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چکیده
در این مقاله در چارچوب یک رویکرد تحلیلی -استنتاجی ،الگویی مفهومی برای تربیت

ییتت محیطتی بتر

اساس آمویه های قرآن کریم ارائه خواهد شد .بدین منظور در گتا خستت  ،ایمنظتر قترآن کتریم و بتا استتناد بته
مجموعهای ای تفاسیر معتبر ،اختان موجودی دارای اختیار ،عقل ،فطرت ،واجد هوی
ابعاد جتماخی و روحاخی توصیف شده اس

و طبیع

خیز با اوصافی همچون آی

جمعی و توأمان برختوردار ای
هتتی ،متسر اختتان ،قدستی ،

حیاتبسش بشر و مجموعهای قاخوخمند و منظم معرفی میشود .همین توصیفات متعاقباً مبنای تدوین یتک الگتوی
تربیتی با محوری

محیطییت

قرار خواهد گرف  .مؤلفه های این الگتوی تربیتتی بته ترتیتت مشتتمل بتر مبتاخی،

اهداف ،اصول و روشها هتتند .بدین ترتیت که در ابتدا برگرفته ای توصتیفات فتو التککر ،نتنگ گتزاره بتهعنتوان
مجموعه مباخی تربیتی استنتاج میشود .آخگاه برای هر یک ای این مباخی ننگگاخه به تفکیک ،یک هدف ،یک اصتل و
یک یا چند روش تربیتی ارائه میشود .درواقع الگوی تربیتی معرفیشده در این مقاله بر نایه تناظر و تتوالی منطقتی
این مباخی ،اهداف ،اصول و روشها در طول یکدیگر بنا خهاده شتده است  .الگتوی تربیتتی نیشنهادشتده در اینجتا
معطوف بهتمامی مبادی تربیتی یعنی شناختی ،گرایشی و ارادی اس  .این الگو منطقاً میتواخد شرایطی را به وجتود
آورد که رابطه اختان با طبیع
داش

تنظیم شود و خهایتاً منجر به آباداخی و صیاخ

که یافتههای نژوهش حاضر ،در خظامات رسمی تعلتیموتربیت

ای آن شود .ایایتنرو متیتتوان اختظتار

کشتور و ایضتاً در حتویه فرهنتع عمتومی

مورداستفاده تصمیمسایان واقع شود.
کلیدواژهها :رویکرد قرآخی؛ محیطییت ؛ طبیع ؛ الگوی تربیتی.
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مقدمه و بیان مسئله
امروزه دخل و تصرف بیرویه انسان در محیط زیسی
عدیدهای شده اس  .گستردگی سطاهه مت

موجی

ترریی

ن و بیروز متی

زیس محططی پطتروی بتر امیروز موجی

حیر

مباحث علمی و فلسییی متویوعی شیده هیه هیر ییو از روی یرد و مو یری خیال بیه دنبیا ییافت
راه ارهایی ن ری و عملی برای حیظ و نجا محط زیس
به حبطع

بهرهبرداری و تعامل با ن م ات

و صاح ن ران مرتلف بهصور پراهوده یا موسیج

موضوعاتی را حر هرده بودند اما افزایش چتمگطر جمعطی
شروع بحرانهای عدیده زیس محططی سب

میباشود .هرچود هه در خصول نگاه
هیره زمیط در اواخیر بیرن بطسیت و

شد ای موضوع بهصور جدیتری موردتوجه بیرار

گطرد.
ع وه بر موضوعِ مه ِ چگیونگی تعامیل بیا محیط زیسی

از مسیالل مهمیی هیه ییل مباحیث

هاربردی و ن ریِ زیس محططی مطر گردیده نوعِ مواجهه م ات

دیویی بیا محیط زیسی

بیوده

اس  .برخی تعالط و موزههای دیوی در خصول حق تصرف انسان بر هالویا را از عوامیل میثرر
در بحرانهای محط زیس

میدانود و در حرف مقابل عدهای دیگر با استواد به نگاه جامع و فراگطیر

ادیان معتقدند هه ادیان و تعالط دیوی و اخ بی میتوانود سازوهاری را برای خروج از بحیرانهیای
زیس محططی اراله دهود .در همط راستا روی رد توحطدی بحران زیسی محططیی را دروابیع ییو
بحران معووی و دیوی میداند هه درنتطجه جدایی دی از زندگی دنطوی حادث شیده اسی  .درن یر
گرفت حبطع

و موهب

بهعووان یو امان

 )1382ازجمله راه ارهایی اس

الهی و نطز داشت یو نگاه اخ بیی بیه ن سهسیالطان

هه توس حرفداران ای روی رد برای برونرف

از ای وضیعط

پطتوهاد شده اس

و بهعووانمثا میتوان به پژوهتی سهساله با هم اری مجموعیهای از چوید صید

دانتمود با محوری

ارتباط دی و زیس بوم هه در مرهز ادیان جهیان در دانتیگاه هیاروارد انجیام

گرفته اشاره نمود هه در ن مده اس

ادیان باید از موزهها و توان بسیط اجتمیاعی خیود بیرای

پایان دادن به بهرهبرداری لجامگسطرته انسان از مویابع حبطعیی و ایجیاد روحطیه مسی ولط پیییری در
راستای حیاظ

از محط زیس

استیاده هوود سشاه ولی هاوری زاده .)1378

در دی اس م نطز از نجاییهه هطچ موضوعی در رابطه با زندگی دنطوی و اخروی انسان مغیو
وابع نتده در ارتباط با محط زیس

و چگونگی تعامل با ن خصوصاً از ای مو یر هیه هیر عمیل
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میوزههیای

متعددی وجود دارد و تعالطمی ن طر انگطزش درونی ستقوا) اجرای ن را نطز میتواند ضمان
بررسی اخ ق و تربط

نمایید.

زیس محططی در چارچوب دی اس م از سه مو ر ضرور پطیدا مییهوید:

 -1پطامدهای اخ ق زیسیتی در جهیان خیارج  -2شی رگزاری عملیی در برابیر نعمیا خیدادادی
حطا و  -3رضای مودی خدا .ازای رو به ن ر میرسد ساخ

ازجمله نعم
مِ جمله تربط
فراه

الگوهای تربط

دیوی

زیس محططی در چارچوب موزههای دیوی میتوانید ضیمان

اجراییی بطتیتری را

ورد .به تعبطری انت ار میرود هه خداباوران سالبته به شرط درک اهمط

مس له و دس ییابی

به فهمیی از اخی ق زیسی محططیی) در مقایسیه بیا خیداناباوران رفتیاری مسی و نهتیر در مواجیه و
بهرهبرداری از حبطع

داشته باشود.

البته باید ای ن ته در ن ر گرفته شود هه هرچود در یا بر ن هری به تربطی
بهحور مستقط اشاره نتده اس

زیسی محططیی

اما بهمو ور دس یابی به یو الگوی تربطتی میتوان از یا بر ن

هری اصولی را استوتاج هرد و برای تحقق ن اصو روشهایی عملی و هاربردی را پطتیوهاد داد.
ه زمان ای اصو باید معطیوف بیه مبیادی تربطتیی یعویی شیواخ
بهحوریهه با اِعما
تربط

نها معرف

تمای

گیرایش و اراده انسیان باشیود
به محط زیس

و هوشهای انسان نسب

ارتقیا یابید و

زیس محططی محقق شود.
باید توجه داش

هه انسان بهواسطه تأمط نطازهای متیاو خیود بایید از حبطعی

نماید و ای ارتباط دوحرفه خواهد بود بدی معوا هه اگر رفتار انسان با حبطع
نباشد حبطع

نطز مقابله خواهد هرد و س م

تعاملی است مالی بط انسان با حبطع
بوده و همچوط به ویژگیهای حبطع

ه توجه نماید و رانطاً شرایطی را فراه

تو ط شود بهنحویهه موجر به بادانی و ش وفایی حبطع

م ح ا

سازگارانه و صحطح

انسان را به خطیر خواهید انیداخ  .بیهمو یور ایجیاد

نطاز به الگویی تربطتی اس

حبطع

بهیرهبیرداری

هه او ً مبتوی بر ویژگیهای انسان
ورد تا رابطه انسان با

شود .حا با در ن ر داشت ایی

انجام ای پژوهش ضروری به ن ر میرسد.

بر همط اساس پژوهش حاضر ت ش دارد به ای پرسش پاسخ دهید هیه چگونیه مییتیوان بیه
د ل های تربطتیِ بابلاستیاده در ن اما تعلط وتربط
موزههای بر ن هری دسی

در ساح

تربط

زیس محططیی بیر اسیاس

یافی  .همچویط فرضیطه پیژوهش بیر ایی اصیل اسیتوار شیده هیه بیا

بهرهگطری از موزههای بر نی ام ان اراله یو الگیوی تربطتیی بیهمو یور اسیتیاده میطید و میثرر از
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محط زیس

با به حدابل رساندن سط ها و ممانع
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از ایجاد بحران وجود دارد.

مبانی نظری
افییزایش چتییمگطر جمعط ی
زیس محططی موج

هییره زمییط در اواخییر بییرن بطسییت و شییروع بحییرانهییای عدیییده

بروز اولط جربهها برای پرداخت بیه اخی ق زیسی محططیی در دهیه 1970

شد .ل وپولد 1هه به پدر اخ ق زمط شیواخته مییشیود در سیا  1970در مقالیهای تیا بیدان جیا بیه
هه تمام اجزای زمط مانود گطاه و جانور را نطز دربر

گسترش مرزهای اخ ق اجتماعی اشاره داش
میگرف  .در ای نگرش برای هل محط زیس

احترام بالل شده و نقش انسیان را از ییو عوصیر

ی هتاز به یو عضو ساده تغططر میدهد .وی همچوط با نگاه ابتصیادی نسیب
مرالف اس

بیه حبطعی

بیهشید

و به نقش دی و فلسیه در پطدایش تغططر درونی و ایجاد اخ ق زیس محططیی اعتقیاد

دارد سل وپولد  .)1384روی ردی دیگر بوم شواسی ژرفیانگر اسی

هیه نیانل فطلسیوف نیروژی بیا

هم ارانش در سا  1973یل مباحث اخ ق زیس محططی ن را حر هرد .وی معتقد اسی
همبستگی انسان با محط زیس
به سم

بهبدری اس

هیه

هه همگی نمودهایی از یو حطا اند .نانل حره

بوم شواسی ژرفانگر را یو وظطیه اخ بی دانسته و با الهام از عرفانهای شربی سطر ت امل

نیل محدود به نیل جامع را مطر می هود هه مبتوی بر ن فرد باید برای هل سپهر زیستی ارزش
بالل شود سنالل  .)1384 2پاتریو 3و ستوز 4دو ت از ف سیه مدافع ای ن ریه سراغ م اتبی مانود
بودیس تالولطس و مسطحط

رفته اند تا برای خود توجطهی اصولی بطابود و نهایتاً ابیراز هردنید هیه

برای درک معطارهای اخ ق زیس محططی باید از نطازهیای میادی فراتیر رفی

و از نطازهیا و امطیا

ها ب تبلطغاتی عبور هرد سدوا و ستوز  .)1384جوبش دیگر حقوق حطوانا اس
نطمه دوم دهه  1970ش ل گرف

اما بدم

هه گرچه در

ن به رای هان  5فطلسوف شهطر لمانی باز میگردد.

وی اراده را بوهای تعریف میهود هه بر اساس ن انسان دس

به انتریاب مییزنید و البتیه هیه بیا

اعما خود زادی دیگران را نطز محدود میهود .همچویط ادای وظطییه نسیب

بیه حطوانیا را در

1. Leopold
2. Naess
3. Patrick
4. Sessions
5. Kant
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وفاداری به نها تمریوی برای عطوف

نسب

 .)1384ریگیان 1نطیز

به سایر انسانها میداند سهانی

بهعووان بوطانگیار حقوق حطوانا معتقد اس

تمام پستانداران با ی یو سا حقوبی متابه انسان

دارند و حطوانا را ه ارزش انسان تلقی میهود .رولط

2

استاد اخ ق زیس محططی دایره وظایف

اخ بی را به همه حطوانا تعمیط مییدهید و بالیل بیه ادراک و گیاهی حطوانیا اسی
 .)1384روی ردی دیگر اهو فمطوطس اس
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سرولیط

هه بر پاییه جویبش فمطوطسی در دهیه  1980وارد عرصیه

اخ ق زیس محططی شد .وارن 3با انتتار چودی مقاله به تتریح ای جویبش پرداخی

و پطونیدهای

بط فمطوطس و بومشواسی را مدن ر برار داد و با هرگونه سلطه مانود سلطه مرد بیر زن و ییا انسیان بیر
حبطعی

مبیارزه هیرد و بییرای حقیوق زن و حبطعی

خودپسودانه باید به برداش

ارزشییی برابیر بالیل بیود بییهنحیویهیه نگییرش

مهر مطز در مورد زن و حبطع

روی رد توسعه پایدار در اع مطه محیط زیسی

3

بد شود سوارن .)65 :1384

و توسیعه رییو سیوگ بویای اجی س زمیط را

تت طل داد و در دهه  1990بر ن تأهطد شد .توسعه پایدار ازن ر میهومی بیه سیازماندهیی و ایجیاد
ارتباط متقابل بط سه محورِ فعالط
بهموج

ابتصادی توسعه اجتماعی و محط زیس

ن ای سه حوزه هه بیتوجهیشان به همدیگر موج

ترری

اح ق مییگیردد هیه
محیط زیسی

در دوران

4

انق ب صوعتی شده حو محوری متترک سازماندهی شوند سبری  .)113 :1380از جدییدتری
ن ریا

ن ریه جهانیشدن و محط زیس

اسی

گطیدنز محیط زیسی

را از دییدگاه جهیانی و بیا

روی ردی سطستمی تبطط مینماید و از ابعاد مرتلف به ای مهی مییپیردازد بیهحیوریهیه ابتصیاد
سطاس

و فرهوگ را گرد ه می ورد تا از ای پدیده متعلق به تمدن جدید تصویری هاملتر اراله

دهیید سبییری  .) 34 :1380نچییه در اییی ن ریییه ملمییوس اس ی
تصمط گطری گاهانه او درباره محط زیس

نییدادن وزن بییه دخال ی

انسییان و

اس  .روی ردی دیگر روی یرد توحطیدی اسی

هیه

بحران زیس محططی را دروابع یو بحران معووی و دیوی معرفی مینماید و جدایی دی از زندگی
دنطوی را مه تری عامل بروز بحرانهای زیس محططیی مییدانید .در میوزههیای ادییان توحطیدی
توصطه شده اس

هه انسان ها با توجه به برخیورداری از عقیل و اراده بایید در پدییدههیای حبطعیی

بطودیتود و از ای راه به خدا پی ببرند .همچوط سعی شده اس

تا انسیان را از راه توجیه بیه حبطعی
1. Regan
2. Rollin
3. Warren
4. Barry

 / 246نشریه علمی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

بهسوی خدا هدای

سال  ،29دوره جدید ،شماره  ،53زمستان 1400

هود .ازای رو حبطعتی هه برای رسطدن به خالق هسیتی اسی

میورداحترام وابیع

میشود .در ای رابطه میتوان به گردهماییهای بط المللی رهبران روحانی و پارلمانی در سا هیای
 1988در هسیورد  1990در مس و  1992در ریو و  1992در هطوتو اشاره هرد .مطالعا صور
گرفته بطانگر ن اس

هیه توجیه بیه هوجارهیای اخ بیی در ارتبیاط بیا محیط زیسی

تحقطقا نتان از ارزشمودی حبطع

دارد و نقیش دیی را عیاملی میثرر در ترریی

در برخیی از
محیط زیسی

می داند و در مقابل برخیی از مطالعیا توجیه بیه عامیل انسیانی و هوجارهیای اخ بیی را ریتیه در
دی داری جامعه تلقی مینمایود .فوایی و هم ارش س )1398در پژوهتیی بطیان داشیتهانید از نجاهیه
هطچ تدبطری بهاندازه اخ ق نمی تواند انسان را از درون به ترک رفتار ناشایس
رهایی از بحیرانهیای محیط زیسی

زم اسی

ملزم هود لیا بیرای

اخی ق زیسی محططیی را جیدی بگطیری  .اخی ق

زیس محططی مجموعهای از معطارهای فردی و اجتماعی را پطش رو مینهد هه بیرای تو یط رابطیه
شایسته مطان انسان و محط زیس

ضروری اس  .متی ران برن بطست در بلمرو اخ ق محط زیسی

انبوهی از ن ریههیای متعیدد را تولطید هیردهانید هیه بیه ن یر مییرسید در مطیان نهیا ن رییههیای
بابیل ببیولی برخوردارنید .عبیادی

زیس محور بهخصول ن ریه احتیرام بیه حبطعی

از معقولطی

س )1399مبتوی بر اصل دره توطدگیِ انسان و حبطع

روی رد جوبش بومشواسی ژرفنگیر را میورد

نقد برار داده اس  .البته وی ای نگرش را درعیط حیا حیاوی ن یا سیودمودی در بیاب اخی ق
زیس محططی نطز میداند هه از ن جمله میتوان به خطزش علطیه روحطیه سیلطهگیر و انسیانمحیورِ
فرهوگی و تمدنی در مغربزمط

خودش وفاییِ اصطلِ انسانی از حریق فرا رفت از خود و توجیه بیه

احطای حقوق ازدس رفته موجودا غطرانسانی اشاره هرد .ای جویبش در مقابیل ضیعفهیایی نطیز
دارد و وی معتقد اس
به رهطافتی درس

هه با نگاهی دیوی و از حریق اص

و بازاندیتی رای ای جوبش میتیوان

در مورد ارتباط انسان و حبطع دس یاف  .ای موارد عبار اند از :نداشت یو

فلسیۀ موسج هه نتطجه ن مبه اندیتی و هلیگویی در خصول مسالل محط زیستی اسی
برنامهای جامع بهمو ور ایجاد بستری برای یو سلسیلهمراتی
انسانی و نهایتاً عدم هار مدی ن در هتورهای توسعهنطافته.

معیط حطیاتی غیلی

نبیود

از مقیام وا ی

رویکردی تحلیلی– اســتنتاجی برای تدوین الگوی تربیت زیستمحیطی با تکیه بر آموزههای قــرآن کریم

247/

پیشینه پژوهش
در خصول موضوع موردبحث در ایوجا مطالعا متعددی انجام گرفته اس
برخی از مه تری

نها اشاره میشود .در پژوهتی از بلودریان س )1395بیا عویوان «مطالعیه تطبطقیی

رابطه انسان و محط زیس

در تی ر توسعه پایدار و تی ر اس می» مده اس

وجود مدن بحرانهای زیس محططی امطا سیلطهجویانیه دمطیان اسی
نگرش نسب

هیه در ادامیه بیه

هه ی یی از علیل بیه

و راه غلبیه بیر ن تغططیر

به جایگاه انسان در جهان نیوی اسی  .همچویط مطرهاشیمی و هم یاران س )1399در

پژوهتی با عووان «ارزیابی اررا زیس محططی ساختمان با استیاده از سامانه جای پای بومشواختی»
به ای نتطجه رسطدهاند هه عوامل انگطزشی یعوی ارزشها عقاید و هوجارها دارای بطتیتری تویوع از
موضوعا تأرطرگیار بر رفتارهای زیس محططی هستود .یافته نهایی ای تحقطق هه بیا عویوان روییه
ارزشی نامگیاری شده اس
تقوی

ش ل مرسوم و عملی رفتارها هستود هه بهوسطله ارزشهیا پتیتطبانی و

میشوند .مطرفردی س )1397در پژوهتی پطمایتی با عووان «نگرش محیط زیسیتی و ارتبیاط

ن بییا مطییزان دی ی داری در نور بییاد ممسییوی» نقییش مطییزان تقطییدا دیوییی در نگییرش مطلییوب بییه
محط زیس

را مورد بررسی برار داد .یافتههای تحقطق وی نتان داد هه متغطر نگرش زیس محططی

با متغطر دی داری به مطزان  99درصد دارای رابطیه معویادار و مسیتقط و بیا متغطیر سی در سیطح 95
درصد دارای رابطه مع وس و معویادار بیوده اسی  .وایی  1س )2006در پژوهتیی بیا عویوان «ریتیه
تاریری بحرانهای اهولوژی ما» سرموتأ بحران زیس محططی را یهودی
چراهه ادیان چوط القا نمودهاند هه جهان از نِ بتر اس

و مسطحط

دانسته اسی

و او میی توانید تیا نجیا هیه بایید از ن

بهرهبرداری هود .همچوان در مقالهای از ه رک 2با عووان «اخ ق زیس محططی» به نقل از میور
متهور توی بی نطز بر ای ن تیه اصیرار مییهوید هیه بیرای نجیا حبطعی

بایید از ادییان ابراهطمیی

چت پوشی هرد و خداگرایی را بیدان گونیه هیه در ییط شیطوتو نتیان داده شیده اسی

پیییرف

سه رک  .)2005محقق داماد در هتاب «الهطا محط زیس » بطان میدارد هیه تومیاس 3س)1983
اتهامی را متوجه اس م هرد و گی
همانود یا  32تا  34سوره ابراهط

عزیز داشت بتر از مت

اندیته اس می اس  .او چود ییه

یه  29سوره بقره و یه  15سوره ملو را بهانه هیرده هیه در
1. White
2. Klark
3. Thomas

 / 248نشریه علمی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

ای

سال  ،29دوره جدید ،شماره  ،53زمستان 1400

یا استیاده از همهچطز در بر ن برای انسان زاد دانسته شده اسی

سمحقیق دامیاد  .)1380در

شوشتری و هم یاران س )1398در مقالیهای بیا عویوان

پژوهتی انتقادی نسب

به دیدگاه لط وای

«مد ادب محط زیس

و تبطط اهداف موزش محط زیس

بر اساس دیدگاه اس می میادر بیودن

زمط » معتقدند در مواجهه با مبویای انسیان شیواختی اسی می نیاتوان از تبططویی مطیابق وابیع از علیل
در سیا هیای

پطدایش بحران زیس محططی هستود .ای نوع تی را ضد ادیان موج

شیده اسی

اخطر پژوهتگرانی به تحقطق در مورد نقش دی در دفاع از محط زیس

بپردازند .در مقاله دیگری

فراهانی فرد و هم ارش س )1390در مقالیهای بیا عویوان«چیالشهیای زیسی محططیی و مبیانی ن یام
محط زیس

در اس م» با نقد ای ن ریه هه میوزههیای دیویی در ترریی

معتقدند دی اس م توجه ویژهای به حیظ محط زیس

محیط زیسی

مثررنید

و بهبود ن دارد و زمطویه ترریی

را ایجیاد

نمیهود .خالد 1در مقاله متابهی س )2010با عووان «اس م و محط زیس  -اخ ق و عمیل ارزییابی»
بحرانهای فعلی زیس محططی را متأرر از مدرنطته و بیتوجهی به مبانی اخ بیی و انسیانی مییدانید.
وی پطتوهاد میدهد ای روند باید متوبف شود و در ای مسطر موزههای اس می میتواند راهگتیا
باشد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع هطیی با روش تحلطلی -استوتاجی اس

و یافتههای پژوهش بر مبوای یو

مد هاربردی اراله شده اس  .حر هلی ای مد بر اساس ترسط یو الگو صور گرفته هه در
ن ابتدا تعریف انسان و صیا

ن از یا بر ن استرراجشده و سپل یا مربوط به حبطع

در

بر ن هه متواظر با صیا انسانی بوده موردبررسی برارگرفته اس  .با در هوار ه برار دادن صیا ِ
متواظر انسانی و حبطع

مبانی و اهدافی اسیترراج شیده و در انتهیا روشهیای تربطتیی بیرای تحقیق

اهداف پطتوهاد شده اس  .درمجموع ایی مید بیا روی یردی اسی می -هوجیاری تی ش نمیوده
موضوعا انسان حبطع

سمحط زیس ) و تربط

و ای نقطه تمایز ای پژوهش اس
اهداف عملی نطز اس

را در بال

یو هلط

بهه پطوسته بررسی نمایید

هه ضم ارتقای دانش ن یری دارای د لی هیای هیاربردی و

و از یافتههای ن در حوزه تعلط وتربط

نطز میتوان استیاده نمود.

1. Khalid

رویکردی تحلیلی– اســتنتاجی برای تدوین الگوی تربیت زیستمحیطی با تکیه بر آموزههای قــرآن کریم

249/

سؤال پژوهش
پژوهش حاضر ت ش دارد تا به ای پرسش اصلی پاسخ دهد هه چگونه میتوان به د ل هیای
تربطتیِ بابلاستیاده در ن اما تعلط وتربط
بر ن هری دس

در ساح

تربط

زیس محططی بیر اسیاس میوزههیای

یاف  .ای پژوهش بر ای فرض استوارشده هه با بهرهگطری از موزههای بر نیی

ام ان اراله یو الگوی تربطتی بهمو ور استیاده میطد و میثرر از محیط زیسی
رساندن سط ها و ممانع

در هویار بیه حیدابل

از ایجاد بحران وجود دارد .البته باید ای ن ته در ن ر گرفتیه شیود هیه

هرچود در یا بر ن هری به تربط

زیس محططی بهحور مستقط اشاره نتده اسی

امیا بیهمو یور

دس یابی به ای الگوی تربطتی میتوان از یا بر ن هری اصولی را استوتاج هیرد و بیرای تحقیق
ن اصو روشهایی عملی و هاربردی را پطتوهاد داد .به حور مترص در ایوجا سثا
اس  :بر ن هری چه توصطیاتی از انسان و حبطع

به دس

میدهد؟ در رانی تربط

فرعی ای
زیس محططی

چه معوایی میدهد؟ نگاه چگونه می توان بر اساس مبانی انسان شواسانه و هستی شواسانه برگرفته از
بر ن هری یو الگوی تربطتی را بوا هرد؟ ای الگو چیه سیاختار و اجزاییی دارد و نهایتیاً چگونیه
میتوان از بِبَل ای الگو اصو و روشهای تربطتی را استرراج هرد؟

یافتهها

در برش حاضر ت ش میشود برای پرسشهای اصلی و فرعی پطشگیته پاسخهیایی متواسی
به دس

داده شود .در ابتدا اوصاف انسان و حبطع

ازمو ر بر ن هری اسیترراج مییشیوند .نگیاه

ساختار و اجزای الگوی تربطتی پطتوهادی معرفی میشوند .ای الگو متتمل بر مجموعهای از مبیانی
اصو و روشهای تربطتی اس  .نهایتاً هریو از ای اجزا به تی طو تتریح خواهود شد.
 -1انسان بر اساس آموزههای قرآنی:
در فلسیه تربط

اس می انسیان دارای ویژگییهیایی اسی

می سیازد .دمیی دارای دو جوبیه جسیمانی و روحیانی اسی
می فرماید :سپل خدا اندام انسیان را میوزون سیاخ
ت وی خلق

هیه او را از سیایر مرلوبیا متمیایز
بیه بطوری یه در ییه  9سیوره سیجده

و از رو خیویش در وی دمطید .همچویط در

دمی اشاره به فطر انسان شده اس  .در یه  30سوره روم مده اسی  :پیل رو

خود را با گرایش تمام به حق بهسوی ای دی ه با همان سرشتى هه خدا میردم را بیر ن سرشیته
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فریوش خدا تغططرپییر نطس  .انسان در مطان سایر موجیودا دارای ویژگیی ممتیازی بویام

عقل اس

هه بهوسطله ن حق را از باحل و نافع را از مضر تمطز میدهد .در یه  35سوره عو بیو

مده اس  :و از ن [شهر سوخته] برا مردمى هه مىاندیتود نتیانها روشی بیابى گیاشیتط  .در
ن ام ت وی

انسان نطز دارای اختطار اس

سود خود اوس

در یه  104سوره انعام مده اس  :هر هه بطوا گتی

و هر هه هور شد به زیان خود اوس  .ای جمله خطابى اس

بیه

از سو پطامبر اهرم

سل) به مترهان مبوى بر ایو ه شما در گیزیوش راه خیود مرتیار هسیتطد اگیر میىخواهطید از ایی
بصطر هوطد یا چت خود را به رو ای ها ببودید بدانطد نتطجه ای گزیوش

حج ها الهى هس

به خود شما بازمیگردد سحباحبالى 1430ق ج  7ل  .)302از دیگر توصیطیا انسیان ایی اسی
هه وی صرفاً بهموزله فرد نطس

فردی هه مجزا از جمع باشد بل ه رابطه او با جمع و امتیی هیه در

ن زندگی میهود وجهی اساسی از هوی
میفرماید :و برا هر امتى اجلى اس
اندازند و نه پطش .در ای

جمعی انسان را نتان میدهد .در سورة اعراف ییه 34

پل چون اجلتان فرا رسد نه [مىتوانوید] سیاعتى ن را پیل

یه سر از حطاتی دارد هه ترلفناپییر اس

پل افتادنی ای حطا به ام

نه پطش افتادنی اس

و نه

و نه به افراد تعلق دارد .جوادی ملیی بیه نقیل از ع میه حباحبیایی

غای ِ انسان را نطل به سعاد میداند هه او ً باید بهحور اختطاری و بر اساس عق نطی

باشید رانطیاً

به وجود مدن مدنط

در جامعیه و

درراه جمعی بهسوی ای غای
هوی

جمعی در اوس

موجودی اس

حره

هود .نتطجه ای وضعط

سجوادی ملی  .)10 :1373بوابرای با توجه به ییا بر نیی فیوق انسیان

هه دارای ساختاری جسمانی و روحانی برخوردار از فطر

عقل اختطار و هویتی

جمعی اس .
 -2طبیعت بر اساس آموزههای قرآنی:
در فلسیه تربط

اس می از جهان هستی بهعووان ن امی بانونمود سر میگوید هه به امیر خیدا

استوار اس  .حبطع

بهتیر

برتی از ن ام هستی اس

و از ن تبعط

میهوید .انسیان بیرای شیواخ

پدیده ها و مرلوبا موجود باید عال هستی را نتانه وجود خدا و همه عال را یا الهی و راهی
بهسوی صاح

نتانه بداند .در یه  11سوره نحل میفرماید :بیهوسیطله بیاران بیرا شیما هتیتزار

زیتون نرلها تاهستانها و انواع مطوهها مىرویاند همانا در ای رویش متووع ییه و عبرتیى بیرا
اهل اندیته اس  .همچوط حبطع

حطا برش بتر اسی  .خداونید در ییا  17و  18سیوره نیو
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می فرماید :خدا شما را از زمط رویانطد رویطدنى خال .سپل شما را به عواصر زمط باز مىگرداند
و پلاز ن شما را بهگونهای از زمط بطرون مىهتد .از دیگر اوصاف حبطع

ای اس

هیه بدسیی

اس  .چوانچه بر ن هری در سوره شمل از سوگود به شمل شروع میهود و بعد به ماه و نور میاه
سوگود یاد میهود سپل به روز بس میخورد .از دییدگاه اسی م ارزش ابیزاری حبطعی
جوبه نمادی و بدسی ن مطر اس
برارگرفته اس  .همچوط حبطع
سوره ال رحم

برخوردار از صی

بوابرای حبطع

عد و ن

اس  .بهحیوریهیه در ییه هیی

مطیزان عید و ن ی را در عیال نهیاد .از دیگیر

مسررِ انسان بودن اس  .در یه  12سوره نحل فرموده اسی  :خداونید شی

روز و خورشطد و ماه را در خدم
بانون و ن

هه بهموزله وسطلهای برای نطل به غیایتی معیط در اختطیار بتیر

مده اسی  :و سیمان را برافراشی

ویژگیهای حبطع

در هویار

و

و بهرهدهى شما برار داد و ستارگان به فرمان او تسرطر شدهانید.

دارای اوصافی مانود ی

هستی مسرر انسان بدسط

حطیا بریشِ بتیر و دارای

اس .

 -3ساختار الگوی تربیت زیستمحیطی:
باید ا عان داش

زیس محططی در چود دهه اخطر موردتوجیه پژوهتیگران بیرار گرفتیه

تربط

یونس و در سا  1977تعریف تربط

اس  .در اج س بط المللی با حمای

اراله دادند :فر یود یادگطری دانش و گاهی شیهروند در بالی
چگونگی ایجاد و تقوی

پیرورش مهیار هیای زم دربیاره

نگرش انگطزش و تعهیدهایی هیه باعیث تصیمط گطیریهیای گاهانیه و

عمل ییرد مس ی و نه میییگییردد سیونس ی و  .)1978اسییت
زیس محططی» میگوید :تربط

1

زیس محططی فر یودی اس

مس و پطرامون گاهی از محط زیس
مت

زیس محططی را چوط

س )1969در مقالییهای بییا عوییوان «تربط ی
بیا هیدف پیرورش شیهروند گیاه و

خود و مسالل مرتب بیا ن تیا بتوانید چگیونگی حیل ایی

را پطدا هود و با انگطزه برای عملی سازی ای راهحیلهیا ابیدام هوید .داوودی س )1396در

پژوهتی با عووان «مبانی و اهداف تربط
ای نتای دس

یافته اس

هه تربط

زیس محططی با تأهطد بر اندیته ی اهلل جوادی ملی» به

زیس محططی رهط پرورش نگاه توحطدی بیه جهیان هسیتی

شوا هردن افیراد بیا فلسییه فیریوش جهیان هسیتی گیاه هیردن افیراد بیا وظیایف خیود در ببیا
محط زیس

پرورش احساس دوستی و احساس ت لطف در ببا اعضای جامعیه و نسیلهیای تیی
1. Stapp
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اس  .چوط استوباط میشود هه در تربط
گاه اس

خود و حبطع
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زیس محططی ازمو یر اسی م انسیان از فلسییه فیریوش

وظایف خود را نسب به حیظ بادانی و بهرهگطری از مواه

راستای اوامر الهی و ت امل مادی و معووی خود میشواسد و نتطجه چوط نگرشی تربط
هماهوگ با محط زیس

حبطعی در
انسانِ صالحِ

اس .

همانحور هه گیته شد در ای مقاله دو مجموعه پو گانیه از اوصیاف انسیانی و نطیز متویاظر بیا
از مطیان ییا بیر ن هیری بیهعویوان مبیانی اساسیی تربطی

نها اوصاف پو گانیهای از حبطعی

استرراج شده اس  .همچوط با نگاهی ترهطبی به ای مبانی اساسی به تلرطص و باه نگری نهیا
ابدام شده اس
مرتب

هه بر اساس ن مبانی تربط

اصو تربط

زیس محططی ش ل میگطرد و نگاه در هوار اهداف

زیس محططی به روش استوتاجی احصا میشود و روشهایی برای عمل به ای

اصو پطتوهاد میگردد هه بر ای اساس زنجطره الگو ش ل میگطرد .بهعویوان نمونیه بیه ایی الگیو
بوگرید:
وصف بر نی از انسان :دارای عقل اس  .وصف بر نی از حبطع  :ی
گزاره هدف :دمی باید نسب

به پدیدههای جهان حبطع

الهی اس .
الهی نگاهی ی بط

بهعووان ی

داشته باشد.
گزاره مبوایی :نگاه ی بط به پدیدههای جهان حبطع
اصل تربطتی :دمی برای ن یه نسیب

در گروی اندیتهورزی در نها اس .

بیه پدییدههیای جهیان حبطعی

نگیاهی یی بیط داشیته

باشد باید در نها اندیتهورزی نماید.
روش :حریقه برخورداری از نگاه ی

بط

تقوی

بطوش توحطدی اس .

 -1-3زنجیره اول:
 -1-1-3مبنا :نگاه آیتبین به پدیدههای طبیعت در گروی اندیشهورزی

در یا بر ن اندیتهورزی مانود یتی رون و عقل ورزی مانوید یعقلیون بیه معویای فهی عمطیق
مده اس

تا در پرتو ن عل موزی صور گطرد .نچیه بیه انسیان بهیا و ارزش وابعیی مییدهید

صرف داشت عقل و خرد نطس
وابعی انسانط

بل ه تی ر و اندیتهورزی بتر اس

میرساند .در یه  12سوره نحل مییفرمایید :شی

زندگانی شما در گردون مسرر ساخ

هه وی را به بطوش و جایگیاه

و روز و خورشیطد و میاه را بیرای

و ستارگان سمان ه به فرمیان او مسیررند همانیا در ایی
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هار ی ها و نتانههایی [از بدر خدا] برای اهل خرد پدیدار اس  .به عبارتی ی بط بودن برای
اندیتهورزان اس  .در یه  44سوره عو بو میفرمایید :در ایی خلقی
نتانه ای از ربوبط

سیمان و زمیط

و

یی

برای اهل ایمان هیام ً پدییدار اسی  .یعویی سیمانهیا و زمیط را ییه ع می

خداوند میداند اهل ایمان ناناند هه اندیتهورزند و نگاه ی بط دارند.
 -2-1-3اصل توجه به اندیشهورزی آیهای درباره طبیعت:

بر ن هری تمام پدیدههای حبطعی را نتانههای الهی توصطف میهود هه دمی را بهسوی مبید
عالَ متوجه میهود .البته ی

بو دن جهان خلق

بر هسانی م توف خواهد شد هه از سر تدبر در

عال بوگرند و هتطارانه در برگ برگ درختان به چت دفتر معرف
خداوند در یه  53سوره فصل

هردگار ن یر اف ووید .چوان یه

میفرماید :یا خود را در فاق و در وجودشیان بیه نهیا نتیان

خواهط داد تا برایتان ش ار شود هه او حق اس  .هلمه «نریه » در ای
بهبدری یقط

ور روش و استوار اس

هه میهوم رؤی

یه ن اس

در نها حقطقی

دارد سزاهیدی :1385

 .)109ضمواً یه شامل تمامی ش ون ارهان اجزای هستی و بوانط حاه بر نهاس
چطز از ظاهر و باح و از ملیو تیا مل یو
اندیته ورزی و فه
شواخ

ع م

هه یا میا
و حقطق

هیر

ییهای از ییا حیقتعیالی اسی  .بیه عبیارتی چویط

یا توها از حریق عقو رشد یافته محقق خواهد شد هه میتواند راهیی بیرای

تدبطر و ابتدار الهی باشد و پایههای ایمان را تح ط برتد.

 -3-1-3روش:

اربا ای هه جهان خدایی دارد امر نسبتاً سهلی اس
عق نط

یونانی نطز بابلاربا

هه در راء ف سیه یونان باستان بر اسیاس

اس  .نچه در تیاو اندیته دیویی بیا دیگیر اندیتیههیا وجیود دارد

رابطه خالق با اهوونِ هستی اس  .اس م در پاسخ خدا را ارباب تمام لح ا و نا معرفی میهود
و معوی ربوبط

یعوی تمام امور را تدبطر میهود .اگر بتوان به چوط فهمی از توحطد دس یاف

خداوند هرلح ه در حا خلقی نو اس

نگاه ازن ر بطووده جزء جزءِ هستی ی

هیه

خیدا مییشیود و

ای همان نگاه ی بط اس .
 -2-3زنجیره دوم:
 -1-2-3مبنا :رفتار مسئوالنه نسبت به طبیعت در گروی تکلیف گرایی

خداوند انسان را گرامی داش

و از رو خود سهمی از هرام

به انسیان برتیطد .نگیاه حیق
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تصرف و تسرطر در حبطع
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را به وی سپرده اس  .در یه  13سوره نحل مده اس  :و نطز نچیه در

زمط برای شما فرید و به انواع گوناگون و اش ا رنگارنیگ در ورد همیه را مسیرر شیما هیرد.
چوط حق تصرفی فق به انسان سپردهشده اس  .زمه هری بودن ای اس
مثبتی از خود بسازد از رفتارهای دنی و پس

هه انسان خود پویداره
بتواسید.

دوری نموده و نقش خود را در ن ام خلق

وی خود را م لف می داند هه به مقام عالی انسیانی برسید و در مواسیبا خیود بیا ن یام هسیتی بیا
روی ردی هریمانه و سازنده رفتار هود .مس ولط پییری زمانی هه با احساس ارزشمودی خیود فیرد
گره میخورد رو ت لطف گرایی بو می گطرد .خداوند اشاره به ت لطف انسان نسب
دارد بهحوریهه در یه  56سوره اعراف میفرماید :در زمط پل از اص
ایوجا فساد یعویی ایجیاد نابسیامانی و از حالی
باهرام

نسب

به اص

تعیاد خیارج هیردن حبطعی

و جلوگطری از افساد حبطع

به حبطعی

ن فساد ن وطد هیه در
اسی  .بویابرای انسیان

مس و نه رفتار خواهد هرد.

 -2-2-3اصل توجه به تکلیفمداری نسبت به طبیعت:

بر اساس یا بر نی انسان حق بهرهمودی از محیط زیسی

سیال را دارد امیا در بیه رسیمط

شواخت حقوق دیگران از داشت محط زیستی سال نطز دارای ت لطف اس  .در یه  205سوره بقره
میفرماید :هوگامیهه روی برمیگردانود و از نزد تو خارج میشوند درراه فساد در زمط

هوشیش

میهوود و زراع ها و چهارپایان را نابود میسازند باایو ه میدانود خدا فسیاد را دوسی

نمییدارد.

بر اساس ای هه مس ولط
ح

نسب

به مرابب

از محط زیسی

و نیابودی ن

امیری الهیی و ترریی

فساد و تضاد با تعالط الهی را دارد بوه محرهه ای ت لطف گرایی حیظ هرام

هه در پرتو ایمان با اختطارِ اعما صالح به دسی

انسانی اس

میی یید و ن مسیتلزم فیرا رفیت از خودخیواهیِ

مویع حلبانه و دوری از گواه اس  .اگر ای نطرو به جوبش در ید م هر تحیو

درونیی ع یط و

ابداما چتمگطری خواهد شد هه حاصیل ن خیود را م لیف و مسی و دانسیت اسی
 .) 154 :1395ظهییور ایی احسییاس و انگطرتگییی هییه نمایتییی از اراده انسییان اسی
حغطانهای درونی شهو ِ لی و اسراف در استیاده از مواهی

سبیابری

او را نسییب

حبطعیی مصیون نمیوده و بیا ایجیاد

هوشطاری از او انسان متعادلی میسازد هه در تعام تش حق خداوند دیگیر انسیانهیا و حبطعی
بهخوبی پاس بدارد.

بییه
را
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 -3-2-3روش:

پایبودی نهادهای دیوی نسب

به موضوع محط زیس

گرایی و التزام درونی از حریق انتراب و پییرش تبعا

بهعووان امری معویوی از دریچیه ت لطیف
ن پاسرگو بودن بهعووان امری درونیی و

در وجه بطرونی ن انجام پروژهها بازدیدها و برگزاری اردوها در زیستگاههای مرتلیف بیا فیراه
وری فرص

خود را تحلطل نموده و راهحل

برای ن ه یادگطرندگان مسالل چالتی محط زیس

اراله نمایود .توجه به تعاد ِ اهوسطست ها درخ هاری گسترش فضای سبز حیظ تویوع گطیاهی و
جانوری و همه ابداما فوق میتوانود مقوم حل مس ولط پیییری باشیود .موزش سیبو زنیدگی
صحطح و تو ط مصرف و هدر ندادن موابع از حریق رسانهها و شیب ههیای اجتمیاعی از روشهیای
پطتوهادی اس .
 --3-3زنجیره سوم:
 -1-3-3مبنا :تعامل با طبیعت در گروی بینش کلنگر

وجود تی ر هلنگر در اس م تأمط هووده عالیتری غایا و نهایتاً برب الهی اس
س م

هه ضیام

و پویایی هل ن ام هستی در یو ارتباط هماهوگ و هدفمود با خالق اس  .در عصر حاضیر

با حر ن ریه سطستمی بهنوعی جهانبطوی رسطدهاند هه بررسی پدیدهها باید از حریق در ن ر گیرفت
پدییدههیا در یییو هلطی

صیور گطییرد سفرشیاد  .)43 :1362خداونید در ییه  53سیوره فصییل

میفرماید :بهزودی نتانه های خود را در احراف جهان و در درون جانتان به نها نتیان مییدهیط .
بهبطاندیگر ازن ر اس م وحدتی بر هل جهان حاه بیوده و بیط هلطیه اجیزای عیال ارتبیاط بربیرار
اس  .به همط دلطل اس م تی ر جزءگرایانه را مردود میشمرد سو یی  .)43 :1388بویا بیه ییاتی
انسان بهعووان جزلی هدفدار و عامل باید تعاد و رابطه هدفمود بط اجزای حبطع
دخال

ناسازوار در هر یو از اجزای ای هل ازجمله محیط زیسی

را حیظ هوید.

مییتوانید سیط

و لطمیا

جبرانناپییری را وارد ورد و حطا بتری را در بسطاری از ساح ها به خطر اندازد.
 -2-3-3اصل ایجاد بینش کلنگر درباره طبیعت:

بهمو ور ایجاد بطوتی هلنگر نطاز به حر مس له ح م

اس

هه میتوان ح م

را به دانست

و دیدنِ جایگاه هر چطز در عال و در یو شاهلهای هلی تعبطیر نمیود .یعویی هیر تصیمط و ابیدامی
متواس

و ناظر بههل جامعه باشد و ن را خدشهدار ن ود چراهه همان هل موجر به نابودی خود ما
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خواهد شد .در حبطع
جامعه حبطع

و حقطق

و زیس
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عال هستی همهچطز پطوسیته اسی

انسانها میشود با فطیر

اگیر تو طمیاتی هیه سیوار بیر
خیود را بیه همیه

ن هیا سیازگار نباشید سیط

خواهد زد سبربانی زاده  .) 1390ای امر نطاز به وحد مطان عل ت وطو و فلسیه دارد هه به دنبیا
موافع جمعی بوده و بر اساس یو نقته جامع حره
هوی فلسیی اس

هه موجر خواهد شد به باح امور توجه شیود و پدییدههیا را ومراتی

جایگاه خاصی در خلق
زمانی میطد اس
حبطع

هود .برای تقوی

چوط نگرشی نطاز به تربط

ببطود و نسب

هر پدیده ای را با حقطق

و دارای

پطدا هود .بیه عبیارتی هیر دانتیی

هه نگرشی ی پارچیه و تیوجهی تو میان بیه مصیالح و شی وفایی افیراد جامعیه و

داشته باشد .بر اساس یاتی چود هه در سوره الرحم

م هر عل ابتدار رح م

مده اس  :در چویط بطوتیی حبطعی

و رزق خداوندی اس  .رار تربطتی ای اصل هس

ح می

و بصیطر

اس .
 -3-3-3روش:

تربط
میتواند ه

ه فلسیی و توجه به فلسییه هیای مضیاف مثیل فلسییه علی اخی ق هی
دمی را از سطحینگری به عمقی نگری ارتقیا برتید و موجی

دیی و ...

درک بهتیر ارتبیاط

پدیدههای مرتلف عال شود .جای خالی فلسیه برای هودهیان و گوجانیدن دروس فلسییه و موطیق
چویط

برای هلطه رشتهها و مقاحع در برنامیه درسیی هیام ً متیهود اسی  .بیرای تربطی
مثلیههای ن هوج اوی ایده پردازی موزش مس له محور و تی ر انتقادی اسی
بابلط

را در فراگطران ایجاد هرد تا در اندیتهای هلنگر ضم تحلطل درس

هویی هیه

مییتیوان ایی

پدیدهها بتوانود ابعیاد

پطدا و پوهان نها را هتف نمایود .حر مسالل زیس محططی و موزش روشهای حل ن دمیی
را توانمودتر و ملتزمتر نسب

به موضوع محط زیس

میهود .همچوط روش موزش زمطویه محیور

میتواند ارتباط معواداری بط رشتههای مرتلیف علیوم را هتیف نمایید و نهایتیاً بیه وحید علیوم
بگراید.
 -4-3زنجیره چهارم:
 -1-4-3مبنا :رابطه معنوی با طبیعت در گروی تذکر دادن نسبت به نعمتهای الهی

خداوند نعم های بسطار گسترده ای به انسان عطا فرمیوده اسی
بزرگی اس

امیا غیلی

و فراموشیی فی

هه انسان را دچار خود هرده اس  .یاد وری نعم ها روش تربطتی بسطار مثرری اس
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یعوی خداوند انبطا و اولطا ن را بهحور گسترده مورداستیاده برار دادهانید.

در یه سه سوره فاحر مده اس  :ای مردم نعمتی را هه خدا به شما داده اس
هه در مقابل غیل

نطز به معوای به یاد داشت اس

متیهر شیوید .هیر

و فراموشی استیاده میشود .همچوط در ییه 69

سوره اعراف مده اس  :پل نعم های خدا را به یاد رید شیاید هیه رسیتگار شیوید .دسیتورا
هیر در رشید معویوی

م رر خداوند بر متیهر شدن به الطاف بیهران او دلطل روشیوی بیر اهمطی
انسان دارد.
 -2-4-3اصل احیای پیوند قدسی با طبیعت از طریق متذکر شدن:

معطوف به لیزوم بربیراری ارتبیاط وجیودی بیا حبطعی

اصل احطای پطوند با حبطع

رهاورد ن باید بهرهگط ری از احساس اموط
به دلطل همسویی حبطع

پطوند با حبطع

و رامش نهیته در بط حبطع

اسی

باشد .تداوم در احطیای

با فطیر پیاک دمیی مییتوانید شیاهله او را الهیی هوید

سجوادی ملی  .) 118 :1389نگاه س و ریزه به دی
ن در جه

هیه

زدودن معووی

از حبطع

بر وردن مطامع انسانی تبعا جبرانناپییری به محط زیس

و نگیاه ابیزاری بیه
هیه

تحمطل نموده اس

رفع ای بحرانها ریته در ابعاد معووی فلسیی و دیویی دارد .مییتیوان تصیدیق نمیود فقی دیی و
فلسیههای مبتوی بر ن بادرند هطیط

بدسی حبطع

را احطا هووید سنصیر  .)350 1386خداونید در

یه  74سوره اعراف میفرماید :پل نعم های خدا را ییاد هوطید و در زمیط بیه فسیاد و تبه یاری
یه به معوی خروج از حد اعتدا و هییران نعمی

برنرطزید« .عَثو» در ای

اسی

سم یارم شیطرازی

 1374ج  .) 102 :3اشاره به متیهر شدن نوعی توجه به خویتت خود و جلوگطری از غیل
به نعم های الهی اس  .هر خدا موطبق با فطر
رحم

پروردگار اس

و موج

نسب

وسطله پا یش رو و ماده شدن برای پیییرش

برانگطرتگی پطوند بدسی و معووی انسان با خداوند میشود.

 -3-4-3روش:

براردادن مباحث زیس محططی در دروس علوم انسانی و معارف دیویی پیرداخت بیه موضیوع
محط زیس
از معووی

ازمو ر انسانشواختی و هستیشواختی در هت
نسب

دیوی به اهمط

به حبطع
محط زیس

درسی در همه سطو میتوانید درهیی

در انسان ایجاد و تعامل وی را با حبطع

بداس

برتد .توجه نهادهیای

بهمو ور معووی افزایی و خطابههای سرووران دیویی در توصیطف ایی

مه اراله فقه پویا در مقوله محط زیس

می تواند اندیته خداباوران را تح یط برتید .اسیتیاده از
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ابزار هور در معرفی زیباییهای ظاهری و معووی حبطع
تجربههای معووی در س و ِ حبطع

هس
س و

و تقوی

حل زیبیاشیواختی در فراگطیران

ب ر میتواند تیهردهوده باشد چوانهه پطامبران در ای

ارتباحا خاصی با خداوند بربرار میهردند.

 -5-3زنجیره پنجم:
 -1-5-3مبنا :رفتار محافظتگرایانه نسبت به طبیعت در گروی رفتار عدالتجویانه

خداوند موابع حبطع

را رایگان و به عدال

سوره الرحم میفرماید :زمط را با هزاران نعم

برای اسیتیاده همگیان بیرار داده اسی  .در ییه 10
برای زندگانی خلق مقرر فرمود .یعوی زمط متعلق

به همه زمانها و همگان اس  .همچوط در یه  3سوره احقاف فرموده اس  :ما سمانهیا زمیط و
نهاس

نچه را بط

جز بهحق و جز در وب

معط نطافریدهای و نان هه هافرند از هر چه پوید و
بر پاییه حیق و عیدال

اندرزشان هوود و بطمتان دهود روی می گردانود .یعوی جهان حبطع

شده و باحل در ن راه ندارد و بهمقتضای وضع با حبع هه بانونی فطری و عقلی اس
باید بر اساس عدال جویی استوار شود .بوابرای عل

اسیتوار

رواب انسانها

غایی فریوش نعم هیای الهیی بهیرهمویدی

انسانها از ن و تأمط رفاه عمومی اس  .اگر موابع حبطعی بهگونیهای توزییع شیوند هیه بسیطاری از
انسانها از ای مواه

بینصط

روش بر انحراف از مسطر عدال

شوند نقض غرض در فریوش نعم ها صور گرفتیه هیه دلطلیی
اس .

در حوزه محط زیس

 -2-5-3اصل تقویت هویت جمعی بهمنظور اجرای عدالت زیستی:

هوی

جمعی بر اساس تعاریف و چارچوبهای خیود موجی

معوادار با ی دیگر ارتباط بربرار هوود .هرچقدر ای هوی
مستحطلتر میبطود و هرچقدر ای گروهها تقوی
افراد را در توجه به موافع جمع ازجمله عدال
میفرماید :نچه در سمانها و زمط و بط

مستح

مییشیود هیه افیراد بیهصیور
تر باشد فیرد خیود را در گیروه

شوند حل همبستگی افزایش مییابد و میتواند
زیس محططی حساستر هود .در یه  14سوره نحیل

نهاس

خداوند برای شما فرییده اسی  .یعویی همیه

مردم در بهرهبرداری از ن ها با ی دیگر سیهط هسیتود .پیل افیراد نسیب

بیه هی دارای مسی ولط

اجتماعی بوده و اراده جمعی باید بهگونهای ش ل بگطرد هیه نسیلهیای حاضیر و یویده بیه حطیاتی
موردپسود دس

یابود .در اس م از سرهتی در استیاده از حبطع

خوردن تعاد در ن ام موزون خلق

نهی شده اس

زیرا موج

به ه

میشود و به ش ل ش ار ظلمی در حق دیگر انسانها اس .
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 -3-5-3روش:

یاددهیِ شطوه های هارگروهی و همطاری تمری هار تطمی در مراهز موزشی توجه دولی هیا
نهادهای مردمنهاد و انجم هیا بیا روی یردِ حمیایتی و توسیعهای بیه حبطعی

در تقوی

فرهوگ عمومی در جه

اراده و هوی

تقوی

و نطیز ارتقیا

جمعی از مه تیری راهبردهیا مییباشیود .همچویط

دول ها به روش یویدهنگیری و علی پژوهانیه بیا اسیتیاده از علی و فویاوری میار و احتمیا
ارزشگیاری میتوانود مجری عدال

و

در ترصطص موصیانه مویابع بیرای نسیل هویونی و نسیلهیای

یوده باشود.

نتیجهگیری
بر اساس نچه بحث شد ای پژوهش درصدد رسطدن بیه مجموعیهای از اصیو و روشهیا بیر
اسیاس مبییانی برگرفتیه از یییا بییر ن هیری اسی

تیا بییا عمییل بیه ایی اصیو و روشهییا تربطی

زیس محططی ش ل بگطرد .با توجه به ایو ه گزارههای اساسی ای مبانی مبتوی بر ویژگیهای انسان
و همچوط ویژگیهای حبطع
دمی برای ن ه نسب

اس

به روش استوتاجی ای اصو از مبانی تربطتی حاصل شده اس :

به پدیدههای جهان حبطع

نگاهی ی بط داشته باشد باید در پدیدههیای

حبطعی اندیتهورزی نماید .تحقق ای اصل معطوف به مبید عق نطی
پدیدهها اس
و نسب

هه موج

معرف

و اندیتیهورزییدن نسیب

بیه

توحطدی میشود .همچوط ای هه انسان خلطیه خدا بر زمط اسی

به امر تسرطر و تصرف در حبطع

باید ت لطفمدارانه عمل هوید بیهنیوعی عملیی مسی و نه

اشاره دارد هه معطوف به اراده انسان اس  .باید ا عان داش
انسان باید با نگرشی هلنگر ی پارچه و مرتب با حبطع

بیهمو یور تعامیل درسی

بیا حبطعی

بهعویوان برتیی دیگیر از ن یام هسیتی بیا

رفتارهای مراببتی به ای انسجام و هماهوگی سیطبی وارد نطیاورد .زمیه چویط درهیی در حرهتیی
هماهوگ با فطر
تمای

دمی نطازمود متیهر شدن نعم های الهیی و شی رگزاری اسی

فطری و گرایشهای انسانی دارد .باید ا عان داش

اراده جمعی در اجرای عدال

زیستی اس

تقوی

هوی

هیه ریتیه در

جمعی هه برخاسیته از

میتواند عاملی بسطار اررگیار در بهرهبرداری عاد نه از

ام انا زیستی باشد .الگوی تبطط شده به تمیام مبیادی تربطتیی یعویی شیواختی گرایتیی و ارادی
معطوف اس

و با ِاعما روشهای پطتوهادی میتواند شرای تربط

زیس محططی را در فراگطیران
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به وجود ورد .به ن ر میرسد اختصال یو درس در ن یام موزشیی بیا تمرهیز بیر پیرداخت بیه
جوبییههییای وحطییانی محییط زیس ی
محط زیس

و نطییز برگییزاری دورههییای ضییم خییدم

بییا موضییوع اخ ی ق

و بر اساس اصو و مبیانی الگیوی اسی می ازجملیه راه ارهیای عملیی بیرای تحقیق

اهداف ای پژوهش باشد.
همچوط

بر اساس یافتههای حاصل از ای پژوهش در بیههیارگطری ایی الگیو بایید در تیدوی

برنامههای درسی روشهای تدریل تربط

نطروی انسانی و موزش مربطان نسب

ای اصو و روشها اهتمام جدی به وجود ید .تأسطل مدرسیه حبطعی

بیه پطیادهسیازی

و همچویط

میوزشهیای

زیس محططی زم از حرییق رسیانههیا نهادهیای تربطتیی سیازمانهیای میردمنهیاد شیهرداریهیا
فرهوگسراها سازمانهای مرتب با محط زیس
به حبطع

معووی برتی نسب

مساجد و مبلغان دیوی میتوانود در فرهوگسازی و

نقش مهمی داشته باشود .سطاس مداران هتور با نگاهی به یویده از

حریق یودهپژوهی در برنامهریزیها می توانود در اجرای عدال
حطاتی اییا هوود .در انتها هر ای مطل
روشهیای تربطی
محط زیس

ضروری اس

زیستی و حیظ موابع یودگان نقش

هه پرداخت به مباحث مربیوط بیه اصیو و

زیسی محططیی بییر اسییاس میوزههییای بر نییی و تیأرطر عوصییر تربطی

در حییوزه

در اجزا و هارهردهای ن ام موزشی جامعه اس می یو حوزه نسبتاً جدید به شیمار

می ید هه بر اساس ن میتواند پژوهشها و مطالعا جدیدی سامان یابد .بهعووان نمونه استیاده از
فواوریهای نوی در اجر ا و عملی ساخت الگوهای تربطتی سمبتوی بر تعالط بر نی) برای سطو سوی

و موزشی مرتلف ازجمله موضوعاتی اس

هه پرداخت به ن میتواند افقهای نویوی را در عرصه

تحقطقا ن ری و عملیِ ای حوزه روش نماید.
جدو شماره  .1جدو اجزای الگوی تربط زیس محططی
اوصاف

اوصاف

انسان

طبیعت

عقل

ی هستی

گزاره هدف

دمی باید نسب به
پدیدههای جهان
حبطع

نگاهی

ی بط داشته باشد.

گزاره مبنایی

نگاه ی بط به
پدیدههای جهان
حبطع

در گروی

اندیتهورزی در
نهاس .

گزاره اصل

روش

دمی برای ن ه نسب
به پدیدههای جهان
حبطع

نگاهی ی بط

داشته باشد باید در
نها اندیتهورزی
هود.

ایجاد بطوش
توحطدی
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اوصاف

اوصاف

انسان

طبیعت

اختطار

مسرر انسان

گزاره هدف

تیویضِ تسرطر
حبطع

ساختار
جسمانی

بتر

و روحانی

رفتار مس و نه
باید در

به انسان از

سوی خداوند باید
مس و نه باشد.

حطا برش

گزاره مبنایی

گروی
ت لطفگرایی
باشد.

انسان باید با حبطع

تعامل با حبطع

دارای تعاملی صحطح

در گروی بطوش

باشد.

هلنگر اس .
رابطه معووی با

بدسط

فطر

حبطع

انسان نسب به
باید رابطهای

حبطع

معووی داشته باشد.

در گروی

حبطع

تیهر دادن نسب
به نعم های الهی

گزاره اصل

انسان باید نسب

روش

به امر

تیویض تسرطر و
تصرف در حبطع

از

سوی خداوند
ت لطفمدارانه عمل
هود.
انسان باید نسب
حبطع

به

دارای بطوتی

هلنگر باشد.

انسان نسب به حبطع
باید بهحور مستمر
متیهر نعم های الهی
باشد.

اس .
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تقوی نگاه
معووی
توسعه فضای
سبز حیاظ
از حبطع
تربط

ه

فلسیی
موزش
زمطوهمحور
توجه علوم
دیوی به
محط زیس
تقوی

حل

زیباشواختی

رفتار
هوی
هوی
جمعی

جمعی باید
مقوم رفتار

ن

محاف

بانون
ن

گرایانه از

و بوانط حبطع
باشد.

محاف

گرایانه

نسب به حبطع
در گروی رفتار
عدال جویانه
نسب به
محط زیس
اس .

هوی

جمعی باید
مقوم رفتار

فعالط های
تطمی و

عدال جویانه نسب

گروهی

به محط زیس باشد.

یودهپژوهی
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المنهج التحلیلی االستنتاجی لتدوين اسلوب التربیة البیئیة مع االتکال على تعالیم
القرآن الکريم
منیجة أرباب السیر 

حسنعلی بختیار النصرآبادی 
جهانبخش الرحمانی 
فی هذه الکتابة  ،فی إطار منهج تحلیلی و استنتاجی  ،سیتم تقديم اسلوب مفهومی للتربیة البیئیة على أساس
تعالیم القرآن الکريم .لهذا الغرض  ،فی الخطوة األولى  ،من منظور القرآن الکريم واستناداً إلى مجموعة من التفاسیر
المعتبرة  ،يوصف اإلنسان بأنه مخلوق له االختیار و العقل و الفطرة ،ذو الهوية االجتماعیة و ذو أبعاد جسمانیة
والروحانیة معا ،والطبیعة يعرف مع أوصاف مثل آية الوجود  ،مسخّر اإلنسان  ،والقداسة  ،و محیی اإلنسان ومجموعة
قانونیة ومنظمة .ستشکل هذه األوصاف الحقًا أساسًا السلوب تربوی متمحورا حول البیئة .تشمل مکونات هذا
االسلوب التربوی :المبادئ و األهداف و االصول و المناهج على الترتیب .وهکذا  ،فی البداية  ،آخذا عن األوصاف
المذكورة سالفا  ،يتم استنتاج خمس عبارات كمجموعة من المبادئ التربوية .ثم لکل من هذه المبادئ الخمسة  ،يتم
تقديم غرض و اصل و طريقة تربوية واحدة أو أكثر بشکل منفصل .فی الواقع  ،ابتنی االسلوب التربوی المقدم فی هذه
المقالة على التناظر و التوالی المنطقیین لهذه المبادی ،واألهداف واالصول واألسالیب بشکل طولی واحدا بعد واحد .يركز
االسلوب التربوی المقترح هنا على جمیع المبادئ التربوية  ،أی اإلدراكیة واالتجاهیة واالرادية .يمکن لهذا النموذج
منطقا أن يخلق ظروفًا تنظم العالقات اإلنسانیة مع الطبیعة وتؤدی فی النهاية إلى عمارتها و مصونیتها .لذلك  ،من
المتوقع أن يتم استخدام نتائج الدراسة الحالیة من قبل صانعی القرار فی نظامات الرسمیة للتعلیم و التربیة للدولة وكذلك
فی مجال الثقافة العامة.

الکلمات الرئیسیة :المنهج القرآنی ،البیئة ،الطبیعة ،االسلوب التربوی.
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Analytical-Inferential Approach to Develop a Model of
Environmental Education Relying on the Holy Quran’s
Instructions
Manizheh Arbab Seyr 

Hossein Ali Bakhtiar Nasrabadi 

Jahanbakhsh Rahmani 
In this article, in the framework of an analytical-inferential approach, a conceptual model for
environmental pedagogy, relying on the teachings of the Holy Quran is presented. For this purpose,
in the first step, from the perspective of the Holy Quran and with reference to authentic
interpretations, man as described as a creature with authority, intellect, mettle, possessing collective
identity, and intertwined with the physical and spiritual dimensions, and nature with attributes such
as the verse of existence, blessing Divine, human resuscitative and purposeful, balanced and
symmetric system are introduced. These descriptions subsequently form the basis of an educational
model on the environment axis. The components of this educational model include the basic, goals,
principles and methods, respectively. Thus, initially, from the same descriptions as mentioned
above, five propositions are inferred as a set of educational basics. Then, for each of these five
basics, in severance of a purpose, a principle, and one or more methods are presented. In fact, the
educational model introduced in this article is based on the correspondence and logical sequence of
these basics, goals, principles, and methods along each other. It is expected that, the findings of the
present study can be used by decision makers in the formal education systems of the country and
also in the field of public culture.
Keywords: Quranic Approach,Environment, Nature, Pedagogy Model.
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