، هاي حقوقي در حقوق اسالم، دكتر محمدجعفر لنگرو مكتب: نگاه كنيد به - 71
72 -Emission Trade Scheme 

مجموعه مقاالت و با همكاري عباس اطمينان، . محيط زيست و صنعت سيمان در ايران و اروپا: بيژن بيدآباد: نگاه كنيد به -  ٧٣
يمان دانشگاه صنعتي اميركبير و ريزي و تحقيقات س هاي اولين سمينار اقتصاد سيمان ايران، تدوين بيژن بيدآباد، دفتر برنامه سخنراني

 .، نشر علم عمران، تهران1384مهر  5،  317- 350صفحات انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان، 
http://bidabad.com/doc/mohitezist-cement.pdf  
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و فناوري پاك . دن ظرفيت پذيرش زمين بسيار موثر استباالبر دراين ديدگاه  .شود يند توليد ميآعامل توليد وارد فر
  . دنگير از مباحث مرتبط با تبذير در توليد قرار مي زتر ني توليد پاك

  هاي سياستي توصيه

ت زندگي بشر است و اثر تصميمات توسعة پايدار يك موضوعي است كه مصاديق آن درباره كيفيت و كمي
پايدار اثرات زيادي ندارد و بايد با ترويج ذم تبذير در سطح جهاني نظريات منفردة يك كشور در تحقق اهداف توسعه 

المللي را به اين موضوع معطوف ساخت تا نهايتاً منجر به تصميمات ارشادي،  گيران در عرصة بين متخصصين و تصميم
هاي بحث  رهنگ و ايجاد زمينهلذا در سطح ملي اشاعة اين موضوع و انتقال اين ف. تنبيهي يا تشويقي در اين ارتباط گردد

با توجه به اينكه يك سوي اين مباحث در . باشدتواند روش و شروع خوبي براي اين موضوع  ميسازي  و تبادل و فرهنگ
توان از اين زمينه  اي مطرح شده مي اخالق قرار دارد و از مباحث ارزشي قديمي در اقتصاد است و در همة اديان به گونه

بعدي از طريق طرح موضوع در جوامع و  هاي تا در قدم پرداخت» ريخت و پاش«و » اضافه مصرف« ذم هاستفاده نمود و ب
در اين ارتباط شكل قانوني و رسمي به اين جريان  المللي كنوانسيونهاي بينو انعقاد المللي و صدور  سازمانهاي ذيربط بين

  .داد

  منابع
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