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جامعـه   کـه  اسـت  هـایی  چـالش  ترین مهم از یکی زیستی محیط هاي بحران

هـاي   وجود بحـران  ییدر پاسخ به چرا قیتحق است. این مواجه نهاآ با بشري

مرتبط  میشدن مفاه ریمرتبط و فراگ ينهادها لیتشک رغم یزیستی عل محیط

انسـان بـا    هرابطـ ی و چگونگ ستیز طیمح گاهیجا يو واکاو -داریبا توسعه پا

پژوهش که بـا اسـتفاده از    نیهدف ا انجام شده است. یاسالم هشیآن در اند

ـ از نوع تحل یفیروش توص و  لیـ تحل ،نیـی تب ده،یانجـام رسـ   بـه  اسـنادي  لی

است. نقد و  داریتوسعه پا تفکر منطقی، انتقادي و فلسفیسه گذرگاه  سهیمقا

هـاي   عـالوه بـر پیشـرفت    از آن اسـت کـه   یحاک هاي موجود تحلیل دیدگاه

هـا و   المللـی، کنوانسـیون   در جهـان و برپـایی معاهـدات بـین     مالحظـه  قابل

انسـان   يزیست و بقـا  حفظ محیط يدر راستا ،یداريها در زمینه پا سمپوزیوم

ـ  ونبوده  ـ   يتـاکنون پاسـخگو   ،يو مـاد  ینگاه صرف فن  يرو شیمسـائل پ

و  يداریـ هـاي بلندمـدت پا   به افق یابیدستلذا  .نبوده است ،يداریتوسعه و پا

ـ  تر عمیقاندازي  چشم ازمندیابعاد آن، ن و علـم   محـض  یو فراتر از مسائل فن

کـه بـر اخـالق و فلسـفه اسـالمی      تفکر فلسـفی را  است. این مقاله  سکوالر

زمـان عقـل،    با کمک هم محیطی هاي زیست مبتنی است و بر مطالعه بحران

  نماید. عرفان، اخالق، قرآن و شریعت تأکید دارد، پیشنهاد می
  

زیستی، تفکر منطقی، توسعه پایدار، بحران محیط :يدیکل يها واژه

  .فلسفی تفکر انتقادي، تفکر
 
 
 
 
 

 

Abstract: 
Environmental crises are one of the major challenges that 
the human community is facing. This study was 
conducted in response to the existence of environmental 
crises in spite of the establishment of related institutions 
and the comprehension of related concepts to sustainable 
development, and the evolution of the status of the 
environment and the way in which human beings interact 
with it in Islamic thought. The purpose of this study, 
which has been accomplished using a descriptive method 
of documentary analysis, is to explain, analyze and 
compare the three stages of logical, critical and 
philosophical thinking of sustainable development. 
Criticism and analysis of existing perspectives indicate 
that, in addition to significant advances in the world and 
the establishment of international treaties, conventions 
and symposia on sustainability are not intended to 
preserve the environment and human survival and have a 
merely technical and material look, So far, it has not 
responded to the issues of development and sustainability. 
Therefore, achieving long-term sustainability horizons 
and their dimensions requires a deeper perspective and 
beyond purely technical issues and secular science. This 
study suggests philosophical thinking that is based on 
Islamic ethics and philosophy and emphasizes the study of 
environmental crises with the simultaneous help of 
reason, mysticism, ethics, Qur'an and Shari'a. 
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  مقدمه 

کالن  ياقتصاد يها نسخه يساز یدانش توسعه که با هدف بوم

جهان سـوم   يرفاه انسان، خصوصاً در کشورها يمنظور ارتقا به

 زیو ن افتهی توسعه يکشورها یخواه ادهیبنانهاده شد، با خصلت ز

ـ توسـعه مواجـه گرد   درحـال  يکشـورها  يمشکالت ساختار . دی

زیسـتی موجـود حـداکثر     تا از منابع محیط دندیکوش یها م دولت

غارت منابع  یآورند ول به عمل يور را با عنوان بهره يبردار بهره

 نیـ خـود آفـت توسـعه شـد. ا     جیتدر به توسعه، به دنیرس يبرا

از منـابع   يبـردار  مصرف منابع و سبقت در بهره بحرکت پرشتا

ـ ا يرا بـرا  یکیتـار  ندهیتا آ رفت یم عت،یموجود در طب کـره   نی

 يبـرا  سـت یز رقابـل یآلـوده و غ  ،یتهـ  يا رقم زند، کـره  یخاک

ـ بود که بحـث توسـعه پا   ییفضا نی. در چنندگانیآ مطـرح   داری

ـ  يازهایکه ضمن برآورده ساختن ن يا . توسعهدیگرد بشـر   یفعل

 ازیـ موردن يهـا  تیبه ظرف يا لطمه گونه چیدر جوامع مختلف، ه

 ی). توجه اساسـ Perman, 2003( اوردیوارد ن ندهیآ يها نسل

زیست و تحقـق عـدالت    بر حفظ محیط يا توسعه نیحافظان چن

المللـی متعـدد    بین يها منظور، نشست نیبود. به هم ینسل نیب

ها و  شد که حاصل آنها پیمان اربرگز باره نیدرا ویمانند اجالس ر

ثبت شـده   داریتوسعه پا اتیالمللی بود که در ادب بین يقراردادها

کنفـرانس سـازمان ملـل     نیبـه نخسـت   تـوان  یازجمله م است.

و از  دیگرد لی) تشک1972اشاره کرد که در استکهلم ( باره نیدرا

 نیاست که نخسـت  یزیست انسان محیط هیانیآن، ب يدستاوردها

توجه و تعهد آنها به حفاظت  رامونیکشور پ 113مشترك  هیانیب

به نام  ينهاد سیکنفرانس، تأس نیا ییزیست بود. برپا از محیط

 Farahani( را سـبب شـد   1زیست سازمان ملـل  برنامه محیط

Fard, 2010(.  

 نـه یکنفرانس سـازمان ملـل در زم   1992در سال همچنین 

پایـدار را  ) در ریـو توسـعه   UNCED( 2و توسـعه  ستیز طیمح

زیسـت و توسـعه اعـالم     هاي محیط بحران عنوان پاسخی به به

زیست را در صدر دسـتور کـار    کنفرانس، بحران محیط کرد. این

با توسعه را در پارادایم  زیست محیط قرار داد و ارتباط یالملل نیب

ــال     ــرد. در س ــرح ک ــدار مط ــعه پای ــد توس ــب  1992جدی اغل

در  نیسران زم اجالس ررا د 21جهان دستور کار  يها حکومت

ـ ). اعالمUNCED, 1992اتخـاذ کردنـد (   رویودوژانیر ریـو   هی

ـ  توافـق  نـوعی  انگریـ زیست و توسعه ب محیط هدربار ـ  نیب  یالملل

بود که بر اهداف توسـعه پایـدار تمرکـز     21موسوم، دستور کار 

از  حفاظت این اهداف شامل سعادت اقتصادي همگام با .کرد یم

                                                      
1. UNEP (UN Environnment program)  
2. UN Commissiom on Environnment and Development 

و  یـی زا ابانیپایدار مزارع، مبارزه با ب دیتولاتمسفر جهان، ارتقاي 

ـ ، حفاظـت از اق یـی زدا جنگل  حفـظ تنـوع زیسـتی و    هـا،  انوسی

در حال حاضر ). Dehshiri, 2015( از منابع آبی است حفاظت

زیسـت و در   چندجانبه دربـاره محـیط   ایقرارداد دو  800از  شیب

وانـب  مختلف، به ج يایوجود دارد که از زوا داریآن توسعه پا یپ

  ).Farahani Fard, 2010اند ( آن پرداخته

ــا اذعــان بســ ــر ناشــ یاز متفکــران مبنــ ياریب شــدن  یب

 ییشناسـا  ،یو اخالقـ  يهاي معنو از بحران يداریهاي پا بحران

ـ مـؤثر در پا  یها و اصول فرهنگـ  ارزش زیسـت و   محـیط  يداری

هـا و فرهنـگ    اخالق و ارزش ت،یمعنو میهاي تعم جویی راه پی

ـ با یهاي آموزش است که سامانه يجامعه امر بـه آنهـا توجـه     دی

است که توجـه بـه    يا گونه ضرورت به نیخاص مبذول دارند. ا

 ,Nagizadeh( است داریتوسعه پا یاصل وضوعاتاز م» بوم«

موضـوع   نیا يفکر يربنایاز ز یدرك فلسف نی). همچن2003

ـ رفـع از ا  یعملـ  يدر ارائه راهکارها تواند یم مشـکل مـؤثر    نی

که عالوه بر اقتصاددانان  شود یمالحظه م ل،یدل نی، به همباشد

را رصـد کـرده و    يداریزیستی که مسائل پا و دانشمندان محیط

ـ اد ياخالق و علما لسوفانی، فباشند یم قیدرصدد ارائه طر  انی

  ).Farahani Fard, 2010( اند مهم پرداخته نیبه ا زین

 یفنـ  يهـا  هیبر توصـ  ستمیها تا اواخر قرن ب اگرچه نگرش

ـ متمرکـز بـوده تـا از طر    عـت یمنظور حفـظ تعـادل در طب   به  قی

 نیمحقق گردد که ا عتیها در طب هر چه کمتر نهاده يریکارگ به

ــود  ــخ ــتگاه پراگمات کی ــمیخاس ــرش   س ــل، نگ دارد. در مقاب

و فلسـفه   نیبرگرفته از د يداریآن است که بر پا شده ینیب شیپ

ها  از انسان دیبا یمهم م نیتأکید دارد که ا عتیدر حفاظت از طب

را بنـابر باورهـا و    هـا  هیها هستند که توصـ  انسان رایآغاز گردد ز

 يهـا  . بـه تـالش  دهند یخود موردتوجه قرار م ینید يها ارزش

باکتـل   ریمعتبر جهان نظ يها از دانشگاه یشده توسط برخ انجام

ـ ن کـا یمتحده آمر التیو هاروارد در کشور ا  نـه یزم نیدر همـ  زی

پس از سـه   یهزار محقق دانشگاه کیاشاره نمود که  توان یم

 نیاز د دیبا یم عتیحفاظت از طب يکه برا افتندیسال تالش در

مبحــث  يهــا یبررســ). Shahvali, 2013کمــک گرفــت (

 اریکه از گذشته بسـ  دهد ینشان م ستمیدهه آخر قرن ب يداریپا

مـرور،   بوده اسـت کـه بـه    ینیدستورات د يبر مبنا يداریدور پا

اسـت   دهیمحدود گرد یفن يها هیبه توص ستم،یدر قرن ب ژهیو به

)Shahvali, 1996.(    ،اعتقاد بر این است که در دیـن اسـالم

ي طراحـی شـده   ا گونه بهمبانی فلسفی و کالمی نظام اقتصادي 

زیرا  .است که پیشرفتی پایدار را براي نسل انسان به دنبال دارد

و در  بـرد  ینمـ زیست انسـانی را از بـین    ی، محیطچنین پیشرفت
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 ردیگ یمي آتی را در نظر ها نسلاستفاده از مواهب خداوند سهم 

)Farahani Fard, 2010.(  

منجـر شـد کـه     پایـداري بـه   يبعد تک هانینگاه انحصارگرا

شـود و   یو معنـوي تهـ   یاز امور قدس بررسی و تحلیل پایداري

 يبردار و بهره ریبراي تسخ ابزاري عنوان بهتنها از علوم تجربی 

 نصـر . اسـتفاده شـود   یعـ یو منـابع طب  عتیخواهانه از طب فزون

ــار و درعــ از مهــم یکــی ) در2001( از  یکــی، حــال نیتــرین آث

 ییاگرایدن«: معتقد است باره نیدرا ینیب جهان شیدایپ يها علت

(سکوالر) امروزي که در غرب به وجود آمده و در طول دو قرن 

 ییکـرده اسـت، همانـا جـدا     تیعالم سـرا  نقاط ریه ساگذشته ب

ـ و معنو یدانش و علم از امر قدس  .)Nasr, 2001( »اسـت  تی

، عالم تجدد از تمام شئون هستی و طبیعت، قداست بیترت نیا به

زدایی کـرده و ایـن بـرخالف الفبـاي خداشناسـی اسـت؛ زیـرا        

الفباي خداشناسی این است که او خداي همه عالم است و بـا  «

همه اشیا نسبت متساوي دارد. همه اشـیا بـدون اسـتثنا مظهـر     

قدرت و علم و حکمت و اراده و مشیت اویند و آیـت و حکایـت   

). Motahari, 1998( »باشـند  یمـ کمال و جمال و جـالل او  

زش ذاتـی  این قداست زدایی از عالم طبیعت به از بین رفـتن ار 

زیسـت ارزشـی    طبیعت و محـیط  بیترت نیا به .طبیعت منجر شد

خواهانه با نگاهی مصرف گرایانه  ابزاري پیدا کرد و انسان فزون

ــیط  ــب مح ــه تخری ــتیالطلبانه ب ــت   و اس ــه اس ــت پرداخت زیس

)Taherpour et al., 2014.(  

 افـت، ی يادیکاربرد ز داریمفهوم توسعه پا نکهیالبته باوجودا

) و بـه  Loomis,2000به خود جلب کرد ( زیرا ن یداتانتقا یول

 معتقدنـد،  ی. برخـ دیـ گرد یتلق یابیدست رقابلیمختلف غ لیدال

الجـرم محکـوم بـه     1ي مربوط به کمیسیون برونتلنـد ها تالش

ــداري ناســازگارند (  ــرا رشــد و پای ). Lele, 1991فناســت، زی

جدیدترین  صرفاًکه این مفهوم،  کنند یممحققان دیگر نیز ادعا 

ــه   ــدئولوژیک ب ــل ای ــه متقاب ــرماحمل ــوده دار هیس ــانی ب ي جه

)Escobar, 1995 و لـــذا مفهـــوم مـــبهم و بالاســـتفاده (

)Temple, 1992 & Youg, 1995   ـ  ایـده ) یـا مفهـوم ی آل

 ,Norgaardی نیســت (ابیدســت قابــلاســت کــه در واقعیــت 

1994.(  

  

  شناسی پژوهشروش

اسـت و بـر مبنـاي     کـاربردي  از انواع تحقیقـات حاضر  قیتحق

 قـات یتحق زمـره در  تـوان  یرا م قیتحق نیا زین روش و تیماه

                                                      
1. Brundtland Commission 

بـر   ین پژوهش مبتنیل اسنادي قرار داد. ایتحل از نوع یفیتوص

اسـنادي اسـت کـه عمـدتاً شـامل       مطالعـه  شواهد برگرفتـه از 

و  سـندگان یکـه توسـط نو   اسـت ی جیو نتـا  هـا  افتهیاطالعات، 

مقالـه   نی. در ااند دهیگرد فراهم پژوهشگران در حوزه موردبحث

هاي پایداري از دیدگاه سه تفکر منطقـی،   توسعه پایدار و چالش

ي سـلبی و  هـا  جنبـه و  قرارگرفتـه  موردبحـث انتقادي و فلسفی 

  ثبوتی آن بررسی شده است.

  

  ي پژوهشها افتهی

هستند بـراي دسـتیابی    ییها توسعه برساخته يها الگوها یا مدل

نظیر رشد اقتصادي، رفـاه مـادي، توسـعه    به اهداف غیرمعرفتی 

فرهنگی، تعالی معنـوي، سـالمت روحـی و جسـمی، شـادي و      

هـاي توسـعه در    آرامش خاطر، به این اعتبار همه الگوها یا مدل

هستند و بنابراین، الگوهاي توسعه صـرفاً بـراي    ها يزمره فناور

مختلـف   يهـا  دارند که جنبـه  ریآن دسته از کاربرانی معنا و تأث

 ,Paya( ها، در سپهر معنایی ایـن کـار تعریـف شـده باشـند     آن

عنـوان یکـی از    ) بعد از جنگ جهانی، مسئله توسـعه بـه  2009

طور گسترده، در محافـل نظـري مختلـف و     مسائل به نیتر مهم

ـ ر برنامه ) و Movahedi, 2004کشـورها مطـرح بـوده (    يزی

 اددانانیاز سوي اقتصـ  پایدارمربوط به توسعه  يها فیبیشتر تعر

ارائه شد که توجهی به مسائل معنوي نداشته و پیشرفت جوامع 

  ).Movahedi, 2004( اند دانسته یاقتصادي م رشدرا درگرو 

در  يگـذار  ارزش رییـ و تغ سمینگرش اتم ،ییگرا با توجه به علم

جامعه مدرن، اصالت بـه مـاده داده شـده و رفـاه و امرارمعـاش      

 یدر ذهن بشر حقـ  نیبنابرا .شود یشناخته م ییانسان هدف غا

که تنهـا بـه خـودش     شود یم جادیانسان ا يفراتر از گذشته برا

رف   يو اقتصـاد  یو به دنبـال رشـد منـابع مـال     کند یفکر م صـ

از  یناش يها یو آلودگ يتکنولوژ شرفتیتمرکز و پ نی. ارود یم

 بیـ موجـب تخر  گـر یآن و عدم توجه به مسائل و موضوعات د

زیسـتی را بـه وجـود     هاي محیط و بحران گردد یزیست م محیط

و  هـا  شـنهاد یپ يمشکالت جامعه بشـر  نی. با توجه به اآورد یم

زیستی ارائـه   محیط يها یجهت غلبه بر آلودگ یفراوان يها طرح

 باشــد یمــ کردهــایرو نیــاز ا یکــی داریــ. توســعه پادیــنما یمــ

)Ghalandarian et al., 20161). (جدول.(  

ــا حضــور  ) در 1968( سیاز کشــور ســوئ یاعزامــ هیئــتب

بـه اثـرات نـامطلوب توسـعه      یجهـان  توجه جامعه ملل، سازمان

). نخستین کنفرانس Dirbaz & Dadgar, 2005شد ( جلب

) تشـکیل شـد و از   1972اسـتکهلم ( در  باره نیدراسازمان ملل 
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ــترك    ــه مش ــتاوردهاي آن بیانی ــوع    113دس ــا موض ــور ب کش

) و اجـالس  1991(الهـه  زیست انسانی اسـت. اجـالس    محیط

کشـور   176) با حضـور نماینـدگان   1992( رویودوژانیرزمین در 

اسـت   »ویراعالمیه «مصوبه اجالس زمین  نیتر مهمانجام شد. 

)Farahani Fard, 2010 .(  

  

  )Ghalandarian et al., 2016( داریتوسعه پا يریگ زیست و شکل نگرش به انسان و به وجود آمدن بحران محیط رییروند تغ. 1جدول 

Table1. The process of changing attitudes toward humans and creating a crisis of the environment and the 
formation of sustainable development (Ghalandarian et al., 2016)  

  ي جامعه مدرنها یژگیو

Features of modern 
society  

  ها نگرشتغییر در 

Changing in 
Attitudes  

  بر رفتار و ذهن ریتأث

Impact on 
behaviour and mind  

  زیست بر محیط ریتأث

Impact on the 
environment  

  براي بحران حل راهارائه 

Suggest Solutions to the 
crisis  

  ییگرا علم

 Scientism  
  اتمیسم

Atomism  
  جدایی انسان از طبیعت

Human separation 
from nature  

  ها تغییر ارزش

The change of values  

انسان مدرن اصالت را 

  دهد. به ماده می

  

  

 امرارمعاشرفاه و 

  .شود یمهدف غایی 

  

حقی را در ذهن انسان به 

که انسان در  آورد یموجود 

  مرکزیت جهان است.

  

به رشد تکنولوژي و 

  .شود یم تأکیداقتصادي 

  

 ختهیگس لجامپیشرفت 

  تکنولوژي

  

زیست و  تخریب محیط

به وجود آمدن 

  زیستی محیط هاي بحران

  

  توسعه پایدار

 Sustainable Development  
  نیکداري

 Stwardship  
  Conservationism ییگرا حفاظت

  صیانت گرایی

Preservationism  
  اخالق زمین

Land Ethic  
  

  )Farahani Fard, 2010( داریپاي نظریات اندیشمندان درباره توسعه بند دسته. 2جدول

Table2. Categorization of ideas of thinkers about sustainable development (Farahani Fard, 2010) 

  توضیحات  اندیشمند  فلسفه فکري

  اقتصادي

Economic 

  رابرت سولو

Robert Solo 

از منـابع   یمهمـ  مهم است. به فرض هم اگـر بخـش   يداوم رشد اقتصادتاست.  کسانیتوسعه و رشد 

خـود موجـب بحـران     خودبـه  موضـوع  نیـ شـود؛ ا  بیتخر يهاي اقتصاد زیست در خالل فعالیت محیط

ـ انـداز ن  و نه مصرف. پس شودی انداز مل پس منبع صرف نیدرآمد حاصل از ا نکهیمشروط بر ا ست؛ین  زی

 شـود؛  یم یقبل تیظرف نیگزیاج دیجد تیظرف نی. ادینما جادیا تیظرف يگذار هیپژوهش و سرما يبرا

  .شود یرشد درآمد وارد نم ینسل نیب تداوم به يا لطمه نیبنابرا

  زاکس

Sucks  

 توسـعه  يریـ گ سـمت  هـا،  يگـذار  هیسرما تیدر استفاده از منابع، هدا رییتغ فرایندمستلزم  داریتوسعه پا

  باشد. سازگار ندهیحال و آ يازهایاست که با ن ينهاد راتییو تغ يتکنولوژ

  دیوید پیرس

David Pierce 

لیـد ناخـالص داخلـی یـا     سـرانه، تو  دیحداقل عدم کاهش تول ایبدون گسست  داریرشد پا دار،یپا توسعه

  توسعه است. موردقبولي دیگر ها شاخص

  افراطیاکولوژي 

Deep 
Ecology  

کلوب رم توسط دانشگاه 

MIT 
Club of Rome by 
MIT University  

  شود. متوقف هر چه زودتر تیو رشد جمع يرشد اقتصاد دیبا نیزم کره یستیز طیحفظ شرا يبرا

  اکولوژي معتدل

Common 
Ecology  

  پرمن

Perman 

بـا   سـتم یاکوس مقابلهیی و توانا ها ستمیثبات اکوس يبرا طیاست که حداقل شرا یتیوضع داریپا تیوضع

  .ها را در طول زمان فراهم کند شوك

  سامسون

Samson 

از آنکه بـه مفـاهیمی    فارغ گردد؛ یبرم نیتحمل کره زم قابل تیظرف مسئلهبه  داریدر توسعه پا يداریپا

  همچون نابرابري و عدالت اجتماعی توجه کند.

  

از ابتدا در تمامی تعاریف توسعه پایدار مشترك بوده و  آنچه

 .نیز به آن توجه نمـود  1زیست و توسعه کمیسیون جهانی محیط

                                                      
1. World Commission on Environment and 
Development 

نـاظر بـه عـدالت بـین نسـلی       کامالًاین است که توسعه پایدار 

 اتحـاد  عنوان بهاست. در تعریف دیگري آمده است توسعه پایدار 

ي آینده ها نسلضر و میان اصل عدالت بین معاصران و نسل حا

). بر این اسـاس الزم  Barrett, 1996( شود یمدر نظر گرفته 
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است تـابعی از فلسـفه فکـري و نحـوه تفکـر برنامـه ریـزان و        

  .)2جدول (در زمینه توسعه پایدار ارائه شود  گذاران استیس

توسعه پایـدار از انسـان همـان     نظران صاحببنابراین تلقی 

حقیقتـی   مثابـه  بـه انسان دوره رنسانس است و طبیعـت را نیـز   

 -ملمـوس تشـکیل شـده اسـت    که تنها از کمیات  -خودجوش

ي کیفـی طبیعـت   هـا  جنبـه تمـامی   که يطور به ،کند معرفی می

. حتی حفظ طبیعت و نگهداري آن به ایـن  شود یمنادیده گرفته 

ت بسـتري بـراي توسـعه جوامـع و     دلیل اهمیت دارد که طبیعـ 

رویکـرد   3پیشرفت اقتصـادي و رشـد علـوم اسـت. در جـدول      

زیست و رابطه میان این دو  توسعه پایدار نسبت به انسان، محیط

  ).Ghalandarian et al., 2016آورده شده است (

  

  )Ghalandarian et al., 2016زیست و ارتباط آن دو ( یطرویکرد توسعه پایدار نسبت به انسان، مح. 3جدول

Table3. Sustainable development approach towards humans, the environment and their relationship 
(Ghalandarian et al., 2016)  

  موضوع

Subject 

  ویژگی

Trait 

 انسان

Human 
 

  ییگرا و اصالت فرد و عقل يمحور انسان

  .دیدر عالم عمل نما گریمستقل از هر عامل د تواند یم انسان يویمستقل و دن يوجود نینو انسان

  شده است. جهات شناخته عیاز جم انسان

  دارد. اریبس تیاو اهم مادي و دنیويلذات  جهیاست و درنت عتیاز طب یقسمت انسان

  زیست محیط

Environment 

  خودجوش است. قتیحق کی عتیکل طب

شـده   بررسی اندازه، وزن)(ملموس  اتیتنها از جنبه کم عتیطبو  شود یغالب م عتیاز نظام طب یکیمکان مفهوم

  است.

  گیرد. می دهیرا ناد عتیطب یفیها و ابعاد ک جنبه تمام

  يمعنو تیاز هرگونه واقع یته ءیش کیعنوان  به عتیبه طب نگرش

  .شود یگوناگون م يها هیاثبات نظر يبرا یشگاهیبه آزما لیتبد عتیطب

  

  زیست رابطه میان انسان و محیط

Relationship between 
Human and Environment 

  فرهنگی بین محیط طبیعی، انسان و برنامه توسعه يا برقراري رابطه

  و اجراي آنها ها يزیر مشارکت و مسئولیت مردم در برنامه احساس

  يه اقتصادتوسعبراي ، منابع طبیعی و مواد اولیه ستیز طیو منطقی از مح لمعقو استفاده

  از آن يمند در بهره ندهیآ يها نسل فیزیست بدون تضع استفاده از محیط –يداریمثابه پا به ینسل نیب عدالت

  

هنـوز بسـیاري در بحـث و     ،زمین در ریو 1992از اجالس 

عمـل چـه معنـایی دارد و چگونـه      اند که توسعه پایـدار در  جدل

 به لحـاظ ضـرورت   که نیبر ا عالوه. آن دست یافت به توان یم

توسعه پایدار با شـرایط خـاص هـر     يها ارتباط تنگاتنگ برنامه

ــه در  ــدي ک ــیه و تأکی ــه، توص ــود دارد،   منطق ــه وج ــن زمین ای

 از ظن خود توسـعه  یحاصل شده است و هرکس يها یسردرگم

 .)Zahedi & Najafi, 2005( کنــد یپایــدار را تفســیر مــ

ـ ا ینظران معتقدند که طـ  صاحب  اریبسـ  شـرفت یهـا، پ  سـال  نی

ـ توسـعه پا  یآرمـان  تیبه سمت وضع يزیناچ  حاصـل شـده   داری

اجرا و نظارت  فرایندگرفته شد تا  میخاطر، تصم نیاست. به هم

هـاي   کنند و با نـام بـردن و شـرمنده سـاختن دولـت      تیرا تقو

ـ تغ جادیا يرا برا يشتریالمللی ب منفعل، فشار بین  اعمـال  اتریی

ـ ترت نی). بـد Saten, 2013کننـد (  ـ توسـعه پا  ب،ی پـروژه   دار،ی

همـه   ياز سـو  تیمسـئول  رشیپـذ  ازمنـد یاسـت کـه ن   یمیعظ

 به همـین دلیـل  کنند.  فایاست تا نقش خود را ا یهاي مل دولت

گـذرد،   مـی  داریـ اجالس توسـعه پا  نیاول لیسال که از تشک 27

 يبـرا  یاتیـ عمل اي بـه سـازه   آل ایدهمفهوم  کیاز  داریتوسعه پا

 نفعـان  ذي ریهـا و سـا   شـرکت  ،یردولتیهاي غ ها، سازمان دولت

  ).Salehi & Pazokinejad, 2013است ( شده لیتبد

زیسـت و   هاي محیط ها، سازمان محققان دانشگاه ،همچنین

 داریــدر توســعه پا شــرفتیســنجش پ يبــرا یهــاي ملــ دولــت

ـ تول يهـا  شاخص«ازجمله ي متعدد يها و شاخص ها اسیمق  دی

ـ  ، »یسـنجش شـادکام  « ،»یتوسـعه انسـان  « ،»یناخالص داخل

شـاخص  «، »سـالم  ارهیشاخص سـ «و  »ارهیس یستیز تیظرف«

در  نینمودند. از زمان اجالس زم یرا طراح »یکیاکولوژ يردپا

هـاي   ماننـد سـازمان   یهـاي جامعـه مـدن    ، سـازمان 1992سال 

 يهافراینـد از  يسـاز  در آگاه یها، نقش فعال و شرکت یردولتیغ

و شـبکه   يمدت، همکار نیا یط. اجالس داشتند يریگ میتصم

و  افتـه ی توسـعه  يدر کشـورها  یردولتـ یهاي غ سازمان یاجتماع

رشـد کـرده اسـت     داریوسعه متناسب با اهداف توسعه پات درحال
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)Salehi & Pazokinejad, 2013.(  

 یدر مجامع علمـ  داریآن است که توسعه پا زا یشواهد حاک

ـ و به ،یجهان يریگ میو تصم ـ  يدر کشـورها  ژهی طـور   بـه  ،یغرب

در  نکـه یقـرار گرفـت و باوجودا   یموردبحث و بررس يا گسترده

جوامـع، توسـعه    نیـ کماکان ا یشد، ول یشیمفهوم توسعه بازاند

 ،یهـاي اجتمـاع   ننموده و با بحـران  یاتیعمل یدرست را به داریپا

زیـرا   .کننـد  یوپنجه نرم مـ  دست ياقتصاد یو حت یزیست محیط

و  یزیسـت  محـیط  بیتخر انیجر توقفبر  ي،داریپا يها شاخص

ماننـد   یاند. متأسفانه اطالعات علم نداشته یکاف ریتأث يداریناپا

، شـوند  یمنتقـل مـ   الذکر فوقي ها که توسط شاخص یاطالعات

ـ تغ جادیا يمعموالً برا رفتـار   زیـ و ن یملـ  يریـ گ میدر تصـم  ریی

 ,Varmozyari & Baniasadi(انـد   نبـوده  یکـاف  ،يفـرد 

2014.(  

و  یمنطقـ  ،يبخـش از پـژوهش سـه تفکـر انتقـاد      نیدر ا

 داریو توسعه پا يداریپا میو سپس مفاه شوند یم سهیمقا یفلسف

 میمفـاه  ی، بـازخوان 4جـدول  .شوند یم یسه تفکر بازخوان نیبا ا

را  یو فلسف یمنطق ،يبا سه تفکر انتقاد داریو توسعه پا يداریپا

  دهد. نشان می
  

  )Abadi & Shahvali, 2016(گانه  از منظر تفکر سه داریو توسعه پا يداریپا میمفاه یبازخوان. 4جدول 

Table4. Reflection of sustainability concepts and sustainable development from the point of view of triple 
thinking (Abadi & Shahvali, 2016)  

  نوع معیار

The Criteria  

  تفکر انتقادي

Critical Thinking  

  تفکر منطقی

Logical Thinking  

  تفکر فلسفی

Philosophical Thinking  

  تعریف تفکر

 يهـا  طـرح پرسـش   يهدف تفکر انتقاد

هـا بـدون    حـل  مربوطه و نقد و بحـث راه 

  .باشد یم نیگزیطرح جا

ـ تعر يتفکر انتقاد جیاز بعد نتا واضـح   فی

 یمعرفـ  ،یاثـرات جـانب   نیـی پرسش و تع

کـردن اطالعـات،    کپارچـه یو  هـا  هینظر

 ده،یو عق قتیحق نیب صیپردازش، تشخ

هـا   حل و راه يریگ جهیاستنباط و نت جادیا

  .دهد را ارائه می

  

استدالل کردن  حیصح یتفکر منطق

ــال آن ا  ــه دنب ــادیو ب ــتدالل  ج اس

  دارد. در نظررا  حیصح

و  يفـرد  يریگ میتصم یتفکر منطق

  را ارائه داده یجمع

ــر فلســف ــو  یتفک ــه جســت ج ــ يب ــر یکل  ن،یت

و طـرح   قـت یحق نیرتریو فناناپـذ  نیتـر  يضرور

وجـود اسـت.    يها بـرا  پاسخ يپرسش و جستجو

ابعاد " بیسه تفکر به ترت نیموضوع موردبحث ا

و  "کسـب معرفـت   "، "انسـان   یمختلف زنـدگ 

  .باشد یم "وجود  ییحجت و چرا"

 لی، تحصـ هـا  تیـ واقع یشناخت کل ،یتفکر فلسف

ــایمع ــرا اره ــخ يب ــا صیتش ــام و  قیحق از اوه

 ای دهیرد ا ای شریبر پذ يریگ میو تصم اتیاعتبار

  .دهد نظر را ارائه می

  هدف مفاهیم

پیرامون دالیل مشـکالت   ها پرسشارائه 

زیســت و مســائل  نظیــر تخریــب محــیط

  ناپایداري

  

ارائه نحوه صحیح تفکر هم در طرح 

ي مربوط به پایداري و هم ها پرسش

  آنهادر طرح پاسخ به 

  

  توجه به تمام ابعاد پایداري

  موضوع

Subject 

ابعــاد اجتمــاعی، اقتصــادي و  توجــه بــه

  فرهنگی پایداري

پیرامـون   ارائه نحـوه صـحیح تفکـر   

  ابعاد مختلف پایداري

  

  طرح چرائی تفکر در ابعاد پایداري

  

  یشناس روش

methodology  

  استقرائی

 

  قیاسی

  

  نگر کل

  

  ماهیت

Nature 
  نسبت به پایداري مند نظامو  نگر کل  ذهنی و جزءنگر نسبت به پایداري  تجربی (مبتنی بر نظریه و عمل)

  نتایج

Results  

زیسـت،   تعریف واضح مشـکالت محـیط  

ي بالقوه، انتخـاب بهتـرین   ها حل راهارائه 

  ها حل راه

 

ي شـامل  ریگ میتصم فرایندبر  تأکید

و  ي، ارزشــیابیمنــد عالقــهآگــاهی، 

آزمایش پذیرش یـا رد راهکارهـاي   

  رفع مشکالت

 

شـرایط  شناخت مشکالت ناپایداري با توجـه بـه   

  اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی حاکم بر آن

  یشیاند ژرفعمق 

Thinking  

ــه   ــردي و محــدود ب ــی: در ســطح ف افق

  شرایط اقتصادي و اجتماعی خرد

افقی: در سطح فردي و محـدود بـه   

  شرایط اقتصادي و اجتماعی خرد

  

افقی و عمودي: در سطح فردي و جمعی و توجه 

به شرایط اقتصادي، اجتمـاعی، فرهنگـی و    توأم

  معنوي

  



  143                     1399بهار پیاپی سی و یکم، سال هشتم، شماره سوم،  ،زیست و توسعه پایدار آموزش محیطفصلنامه علمی 

  

آن عمـدتاً بـه    بـودن  محورانه نسانا لیبه دل دار،یپا هتوسع

تـا   پردازد یمپرداخته و زیست  محیط یکیزیهاي مادي و ف جنبه

ـ یها و باورهـاي د  ارزش است الزم نیمعنوي؛ بنابرا هجنب در  ین

باشـد   انـه یکمالگرا آن گیـري  تـا جهـت   ابـد یارتقا  داریپا هتوسع

)Aminzadeh, 2001 & Mohaghegh Damad, 

2001.(  

 ،و ناپایـداري  زیسـتی  هـاي محـیط   بحران لیاز دالبنابراین 

 پایـداري و غفلـت از بعـد معنـوي     پایداريمادي  هتوجه به جنب

زیسـتی   هـاي محـیط   بـا بحـران   است که باعث شده اسـت مـا  

ـ  ی. زمـان میشـو رو  متعددي روبه  سیهمچـون فرانسـ   یمتفکران

تـا بـا    کردند یکه علم را ابزاري در دستان انسان تصور م کنیب

ترین شـاخص   که مهم یگردد، سعادت نائل آن انسان به سعادت

 اتیحداکثري از حیی جو و کام دنیا نیا یکامل از زندگ آن، حظ

هاي شگرف علمی و فناورانـه، دنبـال    و از طریق پیشرفت است

راهم کردن زندگی بهشتی براي انسان در روي زمـین بودنـد،   ف

که با دست خود به تبـاه شـدن زنـدگی خـود و      کردند ینمفکر 

 رفتـاري  انسان بـا  ب،یترت نیا به، کنند یمدیگر موجودات کمک 

 افتـه یدسـت ن  یکه براي سعادت و رفاه خود انجام داد به سعادت

رو شـده اسـت    روبه زین یداتیتهد با است که انتظار داشت؛ بلکه

ـ را ن داتیتهد نیکه تالش دارد ا  انسـان  کـرد یبـا همـان رو   زی

ـ با معنو یبدون آشت انهیگرا و علم انهیگرا عقل انه،یگرا حـل   تی

ـ ن دسـت  بـه  یچنـدان  قیراه توف نیکند که متأسفانه در ا  اوردهی

 هاست که خداوند متعال در سـور  یحالت نیچن فیدر توص. است

و من اعـرض عـن ذکـري فـان لـه      «: دیفرما یم 124 یۀطه، آ

و هر کس از کتـاب  « »یاعممعیشه ضنکا و نحشره یوم القیامه 

من روي برگرداند وي را روزگاري سخت خواهـد بـود و در روز   

)، Taherpour et al., 2014» (شـود  قیامت کور محشور می

بـه بعـد معنـوي و     یتـوجه  یب ،پایداري ه مفاهیمضعف عمدلذا 

ـ یها و باورهاي د ارزش  جـاد یغفلـت از آنهـا در ا   کـه  اسـت  ین

با توجه  داشته است. رگذاريیزیستی نقش تأث هاي محیط بحران

ـ یو د يمعنو ،یفلسف دگاهید معنویت وو خأل  موضوع نیبه ا  ین

ـ اسالم، د نید نکهیبا نظر به او  ، در بررسـی  اسـت  یجـامع  نی

هاي سلبی و ثبوتی مباحث  جنبه یدارمفاهیم پایداري و توسعه پا

ي هـا  افتـه (ی پایداري با سه تفکـر انتقـادي، منطقـی و فلسـفی    

  :از اند عبارت تحقیق؛ نگارندگان)

  جنبه ثبوتی

  تفکر انتقادي

 بیـ تخر ریـ نظ یمشکالت لیدال رامونیپ ییها ارائه پرسش 

  يداریزیست و مسائل ناپا محیط

  از  یمنظـور حـل مشـکالت ناشـ     بـه  يریـ گ میو تصـم  نقـد

  خرد يو اقتصاد یاز ابعاد اجتماع يداریناپا

  تفکر منطقی

 مربـوط بـه    يهـا  تفکر هم در طرح پرسش حیارائه راه صح

  هاو هم در طرح پاسخ به آن يداریپا

 ـ پا نـه یدر زم حیقوه اسـتدالل صـح   پرورش از ابعـاد   يداری

  خرد يو اقتصاد یاجتماع

  تفکر فلسفی

 تیبا در نظر گرفتن رضا یو آت یآن يازهایبه ن ییپاسخگو 

  یاله

 بـا   يداریـ مسـائل پا  نـه یدر زم يریگ مینقد و تصم پرورش

  يو معنو یاجتماع ،يزمان به مسائل اقتصاد توجه هم

 نیخدا بودن بر زم فهیعنوان خل نقش انسان به رشیپذ  

 یو مذهب ياعتقاد يباورها تیتقو  

 یستیو ز یعیمنابع طب يقائل شدن برا ارزش  

 یاز دستورات اله يرویپ با  

 يخدامحور  

 عتیطب یقدس ۀبه جنب توجه  

 عتیو طب ینظام اله نیب یناگسستن وندیپ وجود  

 اجزاي عالم نیب یهماهنگ  

 تیهمراه با معنو معرفت  

  جنبه سلبی

  تفکر انتقادي

 ــا طب ؛یــیگرا تنــگ تجربــه رهیــدر اثــر دا و  عــتیتعامــل ب

 جانبـه  یـک و  ينفع طلبانـه، ابـزار   انه،یسلطه گرا ،زیست محیط

 عـت یتـا از طب  داند یصورت انسان خود را محق م نیاست، در ا

 یتیو مسـئول  فـه یدر مقابـل آن وظ  نکهیکند بدون ا يبردار بهره

  .دیاحساس نما

 يو معنو یاز علوم قدس يداریپا ییجدا  

  تفکر منطقی

 ـ ابعاد پا رامونیتفکر پ حیارائه راه صح ـ  يداری بـا نگـاه    یول

 يداریو جزءنگر نسبت به پا یذهن کردیو رو يماد

 يهـا  و شـاخص  کردهـا یرو یو ثبوت یسلب بازخوانی

  گانه سهبا تفکر  داریتوسعه پا

معاهدات  ییمالحظه در جهان و برپا هاي قابل عالوه بر پیشرفت

ـ پا نـه یهـا در زم  هـا و سـمپوزیوم   کنوانسـیون  ،المللی بین  ،يداری

در نقـاط   یو فرهنگـ  یاجتماع ،زیستی هاي خاص محیط بحران
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و  يکشاورز يداریپا یدهد که روند فعل مختلف جهان نشان می

انسان نبوده  يزیست و بقا حفظ محیط يدر راستا ،زیستی محیط

دهـد   تفکر غرب نشان می ریبه س ینگاه ).Lele,1991است (

را  عـت یتفکر غالب آن بـود کـه طب   ،یوسط از قرون شیکه تا پ

خـود را بـا آن    سـت یبا یمسلط بـر انسـان دانسـته و انسـان مـ     

 يریـ گ هماهنگ کنـد، امـا پـس از رنسـانس همـراه بـا شـکل       

تصرف انسان بـر   يسو به د،یجد يعلم و فناور تیغا سم،یمدرن

 دایـ ها سـوق پ  سلطه بر انسان تاًیعت و نهایطب ریو تسخ عتیطب

 ییافزا هم باشد یم فیتعر قابل یارچوب حکمکرد، اما آنچه در چ

 ,Fateh Rad, & Naghaviاسـت (  عـت یانسان و طب انیم

 يکـا یو آمر ییاروپا ،یسال فرهنگ غرب 300از  شیب ).2013

 عـت یشناخت و درك جهـان و طب  يبرا یبه دانش تجرب یشمال

ـ را دهیعق نیا رای)؛ زHuesemann,2004اند ( تأکید داشته  جی

 يو بهتر شتریشناخت ب توان یم يبود که با کمک علم و فناور

زیسـت   بـود کـه محـیط    یدر حـال  نیبه دست آورد. ا عتیاز طب

 نیـ کـه ا  رفـت  یم شیپ شتریب يزوال و نابود يسو هرلحظه به

  ).Bourdeau,2004است ( يعلم و فناور شرفتیارمغان پ

ـ      نشان می ها یبررس  ،يو مـاد  یدهـد کـه نگـاه صـرف فن

ـ توسعه و پا يرو شیمسائل پ يتاکنون پاسخگو نبـوده   ،يداری

ـ ز .)Shahvali et al., 2007اسـت (  کـه   یمعرفـت علمـ   رای

بودن  ریپذ آزمون صهیاست با خص یعلم قیتحق فرایندمحصول 

ـ تعر یتجرب اتیواقع  يشـود؛ کـه درهرحـال، پاسـخگو     مـی  فی

معرفت بپردازنـد   یمنطق یکه به کالبدشکاف ستین ییها پرسش

)Iman, 2009 نـه یدر زم نینـو  يها فناوري). شکست علوم و 

نشـان   یقـات یهـاي تحق  هـا فعالیـت   بعد از سـال  يداریتحقق پا

و ابعـاد آن،   يداریـ هاي بلندمدت پا به افق یابیدهد که دست می

اسـت.   حـض م یو فراتر از مسائل فن عیاندازي وس چشم ازمندین

را فراتـر   ) آنIman )2009که  یو فلسف یاندازي معرفت چشم

ـ اهم نیبنـابرا  ،داند یم ها هیالگوها و نظر يریکارگ از به دادن  تی

 يداریساز مسئله پا چاره تواند یصرف نم یو علم یبه مسائل فن

 يحـل مناسـب بـرا    راه جـاد یباشد و ا يزیستی و کشاورز محیط

ـ یمباحث غ ازمندین ،يداریپا و  یارزشـ  ،یفلسـف  ،یاخالقـ  ،یرفن

علـم درمـانگر همـه    « هیدانست کـه فرضـ   دیبا .است یفرهنگ

علم قاصر اسـت   یعنی .از نظر اسالم منسوخ است» دردها است

است،  طرف یعلم ب ندیگو یم رسند یکه م نجایو دانشمندان به ا

دارد، علـم بـه انسـان جهـت      يا لهیانسان ارزش وسـ  يعلم برا

انتخـاب   یزنـدگ  يکه بـرا  یجهت به دلیل نساندهد، بلکه ا نمی

 ,Motahariکنـد (  علـم اسـتفاده مـی    يرویـ ت از نکرده اسـ 

1998.(  

از دالیل اصلی عدم تحقق عملـی توسـعه پایـدار و فقـدان     

ها، تداوم تسلط مبانی معرفتی و  و شاخص ها چارچوباثربخشی 

داري است که عرصـه را بـر توسـعه پایـدار      فکري نظام سرمایه

تنگ کرده و به آن بیشتر، حالت نمادین داده است. این در حالی 

تغییــرات اساســی در  درگــرواســت کــه دســتیابی بــه پایــداري 

ــابع و  هــا ســبک ــدگی، الگوهــاي مصــرف، اســتفاده از من ي زن

هاي ضروري براي سـوق دادن   قتصادي است. ارزشي اها نظام

جامعه به سمت پایداري از قبیل عدالت، انسـجام و احتـرام بـه    

هـاي   ي آن، در تنـاقض بـا ارزش  هـا  تیمحـدود زیست و  محیط

 کننده مصرفماتریالیستی و خودخواهانه نظام اقتصادي و جامعه 

  .)Dahl, 2012است (

انی در زمینه توسـعه  به دلیل غلبه نئولیبرالیسم، تعهدات جه

از سوي کشورهاي صنعتی محقق نگردید. در  خصوص بهپایدار 

زیسـت   ریو، کشورهاي صنعتی و پیشرفته، از حمایـت از محـیط  

و فقیر، بـر مناسـبات    توسعه درحالسخن گفتند ولی کشورهاي 

ي ا صـفحه  800داشتند. این سـند   تأکیدعادالنه تجارت جهانی 

کنـد،   تعیـین مـی   زیچ همهدر مورد که مسیر کلی را براي اقدام 

، ولـی  شـد  یمـ در ابتـدا حرکتـی پویـا و روشـنگر تلقـی       اگرچه

بخش بزرگی از کمکی  خصوص بهرو به افول گذارد و  رفته رفته

تعهـد کـرده    که ملل ثروتمند براي کمک بـه کشـورهاي فقیـر   

زیستی، پرداخت نشـد   ، در جهت دستیابی به اهداف محیطبودند

)Alexander, 1994.(  

زیسـتی   توجه جهانی بـه معضـالت محـیط    هرچندبنابراین 

ي توسعه پایدار اقتصادي جلـب  سو بهشده و توجهات  تر معطوف

شده اسـت، لکـن بایـد اذعـان داشـت کـه نقـص مهـم تمـام          

و تمــام قراردادهــا و  برگزارشــدهي هــا اجــالسو  هــا کنفــرانس

زیست و توسعه (حتی اعالمیه  براي محیط شده ارائهي ها هیاعالم

بـا همـان الگوهـاي فکـري و      خواهنـد  یمـ ریو) این است کـه  

زیسـت را بـه    که محـیط  -نئولیبرالیسم ژهیو به –ي حاکم اقتضا

زیسـت   ، به مقابله با آلودگی و تخریب محـیط اند انداختهاین روز 

ي صادر ا پرآوازهي ها هیانیب، ها کنفرانس، تمامی رو نیازابرخیزند. 

که همـه آنهـا    رسانند یمی را به تصویب باارزشو اسناد  کنند یم

داراي محتواي غنی هستند، ولی در اجرا و پیاده کردن آنها هیچ 

کسی نیست و اغلب مصوبات آنهـا   بر عهدهمسئولیت و تکلیفی 

 Dirbazاز کاربرد حقوقی الزم و ابزار اجرایی برخوردار نیستند (

& Dadgar, 2005ــام   ). نا ــري نظ ــانی فک ــازگاري مب س

داري بـا توسـعه پایـدار و پایـداري اسـت کـه انسـان را         سرمایه

تواند به این نتیجه رهنمون سازد که غرب از توسـعه پایـدار    می

ابزار و پوشش فریبنـده بـراي حفـظ جـذابیت و      عنوان بهبیشتر 
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نسـبت بـه آن پایبنـد     قتـاً یحقهژمونی خود استفاده کرده ولـی  

هاي علمی در تعریـف مفهـوم    ن با وجود پیشرفتبنابرای .نیست

پایداري و توسعه پایدار، ولی در کشورهاي غربی، کماکان رشـد  

اقتصادي از جایگاه محوري و اصلی در تبیین توسـعه برخـوردار   

  ).Varmozyari & Baniasadi, 2014است (

زیستی، محصول رویکرد انسان  پدید آمدن مشکالت محیط

را وقتـی انسـان بـه هسـتی و جهـان      به جهان هستی است؛ زی

را به امور مادي منحصر کند و آن  زیچ همهماتریالیستی بنگرد و 

یی محدود بداند، تعامل بـا طبیعـت و   گرا تجربهرا در دایره تنگ 

جانبـه   طلبانـه، ابـزاري و یـک    گرایانـه، نفـع   زیست، سلطه محیط

دانـد تـا از    خواهد بود، در این صورت انسان خود را محـق مـی  

برداري و استفاده کنـد بـدون اینکـه در مقابـل آن      طبیعت بهره

ـ درا) 1998( مطهريوظیفه و مسئولیتی احساس نماید.   بـاره  نی

مادي، واقعیت و وجود را در انحصار آنچه «چنین نگاشته است: 

داند و واقعیتی وراي ماده را قائل نیست، اما فرد  یمادي است، م

داند، امور مادي  الهی واقعیت و وجود را در انحصار این امور نمی

نـه تمـام واقعیـت. فـرد الهـی       شـمارد  یمـ را بخشی از واقعیت 

ي و نامحسوس و مجرد رمادیغبه واقعیات  گراها يماد برخالف

اودانه، ایمان دارد، جاز زمان و مکان و حرکت به واقعیت ثابت و 

پس مکتب مادي مکتـب انحصـار اسـت و مکتـب الهـی ضـد       

  .»انحصار

ــدار  یاســالم کــردیرو ــداري و توســعه پای ــه پای در نظــر  ب

ـ یب حـان یالصـفا، ابور  همچون اخوان یمتفکران  نا،یسـ  ابـن  ،یرون

 ينصـر، جـواد   نیحسـ  ،يمطهـر  ،ییطباطبا ،یعرب نیالد یمح

و  نیجـوان اوبـر   د،یازجمله فضلون خل یو متفکران خارج یآمل

متفکـران،   نیـ موردتوجـه قـرار گرفتـه اسـت. ا     نیعزود لیماو

ـ  بحران و ناپایداري را زیستی محیط انهاي بحر علت  یهاي ذهن

 ،یبر فرهنگ سنت یانسان، حاکم شدن فرهنگ صنعت يو معنو

ــان  ــدن مب ــاکم ش ــف یح ــترش ارزش یفلس ــدرن، گس ــا م  يه

و اهــداف  یروحـان  يهـا  بـه ارزش  توجـه نکـردن   انـه، یگرایماد

 ،یمـان یا یب ،یعلم از امور قدس ییجدا عت،یسلطه بر طب ،يمعنو

ـ  منفعت  &Nasr, 2001داننـد (  مـی  افاسـراف و اتـر   ،یطلب

Javadi Amoli, 2008)ـ ترت نیا . به حـل بحـران    يبـرا  بی

بـه وجـود خداونـد، وجـود      عتیزیست بر وابسته بودن طب محیط

ـ  یو همدل یدرون ینظم در آن، هماهنگ انسـان و جهـان و    نیب

هـا و صـفات    نـام  اتیـ عالم، متشـکل از تجل  قتیکل حق نکهیا

 عـت، یطب ی) و بر جنبه قدسNasr, 1998است ( یمختلف اله

انسان و توجـه بـه    يمعنو اتیح دیآن، تجد یشکوه و مجد اله

حفظ  ن،یزم يخدا رو فهیعنوان خل آخرت، لحاظ کردن انسان به

و  ینظام الهـ  نیب یناگسستن وندیوجود پ ش،نیآفر يبایز يتابلو

 ,Nasr( کننـد  یعالم تأکید مـ  ياجزا نیب یو هماهنگ عتیطب

انسان محورانه بودن آن عمـدتاً   لیبه دل دار،ی). توسعه پا2007

پـردازد تـا جنبـه     زیست می محیط یکیزیو ف يماد يها به جنبه

در توسـعه   ینید يها و باورها الزم است ارزش نیبنابرا ،يمعنو

داشـته باشـد    انـه یگرا مـال ک گیـري  تـا جهـت   ابـد یارتقا  داریپا

)Mohaghegh Damad, 2001 .(زیسـت   لذا جایگاه محیط

خالصـه بیـان شـده     صورت به 5از نظر منابع اسالمی در جدول

  است.
  

  )Javadi Amoli, 2008 & Khosravi, 2013( یاسالمزیست و جایگاه آن از نظر منابع  محیط. 5جدول

Table5. Environment and its place in terms of Islamic resources (Khosravi, 2013& Javadi Amoli, 2008)  
  عنوان

Title 

 زیرعنوان

Subtitle  

  ویژگی

Trait  

  فلسفه اسالمی

Islamic 
philosophy 

  

  ابوعلی سینا

Abu Ali Sina 

 يدارا هـا  پدیـده  خلق شـده اسـت. همـه    یخاص تیهدف و غا يکه برا تیاست از واقع ییقلمرو عتیطب

  نظام احسن است. رساندن به تحقق عتیطب تی. غاداستیوهجا  است و حکمت خالق آن همه یمعن

  ابوریحان بیرونی

Aboureihan  
Biruni 

 یالهـ  حکمـت  نیجانشـ  گـاه  چیه يجهان حادث است و عالم از عدم به وجود آمده است. چون فکر بشر

توانـد بـه    مـی  یبا اراده اله انسان .ستین سریم يفکر بشر اریبا مع عتیدرك نظام طب نیبنابرا گردد؛ ینم

  ببرد. یپ عتیطب یهماهنگ

 الصفا اخوان

Ikhwan safa  

. ازلحـاظ وجـود و بقـا،    انـد  وستهیپ هم آن به يواحد دارد و اجزا قتیاست. حق نیو با هدف مع میعالم عظ

ـ ن ی و طبیعیعالم جسمان دارد؛ محتاج و تابع مبدأ عالم است. همچنان که روح انسان بر بدن او تسلط  زی

  است. يتحت اراده عالم علو
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 مالصدرا

Mulla Sadra  

ی دارد. بر ایـن اسـاس در ذات عـالم عشـق بـه      تعال يبارطبیعت همواره میل به تعالی و کمال و میل به 

داند  زیست می ر مواجهه با طبیعت انسان را مسئول در برابر طبیعت و محیطکمال نهفته است. مالصدرا د

در مواجهه با طبیعت میـل و منفعـت جایگـاهی نـدارد. جهـان و انسـان        اصالًو آن هم مسئولیتی دینی. 

  شود. موجوداتی غایتمند هستند و آسیب به هر جزئی از طبیعت آسیب به کل جهان محسوب می

 آیات و روایات

Verses and 
hadiths  

 امانت و ظلم

Trust and 
cruelty  

تصرف انسـان   نوع هر نی؛ بنابراردیاز مالک اجازه بگ دیتصرف کند؛ با گرانیبخواهد در ملک د یاگر کس

 يصادق است. انسـان بـرا   زین موجودات گریمطلب در د نیمالک باشد. ا تیبا رضا دیدر نفس خودش با

ـ از ا زین عتیانسان با طب هرابط محتاج است. یارتباط با آنان به اذن اله  يقاعـده مسـتثنا نبـوده و بـرا     نی

  اجازه خداوند الزم است. عتیطب انسان از يمند بهره

 حق و تکلیف

The right and 
the duty  

 یفیتکـال  اگـر  اسـت.  یتبعـ  ف،یـ است. هرچند اصالت با حق اسـت و تکل  ختهیبه هم آم فیحقوق و تکال

ارج نهـاد. انسـان حـق     را فیتکـال  دیـ حفـظ حقـوق با   يشود. بـرا  می مالیو پا عینباشد؛ همه حقوق ضا

  .دارد بر عهده زین یفیرا داشته و در مقابل تکال عتیبرداري از طب بهره

و. تجـاوز از حـدود    یزیست تجاوز محسوب شده و هر آنکه با فساد و تباه محیط بینمودن و تخر عیضا

  .به دور خواهد ماند یرا بشکند؛ از رحمت اله یاله مانیخود پ

  یو اجتماع ياز حقوق مسلم فرد یکیعنوان  به زیست و آلوده نکردن محیط به بهداشت توجه

توجه به نمودهاي 

 طبیعت

Pay attention 
to the symbols 

of nature  

حاصـلخیز   و گوارا، زمین زندگی بدون احراز سه عامل حیاتی، گوارا نیست: هواي پاك و تمیز، آب فراوان

  کشت و زرع و قابل

اگر کمتـرین   ی از شماست و قیامت در آستانه قیام است و مرگ شما قطعی است؛کگر نشایی در دست یا

بگیریـد و آن را کشـت    مهلت براي غرس نهال و کاشتن آن در اختیار دارید؛ از آن فرصت کوتاه کمـک 

  .کنید

  ده است.نماید؛ گویا انسانِ مؤمنِ تشنه را سیراب نمو هر کس درخت محتاج به آبیاري را سیراب

  

  )Emadi, 2006دو انگاره متفاوت در توسعه ( يها یژگیمقایسه و .6 جدول

Table6. Comparison of features of two different notions in development (Emadi,2006) 

  ي مورد مقایسهها یژگیو

Characteristics 

  قدیمیانگاره سنتی و 

The traditional and old concept  

  انگاره جدید و در حال پیدایش

The new and emerging concept  

  تعریف رشد

Defining the Growth  
  حصول رشد اقتصادي به هر قیمت

زیست و عدالت  رشد کیفی توجه به محیط

  اجتماعی

  نهاد مسئول توسعه

The institution responsible in 
development  

  توسعه توسط مردم و براي مردم  براي مردم ها دولتتوسعه توسط 

  ی توسعهده سازماننحوه 

How to organize the development  

هاي  ی توسعه توسط سازمانده سازمان

  بزرگ و متمرکز

ي مردمی و ها تشکلی توسعه توسط ده سازمان

  بر تواناسازي مردم تأکیدمحلی با 

  در امر فناوريي گذار هیسرما

Investing in advanced technology  
  ایجاد فناوري مناسب و محلی  انتقال فناوري پیشرفته و از کشورهاي غنی

  

عناصـر   سهیو مقا یبررس ،زیستی هاي محیط با رشد جنبش

ـ ن یطـ یمح نینـو  دگاهیـ هاي غالب توسعه بـا د  بینش شـکل   زی

ــت.  ــی گرف ــان م ــف نش ــات مختل ــواداران   مطالع ــه ه ــد ک ده

ـ دایـن   يهـا  بـه ارزش  بندیشدت پا زیست به محیط  نینـو  دگاهی

ـ بـه شـدت مق   انیصنعت گرا که یهستند، درحال یطیمح بـه   دی

رسد  اي که به نظر می گونه باشند، به هاي غالب توسعه می بینش

مختلـف   يایـ در دو دن انیـ زیسـت گرا  و محـیط  انیصنعت گرا

بخردانه و مستدل به نظـر   دگاه،ید کیکنند. آنچه از  می یزندگ

موجـود در   ينابخردانـه اسـت. تضـادها    گرید دگاهیرسد از د می

. باشـد  یمـ  یو علم یاجتماع دگاهیدر سطح مباحث د يکشاورز

ـ تول یعلمـ  يها مسائل را از جنبه یگروه  نـد، ینما یبحـث مـ   دی

بحث  یو ارزش یفلسف یآن را بر اساس مبان نیریسا که یدرحال

و  ییقابـل پاسـخگو   یتجرب يها کنند که بر اساس پژوهش می

  ).Karami & Hayati, 1998( ستندیحل ن

بررسـی   يا در یک مرور کلی، وقتی روند تحـوالت توسـعه  

، روند تحوالت از یک مبدأ به سمت یک مقصد در حال شود یم

 يهـا  هـاي متفـاوت در بـین انگـاره     گذار بوده و الجرم شاخص

در حـال پیـدایش آن مشـاهده     يهـا  میبـا پـارادا  سنتی توسـعه  

وضـوح   ) به6گونه که در جدول ( . در این خصوص همانشود یم

سنتی و قـدیمی در   يها شده است، هدف اصلی انگاره مشخص
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و در  بحث توسعه حصول رشد اقتصادي بـه هـر قیمتـی اسـت    

هـدف رشـد کیفـی بـا توجـه بـه        د،یـ جد يهـا  مقابل در انگاره

)؛ Emadi, 2006( باشـد  یعدالت اجتمـاعی مـ   و ستیز طیمح

 سـت یو مکان ز» انسان«چراکه با نگرش جدید، محور توسعه، 

  هاي کمی اقتصادي.  با شاخص ياو است و نه رشد اقتصاد

زیسـتی در   و محیط يکشاورز يداریتحوالت پا ریس یبررس

ـ بـه پا  یو فنـ  یدهد، نگاه صـرف علمـ   جهان، نشان می  ،يداری

از  را دخـو  یمسلط کرد و علم، جنبه آسـمان  تعیانسان را بر طب

ـ ی ؛ي پرداختو ماد ینیبه جنبه زمو داد  دست علـم   ریمسـ   یعن

 ,Motahari( قـدرت و در خـدمت قـدرت    يشده و برا عوض

زیسـت انجـام    و هر چه تاکنون با نام پایـداري محـیط   ).1998

که صرفاً بر حفظ منابع از  ییگرا گرفت با مدنظر قرار دادن عمل

ـ ، انجـام فعال ها هیاعالمها، صدور  طریق برگزاري نشست ، هـا  تی

، فنـی تأکیـد دارد   يها هیو توص ها استیتدوین قوانین، اعمال س

حال نتوانسته است تضمینی بر حفظ منـابع طبیعـی    تابه که بوده

ـ ب ارائه دهند. به و  یشناسـ  ، مشـکل اصـلی در معرفـت   گـر ید انی

، دیدگاه جدیـد در پایـداري بایـد    رو نیآدمی است. ازا ینیب جهان

ناخواه، وجهی  عالوه بر عوامل فنی، متوجه انسان باشد که خواه

هاي  فلسفی و دینی را نیز دربرمی گیرد. درواقع براي رفع بحران

ـ و فلسفی، دینی و بـه  يها دگاهیزیست، از د محیط اخالقـی،   ژهی

بـدون آمـوزش صـحیح     که ی. درحالدیآ یکمتر سخن به میان م

مباحــث معنــوي و اعتقــادي، در فراگیرتــرین شــکل فلســفی و 

زیست و ضرورت حفـظ   اخالقی آنها، هر چه از تباه شدن محیط

 ,.Shahvali et al( نخـواهیم بـرد   ییجا آن گفته شود، راه به

ي رشـد و  ها میپاراداي اساسی ها تفاوتبرخی  نجایادر ). 2007

شـود کـه خـود     پایداري از نظر لیبرالیستی و معنوي مطرح مـی 

  ).7(جدول ستآنهاگویاي جنبه سلبی و ثبوتی 

  

 & Taherpour et al., 2014 & Zahedi( يمعنوي رشد، لیبرالیستی و ها میپاراداي اساسی پایداري از منظر ها تفاوتبرخی . 7جدول

Najafi, 2005(  

Table7. Some fundamental differences in sustainability from the perspective of growth paradigms, liberal 
and spiritual(Taherpour et al., 2014 & Zahedi & Najafi, 2005) 

  ي اساسیها تفاوت

The fundamental 
differences  

  پارادایم رشد

  (تفکر انتقادي)

The growth paradigm 
(Critical Thinking)  

  پارادایم پایداري لیبرالیستی

  (تفکر منطقی)

Liberal Persistence 
Paradigm 

(Logical thinking)  

  پارادایم پایداري معنوي

  (تفکر فلسفی)

spiritual sustainability 
paradigm 

(Philosophical thinking)  

  رویکرد به رشد

An Approach to the 
Growth  

حصول رشد اقتصادي به هر 

  قیمت

در همه  جانبه همهتالش براي توسعه 

  ابعاد

در همه  جانبه همهتالش براي توسعه 

  ابعاد مادي و معنوي

  رویکرد به فناوري

Approach to 
technology  

انتقال فناوري پیشرفته از 

کشورهاي غنی به کشورهاي 

  ضعیف

فناوري متناسب و محلی، استفاده از 

دانش بومی و توسعه فناوري 

  مشارکتی

  فناوري متناسب با بوم فنی و معرفتی

  رویکرد نهادي

The institutional 
approach  

ي اقتصادي است ا دهیپدتوسعه، 

  .باشد یمآن  کننده فیتعرو دولت 

  

ي است که چندبعدي ا دهیپدتوسعه 

  باشند. آن می کننده فیتعرمردم 

  

ي است که چندبعدي ا دهیپدتوسعه 

عالوه بر جنبه مادي بعد معنوي آن 

  آن است. کننده فیتعرخداوند 

  توسعه فراینداندیشه محوري 

Thought Thinking 
Development Process  

توسعه:  فراینداندیشه محوري 

  يزیر برنامه
  توسعه: ارزیابی فراینداندیشه محوري 

توسعه:  فراینداندیشه محوري 

 خدامحوري

  هدف توسعه

The purpose of 
development  

ي سود و حداکثر سازهدف، 

  کارایی اقتصادي است.
  هدف، پیشرفت پایدار است.

هدف سعادت، کمال و خیر در دنیا و 

  آخرت است.

  پایه فلسفی توسعه

The philosophical 
foundation of 
development  

پایه فلسفی اصلی فردگرایی 

  است.

پایه فلسفی اصلی مسئولیت جمعی 

  است.

پایه فلسفی اصلی مسئولیت انسان در 

  برابر خداوند است.

  

  شعار اصلی توسعه

The main slogan of 
development  

شعار اصلی، توسعه اقتصادي و 

  .باال بردن رفاه است
  شعار اصلی خیر جمعی جامعه است.

 يها توجه توأمان به ارزششعار اصلی 

  است. عتیابزاري و معنوي طب
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  يگذار هیسرمانحوه 

How to invest  

در فناوري  يگذار هیسرما

  است. اسیمق پیشرفته و بزرگ

 ها تیگذاري در جهت تنوع فعال سرمایه

  است.

ي در تقویت رفتارهاي گذار هیسرما

سازگار با طبیعت است که در این حالت 

برکات آسمان به زمین سرازیر خواهد 

  )96شد (سوره اعراف، آیه 

  تکنولوژيي از ریگ بهرهموارد 

The utilization of 
technology  

 راستاي انتخاب تکنولوژي در

  .ردیگ یافزایش کارایی صورت م

انتخاب تکنولوژي با توجه به پایداري 

  .ردیگ یصورت می شناخت بوم

انتخاب تکنولوژي با توجه به بوم فنی و 

  گیرد. معرفتی صورت می

  کار فرایند

The process of work  
  کار، همراهی فن و معرفت است. فرایند  .فرایند کار، بیولوژیکی است  مکانیکی است.فرایند کار، 

نوع ارتباط بین علت و معلول 

  و اجزا

type of relationship 
between cause and 

effect and the 
components 

 طرفه کیرابطه علت و معلولی 

  وجود دارد.

رابطه علت و معلولی در اغلب موارد 

به چیز  يزینیست، هر چ فیتعر قابل

علت و  دیگر مربوط است. اگر رابطه

 يا معلولی وجود داشته باشد، چرخه

  است.

ي فرارشته اي براي درك معرفت ا رابطه

  از حقیقت است.

  رویکرد به منابع طبیعی

The approach to 
natural resources  

تلقی منابع طبیعی عامل تولید 

  .شوند یم

و توسعه منابع طبیعی بستر حیات 

  است.

تلقی  اهللا کلمهمنابع طبیعی مقدس و 

. طبیعت و هر جزء از جهان شوند یم

آفرینش آیه و نشانه حق است و غیب را 

  .سازد یمدهد و نهان را آشکار  نشان می

  

  يریگ جهینتبحث و 

زیسـتی بـا   هاي محیطدر این پژوهش جایگاه معنویت در چالش

بازخوانی رویکردهاي توسعه پایدار در سه گذرگاه تفکر منطقی، 

ی قرار گرفت و نتایج نشان داد کـه  موردبررسانتقادي و فلسفی 

زیستی، محصول رویکرد انسان بـه  پدید آمدن مشکالت محیط

زیـرا وقتـی انسـان بـه هسـتی و جهـان        ،جهان هسـتی اسـت  

ر مادي منحصر کند و آن را به امو زیچ همهماتریالیستی بنگرد و 

یی محدود بداند، تعامل بـا طبیعـت و   گرا تجربهرا در دایره تنگ 

جانبـه   زیست، سلطه گرایانه، نفع طلبانـه، ابـزاري و یـک    محیط

دانـد تـا از    خواهد بود، در این صورت انسان خود را محـق مـی  

برداري و استفاده کنـد بـدون اینکـه در مقابـل آن      طبیعت بهره

بـا   آمـده  دسـت  بـه ي ها افتهلیتی احساس نماید. یوظیفه و مسئو

)، 2007ي حاصـل از پـژوهش شـاه ولـی و همکـاران (     ها افتهی

) همسو اسـت  1999) و شاه ولی و کاظمی (1994محقق داماد (

ي ناپایـداري را بایـد در نگـاه و تفسـیر     ها شهیرکه نشان دادند 

زیـرا مشـکل    .زیست جستجو کـرد  به طبیعت و محیط ها انسان

شناسی اوست. نگـاه ژرف  شناسی و معرفتی وي در هستیاصل

ی نـوع  بـه دهـد کـه هریـک    ها نشان میبه ماهیت این پارادایم

داننـد  غیرانسانی و مقهور انسان مـی  -محیط را یک امر خارجی

محـیط  هـاي  نکرد. لذا حـل بحـرا   آن را تسخیر صرفاًکه باید 

زیستی، همراهـی و همگـامی علـم بـا فطـرت آدمـی و تـدبیر        

عقل توانایی الزم، براي درك تمامی  چراکه. طلبد یمماورایی را 

هاي جدید بـه   ، دیدگاهرو نیازا زیست را ندارد.هاي محیط بحران

پایداري عالوه بر عوامل فنـی، بایـد متوجـه انسـان باشـد کـه       

 دینی دارد. ، وجهی فلسفی، معنوي وناخواه خواه

تفکـر منطقـی،    ي حاصل از بررسی و تحلیـل سـه  ها افتهی

انتقادي و فلسفی در تبیین پایداري و توسـعه پایـدار نشـان داد    

نگاه صرف علمی و فنی در چارچوب دو تفکر منطقی و انتقادي 

کرده است و علم، جنبـه   مسلطبه پایداري، انسان را بر طبیعت 

 ،جنبه زمینی و مـادي پرداختـه  و به  داده ازدستآسمانی خود را 

و براي قـدرت و در خـدمت قـدرت     شده عوضمسیر علم  یعنی 

در تفکر فلسفی مبتنی بـر معنویـت    که یدرحالقرار گرفته است. 

-توان فرصت مناسبی را براي دستیابی بـه پایـداري محـیط   می

زمان به درون و برون مسائل  زیست فراهم ساخت. زیرا سیر هم

تیابی به راهکارهـاي پایـدار، تلفیـق متناسـب     و انسان براي دس

اخالقـی، قرآنـی و شـریعت بـراي      -و معرفت عرفانی عقالنیت

ي هـا  نظرگاهي ساز کپارچهی منظور بهي مؤثر ها حل راهحصول به 

 جانبـه  همـه پراکنده عالمان، عارفان و حکما و بررسی عمیـق و  

یی است، کـه تفکـر فلسـفی    ها یژگیوزیستی هاي محیطبحران

 تنــی بــر پــارادایم پایــداري معنــوي از آنهــا برخــوردار اســت.مب

) نیـز  2012و بیدهندي و شـیراوند (  )2009میرباقري و معلمی (

اند که جهت دستیابی  در تحقیق خود یافته مشابهی را نشان داده

نگر مبتنی بـر دیـن مبـین     ، رویکرد فرهنگی و جامعبه پایداري

بـه دسـتمایه غنـی    اسالم در چارچوب تفکر فلسفی با تمسـک  
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ي دینی الگـوي اسـالمی توسـعه پایـدار را بـه      ها آموزهوحی و 

لذا ضعف عمده مفاهیم پایداري، عدم توجه بـه   ،آورد یمارمغان 

ها و باورهاي دینی است که غفلت از آنهـا در   بعد معنوي، ارزش

 .زیستی نقش تأثیرگذاري داشـته اسـت   هاي محیط ایجاد بحران

ایـداري تنهـا در سـایه تفکـر منطقـی و      بنابراین دستیابی بـه پ 

زیســتی  هــاي محــیط انتقــادي بــه مباحــث پایــداري و چــالش

از مصائب بشر امروز نگرشی است که  درواقعپذیر نیست؛  امکان

ــداري    ــع مشــکل پای ــه رف ــد نســبت ب اندیشــمندان قصــد دارن

زیسـت بـا نگرشـی تـک سـاحته نسـخه تجـویز کننـد،          محیط

ي هـا  واکـنش صحیح کنش و  انسان حتی از پردازش که یدرحال

همه مشکالت  العلل علتموجودات اطراف خویش عاجز است و 

هاي ناپایداري را باید در عدم شناخت صحیح انسـان از   و بحران

  رابطه بین موجودات دانست.

) و طــاهرپور و همکــاران Dahl )2012کــه  طــور همــان 

از دالیـل اصـلی عـدم تحقـق عملـی       انـد  داشته) اذعان 2014(

ها، تـداوم   و شاخص ها چارچوبتوسعه پایدار و فقدان اثربخشی 

داري در سایه تفکـر   تسلط مبانی معرفتی و فکري نظام سرمایه

منطقی و انتقادي است که عرصه را بر توسعه پایدار تنگ کرده 

توجه بـه جنبـه مـادي     و به آن بیشتر، حالت نمادین داده است.

ري و غفلت از بعد معنوي آن باعث شـده اسـت جهـان بـا     پایدا

هـاي   شـود. پیشـرفت   رو روبهزیستی متعددي  هاي محیط بحران

شگرف علمی و فناورانه، خود باعث تباه شدن زنـدگی انسـان و   

، انسان بـا رفتـاري کـه بـراي     بیترت نیا بهدیگر موجودات شد، 

خود دسـت  سعادت و رفاه خود انجام داد به سعادت مورد انتظار 

شـد کـه تـالش دارد ایـن      رو روبـه نیافت؛ بلکه با تهدیداتی نیز 

و علم  انهیگرا عقلگرایانه،  تهدیدات را نیز با همان رویکرد انسان

گرایانه بدون آشتی با معنویت حل کند که متأسفانه در ایـن راه  

توفیق چندانی به دست نیاورد این در حالی است که دستیابی به 

تغییـرات اساسـی در سـبک زنـدگی، الگوهـاي       درگروپایداري 

ي اقتصادي است که در سایه ها نظاممصرف، استفاده از منابع و 

بینی و فلسفه اسالمی  فلسفیدن و تفکر فلسفی با تأکید بر جهان

هاي ضروري براي سوق دادن جامعه به  پذیر است. ارزش امکان

زیست  سمت پایداري از قبیل عدالت، انسجام و احترام به محیط

هاي آن در تفکر فلسـفی اسـالمی، در تنـاقض بـا      و محدودیت

هاي ماتریالیستی و خودخواهانه نظام اقتصـادي و جامعـه    ارزش

  کننده است. مصرف

کـه   تـوان نتیجـه گرفـت    هـاي ایـن پـژوهش مـی     از یافته

زیسـتی،   داري در رفـع مشـکل محـیط    ناکارآمدي نظام سـرمایه 

فلسفه اسـالمی   که یدرحال ناشی از مبانی فلسفی این نظام بوده

ی استوار است که زمینـه پیامـدهاي   مبانو رویکرد معنوي آن بر 

ي حال و ها نسلی را رفع و رفاه عمومی افراد افتگی توسعهمنفی 

زیسـت انعکاسـی از   خواهد کـرد. تخریـب محـیط    نیتأمآتی را 

فراموش کردن نفس واقعی  آن، تبع بهفراموش کردن خداوند و 

شــود تــا انســان بــا پیــروي از وجــب مــیخــویش اســت کــه م

ي حیوانی خویش و بدون در نظر گرفتن جایگاه خـود  ها خصلت

در هستی، به سمتی سوق پیدا کند که با خودمحوري، به دنبال 

زیست هاي خویش حتی به بهاي تخریب محیطارضاي خواسته

برآید لذا بازگشت به خویشتن خـویش در سـایه تفکـر فلسـفی،     

تواند ریشـه بسـیاري از    زیست، می ل با محیطخودشناسی و تعام

را در پرتو فلسفه اسالمی و الهی بخشکاند. لذا براي  ها يداریناپا

زیستی تفکـر فلسـفی در چـارچوب     رفع بحران ناپایداري محیط

توانـد فرصـت   شود که مـی پارادایم معنوي اسالمی پیشنهاد می

  فراهم نماید.زیست  مناسبی را براي دستیابی به پایداري محیط

هاي پـژوهش حاضـر جهـت دسـتیابی بـه       با توجه به یافته

توسعه پایدار در سایه معنویت و تفکر فلسفی موارد زیر پیشنهاد 

  شود: می

    ي هـا  برنامـه ي در نگـر  نـده یآلحاظ کردن تفکـر فلسـفی و

  اخص طور بهي آموزشی ها برنامهاعم و در  طور بهتوسعه کشور 

    ـ نظرشناخت مبانی اسـالمی و لحـاظ آن در ، هـا  يپـرداز  هی

و تجویزهـاي عملیـاتی جهـت دسـتیابی بـه       هـا  يگذار استیس

 زیستی کشور پایداري و پایداري محیط

         ایجاد مراکـز تحقیـق و توسـعه بـر اسـاس اندیشـه دینـی

زیسـت و دسـتیابی بـه     ي حفـظ محـیط  هـا  وهیشابداع  منظور به

 پایداري

 مبانی ارزشی و فلسـفه اسـالمی در   ي و اشاعه ساز فرهنگ

سطح فرد، جامعه و صنعت بـا هـدف توسـعه پایـدار حقیقـی و      

 زیست برچیدن بحران تخریب محیط

 در متعـالی  پایداري سواد و دانش سطح افزایش و آموزش 

 متخصص انسانی نیروي تربیت

 و مطالب تدوین و تهیه در حوزه و دانشگاه اساتید همکاري 

 پایداري الهی در دانشگاه مباحث بر مبتنی درسی منابع

  زیسـتی بـا    یی جهـت تربیـت شـهروند محـیط    ها طرحارائه

 گرا تیمعنورویکرد اسالمی 

 زیستی و احترام بـه   دینی محیط -هاي اخالقی ترویج ارزش

 طبیعت
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