
  

  پیشرفت اسالمی ایرانیِ محیط زیستالگوي پایه 

  1ولی دکتر منصور شاه
  

  چکیده
در اواخر ها  نآ دین براي رفعگرفتن از  یاريمحیطی،  زیستي ها بحرانبا تشدید 

الگوي مرکز  ماننددر ایران نیز مراکز علمی بود. جهانی  توجهکانون گذشته، قرن 
 بررسی. برآمد محیط زیستد تدوین الگوي پایه ، درصدپیشرفت یاسالمی ایران

 بدون فرامین گرا باشد زیرا نشان داد رویکرد دینی باید وظیفهسه دهۀ گذشته 
، منظور . بدینپیدا کرد محیط زیستاخالق  ورياز دا یتوان درك درست نمی الهی

الزم است تا نسبت به طراحی الگوي ایرانی اسالمی پیشرفت با پایۀ حفظ محیط 
اخالق محیط پس از تدوین پارادایم متعالی براي مبانی زیست اقدام کرد و 

اللهی انسان  ق مسئولیت خلیفهباید تحقرا  آرمان این الگوزیست اسالمی ایرانی، 
، »مرمت قلمرو خالفت«همراه با حکمت عملی اجتماعی  محیط زیستت به نسب
. دانست »نمنایاهر یبیاز نفوذ تخراللهی  خلیفهمنطقه  يآزادساز«و  »سازيبادآ«

 فرایندافزایی  و همگرایی  همشرایط یافتن چنین افقی، باید  تحققبراي 
کشور و  یستمحیط زپرداختن به  دری و پژوهشی آموزشنهادهاي شدن  اسالمی

 اسالمی ایرانی یمیثاق عنوان را به جهان اسالم ویژه ، بهتعامل سازنده با جهان
هاي نظري و عملی  رسالت این الگو همانا انجام پژوهش. فراهم ساخت

در راستاي احیاي قداست طبیعت با کمک منابع محیط زیست علوم  ةکنند تبیین
تدابیر را باید اینکه،  باالخره است.هاي اهل بیت  و آموزه قرآن ماننداسالمی 

مشهود با رویکرد نامشهود و  ياجزابر  مبتنیذهنی و سیستمی ، تبیین عینی
منظور  ) بهاسالم( اي و تعامل حداکثري متخصصان علوم تجربی و دینی فرارشته
انتظارات  ۀحکیمان و آینده و برآوردنِ لحا هاي نسلهاي به نیاز ییگو پاسخ

  دانست.  هستی معنوي مورد نظر خالق
  .اسالمی ایرانیمحیط زیست، الگوي پایه ، دین: واژگان کلیدي
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  بیان مسئله
 ماستکهل 1972 کنفرانساز ، جهان محیط زیستضرورت ارتقاي آگاهی افکار عمومی از مشکالت 

  :اوج رسید ، بهشتناك زیروحو با رخدادهاي شد سوئد آغاز در 
 شد،شبانه منفجر  وستانهندکشور در  »بوپال«ه منطق »دیکاربا ونیونی«مخزن کارخانه  ¢
  را پدید آورد؛ دلخراشی اریبس ةکشته شدند و منظر ياریبس هاي انسان
و  شد میجهان محسوب  یفاجعه اتم نیتر بزرگدر شوروي که » لیچرنوب«نیروگاه اجعه ف ¢

با آن دست به  کانکما نیمردم بالروس و اوکراو  کرد ایجاد یپرتو اتم مایروشیه یاز بمب اتم شیب
  ؛ ودنبانیگر

  .کشور چیندر  1988سال در  ها در حوضه رودخانهمهیب  هاي وقوع سیل ¢
 شوماخر  فریدریک  رنستا »کوچک زیباست«؛ کارسون لراش »بهار خاموش«مانند  يکتب متعدد

رفت از  هاي برون راه واند  همنتشر شدمشابه وقایع دربارة  ،براون رلستاثرِ  »محیط زیستنجات «و 
ترین فردي است که تالش  زهارآوپ، نویسنده اخیراند.  کردهترسیم محیطی را  هاي زیست بحرانن چنی
ها را براي مردم و مسئوالن  ویدادرروند جهانی این  Plan Bهاي  کند با انتشار سري کتاب می

محیط زیست، ه وي اعتقاد دارد باید در نگرش مردم و مسئوالن نسبت بکند. کشورهاي جهان ترسیم 
هاي جدید دانستن  معتقد است معضالت را ناشی از فناوري حال درعینولی ؛ پدید آید ي سترگتغییر

براي رهایی از وضع کنونی نباید به اقتصاد قدیم  براون، ةعقید ها اشتباه است. به آن و کنارگذاردن
از دل محیط زیست، د حفظ بلکه باید اقتصادي جدید با رویکر، گشت و به دامان طبیعت پناه بردرب

ها رشد خواهند کرد و  دو دهه آینده این جوانه دراست که  بین خوش . براونزندب همین اقتصاد جوانه
  ).1391، طراوتی( تمام جهان را فرا خواهند گرفت

الد تا یقبل از م 1122از سال  محیط زیستو  یعیحفظ منابع طبتاریخ  یبررس در) 1986( 1رماد
در ولی است  در دین ریشه داشتهن روند که ای دادنشان  نظیر چینیی هاشورکدر  میالدي 1930

  .شده است بسندهها  حفاظت از جنگل بیشترو  ییاجرا يارهاکبه عامدانه  ،دیعصر جد

                                                     
1. Mather 
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نیز اعالم کرد رویکرد در استرالیا  1990نگارندة این سطور با انجام رساله دکترا خود در دهه 
دارد، همسو  تأکیدهاي فلسفی و دینی پایداري  باید با رویکرد متعالی که بر جنبهپراگماتیسم به پایداري 

محیطی حال  هاي زیست باشد زیرا بشر بارها تالش کرده است تا جامعه را در شرایطی مانند بحران
 ها و اعتقادهاي دینی و با قراردادهاي هنجاري خودساخته اداره نظرداشتنِ باورها، ارزش حاضر بدون در

زده که همواره متوجه  اي است بحران اي که صرفاً با این نوع هنجارها اداره شود، جامعه کند اما جامعه
تر به آن نیاندیشیده، براي آن قراردادي تنظیم نکرده و توان خروج از آن را نیز  شود که پیش معضلی می

  ).1389هرزاده، جانبه بر جامعه حاکم نیست (طا ندارد، زیرا یک حکم قُدسی متعالی همه
مراکز علمی و اشخاص فعال در ، نهادها ویکم، بیستبا آغاز قرن  در دهه پایانی قرن گذشته و

ی سازمان آموزشفرهنگی و ، بنیاد علمیداشتند. براي مثال، حقیقت اذعان این نیز به  محیط زیست
بر  »عالی آموزشدر گرایی  و محلیسازي  جهانی«با انتشار کتاب  2000در سال ) یونسکو( ملل متحد
ی خود را براساس گلدان حکمت که بر سه دانش آموزشباید نظام  ها دانشگاهکه  کرد تأکیداین نکته 

توان  دانش را میاین تنوع . بنا نهند، استاستوار  »اخالق و دین«و  »تحلیلیـ  علمی«، »ماوراءالطبیعه«
شود  باعث می ی دانست کهعال محیطی براي آموزش زیستپایداري  ویژه به نبض پایداري

 براساس بوم فنی و معرفتیشان و منابع طبیعی کشور محیط زیستبراي پایداري آموختگان  دانش
هاي  گانه توسط کارشناسان عرصه فراگیري این دانش سهبر یونسکو رو،  . ازاینندکنتربیت خویش 

  ).1389ولی،  کند (شاه تأکید می محیط زیستگوناگون از جمله 
باید  ،با کمک دین یعیمنابع طبو ست یط زیبه حفاطت مح المللی بین يها شیراگدادن  ننشا يبرا

که در مرکز ادیان جهان در اشاره کرد این موضوع رامون یپهزار دانشمند  یک ۀسال وهش سهپژبه 
در این پژوهش آمده است ادیان باید از نیروي خود براي . انجام گرفت امریکادانشگاه هاوارد 

پذیري مشترك براي  انسان از منابع طبیعی و ایجاد مسئولیت ۀگسیخت برداري لجام به بهرهادن د پایان
سازمان ملل نیز در  محیط زیستوقت یی مدیر اجرا، تاپفر). 1378، یول شاه( استفاده کنندها  آن حفظ
اسالم با جهان  محیط زیست، مسائلخواهیم در  ما می«داشت: با روزنامه همشهري اعالم  وگو گفت

هاي معنوي جهان اسالم بستر  اعتقاد راسخ داریم ارزشداشته باشیم، زیرا همکاري مناسب و نزدیک 
زاده،  و کاوري ولی شاه» (دساز فراهم میمحیط زیست را هاي خداوند و تنوع  مناسب حفظ آفریده

ن در سال دعوت مدیرکل وقت سازمان ملل متحد از سران ادیان جها توان ). همچنین می103: 1377
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  .)Shahvali, 2006( د، یادآور شکمک آنان به نجات زمین را برايمیالدي  2000
کشور،  محیط زیست مسائلرفت از  راه برونبا توجه به رویکرد جهانی و اسناد باالدستی کشور، 

اندرکاران را به درك هرچه  تا دست استاسالم دین بوم فنی و معرفتی  تبیین رویکرد سازگار با
سند افق کند. همچنین براساس راهبري  ،چگونگی حفظ آن منظور به محیط زیستتر معضالت  عمیق
هاي  باید به تهیه و تصویب برنامه، »مطلوب محیط زیستمندي از  بهره«، براي 1404 ایرانانداز  چشم

اهداف و الزامات این سند پرداخت ، ها با هویت اسالمی و انقالبی متناسب با سیاست محیط زیست
با اتکا باید  این کارباشد.  الملل بخش جهان اسالم و داراي تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین ا الهامت

و  »یگرای هم«اسالمی ایرانی، در راستاي این اسناد و با هویت ، بر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی
توان آن را  میرو  ازاین ؛درا فراهم ساز محیط زیستها و تولید علم  ، آموزشها پژوهش »افزایی هم«

محیط ی و پژوهشی براي پرداختن به آموزشنهادهاي شدن  هاي اسالمیفرایند اسالمی ایرانیِمیثاق 
  انست.د جهان اسالم ویژه ، بهتعامل سازنده با جهانهمچنین کشور و  زیست

، افق، ها آرمان، یمبان گانۀ پنجتبیین اجزاي با توجه به آنچه بیان شد باید گفت که مسئله این مقاله، 
  است. اسالمی ایرانی پیشرفت محیط زیستو تدابیر الگوي پایه ، رسالت

  نهیو پیش يمبانی نظر
نابع طبیعی به فعالیت و م محیط زیستبراي حفاظت از که  اي و ملی منطقه، المللی نهادهاي بین

عقد ، و ریودوژانیرو 1992 »اعالمیه زمین«نظیر  ییها صدور اعالمیهبه خود را  تالشپردازند،  می
بهار  معاهده حفظ تنوع زیستی«و  »اي کیوتو معاهده کاهش گازهاي گلخانه« یی همچونها معاهده
برخی مراکز علمی و دانشگاهی  ،در این راستا). 1374اند (براون و کین،  معطوف کرده ،»1993سال 

کمیته طبیعت دانشگاه ، کنلبخش ادیان دانشگاه با پرداختند، مانند آموزشجهان نیز به پژوهش و 
  ).1381ولی،  امریکا (شاهایاالت متحده  1هاروارد و مؤسسه ینچینگ

اولین  شو همسر جان گریممانند المللی  از اشخاص سرشناس فعال بینتوان  دیگر می ازسوي
قرن توکر در اوایل . که از اعضاي مرکز جهانی مطالعات ادیان دانشگاه هاروارد هستندنام برد  2توکر

ند ک یر دعوت میان جهان را به اعالم نظر فراگیادی، طیمح ستیز يها بحران« :دیگو یمچنین حاضر 
                                                     

1. Department of Religion, Bucknell University, USA. Harvard University, Committee on the 
Environment, USA. The Harvard-Yenching Institute, USA.  
2. Evelyn Tucker 
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نقش ، انیاد. به کار برندی جانبه و اخالق همه یِدارباش جهانیب يخود را برا توانتوانند  یان میرا ادیز
 تمامیعت و یبرده و طب را از انسان فراتر توجهانون ؛ بنابراین کر خواهند دادییخود را تغ یسنت

  ).Evelyn Tucker, 2002: 12-13» (د گرفتنخواه  بر مخلوقات را در
معتقد است: و باره منتشر کرده  این ز دو کتاب درالمللی نی فعال بیننظر  صاحب سید حسین نصر

از هاي سنتی و علوم مقدسی را که کماکان در بسیاري  شناسی جهان، باید معرفت دینی درباره طیبعت«
  ).12: 1386، نصر( »حیاتی دوباره بخشید، نواحی غیرغربی عالم محفوظ است

افراد اهل اجتهاد یا پژوهشگران خبره موظفند «معتقدند:  آملی جوادي استاددر همین رابطه 
. از قوانین کلی دین استنباط کنند، مندي از آن و بهره را براي زندگی سالم محیطی زیستفروعات 

دانند که فلسفه  می محیطی زیستعلوم و این را منوط به فلسفه علوم کردن  د را دینیاین اجتها ۀالزم
  ).107: 1386آملی،  (جوادي »شود و برگرفته از فلسفه مطلق است نامیده می محیط زیستمضاف 

محیط زیست، گرایش جهانی به دین براي حفظ در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر 
  وجود دارد: محیط زیستحفظ به گرایش دینی  دواست، باید گفت  چگونه

بایدها و «، »ها توصیه«فادة عملی از دین در قالب استبر  که دینی يگرا گرایش فایدهنخست، 
یی گرا اخالقی فایده ۀبر نظریو مطلوب مجامع غربی است دینی استوار بوده و » هاي آموزه« و »نبایدها

و  داند میرسیدن به حداکثر شادي اکثریت افراد  ل رانتیجه مطلوب براي یک عم«زیرا: مبتنی است 
به این . مجموع یا متوسط منفعت آن براي یک جمعیت است، معیار اصلی ارزشیابی درستی یک کار

تأیید مورد ، کندتأمین  اعمالی که سود اکثریت را حتی همراه با داشتن ضرر براي یک اقلیت، ترتیب
، زیرا اساس ارزیابی اعمال، اند بلکه فقط نتایج مهم ،ا اهمیتی ندارنده انگیزه گرا است... در مکتب فایده

  ).46- 47: 1391، عابدي سروستانی و همکاران» (میزان منفعت یا شادي است
مسلمانان پیرو مکتب اسالم در سوي از است که بیشتر  1دینی ییگرا وظیفه ،گرایشدومین 

ارزش اخالقی یک عمل به نتایج آن دارد، قاد اعتاست و ایران مطرح مانند زمین  کشورهاي مشرق
اصول اخالقی  براساسبه این معنا که عملی درست است که . وابسته است آنبه نوع  ربط ندارد بلکه
 ، ابزارگرا کند در وظیفه را توجیه می هدف، وسیلهگرا که  برخالف فایدهگیرد. درست انجام 

درك درستی از اخالق ، توان بدون دین نظریه نمیطبق این . نیستند هدف کنندة توجیه وجه هیچ به

                                                     
1. Deontology 



 ه علمی ـ پژوهشی مطالعات الگوي پیشرفت اسالمی ایرانیفصلنامدو 138

 

 1396زمستان پاییز و ، دهم، شماره پنجمسال 

 هاي اخالقی درست و نادرست و معانی از داوري، الهی نیماتواند بدون فر انسان نمی داشت زیرا
همان ده فرمان عمدتاً هاي الهی  فرمان بسیاري از یهودیان معتقدند. داشته باشددرستی  دركها،  آن

از نظر . خالصه کرد توان در فرمان محبت خداوند را میهاي  فرمان ۀمسیحیان معتقدند هم. است
گرا، خاستگاه  طورکلی در گرایش وظیفه . بهی هستندقرآنهاي الهی همان احکام  فرمان مسلمانان نیز

  ).46- 47: 1391، عابدي سروستانی و همکاراناخالق، همانا فرامین الهی است (
به قدرتی تبدیل شود که  پیشفت هر روز بیش از ر با توجه به قدرت تفکر و تعقل انسان، انتظار می

 زطره رسد انسان ب اما به نظر می، زیست را حفاظت و بهبود بخشد بتواند معیارهاي ارزشمند محیط
یش را هاي هستی خو که آشفتگی بستر حیات و قطع ریشه شود تبدیل میبه نیرویی مقتدر  یروزافزون

در نگاه  یمدرن در اروپا، تغییرات فرهنگی عمیق عصرآغاز پایان قرون وسطی و  ، زیرا باشود سبب می
سطح ، به آن ها فناوريرشد  و همپاي به وجود آمداو  انسان به پیرامون خویش از جمله محیط زندگی

وجه قابل  هیچ که بههایی را انجام دهد  تصرف ، دخل ویشاز توانایی رسید که در محیط زندگی خو
 ،شدید بر پیکرة طبیعت از جانب انسان بود. در این میان هاي ع خسارتوقوبرگشت نباشد. این سرآغاز 

)، 1390مراد،  ه است (شاهبود یمحیط زیست هاي آسیب أبیش از همه تغییر نگاه انسان به طبیعت، منش
ها نسبت به حکمت  زیرا افرادي مانند فراسیس بیکن این نظر را طرح کردند که خرد جمعی انسان

توان با فناوري بر آن حکومت کرد. غافل از اینکه خرد جمعی وقتی  تري دارد و میحاکم بر طبیعت، بر
گیري کند. حاصل پیروي از خرد جمعی آن شد که  کارساز است که با نور توحید منور شود و جهت

که این مهم جز با تبیین  ). درحالی1387امروز روح معنویت از جهان رخت بربسته است (طاهرزاده، 
پذیر نیست،  دینی و جز با یاد خدا امکان »شناسی خودبوم«هاي اخالق دینی اسالم، و با  اهماهیت دیدگ

زیرا تعامل مناسب انسان با محیط زیست و حفظ آن را به همراه دارد که با خودشناسی و صیانت از 
ند رسد و در رفتار با سایر مخلوقات مثل محیط زیست نیز از راهنمایی خداو نفس، به خداشناسی می

  ).67- 68: 1386گیرد (عابدي سروستانی و همکاران،  بهره می
، اجماع به عمل آید محیط زیستبراي حفظ  ،دینی ییگرا وظیفه دین و از منظر بر مبناي چه چنان

عرصه محیط  انمدار سیاستمدیران و ، استادانآموختگان،  ، دانشمحققان، کارشناسان، برداران بهره
شوند، ولی پیش از آن باید اجزاي الگوي پایه محیط زیست را  پیشگام آنبر زیست باید با تأکید 

  .براي این منظور تبیین کرد
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 Teddlie( خاص هستند يها با فرض همراه ییها ینیب جهان، ها میه پاراداکت ین واقعیبه ا توجهبا 

and Tashakkori, 2009اران، ولی و همک ی (شاهشناس روشی، شناس شناختی، شناس یهست )، اجزاي
 ,Heron and Reason, 1997; Knutsen, 2009; Plackی (شناس و ارزش) 1389؛ افضلی، 1386

پرسش  محیطی، به چهار شوند. تبیین اجزاي پارادایم متعالی الگوي پایه زیست یرا شامل م) 2005
  دهد: می پاسخ یاساس
دایش، ر پیاز منظ محیط زیست یشناس یهست؟ ستیچ ـ محیط زیست عتیت طبیواقع. 1

  ؟د باشدیآن چگونه بابرداري و معضالت  بهره
  )؟د باشدیعت چگونه بایطب یشناس شناخت( عت را شناختیتوان طب یچگونه م. 2
  ؟دمحیط زیست چگونه باید باش يها با بحران ههمواج يها روش. 3
چگونه  محیط زیست يگذار ارزش؟ و دارندمحیط زیست برتري حفظ  يبرا ییها چه ارزش. 4

  ؟باشدد یبا
ها پیرامون اجزاي الگوي پایه محیط زیست اسالمی ایرانی پیشرفت  با توجه به موارد باال، پرسش

انداز این  هایی را باید مد نظر داشت؟ افق و چشم عبارتند از اینکه مبانی این الگو کدامند؟ چه آرمان
چه تدابیري را باید  الگو چیست؟ چه رسالتی را باید براي این الگو تعریف کرد؟ و در آخر اینکه

  براي عمل به این الگو اندیشید؟

  محیط زیستمبانی الگوي پایه 
  :است ربه قرار زی شده هاي چهارگانۀ گفته ن الگو با پاسخ به پرسشاجزاي پارادایم ای

  ؟ستیعت چیت طبیواقع. 1
 ي انسانها بودن محیط زیست از رفتار و ادراك به مستقل محیط زیست، یشناس جامعه هايگرا يماد

بین دانست و  محیط زیستد انسان را متعلق به یبا که ). درحالیFoster and Clark, 2008( معتقدند
است  يا ه سازهکبل، ستین جدا از انسان یتیواقع طیمح، قتیدر حق. را قرار نداد يمرزاو و محیط، 

شود  می كرد و دریگ یل مکش یکیزیط فیو مح ياقتصادـ  یاجتماع يروهایتعامالت ن باه ک
)Palmer, 1998 رمضان داند ( می هماهنگ و مکمل را یهست انسان و نظام، ن اسالمید). همچنین

 هستند محیطو  همدیگرهم برابر و در صلح با  ها با انسان، محور دیشعور توحیک در ). 1381، اختر
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)Pal, 2011در  يفرد ییگرا لئادیاست و مخالف ا یستیت زیواقع براساس یاخالق اسالمرو  )؛ ازاین
در )؛ بنابراین Schuon, 1998است ( یعین طبیر قوانیناپذ ارکو حقوق ان یجمع اناتکاستفاده از ام

در  يخداوندحکمت  و علم همان و است عتیطب يهمان خدا، انسان يخدا، يدیوحت نشیب
 ۀنیزم گاه هیچاسالم ن ید). 1377، یهاشم( است رفتهز به کار ین عتیطب نشیدر آفر، نش انسانیآفر

که  ییدر قبال خدا عت ویو طبدر قبال جهان را ت یمسئولاز  آزاد یعنیي، ا ش انسان پرومتهیدایپ
شانه از ک بهره ياقتصاد يها ت برنامهیمکحارو  )؛ ازاین1378، نصر( ردیپذ ینم، است ییغا قتیحق

به  ییاعتنا یل بیاز دال يران اقتصادیگ میرات تصمکت در تفیمعنوـ  نید یو فراموش محیط زیست
ت آن و با ینیع ياز ورا)؛ بنابراین واقعیت محیط زیست 1384، آزاد متفکر( است محیط زیست

قائم به صرفاً  یول، قائل بود یت واقعینید عیبا یهست يبراگرچه ا. دشو یم تعریفت یمعنوشدن  قائل
بلکه عی محدود نیست آن و هنجارهاي اجتما ن حاکم بریبه قوان آن تصرف درطور،  . همینستیآن ن

  نیز وابسته است.خالق  ةبه اراد

  ؟را شناخت محیط زیست توان میچگونه . 2
شناخت  هاي محدودیتو  یااش ازشناخت انسان  یچگونگ ۀبه مطالع یشناس شناخت، در فلسفه علم

رامون یر انسان پکتف یچگونگ بازتاب یشناس شناخت، قتیدر حق). Moseley, 2002( پردازد یماو 
  ).Hofer, 2008( اوست یشناس شناخت هاي فعالیتد و یعقا، ورهابا

 ,Evansکند ( میدا یپ يانسان ارزش باالتر، عتیانسان از طب ییبا جدا، محور دگاه انسانیدبا 

 يعت در راستایه تسلط بر طبکد شون انگاشته می یحق يها موجودات ذ انسانازاین رو  ) و2005
 انسان). Beckmann, et. al., 1977کند ( اولویت پیدا می يراهداف ابزا يساختن آن برا عیمط

ها  آن از ییتنها بهه است ک یذهن هاي ویژگیو  یاستعداد روان ةنندکزیمتما ییتوانابا  ژهیو يموجود
؛ کند یعت تجربه نمیاز طب یشتن را بخشیخوی انسانن یچن). McDonald, 2004( برخوردار است

در  یکار، خود راپي در این روزیپ بارده ک فراموش که درحالی دیوگ یسخن مآن  کار بایپ از یحت
  ).1385، فرد یفراهان( افتی جناح بازنده خواهد

و  يانتقاد ویژه ی بهعلم يها میهمانند پارادات محیط زیست شناخ يبرااسالم هرچند 
ن شناخت با یا يراب یول، دارد تأکیدذهن  و نیو بر تعامل عکند  می آغاز ها تینیاز عیی، گرا ساختار
 ی مثلگر منابع معرفتیدطبیعت، از  شتر شناختیب هرچه یتعال يشود و برا یعلم متوقف نم صرف
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شتر یب هرچه ، امکان حفظتنوع منابع شناختاین ل یه به دلکرد یگ یبهره منیز عرفان و مکاشفه قرآن، 
  .دشو یفراهم م عتیطب

  ؟باید باشدچگونه  محیط زیست يها روش مواجهه با بحران. 3
و  ینیدی، فرهنگ يها ه آموزهکبل، ستیآن ن محیط زیست و حفظتنها راه شناخت  یعلم يها آموزه
ت یفعال آن یکرا حفاظت از یز ،باشند محیط زیست ملکال و تیتعد يبرا یتوانند راه یز مین يمعنو

 یانسان يها تیوقعازها و مین، باورها، فرهنگ، نید، شناخت اخالق نیازمنده کاست  یانسان ةدیچیپ
ار یبس)، حس و تجربهبر  (مبتنی اساس دانش امروزرو  )؛ ازاین1386ولی و همکاران،  (شاه است

  ).1384، انیاصفهان( ارائه دهدمحیط و چگونگی حفظ آن را الن از ک يه منظرکتر از آن است  ناتوان
فه یوظ یک عنوان به یمعرفت به لزوم بوممحیط زیست و حفظ آن، ت ین ماهییتب اسالم براي

مت کح«بر بناه دارد ک ی تأکیدافک يان نظریح و بنیصحة زیبخش با انگ سازگار و انسجام یمعرفت
ی، اله یبر وح یمتکن حیچندارد.  اسالم تأکیدم بر کحا یآن با بوم معرفت سازگاريل یبه دل» هیمتعال

 يباورهاو محور است  دیتوحبه عبارت دیگر،  ومبتنی است  یعرفان و عقل برهان، عتیشرقرآن، 
  ).1392(ابدي،  رندیگ یقرار ممحیط زیست  يها بحران رفع توجهانون ک یمعرفت

  ؟عت چگونه باید باشدیطب یشناس ارزش
و ) 1383(حسنی،  ندک ین مییرا تع یت اخالقیترب هاي الزام هک است یمباحث فلسف از یشناس ارزش

انسان  یدهد در زندگ یشان م) و نClark and Foster, 2008( دارد تأکیدها  گاه ارزشیبر نقش و جا
ن جزء را یا، گوباو  لینکلن .)Heron and Reason, 1997( نفسه ارزشمند است یذاتاً و ف يزیچه چ

 و مذهب هستند یباشناسیز، اخالق يربنایها ز افزودند و معتقدند ارزش یعلم يها میبه پارادا
)Plack, 2005 ي ا ل گزارهکقت در شیحق صرف دانستنِ حیط زیستی،م يها ا در پژوهشیآ یول)؛

ي ه برترکدگاه ارسطو است یته دکن نیاشود؟  حسوب میم نفسه ارزش یف، هدف عنوان به علمی
ت ذاتاً یتنها موقععلمی » يا گزاره«ق یدانستن حقا چه . چنانداند ین هدف انسان میتر ارزشفکري را با
؛ براي ندک یدا میت پیمشروع یمتیآن به هر ق آوردنِ دست ت بهیدر نها است کهپژوهش  یکارزشمند 

هاي پژوهش مانند ضرورت مشارکت در حفظ محیط زیست گرچه یک ارزش مقبول  مثال، گزاره
شود؛ بنابراین دیدگاه خداگرایانه است که  است ولی ربط آن با یک کل (خداوند)، تقدس تلقی می
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بق دستورات ذات اقدس الهی و گزارة پژوهش تا بردار محیط زیست ط ارزش ارجحیت دارد و بهره
  ).1392کند (ابدي،  جایی که به اختالل نیروهاي حاکم بر محیط زیست نیانجامد، عمل می

  بدین شرح است: محیط زیستخالصه مبانی الگوي پایه  طور به
به نباید تصرف در آن دانستن آن نگریست و  مقدست و ینیع ياز ورا. محیط زیست را باید 1

وابسته است. ز یاراده خالق نبه باره  نیدر اشود زیرا محدود ی اجتماع ين حاکم و هنجارهایقوان
همچنین قوانین و هنجارهایی براي شناخت آن قابل قبول است که در راستاي ارادة الهی باشند؛ زیرا 

  نظام باشد؛راستاي این دو  نظام محیط زیست در راستاي نظام الهی است. نظام انسانی نیز باید هم
ها همراه  ی آننیعبررسی  هاي آن، باید به مسائل محیط زیست مثل بحرانشناخت  يبرا. گرچه 2

بهره باید ز یعرفان و مکاشفه نشناخت مثل قرآن، گر منابع یاز د براي این منظور پرداخت ولیعلوم  با
  آورد؛ یفراهم مگرفت، زیرا منابع متنوع و متعبري را براي حفظ آن 

 يها تیازها و موقعین، باورها، فرهنگ، نید، شناخت اخالق خت محیط زیست باید با. شنا3
هاي اقناع و اجماع استفاده  ی و با رعایت بوم معرفتی اسالم باشد و براي این منظور باید از شیوهانسان

د پیچی خودداري ورزید. همچنین باید فرازمانی (گذشته، حال، آینده) باش شود و از دستور و نسخه
  هاي حال و آینده، به انتظارات خالق متعال نیز متعهد باشد؛ گویی به نیازهاي نسل تا عالوه بر پاسخ

براي حفظ محیط زیست، باید از وجود یک کل  پژوهشارزشمند  »هاي گزاره«. در استفاده از 4
ند. به شو (خداوند) مقدس نیز بهره برد زیرا در نهایت این فرامین الهی است که ارزش تلقی می

هاي پژوهش دستاورد خرد جمعی تا جایی که خللی به نیروهاي حاکم بر  عبارت دیگر، این گزاره
  طبیعت وارد نکنند، ارزشمندند.

  محیط زیستهاي الگوي پایه  آرمان
 و با گرایش وظیفه دینیآرمان الگوي پایه محیط زیست اسالمی ایرانی پیشرفت آن است که با 

را احیا کرد. براي این منظور انسان باید از طبیعت  ، قداستفرامین الهی خاستگاهبر  اخالق مبتنی
آن واقعیت معنوي درونی را که آدمی  دتوان میطبیعت  متقابالً جایگاه خود در این عالم آگاه باشد و

واقعیتی  عنوان بهبازیابی طبیعت شود. این مهم نیازمند یادآور  یابه وي بیاموزد  ،نه وجود دارددر کُ
ساختن انسان  آفتابی . براي این منظور،حافظ این امر قدسی است عنوان بهانسان یی دسی و نوزاق
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  ).374- 375: 1389، نصرناپذیر است ( ، ضرورتی انکار»خلیفه اهللا«انسان یعنی  حقیقی
 حکمت عملی اجتماعی شاملمحیط زیست، اللهی انسان نسبت به  براي تحقق مسئولیت خلیفه

 »نمنایاهر بیاز نفوذ تخر الهی خلیفهمنطقه  يآزادساز«و  »سازيبادآ«، »فتمرمت قلمرو خال«
است که  یاو کس دشو یم ادآورو ی قرار داده نیرا در زم يگرید يها نعمتخداوند . البته شود می

. قرار داد شاریدر اختنیز ل آن را یسپرد و قدرت و وسا اهللا انسان خلیفهرا به  نیزم يعمران و آباد
الزم براي  لیکه وسادارد  نیاشاره به ا، کرد ضیتفو انسانرا به  نیزم يداوند عمران و آبادخاینکه 

و منابع آن را به خت را آباد سا نیزم، با کار و کوشش دیاما با؛ از هر نظر آماده است، این منظور
 ردسپ مین شا را به دستها  آن يو کارها دهد میملت مجال  کیبه  يعمران و آباد يبرا. ددست آور

  ).1386آملی،  (جوادي
این اصل  ،که در رفتار باید تابع خداوند بود گونه ، هماناللهی خلیفیهاي  در ادامه مسئولیت

، اصغري لفمجانی( قرار گیرد  فرد و جامعه توجههاي طبیعت نیز باید مورد  پدیده نسب بهاخالقی 
ماهیتی ارتباطی ، نشی هستندازتابی یا کُرفتارهاي غیرب ةرفتارهاي اخالقی در زمر ). ازآنجاکه1378
ان و نوع ، همخدا، ط انسان با خودباروها در  کنش، به عبارت دیگر. دنیعنی با دیگر امور مرتبط؛ دارند

، »خود«اخالقی را با  رفتارهايتوان  بندي می دستهیک  باحال،  ؛ بااینشوند موجودات طبیعت ظاهر می
زیر  جدول درها  آن که نتایج) 1390، نیا صادقی و سبحانی( سنجید »طبیعت«و  »خدا«، »دیگران«

اسالمی ایرانی پیشرفت آن است که  محیط زیستهاي الگوي پایه  از آرمان. نمایش داده شده است
اللهی  چهارگانه آگاه باشند تا به مسئولیت خلیفه روابطتعاملی این  آثارافراد و جامعه همواره از 

  کنند.خویش عمل 

  . نتایج رفتار انسان با خود، دیگران، خدا و طبیعت1ه جدول شمار
  اثرات تعاملی روابط  روابط

  آرامش انسان، و ییزدا اندوه، نیازهاي اساسی تأمین  طبیعتانسان با 
  خداوندبودن  محیط، ها نکردن نعمت فرانک، ها شکرگزاري نعمت  خداانسان با 

  جان رعایت حقوق موجودات جاندار و بی، تعاون، مسئولیت  موجودات طبیعتو  خودانسان با 
  اثبات خداوند متعال، قدرت و عظمت الهی ۀنشان، دانستن مخلوقات آیه  خدا با طبیعت
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  محیط زیستافق الگوي پایه 
باید به تهیه و ، »مطلوب محیط زیستمندي از  بهره«براي ، 1404 ایرانانداز  چشمطبق سند افق 
اهداف و الزامات ، ها یت اسالمی و انقالبی متناسب با سیاستبا هو محیط زیستهاي  تصویب برنامه

باشد. الملل  تعامل سازنده و مؤثر در روابط بینموجد بخش جهان اسالم و  این سند پرداخت تا الهام
فناوري از دانش پیشرفته و توانا در تولید علم و ، بر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی همچنین با اتکا

محیط و تولید علم ، آموزش  پژوهش »افزایی هم«و  »یگرای هم« سببتا  شدوردار برخ محیط زیست
هاي فراینددر  اسالمی ایرانی یافزایی را میثاق و همگرایی  همتوان این  میرو  ود؛ ازاینش زیست

کشور و تعامل سازنده با  محیط زیستبراي پرداختن به  آموزش و پژوهشنهادهاي شدن  اسالمی
  کرد.تلقی ، جهان اسالم ویژه به جهان

آیا هاي باشد؛ براي مثال،  باید داراي ویژگیاین افق  تحققبراي محیطی  هاي زیست پژوهش
؟ است یافکت موجود یت وضعیهدا يبرا ،کشف و استنباط ازپژوهشگر محیط زیست برخورداري 

ا ی کند میکفایت موجود ت یبهبود وضع يبرا یو منطق یعقالن كدر یکسب کا یآ، گریعبارت د به
نیازمند  ت در پژوهشیعقالن ،)1374ي (ریبص بنا بر نظر قانع؟ دارد تز ضروریسب معرفت نکاینکه 

به  ت در پژوهشیعقالن يریارگک دارد به یاظهار ماین امر ل ین دالییدر تب . ويسب معرفت استک
. نده استیه به آنگا يمعرفت در پژوهش به معنا کارگیري که به درحالی ،ي نگاه به گذشته استمعنا
ارائه  و براساس آن واقع است ،گذشته تا حال يها افتهی یمنطق یعقل براساس بررس، گریان دیبه ب
. پردازد یم ترسیم مسیر حال تا آیندهبه  هافرایندل یر و تأویتفس اب معرفت که ، درحالیندک یق میطر

 يبرای، یپژوهش عقال یکا انجام یدر پژوهش  »تیعقالن«ند استفاده از یگو یم، گریالم دکشان در یا
استفاده  که . درصورتیشه دارندیثر زمان حال رکا حدایه در گذشته و کاست  ییازهایبه ن گویی پاسخ

پیدا تحقق نده یه از زمان حال تا آکاست  ییبه انتظارات و آرزوهاتعهد  يبرا، از معرفت در پژوهش
  .)Shahvali, 2006ند (پیدا کن تحققشود تا  یا تالش میو  کنند می

و  »تا حال گذشته ییعقال یبررس«ه با کآن است  »پژوهش متعادل«، شده ب گفتهطالبه م توجهبا 
ازمند پژوهش ین، ط حالیر در شراییجاد تغیا. همچنین ردیانجام گ »آینده به انتظارات ینگاه معرفت«

 کرد،تفا کا) گذشته و حال( نهبه پژوهش دوزماصرفاً توان  یاست و نم) ندهیآ، حال، گذشته( زمانه سه
ي ها دهیوضعیت گذشته تا حال پد یبا منطق به بررس یعنی قیاسی است؛، پژوهش دوزمانه یکرا یز
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با استقرا و نده یحال و آ، گذشته زمانِ همبا نقد  زمانه پژوهش سه که . درحالیدپرداز یم مورد پژوهش
 ضمن، ه در زمان حال وجود دارندک ییها دهیپدیعنی  ؛)1380، داماد محقق( ردیگ یانجام مو قیاس 

ند؛ ریگ میدر نظر  یمعرفتا نگاه بنیز  آینده را انتظارات، شوند می یبررس یمنطقبه شکلی اینکه 
 به. ورد آ یانتظارات فراهم م تحقق منظور به يزی ر برنامهبراي را  یزمانه بستر مناسب پژوهش سه رو ازاین

  ).Abaidoo, 1997( است محیط زیستهاي  براي پژوهش یار مناسبیراهبرد بس، لیهمین دل
به طبیعت  انسانی است که یچگونگی رفتار با طبیعت و زندگی در آن، براساس معنادیگر،  ازسوي

در طبیعت، با توجه  علوم و فناوريکارگیري  شیوة به ة. این ذهنیت دربرگیرنددده هاي آن می و پدیده
دهد. از این ذهنیت به نام  را در مقابل طبیعت نشان می انسان نوع مسئولیت کهاست  یهای به ارزش

دیگر، این  بیاندیگران است. به و  با طبیعته طباربرخاسته از نوع  که شود هاي معنایی نیز یاد می نظام
ها به  . الزم به یادآوري است که این ذهنیتدهد محیط پیرامون را نشان می و ارتباط باذهنیت نوع تفکر 

تدریج از  ها پیرامون ارزش ذاتی طبیعت به اند. براي مثال، ذهنیت أ متعالی، جهت پیدا کردهسوي مبد
تغییر یافته که به دنبال آن  »خدامحوري«به  »محوري بوم زیست«و  »محوري زیست«، »محوري انسان«

دات برخی موجو«، »ها انسان«هاي پژوهشگر نسبت به طبیعت نیز از صرف مسئولیت نسبت به  مسئولیت
تغییر کرده است. در این  »خداوند و مخلوقات او«به مسئولیت نسبت به  »بوم کل زیست«یا حتی  »زنده

دهندة یک  اجزاي تشکیل«یا  »هاي جاندار گونه«، »انسان«صورت است که فهم عقالیی پژوهشگر از 
 ).1391یابد (عابدي سروستانی و همکاران،  ارتقا می »نامتناهی«تا حد  »بوم زیست

، باید پیرامون مواردي به اجماع دست یافت. »بهبود«منظور  به »فهم محیط«خالصه، براي  طور به
او مبتنی باشد، زیرا این ضرورت  »ـ مذهبی یفلسف«و فهم » نانسادرك «نخست اینکه پژوهش باید بر 

 بنا بر دو صبغه انسانی و دینی محیط زیست است. براي مثال، استاد، براي حفظ محیط زیست
دانند که فن شریف محیط زیست، گرچه به علوم طبیعی و  آملی لزوم صبغه انسانی را آن می جوادي

گردد، ولی کارآمدي آن، شیوة حیات بشر و تأمین سالمت و شادابی را که صبغه علوم  تجربی برمی
. از )1386آملی،  شناسی الزمۀ آن است (جوادي انسانی دارد، مشخص سازد که پیش از هر چیز انسان

اي  نگاه ایشان، اگر یک پژوهشگر محیط زیست بخواهد محیطی مناسب بنا کند، باید جامعه را به گونه
گرچه یک انسان مادي تصور «گویند:  صحیح تفسیر کند تا بتواند آن را تغییر دهد. در همین رابطه می

لدنْیا نَموت ونَحیا وما نَحنُ گردد: إنْ هی إال حیاتُنَا ا کند از خاك آفریده شده و سپس به آن برمی می
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ایم و به لقاي  گوید ما از خاك آفریده شده )، ولی یک انسان موحد معمولی می37(مومنون: »بمبعوثینَ
). حتی یک انسان 55(طه:  »أُخْرَي ًة منْها خَلَقْنَاکم وفیها نُعیدکم ومنْها نُخْرجکم تَار«یابیم:  الهی بار می

َنَفَخْت فیه  «دارد و تعبیر  گذشته از خلقت خاکی بشر، نفخ روح ملکوتی بشر را از نظر دور نمیعارف، 
کند. چنین انسانی هنگامی که به مقصد رسید، آنجا برایش  ) را فراموش نمی29(حجر:  »من روحی

ا او از من دار خویش تعهد سپردم، زیر گوید من در گذشته در این منزل بودم و به مهمان آشناست و می
). ایشان از این صبغه انسانی محیط زیست 172گفتم (اعراف:  »بلَی«و من نیز  »أَلَست برَبکم«سؤال کرد: 

تواند محیط زیست خویش را در پرتو تبدیل اوصاف حیوانی به  گیرند چنین پژوهشگري می نتیجه می
  فضایل انسانی، به محیط مناسبی براي زندگی برگرداند.

محیط ایشان ضمن استناد به روایات پیرامون اهمیت ، نیز محیط زیستصبغه دینی در تعریف 
و  آن دسیاز منظر نقد مفهوم قُاند،  هاي متنوع بر انبیاي الهی تجلی یافته که در قالب شریعت زیست

مقدس است و با ، هر فعل یا امري که جنبه الهی و صبغه ربویی داشته باشد: «گویند از نظر دین می
گویند هر چیزي که به هر نوع و  می) 138: بقره( »صْبَغًة هللا و منْ أَحسن منَ اهللا ا صْبَغَة «اد به استن

 مهمدین همواره مردم را به دو امر رو  ؛ ازاینامري مقدس است، داراي رنگ الهی باشد ترتیبی
ه اعمالی خواهد مرتکب اعمال زشت نشوند و ب که از گروندگان خود می: نخست اینخواند فرامی

هاي خود  باید به تحسین و نیکوکردن اهداف و انگیزهي آورند که نیکو و حسن است. دوم اینکه رو
. است »سن فاعلیح«و  »سن فعلیح«دستیابی به دو هدف بزرگ ، پیام دین؛ بنابراین همت گمارند

در تشریح مثال، ؛ براي خود را به این دو هدف ارزشمند نزدیک کنند، ها موظفند با همۀ توان انسان
عاقالنه و با تقدم مصالح ملی ، تواند عادالنه دالیل عقلی می براساسامور مقدس از جمله عمل  ةگستر

ها و تعالیم دین را  ایشان پیام. الهی باشد بر منافع شخصی انجام گیرد و همگی براي تحصیل قرب
که حجیت و  هستهاي دیگر نیز  حامل پیام از ایشان بلکه، دانند تنها در نقل آیات و روایات نمی

ایشان سخن امام کنند.  مییاد  »ل عقلییدال«به نام ها  آن ل نقلی است و ازیدر ردیف دالها  آن اهمیت
قوانین اولیه را ما «؛ »علینا إلقاء االصول و علیکم التفریع«: فرمایند آورند که می را شاهد می (ع)هشتم

، این سخن امام را مختص فقه آملی جوادياستاد . »اج کنیدکنیم و شما فروعات آن را استخر القا می
عینی ( دانند و این مهم را واجب دانند و شامل علوم انسانی و طبیعی نیز می اصول و علوم دینی نمی

که مقید وجوب  »علیکم التفریع«اند  بلکه فرموده »لکم التفریع«زیرا امام نفرمودند ؛ ندنام می) یا کفایی
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دانند که افراد  می محیط زیستهمه علوم نافع از جمله علوم بر این حدیث را ناظر رو  ؛ ازایناست
محیطی را براي زندگی سالم و  ند فروعات زیستک اهل اجتهاد یا پژوهشگران خُبره را موظف می

 علومکردن  این اجتهاد را دینی ۀایشان الزم. از قوانین کلی دین استنباط و تفسیر کنند، مندي از آن بهره
شود و  نامیده می محیط زیستدانند که فلسفه مضاف  محیطی می و این را منوط به فلسفه علوم زیست

 ، یکهیمت متعالکح مانند یمتکهر حگویند  در همین رابطه ایشان می. برگرفته از فلسفه مطلق است
ا ی ینیب جهان، زیرا ر منزل را همراه داردیتدبو حتی است یس، اقتصاد، ر اخالقینظ یمت عملکح
  .نیست کو خش يدیم تجریاز مفاه يا مجموعهبیش از  ی)،مت عملکح( يساز مت بدون جهانکح

آن باید از نوع فرارشتگی  »بهبود«منظور  و به »فهم محیط«محیطی براي  زیستاینکه، پژوهش  دوم
د ایجا«و  »حل مسئله«اي به ترتیب به  رشته اي و حتی میان رشته هاي گرچه پژوهشزیرا ، باشد

 »معرفت«و  »طبیعت«، »حقیقت«شناخت  برايفرارشتگی  هاي ، ولی پژوهشپردازند می »معرفت
پرسش و ، براي مثال. هاي بنیادینی متمرکز است که ماهیتی فلسفی ـ معرفتی دارند ها بر پرسش پدیده
ها  بینی جهان، هاي فکري ماهیت نظام، ماهیت علم، هاي دانش ماهیت نظام، ماهیت انسان ةدربارتأمل 

در همین رابطه ). 1388، طاسکوه خورسندي( و ماهیت حقیقت و واقعیت از کارکردهاي آن است
علوم تجربی و انسانی به نظام فاعلی و غایی اشیا  رخیی بتوجه از بی) 1386( آملی استاد جوادي

مدار بسته  ازو  گویند میها سخن  پدیده ةو آیند ، حالتنها از تشریح گذشتهها  آندارند  اعالم می
 سخن هرگزها  آن »یینظام غا«و  »نظام فاعلی«ولی درباره کنند،  میها بحث  پدیده »نظام داخلی«

در تبیین کیفیت پیدایش معدن در دل خاك یا پرورش آن در سینه کوه و ، براي مثالگویند.  نمی
این پدیده مادي  »ةپدیدآورند«از ة آن، گذارده و تحوالت کنونی و تطورات آیند ادواري که پشت سر

ها که  اهداف پدیده این پدیده و سلسله »هدف«از  که . چنانآید گونه سخنی به میان نمی هیچ
ت نیز سخنی به میان اس دار هدفهدف نهایی تمام موجودات  »ذاتش«است و  »الوجود واجب«

هاي  شناسی هانج، معرفت دینی درباره طبیعتبه باید «: گوید باره می در این) 1388( نصرآید.  نمی
حیاتی دوباره ، سنتی و علوم مقدسی که کماکان در بسیاري از نواحی غیرغربی عالم محفوظ است

اگرچه در صورت جدي احیا کرد.  ه را بهمیراث سنت غرب در این حوزحال،  درعینو  »بخشید
و  »فقیا«اي و غالباً با دو نوع تعامل  با رویکرد فرارشته محیط زیستقرن گذشته  هاي پژوهش

با که  يبشر از دانش يریگ بهرهتعامل مورب به معناي  ازولی  ،گرفته شده استبه کار  »عمودي«
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حفظ کره زمین  يبرا اجماع تاآورد  به وجودرا  یدانشو  باشدق شده یتلف يو فطر یشرع يها آموزه
هاي  پدیدهتفسیر  که ). درحالیShahvali, 2006( اي نشده است گونه استفاده هیچسبب شود، را 

، جمشیدي( را مورد نظر دارد »غایتی«یا  »هدف«بیش از هر چیز ، که نوعی تبیین است محیط زیست
این اجماع پیدا کنند که چگونه  برباید  محیطی هاي زیست پژوهش کلیه، عبارت دیگر به). 1389

  ساخت؟توان هدف و غایت توحیدي آفرینش را براي حفظ کره زمین محقق  می

  محیط زیستي پایه الگو رسالت
و طبیعت را نه  دانستتفکر دنیاي متجدد به دیدگاهی انجامید که انسان را موجودي بیگانه با طبیعت 

یی قوانین طبیعت از قوانین اخالقی که به جدا انگاشتجان و ماشینی  اي بی آغازگر حیات بلکه توده
ي اخیر ها سالدر ، زمین ودي در مغربدانان مسیحی و متفکران یه بسیاري از الهی، در نتیجهانجامید؛ 

عالقه و ، اندك رغم استثناهاي ؛ ولی با این همه، بهبرآمدند» محیط زیستالهیات «در مقام ارائه نوعی 
ده شمحیطی معطوف  به طرح و تدوین اخالق زیست، زمین اهتمام بیشتر متفکران دینی در مغرب

با واقعیت کیهانی منطبق  که نوان معرفتی راستینع نظم طبیعت به ةتا احیاي دیدگاه دینی دربار است
اند که معضل کنونی به  اکنون دریافته، ولی بپردازند باید به احیاي علم قدسی طبیعتباشد. در واقع، 

 مهندسی نادرست ۀنتیجصرفاً معرفتی حکمی به طبیعت و بحران معنوي درونی و نه یک دلیل نبود 
یعت، فلسفی، معرفتی مشروع مابعدالطببا طبیعت را باید  دیدگاه دینی درباره نظم. است طبیعت

(نصر،  در مقام انکار معرفت علمی متجدد برآمدآنکه لزوماً  بدون؛ کرد احیا شناختی و علمی جهان
ه مشترك درباره قداست بر مبناي عقیدباید کره زمین  درگیرد ادیان موجود  نتیجه می ). نصر1388

طبیعت را از دید  قداستهاي جهل و غرور را که  منظور باید پرده براي این. همکاري کنندطبیعت 
  .کنار زد، دارد اي از بشریت نهان می بخش عمده

احیاي  ، برايخاستگاه فرامین الهیبر  مبتنیبر اخالق  مبتنیوظیفه دینی و  ،آرماناین  تحقق در
از  تر سنگین مراتب همحیط زیست، بپژوهشگران قشر فرهیخته جامعه یعنی رسالت ، طبیعت قداست

 مانندبا کمک منابع اسالمی  ،طبیعت توانند در راستاي احیاي قداست آنان می، زیرا است سایر اقشار
محیطی  به تبیین علوم زیست، هاي نظري و عملی (ع) و با انجام پژوهشهاي اهل بیت و آموزه قرآن

  کنند: بیینت هاي زیر براي این منظور باید رسالت خود را با پرسش. بپردازند
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  ؟کنند دنبال قرآندر محیطی  زیستمطالعات علوم را از  چه اهدافی. باید 1
بهبود وضعیت جامعه منظور  به قرآنمحیطی  زیستبه تبیین علوم  تواند می اتآیا این نوع مطالع. 2

  کند؟کمک 
طی محی زیستدارا باشد تا ضمن تبیین علوم یی ها چه ویژگیمحیطی باید  زیستوهشگر پژ. 3
  ؟ساز بهبود وضعیت جامعه باشد زمینهقرآن، 

قرآن، به نوع روش پژوهش وابسته است. به عبارت دیگر، پرسش فوق با کمک سه پاسخ به 
براي تبیین علوم ، »قرآنپژوهش با «و ، »قرآنپژوهش بر «، »قرآنپژوهش براي « یک از سه روش کدام

  ؟تر است بمناس آن قداستدر راستاي احیاي قرآن و محیطی  زیست
داري  موضوع علم حکومتقرآن: شناسی تولید علم  روش«) در مطالعه 1395ولی،  نگارنده (شاه

 آنتوان گفت  می »قرآن برايپژوهش «به این نتیجه دست یافت که آنچه دربارة روش  »والیت فقیه
دهد و  میقرار هدف را  موضوع مورد پژوهش از قرآنپذیري تأثیر »تأیید«این نوع مطالعه است که 

ی حوزه و قرآنهاي  بنیاد پژوهش«است. براي مثل،  این موضوع در قرآن مصادیق »تشخیص« درصدد
مثل هاي علوم  ی در حوزهقرآنهاي  پژوهشآن، از اهداف  یکی کهاز این روش استفاده کرد  »دانشگاه
 شود مییادآوري  این مطالعات در. است  حوزهاین کریم در  قرآنتالش براي تبیین معارف و  ،ادبیات

هاي این مطالعات  گزارشتوانند به  می، هستند فارسی با قرآن اشعارتطبیق به  مند عالقهمحققانی که 
توانند به قسمت دوم این  میکنند، اصل منابع را مطالعه باره،  این تا در اگر تمایل دارندیا کنند، مراجعه 
  کنند.مراجعه  گزارش

» هاي علم مورد پژوهش در قرآن ریشه«گر به دنبال تشخیص ، پژوهش»پژوهش بر قرآن«در روش 
دانش نوین در پرتو «هاي  در قرآن در سلسله نشست »شناخت فیزیک«است. براي مثال، در موضوع 

و توسط » دانشکده علوم قرآنی شیراز«و » مؤسسه فرهنگی و قرآن پژوهشی هدي«که در » کالم وحی
نشکده علوم دانشگاه شیراز ارائه شد، نگارنده این اندیشه علمی بخش فیزیک دا یکی از اعضاي هیئت

ها از این علم است و دارندة آن از  را مطرح کرد که فیزیک مادر علوم تجربی است و سیادت غربی
گردد و شرایط فعلی گویاي آن است؛ ولی سیادت قرآن را باید نشان داد که این  سیادت برخوردار می

توان جهان را شناخت، زیرا قرآن از طبیعت، مثل  ک را خوب بشناسیم، میعلم را در بردارد. اگر فیزی
هاست. حتی شناخت برخی از  دهندة اهمیت و لزوم شناخت آن زمین و آسمان نام برده است که نشان
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ها بر دیگر علوم تقدم دارد مثل لزوم تقدم شناخت آسمان بر زمین. انسان شناخت علوم آسمانی  آن
بینی خسوف و کسوف از آن به وجود آمد. این نوع شناخت به دلیل  ز کرد و پیشمانند نجوم را آغا

آن است که رزق و روزي انسان از آسمان است. مثالً آب، باران و نور از آسمان است. حتی تمدن و 
آمد. باالخره اگر  ها به وجود نمی کردند این فناوري فناوري از آسمان است و اگر به آسمان نگاه نمی

   شد. جوم نبود، معلوم نبود که چه میعلم ن
، هستند قرآنترسیم برتري  به دنبال »قرآنپژوهش بر «و  »قرآنپژوهش براي «گرچه دو روش 

  :هاي اساسی این است ولی پرسش
، محسوب شود و علم »دسته دوم«ی قرآنمعرفت  ن نوع مطالعات باعث نخواهد شد کهآیا ای. 1

  شود؟ت تلقی اولوینخستین آن هم از نوع تجربی 
  قرآن؟در اولویت است یا کشف علوم  قرآنعلوم به دادن  آیا نسبت. 2
 ازعلوم  تبیینی دارند یا قرآن ۀعلومی است که ریش، شود باعث بهبود وضعیت می. آیا آنچه 3

  شود؟باید تقدیس ن براي بهبود شرایط جوامع اسالمی است که و سازگاري آنا طریق قرآن
برتري  »تأیید« است که براي »تشخیصی«تطبیقی بین قرآن و علوم، لعات در حقیقت این نوع مطا

ها به  ، آنترین شکل در عالی. گیرند انجام می قرآنداشتن برخی علوم در  بر ریشه »تأکید«یا و  قرآن
کمک چندانی  »تغییر وضعیت جامعه« و برتري قرآن هستند، ولی به »امعیتج«تشخیص  دنبال
 ,Shahvali(بلکه باید با عمل همراه باشد ؛ کافی نیست تنهایی بهشناخت این امر، براي ، زیرا دکنن نمی

 »تأکید«منظور  بهو چه  »تأیید«چه براي  »تشخیصی«باید یادآور شد که روش مطالعه همچنین ). 2006
از  تأثرناخواسته و ناآگاهانه م، داشتن علوم در آن از منظر ریشه قرآنبر برتري و جامعیت 

، ولی و کاظمی شاه( گرا و انتقادي است گراي مکاتب فلسفی مثبت گرا و عین اسی واقعشن هستی
 که . درحالیهستند قرآنعلوم در  هاي تاریخی تشخیص عینی یا تجربی ریشه )، زیرا به دنبال1375

توان این  با ایمان نیز می، زیرا مکتب الهی اسالم مبتنی باشند »شناسی مطلق توحیدي هستی«اید بر ب
  .را باور داشت ها برتري

داري والیت فقیه امام  ، علم حکومت»پژوهش با قرآن«) در ارائه نمونه مطالعه روش 1395نگارنده (
) و شناخت 1374خمینی،  اند ( سال را براي تبیین آن صرف کرده 15خمینی(ره) را ارائه کرده است که 

باید یادآور شد که  »تبیین«رة اهمیت روش و عمل مردم ایران و جهان را تحت تأثیر قرار دادند. دربا
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اعمال  ةشیوۀ متفاوت آن با که البته فهم و تجرب داند می عمال قدرتا ةیک شیو(ره) تبیین را خمینی امام
). عالمه 1377عیوضی، ( براي ایرانیان کامالً مشهود است غربیو با سبک  الملل قدرت در سطح بین

  ).1390دانند (طباطبائی،  برداري از علوم می کشف و پردهطباطبائی(ره) نیز تبیین را همانا 
، است قرآنبرتري  »تشخیص« طورکلی به و »تأکید«، »تأیید«نه از باب  قرآنچنین تبیینی از علوم 

آیات ، در فهارس کتاب والیت فقیه )ره(امام خمینی. است قرآنیم وعل »تبیین یا کشف«بلکه براي 
تبیین علم ). این 1374، خمینیکنند ( میستند م 1قرآنآیه  21با  را داري والیت فقیه ارجاعی حکومت

این نوع . تاریخ است ۀگذاري جهانی براي همیشتأثیرپردازي بدیل با  داري یک نظریه حکومت
خودم ، باید درباره مطالب«: ددنفرمو نیز براي تدریس که حتی بود ایشانهاي  ز خصلتنوآوري ا

، تدریس ۀکه پشتوان پژوهشتتبع و ، به سبب همین تفکر. »وین کنمندیشم و بعد تدریس یا تدابی
به لزوم همچنین ایشان . کنندغالباً مطالب نو ارائه تا  شدموجب ، استایشان و تألیفات  تدوین

ی، چ دانشیدارد و ه یعمل هر دانشی ماهیتیگویند  می باره این در و علم و عمل معتقد بودند همراهی
 توجهآن نیز  عمل بهشدند به  هک یشان وارد هر علمیدگاه موجب شد ایدن یا. ستیصرف ن ينظر

مصداق بارز )، ره(خمینی توسط امام قرآنداري  علم حکومت »تبیین« )؛ بنابراین1388ی، عفت( نندک
ولی  شاه( شهوديـ  گراي توحیدي و با روش تجربی مکتب مطلق براساساست که  »قرآنپژوهش با «

  .بسیار سازگار است ،ي بقاي امت و دین اسالمو برا) 1378، و کاظمی
منظور تدوین الگوي پایه محیط زیست اسالمی ایرانی پیشرفت که بر عهده پژوهشگران محیط  به

هاي شخصیتی نیز  کارگیري روش پژوهش با قرآن باید از برخی ویژگی زیست است، آنان عالوه بر به
  محیطی قرآن و در راستاي احیاي قداست آن بپردازند مانند: برخوردار باشند تا بتوانند به تبیین علوم زیست

خیري در آن ، عملبدون زیرا علم ، ستاین تعهد ناشی از تقوا: به نظر و عمل زمان همتعهد . 1
  )؛1390، طباطبائیبه آن است (عمل ، علم تأثیرشرط استقامت در فکر و و نیست 
داري  جاعت خود را براي تبیین علم حکومتش )ره(خمینی امام: شجاعت و جسارتبودن  دارا. 2
 »ام من نترسیده گاه هیچواهللا «: فرمود باره این درو   سال مبارزه نشان داد 15فقیه در  یعنی والیت قرآن
د تا شرایط نکه حرکت کن نددانست خود می ۀو وظیف ندبه آن ایمان داشتبودند،  به این باور رسیده زیرا

                                                     
 78، 63: مائده؛ 4: الرحمن؛ 2: نور؛ 89: نحل؛ 4: قصص؛ 103و  71، 60: توبه؛ 60و 59، 58: نساء: ها و آیات سوره. 1

 .60و  41 :انفال؛ 6: احزاب؛ 25 :حدید؛ 124: بقره؛ 44و 
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  ؛دنفراهم سازبشري المی در بستر جامعه را براي احقاق حقوق حقه اس
، هاي علمی اندازها و نظرگاه یی چشمگرا هماز ناشی رویکرد : این اي رویکرد فرارشتهبودن  دارا. 3

ها و  ر پدیده، بفرارشتگی، زیرا است »معرفت«و  »طبیعت«، »حقیقت«شناخت  برايفلسفی و معرفتی 
 تأملپرسش و . معرفتی دارند ـ ت که ماهیت فلسفیمتمرکز اسها  پیرامون آنهاي بنیادینی  پرسش

ها و حقیقت و واقعیت از  بینی جهان، هاي فکري نظام، علم، هاي دانش نظام، ماهیت انسان ةدربار
ارزش  گوید می روالند) به نقل از 1388. خورسندي طاسکوه (موضوعات اصلی فرارشتگی است

بر  ،رسوم گذشتهو  ساختارها، اي رزهاي رشتهاي در این است که با کنارزدن م رویکرد فرارشته
که از  »شناختی معرفت«: نخست، شود عد متجلی میفرارشتگی در دو ب. دارد تأکیدتعصبی پژوهش  بی

شمول و  هاي جهان تبیین و فهم هستی و کسب معرفت و نظریه، فلسفه و هدف آن، این منظر
 تربیت و فلسفهمک علوم عقلی کالم و با ک )ره(خمینی امامبخش است، و دوم، انتقاد.  وحدت

را براي اسالم تبیین  »والیت فقیه«داري  حقیقت و طبیعت نظریه حکومتی، و سیاس یعرفانی، اخالق
  ؛و معرفت مسلمانان را به این نوع سیاست و حکومت ارتقا بخشیدکرد 
شکل  موحدانی هستند که خود را به توحید عملی در (ع)وي و دیگر نائبان ائمه هدي. 4

عبارت دیگر، خودسازي را  به. دانستند ملزم سادگی و جهادگري، بندگی، ستیزي ظلم، خواهی عدالت
  ).1390، طباطبائی( کردند در خویش محققرا یعنی پرورش فضائل و رفع رذائل در اوج اعالي آن 

  گیري بحث و نتیجه
ابالغی  یلک يها استیس و اندازها چشم یسند باالدست الگوي پایه محیط زیست اسالمی ایرانی یک

ات و یمقتض او منطبق ب یل اسالمیاص اصولبر  مبتنیساله  محیط زیست پنج توسعه يها و برنامهنظام 
است که بر عبودیت خداوند و قداست طبیعت مبتنی  رانیا یعیو طب یمیاقلی، فرهنگ يها یژگیو

ت آن ینیع ياز وراحیط زیست واقعیت ممبانی این الگوي آن است که است تا راهنماي عمل باشد. 
صرفاً  یول؛ قائل بود یت واقعینید عیبا یهست يبراگرچه اشود.  تعریف میت یمعنوشدن  و با قائل

آن و هنجارهاي اجتماعی محدود  ن حاکم بریبه قوان طبیعت تصرف درطور  . همینستیقائم به آن ن
همانند ت محیط زیست اخشن يبرااسالم  هرچندوابسته است. بلکه به اراده خالق نیست، 

 تأکیدذهن  و نیو بر تعامل عکند  میات آغاز ینیاز عیی گرا و ساختار يانتقاد ویژه رایج به يها میپارادا
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طبیعت، از  شتر شناختیب هرچه یتعال يشود و برا یعلوم متوقف نم دارد، ولی براي این شناخت، در
 ، امکان حفظل تنوع منابع شناختیه به دلکرد یگ یز بهره مین شهودعرفان و ی قرآن، گر منابع معرفتید

  شود. میفراهم  ، بهترعتیشتر طبیب هرچه
سازگار و  یمعرفت اگر بوم ۀفیلزوم وظ ربمحیط زیست و حفظ آن، ت ین ماهییتب اسالم براي

 يبرا محوري توحید متکن حیچنی، تأکید دارد. افک يان نظریح و بنیصح يها زهیبخش با انگ انسجام
راستا با  براي حفظ محیط زیست هم پژوهشارزشمند » هاي گزاره«محیط زیست از  يها بحرانادارة 

شوند. به  گیرد؛ زیرا این فرامین الهی است که ارزش تلقی می یک کل (خداوند) مقدس بهره می
هاي پژوهش، دستاورد خرد جمعی هستند و تا جایی که در نیروهاي حاکم بر  عبارت دیگر، گزاره

  تالل ایجاد نکنند، ارزشمندند.طبیعت اخ
مرمت «شامل حکمت عملی اجتماعی ، اللهی انسان در طبیعت مسئولیت خلیفهاین الگو،  آرمان

است  نیدر زم »نمنایاهر یبیاز نفوذ تخر اللهی خلیفهمنطقه  يآزادساز«و  »سازيبادآ«، »قلمرو خالفت
و زد را آباد سا نیزم، با کار و کوشش تا قرار داد وي اریدر اختنیز قدرت و وسائل آن را که خداوند 
 باید این اصل اخالقی ،که در رفتار باید تابع خداوند بود گونه . هماندبه دست آورنیز منابع آن را 

رفتارهاي اخالقی در زمره  . ازآنجاکهقرار گیرد  فرد و جامعه توجههاي طبیعت نیز مورد  پدیده ةدربار
، شوند ان و موجودات طبیعت ظاهر مینوع ، همخدا، نسان با خودنشی ارفتارهاي غیربازتابی یا کُ

از باید همواره  که کردتلقی  »طبیعت«و  »خدا«، »دیگران«، »خود«را در ارتباط با  رفتارهااین توان  می
  کرد.اللهی خویش عمل  تا به مسئولیت خلیفه ودآگاه بها  آن اثرات تعاملی

هاي  تهیه و تصویب برنامه باباید است که  »مطلوب ستمحیط زیمندي از  بهره« این الگو، افق
افق  اهداف و الزامات اسناد باالدستی، ها با هویت اسالمی و انقالبی متناسب با سیاست محیط زیست

بخش جهان اسالم و  تا الهام ، محقَق شودیا الگوي اسالمی ایران پیشرفت 1404 ایرانانداز  چشم
از ، بر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی باشد. همچنین با اتکاالملل  ینتعامل سازنده و مؤثر در روابط ب

و  »یگرای هم«برخوردار شد تا باعث  فناوري محیط زیستدانش پیشرفته و توانا در تولید علم و 
و گرایی  همتوان این  میرو  ؛ ازاینشود محیط زیستو تولید علم ، آموزش  پژوهش »افزایی هم«

 منظور بهی و پژوهشی آموزشنهادهاي شدن  هاي اسالمیفراینددر  اسالمی ایرانی یافزایی را میثاق هم
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  .دانست، جهان اسالم ویژه ، بهکشور و تعامل سازنده با جهان محیط زیستپرداختن به 
 منظور به خاستگاه فرامین الهیبر  مبتنیتحقق وظیفه دینی و بنابر اخالق  این الگو در رسالت

، قشر فرهیخته جامعه عنوان به محیط زیسترسالت پژوهشگران نیز  ، واحیاي قداست طبیعت
توانند با پژوهش نظري و عملی به تبیین علوم  آنان می، زیرا تر از دیگر اقشار است سنگین مراتب به

هاي اهل  و آموزه قرآنمحیطی در راستاي احیاي قداست طبیعت با کمک منابع اسالمی نظیر  زیست
مکتب  براساساستفاده شود که  »قرآنروش پژوهش با «ي این منظور باید از برا. بپردازند(ع) بیت
رسالتی که براي با توجه به البته . استپذیر  امکانشهودي  ـ گراي توحیدي و با روش تجربی مطلق

، آنان است محیط زیستاسالمی ایرانی پیشرفت بر عهده پژوهشگران  محیط زیستالگوي پایه 
  .هاي شخصیتی نیز باید برخوردار باشند از برخی ویژگی قرآنوش پژوهش با ر کارگیري بهعالوه بر 
 ۀبلکه به برآوردن حکیمانو آینده باشند،  ي نیازهاي نسل حاضرگو تنها باید پاسخ نه تدابیر

شرایط محلی و لحاظ  همچنینمعنوي مورد نظر خالق هستی و انتظارات انتظارات تاریخی آیندگان و 
. براي این منظور دنباش محیط زیست، متعهدکشورهاي اسالمی براي حفظ ویژه به  به، المللی نگاه بین

  تدارك تدابیر الزم براي عمل به الگوي پایه محیط زیست به شرح زیر است:
 :متعالی محیط زیستهاي رسمی تحصیالت تکمیلی  برگزاري دوره. 1

  هاي تحصیلی محیط زیست متعالی؛ افزاري از تألیف، ترجمه و تدوین کُتب درسی دوره حمایت نرم ¢
 ؛متعالی محیط زیستهاي پژوهشی  تهیه و اجراي مشارکتی پروژه ¢

  .کشورهاي اسالمی و ي کشورها دانشگاهاساتید براي  دکتراپسادورة ارائه  ¢
  :متعالی براي آموزش محیط زیستمدت  هاي کوتاه برگزاري دروه. 2
 ؛کشور و کشورهاي اسالمی محیط زیستران اندرکا مدیران و دست، دولتمردان، اساتید ¢

اسالمی ایرانی پیشرفت براي  محیط زیستبا الگوي پایه یی ی آشناآموزشهاي  برگزاري دوره ¢
 ؛کشور و کشورهاي اسالمی محیط زیستاساتید و پژوهشگران 

براي اساتید و  قرآن محیط زیستتولید علوم  شناسی پژوهش هاي ویژه روش برگزاري کارگاه ¢
متعالی  با الگويمنطبق ها باید  این کارگاه. کشور و کشورهاي اسالمی محیط زیستوهشگران پژ

هاي فلسفی  بینشسازي  عرفتی اسالم، با هدف توانمندم بومانداز  چشم بر ، مبتنیروش پژوهش آموزش
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شناختی و  معرفت، شناختی هستیبر ارتقاي  پژوهشی کشور، و مبتنیحاکم بر محیط زندگی و 
ایر س). 1393، ولی و کرمی شاه( باشد ی کشورپژوهششناختی حاکم بر محیط زندگی و  روش

  تواند شامل محتواي زیر باشد: ها می کارگاه
 ؛بینی و فلسفه اسالمی ن با تأکید بر جها هاي مختلف بینی فراگیري فلسفه و جهان ¢

 پژوهشگران؛آموختن فلسفیدن و ایجاد روح و بینش فلسفی در  ¢

  ؛علمی و شهودي پژوهشهاي  روشتبیین  ¢
 ؛گرا زمانه و نظام سه ياه پژوهشچگونگی انجام  ¢

  ؛نظري و عملی هاي پژوهشتوان انجام  ¢
 پژوهش؛خردورزي و کارورزي یی کسب توانا ¢

  .متنوع با ابزار کیفی و آمیخته، یکم هاي روش کارگیري بهتدوین و ، توان تهیه ¢
  ر باشد:ها بدین قرا کارگاه آموزش . روش3
و  اراي پژوهشاي را گذرانده باشند و د رشته بین آموزشباید دوره پژوهش، مدرسان روش  ¢

  ؛اي باشند رشته ات بینتألیف
  هاي مختلف در آن شرکت کنند؛ صورت گروهی انجام گیرد و مدرسان با تخصص ها به آموزش ¢
دانشجو و بین استادان و ، طرفه به پژوهشگران صرف بر انتقال اطالعات یک تأکیدجاي   به ¢

  شود؛شود تا خردورزي و فلسفیدن در آنان بهتر محقق  همباحثبا یکدیگر،  دانشجویان
  نشود؛محدود  به کالس آموزشمکان  ¢
  افزایش داد؛را  کارکرد پژوهشگرانکارایی و ، با انتخاب موضوع مناسب ¢
  .گیرد ارقر مدنظر پژوهشگراناي و توانایی  بودجه، ي زمانیها محدودیت ¢
  ها شامل موارد زیر باشد: از این کارگاه . پشتیبانی4
به ، اساتید دانشگاه و حوزه. متعالی محیط زیست مباحثبر  مبتنیتهیه و تدوین منابع درسی  ¢

را براي اساتید  پژوهش روش کارآمدترِ آموزشتا  نگارش متون درسی در عرصه پژوهش بپردازند
  پذیر سازند؛ امکانآینده 
  پژوهش؛ آموزشساعات روش  یم مناسبتنظ ¢
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  ؛بودجه الزم براي ایجاد شرایط فراگیري عملی این الگو کردن فراهم ¢
  .یررسمیو غهاي رسمی  به تناسب دوره روش پژوهش آموزشمناسب   تدوین سرفصل ¢
هاي فوق، باید از بین کسانی انتخاب شود که  . پژوهشگر الگوي پایه محیط زیست براي کارگاه5
  هاي زیر برخوردار باشد: محیطی با قرآن، از ویژگی تبیین علوم زیست براي
  ؛باشد قرآن محیطی علوم زیستمعتقد و متعهد به تبیین نظري و عملی  ¢
  ؛بپردازد این علومنوآورانه به تبیین  ¢
  ؛اي انجام دهد تبیین را با رویکرد فرارشتهاین  ¢
  .باشد در حرف و عمل موحد ¢
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  منابعفهرست 
رساله ، »ی ترویج کشاورزيمحیط زیسترفتار مصرف انرژي براساس پارادایم سازي  هیشب«)، 1392بدي، ب. (ا

  ، دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز.دکترا
و  یاسیس ییایدر مطالعات جغراف یو فرااثبات یاثبات يها گاه روشین جاییتب«)، 1389. (وی، انافضلی، ر؛ کی
  .72شماره ، یاي انسانیهاي جغراف پژوهش». یکتیژئوپل

مجموعه مقاالت اولین : در». اسالم یطیمح ستیبر مباحث مکتب ز یلیتحل« ،)1378( ، م.یلفمجان ياصغر
  .محیط زیستانتشارات سازمان حفاظت : تهران، همایش اسالم و محیط زیست

  .2شماره ، خیال شرقی، »قرآنعت از منظر یبط«)، 1384. (س ،انیاصفهان
مترجمان: ح. طراوتی و بهار، ف.، انتشارات جهاد  ،براي چند نفر جا هست؟)، 1374براون، ل؛ کین، ه. (

  دانشگاهی مشهد.
دانشگاه امام : تهران، چاپ دوم، شناسی تبیین با تأکید بر اندیشه سیاسی مبانی روش)، 1389. (ح. م، جمشیدي

  .و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی صادق
  .8شماره ، یاقتصاد اسالم، »یطیمح ستیز از توازن یاسالم يکردیرو يبه سو«)، 1381. (م، رمضان اختر

، دانشکده هاي آن در تربیت اخالقی عالمه طباطبایی و داللت شناسی ارزش بررسی دیدگاه)، 1386(. می، حسن
  . دانشگاه تهران یتیو علوم ترب شناسی روان

  .216شماره ، نامه پگاه حوزه دوهفته ،»هیحکمت متعال استیس«)، 1386(. ع، آملی جوادي
  .مرکز نشر اسراء: قم، اسالم و محیط زیست)، 1386. (عآملی،  جوادي 

  .خمینی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام: تهران، چاپ سوم، والیت فقیه حکومت اسالمی)، 1374. (ر، نیخمی
ی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماع: تهران، اي دانش رشته گفتمان میان)، 1388طاسکوه، ع. ( خورسندي

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري.
مجموعه : در »؟ا مذهب و فلسفه داردیو  یفن يها هیشه در توصیردار یپا يا کشاورزیآ«)، 1375. (می، ول شاه

  .دانشگاه سیستان و بلوچستان، مقاالت اولین سمینار اقتصاد کشاورزي ایران
چکیده سمینارهاي  :در ،»طبیعی و منابع محیط زیستتحول رویکردهاي حفاظت «)، 1381. (م، ولی شاه

  .دانشگاه شیراز، علمی دانشکده کشاورزي شده اعضاي هیئت ارائه
 هاي بحران يها در پژوهش یمتعال یفلسفـ  یم اخالقیپارادا«)، 1386. (م، زاده فیشر ؛م، کشاورز؛ می، ول شاه

  .4و  3شماره ، 2سال ، فصلنامه اخالق در علوم و فناوري، »یطیمح ستیز
اقتصاد کشاورزي ، ریزي امهبرن و مؤسسه پژوهش، »يه کشاورزیمتعال ين نظام نوآورییتب«)، 1389. (می، ول شاه

  .2279/3/89شماره ، گزارش نهایی طرح پژوهشی، کشاورزي و توسعه روستایی وزارت جهاد
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اولین : در، »داري والیت فقیه علم حکومت موضوعبا  قرآنشناسی تولید علم از  روش«)، 1395. (مولی،  شاه
، 1395بهمن ماه وح فشرده)، ، (لهاي گفتمان فراروي آینده انقالب اسالمی ایران همایش چالش

  .دانشگاه پیام مرکز شیراز
، »روش تحقیق براي پایداري با روش ترکیبی آموزشبررسی الگوي متعالی «)، 1393. (ش، کرمی؛ مولی،  شاه

  .79شماره ، شناسی علوم انسانی فصلنامه علمی ـ پژوهشی روش
 هاي بحران يها در پژوهش یمتعال یفلسفـ  یخالقم ایپارادا«)، 1386. (م، زاده فیشر ؛م، کشاورز؛ می، ول شاه

  .4 و 3شماره ، 2سال ، فصلنامه اخالق در علوم و فناوري، »یطیمح ستیز
فصلنامه  ،کمی و ستیدر قرن بها  آن کردیحفاظت خاك و رو يها هینظر ریس«)، 1378. (م، یکاظم ؛م، یول شاه

  .2شماره ، 3سال ، روستا و توسعهعلمی پژوهشی 
شناسی ترویج  شناخت؟ (ترویج به چه نوع مشارکتی نیازمند است«)، 1375. (م، کاظمی؛ م، ولی شاه
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