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  محيطي  زيست اخالقدر   پژوهش هايضرورت و ويژگي

  
  

   2ولي و دكتر منصور شاه 1*يدكتر احمد عابدي سروستان

  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ،ترويج و آموزش كشاورزيگروه . 1

  دانشگاه شيراز ،ترويج و آموزش كشاورزيبخش . 2

  

  چكيده
چه دركي از اين كه آنان . گذارد ميتاثير  با محيط زيستها بر نوع رفتار آنآنان، طرز تلقي و نگرش  و وابسته استجامعه حاد آه بحفاظت از محيط زيست  :زمينه

تعامل ساير مخلوقات با و  يافتهسازنده محيط زيستي است كه آنان در آن پرورش  ،در نهايتد، نقائلآن ارزش براي دارند و چگونه محيط زيست رابطه خود با 
محسوب براي رفتار درست با ساير مخلوقات و جلوگيري از صدمه به محيط زيست دروني تضمين يك ، مناسباخالق زيست محيطي از افراد برخورداري . ندكن مي
ل با محيط در تعاممدار  اخالقهاي انسانتربيت اخالق زيست محيطي و آموزش  بر ،حفاظت از محيط زيستجاري پيرامون در مباحث  به همين دليل،. شود مي

  . شود تاكيد فراواني ميزيست، 
به اخالق زيست بايد  ميمراكز علمي و پژوهشي چرا كه داده شود نشان  تحليلي-روش توصيفيبا استفاده از سعي شده است تا مقاله حاضر در  :ارك روش

   .توجه داشته باشنديد با مي پژوهش پيرامون اخالق زيست محيطي يهاويژگيبه كدام براي اين كار، و  بپردازندمحيطي 
و از مراكز تعليم و تربيت  وظايف ازازدياد دانش زيست محيطي و ارتقاء عمل به اخالق زيست محيطي در جامعه، گيرد كه  مقاله حاضر نتيجه مي :گيرينتيجه
اخالق زيست محيطي،  ييگرا همچنين زيست منطقهو بودن اي و چندگانه  به دليل وسعت، چندرشته، خصوصو در اين ديني است علوم مراكز و  هادانشگاه جمله
اخالق  جامع نامه نظام يكتدوين همچنين، و مورد نياز ي اهرهيافت ها و ارائه نظريهتا با كمك آن، به  ندانجام شواي  رشته پيرامستمر و صورت  بهبايد  مي هاپژوهش

  .همت گماشت ،زيست محيطي 

   .اخالق، حفاظت محيط زيست آموزشاخالق زيست محيطي،  :هاكليد واژه
  

  سرآغاز

محيطي  چرا مراكز علمي و پژوهشي بايد به مقوله اخالق زيست
اكز علمي و پژوهشي مانند بپردازند؟ يك پاسخ كلي اين است كه مر

توليد آموزش، پژوهش و ها و مراكز علوم ديني، عالوه بر دانشگاه
هاي يد ارزشتولپذيري، انتقال و باز  علم، مهمترين كانون فرهنگ

مانند (اين در حالي است كه، اخالق عملي . اند فرهنگي در سطح ملي
نيز به مفاهيم فرهنگي و ارزشي ارتباط دارد و ) محيطي اخالق زيست

يت انسانها و است كه به منظور ترب در ماهيت خود، يك نهاد آمورشي
تفكر و فضايل مشخص در آنان طراحي  ها،تشكيل عادات، مهارت

واقعيت اين است كه جامعه امروز، دوره پرشتابي را از نظر  .)1(شود  مي
و مراكز علمي ) 2(كند  هاي فرهنگي و اجتماعي تجربه ميبندي صورت

و پژوهشي موظفند ضمن پرداختن به مباني ارزشي و اعتقادي جامعه، 
محيطي را توسعه دهند كه به حفظ محيط  آن نوع اخالق زيست

. در تعامل با آن باشد  ل انسانزيست كمك كند و راهنماي عم
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مراكز علمي و پژوهشي، به عنوان اجتماع انديشمندان و دانش 
و  فكرزيرا در آنها،  .روند به شمار ميپژوهان، مهد نوسازي اجتماع نيز 

هاي جديد، دانش و معرفت نو و فرهنگي خالق و پويا، نشو و  انديشه
پيرامون اخالق دانش و بينشي كه افراد در اين مراكز ). 3(كنند  نما مي
هاي فني، كنند و به صورت قابليتها و توانايي مي محيطي كسب زيست

ود، عامل موثري در ش در آنان ظاهر مي هاتخصصي و نگرش
. اجتماعي نسبت به محيط زيست خواهد بود  گيري خوي و منش شكل

هاي مهم است كه ريشه اصلي نابساماني اين موضوع از اين جهت
موجود در حفاظت از منابع طبيعي، به چگونگي درك و باورهاي انسان 

انديشه رفتارهاي ما به وسيله زيرا،  ،گردد نسبت به محيط زيست بر مي
 هابوم زيستآنچه را كه مردم در مورد و  )4(شود  ايمان هدايت ميه

طبيعي محيط باره دهند، وابسته به آن چيزي است كه در انجام مي
نين، براي اين كه يك جامعه، همچ). 5(انديشند  مي خود پيرامون

هاي موجود در ارتباط با محيط زيست را مورد نقد قرار دهد، افراد ارزش
نسبت بتوانند به طور آگاهانه د عوامل فعالي باشند تا باي ميآن جامعه 

نيز  اخالقي اين در حالي است كه، رفتار. به خود و ديگران، عمل كنند
منفعل است در  ،فرد ناآگاه. بايد به طور داوطلبانه و آگاهانه باشد مي

ا از اشتباه، ، قادر است تا خوبي را از بدي، درستي رآگاهفرد  ،حالي كه
چنين شخصي . ها را تشخيص دهدت و تعهد نسبت به ارزشوليؤو مس

به اين ). 6(مختلف، تفاوت قائل شود رفتارهاي قادر است تا بين 
در تمام سطوح در باال و پژوهش نقش بسيار مهم آموزش  ،ترتيب

پذيري افراد در برابر  وليتؤردن سطح دانش، تحليل، اخالق و مسب
مراكز علمي  ،و به همين دليل و محيط زيست، انكارناپذير استجامعه 

توانند خود را  ، نه تنها نميپرداختن به اين مواردو پژوهشي بدون 
سامان دهند بلكه، قادر به عمل به رسالت خود در برابر محيط نيز 

تحليلي -  در اين راستا، مقاله حاضر با روش توصيفي). 7(نخواهند بود 
اليل ضرورت با اين هدف تهيه شده است كه ضمن نشان دادن د

مهمترين ، پرداختن مراكز علمي و پژوهشي به اخالق زيست محيطي
هاي پژوهش پيرامون اخالق زيست محيطي، موارد مرتبط با ويژگي

  .معرفي شوند
  

  بحث
  ايجاد خصلتها وتوان به  اگرچه، از طريق آموزش اخالق به سختي مي

مدهاي هاي مورد نياز در افراد براي چگونگي تعامل با پيشاحساسيت
كه ماهيت مشكالت  اما، نبايد فراموش شود )8(زندگي پرداخت 

اند و طرح مباحث هنجاري مانند اخالق  زيست محيطي، هنجاري

تواند يك نقش حياتي در تفكرات زيست محيطي  زيست محيطي، مي
). 9(و نوع رفتار و عمل افراد در تعامل با محيط زيست داشته باشد 

ز علمي و پژوهشي هم با ايفاي نقش راكماين در حالي است كه، 
آموزشي خود و هم با انجام پژوهش، ضمن تاثير بر تفكر و باورهاي 

ترين مو تعيين مه اجتماعسازي  زيست محيطي افراد، نه تنها بر آگاه
حفاظت از محيط زيست، تاثيرگذارند  پيرامونموضوعات مورد بحث 
براي   استفادههاي اخالقي مورد ين رهيافتبلكه، در تعريف و تعي

راكز علمي و مبه اين ترتيب، . حفاظت از محيط زيست نيز موثرند
رعايت به ، ازدياد دانش زيست محيطي وظيفه دارند تا ضمن پژوهشي

عمل به اين . كمك كنندنيز اخالق زيست محيطي در جامعه اصول 
عالقمندان به رساني، آموزش و بسيج تمامي  آگاهيوظيفه از طريق 

 هايبوم و ترويج يك روش زندگي سازگار با زيستمحيط زيست 
پژوهان و عموم  بين كاركنان آموزشي، فراگيران، دانشطبيعي در 

مراكز وجود دارد تا اين انتظار به اين ترتيب، . امكان پذير استمردم، 
زش و پژوهش پيرامون اخالق آموخود را متعهد به علمي و پژوهشي 

هاي آموزش  برنامهيت و هدا يهبررزيست محيطي بدانند و 
بر  هاي زيست محيطي رامدار براي حل بحران اي و اخالق رشته بين

منتشر هاي  هيين موضوع در اهداف و راهبرد بيانا). 10(عهده گيرند 
در  1992محيط زيست و توسعه، كه در سال  همايشمرتبط با شده و 

ورد تاكيد م مشهور گرديد نيز 21و به برنامه كار  برگزار شد ريودوژانيو
   ).11(قرار گرفته است 

اي فلسفه كاربردي است كه با ه اخالق زيست محيطي، يكي از شاخه
توان  هترين حالت، ميكار دارد و در ب و سر هاها، باورها و گرايشارزش

هاي حل ر گرفت كه به دنبال ارائه راهدر نظ نهاد اصوليند آن را يك فرا
يق پيوند علوم مختلف طر اخالقي براي مشكالت زيست محيطي از

اخالق زيست محيطي با ). 12(هاي اجتماعات انساني است با گرايش
محيط زيست، رابطه انسان با : هاي جهاني سر و كار دارد مانند دغدغه

 حفظدر برابر محيط زيست و تعهد به  ؤوليتدرك انسان نسبت به مس
ت هاي زيساين در حالي است كه، آلودگي. آتيهاي منابع براي نسل

، توليد و توزيع غذا، توليد و مصرف زمين محيطي، استفاده از منابع
ه و حوزه اي نيز در گستر انرژي، صيانت از حيات وحش و تنوع گونه

  ).13( اخالق زيست محيطي جاي دارند
، موجب تتغييرات سريع اجتماعات از نظر فنّاوري، اقتصاد و سياس

اند  نسان با طبيعت شدههاي جديد پيرامون تعامل امسائل و پرسشطرح 
بدون ترديد، وضع و . كشانند چالش مي هكه فلسفه و علم اخالق را ب

تر از شرايط  در يك قرن پيش بسيار ساده يمعيارهاي اخالق انشاء
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حاضر بوده است زيرا، به دليل ثبات و همساني بيشتر اجتماعات، 
فته گر انجام ميتر  راحت ،يتشخيص معيارهاي درست و اشتباه اخالق

اما، امروزه مسايل زيست محيطي از حوزه خصوصي و فردي به . است
توان از  اين است كه آيا ميپرسش و  اند حوزه عمومي انتقال يافته

تنظيم تعامل انسان  براي هاي گذشته سدههنجاري  معيارهاي اخالق
اخالق زيست محيطي داليل،  همينبه ). 14( استفاده كردبا طبيعت 

محسوب مناسب براي مراكز علمي و پژوهشي  يك موضوع پژوهشي
يكي  .دانست تغيير و تكامل قابلن را توان آ به دو دليل ميو  شود مي

گيرند،  اي جامعه سرچشمه مييازها و اولويتهايي كه از ارزشهاين كه، ن
بايد قادر باشد تا خود را با  كنند و اخالق مي در طي زمان تغيير مي

دوم اين كه، ). 6(ل زمان، سازگار كند تاريخ و سابقه انسان در طو
پيرامون اخالق كاربردي كه قادر به تشريح حوادث و فجايع 

اين اخالق جديد بايد به وراي . محيطي باشد، كمبود وجود دارد زيست
ايگاه مخلوقات در گرايي رود و درك و احساس جديدي را از ج عمل

به يك الگوي  توان مي است كه در اين صورت ،جهان ارائه دهد زيرا
 ). 15(محيطي قابل اعتماد دست يافت  رفتار زيست

ابليت تغيير و تكامل اخالق زيست محيطي، دو مسير حركت براي ق
يكي، مسير تبيين مصاديق . نمايد ميترسيم را  مراكز علمي و پژوهشي

اخالقي با محيط زيست كه عمدتاً به شرايط زماني و مكاني  رفتارهاي
نامه اخالق  يري اين مسير به تدوين و تبيين نظامپيگ. وابسته هستند

دوم، مسير تغيير رفتار انسان كه به . خواهد انجاميدزيست محيطي 
پذيري رفتار انسان داللت دارد و اين حوزه، خود يكي از  و شكل  تربيت

هاي آموزشي و پژوهشي در علوم رفتاري و اجتماعي  مهمترين حوزه
اين راستا، توجه به چند در  .شود يمراكز علمي و پژوهشي محسوب م

  ):16( الزم استويژگي 
خالق به طور سنتي به وظايف ا .وسعت اخالق زيست محيطي -1

ها نسبت به يكديگر عالقمند است در حالي كه، حوزه اخالق انسان
رود به طوري كه،  يها مبه ماوراي افراد و اجتماع انسان زيست محيطي
در  كره ود بلكه، حيوانات و كل زيستش ها را شامل مينه تنها انسان

  .گيرد بر مي درنيز زمان حال و آينده را 
زيست محيطي اخالق . اي بودن اخالق زيست محيطي رشته بين -2

هاي ي مانند اقتصاد محيط زيست، سياستهاي علم رشتهبا برخي از 
محيط زيست،  الهياتزيست محيطي، علوم زيست محيطي و 

هاي متفاوت اين ديدگاهها و روش. اي دارد هها و نظرهاي مشاب دغدغه
بخش اخالق زيست محيطي هستند و در  هاي علمي، الهام رشته

 ارائهمناسبي را مباني ارزشي  نيزمقابل، اخالق زيست محيطي 
  .كند مي

رفي اخالق عاز زمان م. چندگانه بودن اخالق زيست محيطي -3
شده است كه  آن ارائه پيرامونمختلفي  يهازيست محيطي، ديدگاه

توان به  مي ،براي مثال. با يكديگر رقيب هستنددر بسياري از موارد، 
 و حقوق حيوانات بوم محوري زيست ،انسان محوري، زيست محوري

توجيهات منحصر به فرد و تا حدي منطقي را  ،اشاره كرد كه هر يك
با ها اين رهيافت ،اگرچه. كنند براي حفاظت از محيط زيست ارائه مي

، حفاظت هدف كلي آنها يكي است و آن اين كه ، امامتفاوتندگر يكدي
ديدگاه  از طرف ديگر، هر. وظيفه تك تك افراد است از محيط زيست

كه  گيرد اي نشات مي هاي فرهنگي ويژهاخالق زيست محيطي از سنت
هاي مختلف، ها و ديدگاه ضمن كمك به ارائه نظريه اين موضوع،

  .طي ضروري استبراي پويايي اخالق زيست محي
زيست محيطي  اخالق. آفرين بودن اخالق زيست محيطي تحول -4

در دو آتي و ساير مخلوقات،  يهاضمن بسط وظيفه انسانها به نسل
انسان در سطح نظري كه در آن،  ،يكي. تحول آفرين استسطح 

 ،ديگري و شدك را به چالش مي نوينمحوري غالب موجود در اخالق 
گرايي  گرايي و مصرف گرايي، لذت آن، ماديدر سطح عملي كه در 

دهد و به جاي  مورد انتقاد قرار ميبه شدت داري را  ناشي از سرمايه
يك روش زندگي سبز را كه با طبيعت هماهنگ است، پيشنهاد آن، 
خواهان يك اقتصاد و نظم سياسي  ،اخالق زيست محيطي .كند مي

منصفانه است كه بر مبناي اصول دموكراسي، عدالت جهاني و حقوق 
  . انساني بنا شده باشد

بومي بودن بايد به  در پژوهش پيرامون اخالق زيست محيطي مي
امروزه بر زيست  توجه ويژه داشت زيرا،نيز  محيطي اخالق زيست

-زيست منطقه .شود مي محيطي تاكيداخالق زيست  ييگرا منطقه

وضع و حالتي است كه در تعريف و وضع اخالق گرايي، 
محيطي، دنبال  اي و محلي بودن اخالق زيست محيطي، منطقه زيست

اين رويكرد، الزامات جديدي را براي مراكز علمي و ). 17(شود  مي
محيطي مناسب و مبتني بر  پژوهشي در بسط و توسعه اخالق زيست

 كند زيرا، هاي ويژه محل، گوشزد مينگرشاورها و ها، بهنگ، ارزشفر
هايي مانند تنوع و  در فرآيند جديد تحوالت جهاني و اجتماعي، مقوله

اند و هويت، به يكي از متغيرهاي اصلي در جهان  تكثر اهميت يافته
پژوهش پيرامون اخالق به همين دليل، ). 2(ل شده است يبدتامروز 

يت ديني و تاريخي نيز كمك بايد به حفظ هو زيست محيطي مي
وجود دارند كه  زيادينبايد فراموش شود كه جوامع  همچنين،. نمايد

نسبت به انسان، طبيعت و رابطه بين انسان و طبيعت، بينش متفاوت 
گر كنوني دارند و اين موضوع، يكي از  نحوه تفكر جوامع سلطه با
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جهان  غرب با ساير جوامع و از جمله،جهان ترين مشكالت  اساسي
زيرا براي مثال، جهان اسالم نه تنها حاضر  .رود اسالم به شمار مي

نيست الگوي غرب را براي دهكده جهاني بپذيرد بلكه، درصدد تقويت 
لذا، امروزه بحث و تبادل نظر . خود و بازيافتن مجدد خويش است

شود و تالش بر اين است تا  زيادي درباره دانش اسالمي انجام مي
لم ارائه شود كه ضمن پذيرش مستندات علمي و عقلي ي از عتعريف

ص خود از جهان، يعني بينش علوم غربي، آن را در نگرش خا
توانند  كز علمي و پژوهشي ميرو، مرا از اين). 18(ادغام كند  اسالمي،

محيطي  در راستاي تقويت هويت ديني و ملي، به تبيين اخالق زيست
جامعه بپردازند و با پژوهش،  ها و اعتقاداتها، ارزشمبتني بر باور

اين موضوع با . الگوي اخالق زيست محيطي مناسب را عرضه نمايند
ءالطبيعي در تبيين اخالق  تاكيدات موجود براي استفاده از منابع ماورا

تواند موجب ترسيم چارچوب  و مي) 19(زيست محيطي، سازگاري دارد 
  ).21و20( بطه انسان با طبيعت شودتري از را جامع

هاي اجتماعي انسان و نظامه توجه داشت كبايد  ،در نهايت
اين . ه يكديگر ارتباط دارند، به طور كامالً نزديكي بهابوم زيست

اي يا محلي،  موضوع در هر سطح از تحليل، يعني سطح جهاني، منطقه
و  نظام اجتماعي تغييراز درست براي درك از اين رو، . صادق است

اين دو متقابل تاثير بايد آن را با توجه به  مي، بوم زيستنظام همچنين، 
تحليل به همين دليل است كه  .مورد بررسي قرار داد بر يكديگرنظام 

داراي  باشد و مينيازمند استفاده از علوم مختلف محيط، -رابطه انسان
ا در دهند ت برخي پيشنهاد مياز اين رو، . )22(زيادي است  مشكالت

مانند حفظ محيط زيست، از تفكر   اي يدهپيچ  پژوهش پيرامون موضوع
اي استفاده شود زيرا، براي پژوهشگر اين امكان فراهم  ارشتهپير
شود تا موضوع يا پديده مورد مشاهده، مانند تخريب محيط زيست  مي
و به موقعيتي كه موضوع  نگريستهاز وراي زمان و مكان آن  ار

چنين، به اين تفكر هم . پژوهش در آن واقع است، توجه كند
كنند و  را احاطه ميمورد پژوهش كه موضوع توجه دارد يندهايي افر

امور  اي از شود تا پژوهشگر در متن محيط و جريان روزمره باعث مي
مجموعه اين . پژوهش ارتباط دارندموضوع با وارد شود كه 

پذيري  انعطاف، اين نوع تفكرهاي مبتني بر پژوهشخصوصيات، به 
  ).23(بخشد  زيادي مي

  

  و پيشنهاد گيري نتيجه

اين نياز وجود با توجه به جديد بودن مباحث اخالق زيست محيطي، 
دارد تا دانشمندان و محققان مراكز مختلف علمي و پژوهشي، جايگاه 
. مناسبي به مباحث مرتبط با اخالق زيست محيطي اختصاص دهند

ازي س هم آموزش و آگاهاين موضوع از اين نظر مورد تاكيد است كه 
افراد اجتماع در تنظيم رفتار با محيط زيست بر مبناي معيارهاي 
اخالقي، بر عهده مراكز تعليم و تربيت و از جمله مراكز دانشگاهي و 

مصاديق و ها، رهيافتها،  نظريهتدوين و تبيين هم و  ديني است
بايد بر مبناي پژوهش مستمر  نامه اخالق زيست محيطي مي نظام
مشكالت زيست محيطي نبايد فراموش كرد كه ، از طرف ديگر .باشد

هاي هنجارهاي جامعه و از  اند و پژوهش پيرامون تعيين كننده هنجاري
تواند به ترويج رفتارهاي هنجاري  جمله، اخالق زيست محيطي مي

براي پژوهش پيرامون اخالق زيست . مناسب با طبيعت كمك نمايد
داختن به باورها و نسان و پرمحيطي بيش از هر چيز، به شناخت ا

مين به ه. هاي اخالقي در زمينه خاص فرهنگي جوامع نياز استارزش
ها و باورهاي زيست محيطي بايد عالوه بر شناخت ارزش ميدليل، 

گيري از منابع موجود در سنت و فرهنگ بومي  ساير جوامع، با بهره
نامه اخالق زيست محيطي همت  خود، به تدوين و تبيين نظام

به محيطي  اخالق زيستبايد توجه داشت كه اين راستا،  در .گماشت
ي ا وسعت، چندرشته همچنينسياست و  ،در فنّاوري، اقتصاد تغييردليل 

متحرك  يي،گرا زيست منطقهو چندگانه بودن و برخورداري از ويژگي 
پژوهش پيرامون اخالق نياز است تا و به همين دليل،  استو پويا 
سنت و شرايط فرهنگي، اجتماعي و  تندر نظر گرفبا محيطي  زيست

در انجام انجام شود واي  رشته پيرامستمر و صورت  بهاعتقادي جامعه، 
نظر قرار مد  مهم معيارآن، حفظ هويت تاريخي و ديني به عنوان يك 

.گيرد

 واژه نامه
1. Practical Morality: خالق عملي       ا                                       
2. Educational Institution:          نهاد آموزشي                             
3. Ecosystem:                                                          بوم زيست  
4. Principle-Based :                                                اصول نهاد 
5. Pragmatism:                                                      گرايي عمل  
 
 

6. Biosphere:  زيست كره                                                         
7. Plural:                                                                   چندگانه 
8. Bioregionalism: يي      گرا منطقه  زيست                                      
9. Metaphysical Sources: الطبيعي     منابع ماوراء                            
10. Para-Disciplinary:                                          اي پيرا رشته  
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