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مطالعه حاضر با هدف شناسايي و تبيين پارادايم ديني (اسالمي) آموزش صيانت از منابع طبيعي براي مواجهه
با بحرانهاي زيستمحيطي عصر كنوني انجام شده است .در اين مطالعه از دو روش پژوهشي اسنادي و

تبييني بهمنظور نقد و بررسي پارادايمهاي متعارف آموزش ،توصيف چرايي و ضرورت تبيين پارادايم ديني
(اسالمي) آموزش صيانت از منابع طبيعي استفاده شده است .تبيين هستيشناسي ،شناختشناسي ،روششناسي،

انسانشناسي و ارزششناسي پارادايم ديني (اسالمي) آموزش صيانت از منابع طبيعي ،از مهمترين يافتهها و

نتايج اين مطالعه است .ازاينرو نتايج نشان ميدهد آموزش صيانت از منابع طبيعي ايدئال بايستي مبتنيبر بوم
معرفتي اسالم و با رويكرد ديني باشد .در پايان ،الگوي پيشنهادي آموزش صيانت از منابع طبيعي با نگاه ديني و
اسالمي براساس مؤلفههاي هدف غايي ،گروههاي هدف ،محتواي آموزشي ،تمهيدات و روشهاي آموزشي

و با لحاظ كردن «دانش ماوراءالطبيعه»« ،دانش علمي /تحليلي» و «دانش و اخالق قدسي» طراحي شد كه
ميتواند مورد استفاده برنامهريزان و مسئوالن منابع طبيعي كشور قرار گيرد.

كليدواژهها :پارادايم ديني (اسالمي)؛ آموزش صيانت از منابع طبيعي؛ اسالم

٭ دانشجوي دكتري بخش ترويج و آموزش كشاورزي ،دانشكده كشاورزي ،دانشگاه شيراز (نويسنده مسئول)؛

Email:tehrana40@yahoo.com

٭٭ استاد دانشكده كشاورزي ،دانشگاه شيراز؛

Email: shahvali@shirazu.ac.ir
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مقدمه
منابع طبيعي ،در زمره نعمتها و موهبتهاي بزرگ الهي است تا آدمي در برابر آنها شكرگزار باشد

(جوادي آملي .)1386 ،صيانت از اين منابع به رفتار آحاد جامعه وابسته است؛ زيرا طرز تلقي و نگرش

آنان ،بر نوع رفتار با اين منابع تأثير ميگذارد .بهعبارتديگر ،اينكه آنان چه دركي از رفتار خويش با
منابع طبيعي دارند ،چگونه بر آنها ارزش قايلند و باالخره ،سازنده محيطي محسوب ميشوند كه در

آن پرورش يافته و با ساير موجودات آن تعامل ميكنند (ديبايي ،همتيان و آرتا .)1387 ،شناخت اين 
موارد به اين دليل مهم است كه ريشه اصلي نابسامانيهاي موجود در حفاظت از منابع طبيعي ،به

چگونگي درك و باورهاي انسان و ميزان آگاهي او نسبت به اهميت منابع طبيعي باز ميگردد؛
زيرا رفتارهاي ما با انديشههايمان هدايت ميشوند .بهاينترتيب نقش بسيار مهم آموزش در همه

سطوح در ارتقاي دانش ،تحليل ،اخالق و مسئوليتپذيري افراد در برابر جامعه و منابع طبيعي،
انكارناپذير است (عابدي سروستاني ،شاهولي و محقق داماد.)1386 ،

با توجه به اينكه در فرهنگ غني اسالمي و نيز تصريح اصول ( 45و  )50قانون اساسي،

حفاظت و صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست يك وظيفه همگاني بهحساب ميآيد و

همچنين با توجه به اينكه آموزش از مؤلفههاي تأثيرگذار توسعه هر كشور است بنابراين،

انجام آموزشهاي وسيع ،همهجانبه ،مستمر و فراگير براي تبديل فرهنگ منابع طبيعي به
معارف عمومي يك ضرورت است (ديبايي ،همتيان و آرتا.)1387 ،

شناخت و توصيف واقعيت از جمله طبيعت و منابع طبيعي ،قبل از ظهور و گسترش

علوم انساني اساساً در اختيار علماي مذهبي و فلسفي بوده است كه به تفكر ،تعمق و تحقيق
ميپرداختند و رابطهاي دوستانه با منابع طبيعي داشتهاند .نگاهي تاريخي به طرز تلقي ،نوع

نگرش ،فهم و درك ،رفتار ،شناخت و نوع ارزشگذاري انسان نسبت به منابع طبيعي ،ريشه
بحرانهاي زيستمحيطي را بازنمايي ميكند .درواقع تخريب منابع طبيعي از پارادايم انسان
مدرن در قالب نگاه او به خود و جهان هستي ،از ميزان درك و فهم وي و رابطه او با آنها

ناشي ميشود (شاهولي ،كشاورز و غالمعليزاده1387 ،؛ ابدي ،)1392 ،بهطوريكه انسان
مدرن بهجاي اينكه به شناخت جهان و تغيير رفتار خود بپردازد به تخريب طبيعت پرداخته

است (اشرف1369 ،؛ ابدي .)1392 ،به همين دليل بحرانهاي زيستمحيطي و منابع طبيعي
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معلول زندگي مدرن و پارادايم انسان مدرني است كه بهدست خويش اين منابع را تخريب
ميكند (الخباز .)1385 ،اين بحرانها نشانهاي از فاجعه بزرگتر يعني دوري انسان از زندگي
مطابق با خواست خداوند است .اين انسان هرچه از توحيد فاصله گرفته است علم و دين را

در تعارض بيشتري ميبيند .درحاليكه اعتقاد به خليفه]اهلل بودن انسان در زمين ،ضامن حفظ
هماهنگي علم و دين است (كاريزي.)1387 ،

تا پيش از رنسانس و انقالب صنعتي ،نگاه و رابطه انسانها با طبيعت و منابع طبيعي

آن بوده است كه اين  دو مقدس بوده و ماهيت خود را از ذات اقدس الهي برگرفتهاند.
ولي با رواج پارادايم اثباتگراي آگوست كنت 1اين اعتقاد بهوجود آمد كه دوران دين و

انديشههاي وحيّاني و مقدس سپري شده و خداي آينده بشر ،علم تجربي است و تنها اين 
پارادايم در قالبي ك ّمي و علمي تجربي ميتواند در واقعيات كنكاش كرده و نتايج معتبر را

كسب كند (محقق داماد1390 ،؛ ابدي .)1392 ،بهعبارتديگر ،روش شناخت انسان براي

ورود به عرصه واقعيت طبيعت و طرز تلقي وي تغيير كرد و كفايت علم ( )Lacey, 1996و
سودمندي روشهاي علمي در همه حوزههاي تحقيق ( )Medved, 2008مورد تأكيد قرار

گرفت .درنتيجه ،علمگرايي محض پايهريزي شد و تحقق هدف و غايتي خارج از طبيعت،

يعني رفاه انسان براي شناخت رموز طبيعت در اولويت قرار گرفت كه نتيجه آن استثمار منابع
طبيعي در راستاي اهداف خودخواهانه انسان مدرن بود؛ زيرا چنين تلقي ميشد كه منابع

طبيعي براي هميشه وجود خواهند داشت .درحاليكه اين خرد و فهم انساني رابطه نادرست
وي با منابع طبيعي را وخيمتر كرد ،زيرا رفتار و برخورد نادرست انسان با اين منابع با نام علم،

كار ،توليد و بهرهوري انجام ميگرفت (رضوي .)1389 ،ازاينرو انسان رسالت چيرگي و
تسلط (عابدي سروستاني و شاهولي 1388 ،؛ )Gaukroger, 2004بر طبيعت را برگزيد و خود
را ارباب جهان ناميد (نصر .)1387 ،او ديگر به طبيعت بهعنوان امري مقدس توجه نداشت؛

بلكه در سايه قدرتي كه از دستاوردهاي فناوريها و سنتشكنيهاي جاهالنه بهدست آورد،

آنها را ابزاري براي تحقق اهداف خويش تلقي كرد (ابدي .)1392 ،نكته مورد توجه اين 
1. August Comt
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است كه بيشتر درگيريها و بهويژه روابط خصمانه و جاهالنه با منابع طبيعي و طبيعت بهدليل
تعريف ،شناخت ،فهم و نگرش نادرست انسان است (حاج مؤمني1375 ،؛ همان) .پيامد

چنين نگرشي ،بروز بحرانهاي مختلف تغيير اقليم ،خشكسالي ،هجوم ريزگردها ،بحران آب
و ...است كه موجب طرح اين پرسش شده است كه آيا منابع طبيعي ميتواند تداوم رفتار
فعلي انسانها را تحمل كند يا اينكه بايد تغيير رفتار دهد؟ انسان در ابتدا ،بر اين باور بود كه
مشكالت پيش آمده در حوزه منابع طبيعي را ميتوان با فنون و فناوريهاي پيشرفته حل كرد

اما در ادبيات پايداري نيمه دوم قرن بيستم چنين مطرح شد كه مشكالت زيستمحيطي كه
بهدست انسان مدرن بهوجود آمدهاند ،همه با ِصرف بهكارگيري فنون و فناوريها ،برطرف

نميشود بلكه به تغيير فكر و رفتار انسان نياز است و اهميت اين موضوع تا حدي است كه
سمتوسوي علوم زيستمحيطي از علوم محيطي و فيزيكي بهسمت علوم رفتاري در حال

تغيير است (شاهولي و شاهمراد.)1390 ،

در همين  راستا ،بسياري بر اين باورند كه بحران زيستمحيطي درواقع يك بحران

اخالقي ،معنوي و ديني و معلول دوري انسان از آموزههاي اخالقي است كه ناشي از غرور

بشري است (محقق داماد )1390 ،و جدايي دين از زندگي دنيوي ،ميتواند مهمترين عامل

بروز اين بحران باشد ،زيرا بومشناسي انساني ،بهشدت تحت تأثير باورهاي ديني انسان از

ماهيت و طبيعت است .اهميت يافتن تأثير باورهاي اخالقي و ارزشهاي مذهبي بر رفتار

با ديگران و از جمله رابطه با منابع طبيعي ،تأكيد بر اين دارد كه راهحل مشكالت تخريب
منابع طبيعي ،در بازگشت مجدد به سنت اديان بايد جستجو شود (عابدي سروستاني ،شاهولي
و محقق داماد ،)1386 ،زيرا اديان به انسان كمك ميكنند تا آگاهانه و ناخودآگاه تعامل

درست با طبيعت و منابع طبيعي را شكل دهد (حدادي1387 ،؛ ابدي .)1392 ،نقطه مشترك
اديان ،معنويت و آموزههاي اخالقي است كه طرح آموزههاي اخالقي مشترك نظير صلح،
عدالت و محبت را فراهم ميآورند (مسعودنيا .)1389 ،همچنين ،معرفتشناسان نيز معتقدند

كه در مجموعه باورهاي هر باورمند ،برخي از آنها مركزيت دارند ،بهنحويكه ناديده گرفتن 

آنها ،هزينههاي گزافي براي فرد و جامعه به همراه خواهد داشت (شاهولي و شاهمراد.)1390 ،

بنابراين اگر انسان يك رويكرد فكري و فرهنگي همراه با معنويت دارا باشد ،ميتواند با
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درك عقالني ،رحماني و اخالق قرآني ،زندگي و مناسبات درستي با ديگران از جمله منابع
طبيعي داشته باشد (محقق داماد1390 ،؛ ابدي .)1392،بشر بهزعم اين  واقعيت كه اشرف

مخلوقات جهان است؛ در رويارويي با نيروي حياتي تشكيلدهنده كل طبيعت ،ناچيز و حقير
است (زاهدي1379 ،؛ ابدي .)1392 ،به همين دليل به نيروي وحي نيازمند است .درواقع،
توحيد ،بنياديترين اصل اسالم است كه بر اين مبنا تفكر اسالمي اساس جهتگيريها و

فعاليتهاي انسان است (نقيزاده1389 ،؛ ابدي .)1392 ،هرقدر پارادايم انسانها ريشهدارتر
و با طبيعت و به نهاد انسان نزديكتر باشد از قدرت و توان فزونتري برخوردار است و

نيروهاي برآمده از آنها نيز تداوم بيشتري دارند .بنابراين ،پديدههاي منبعث از پارادايم
اسالمي (ديني) با روح و جان انسان سازگاري دارند و مشوق رابطه منطقي و عاقالنه با خود،

همنوعان و طبيعت و نوع بهرهبرداري از آنهاست (بزي1381 ،؛ ابدي .)1392 ،براي پيشگيري
از تخريب هرچه بيشتر منابع طبيعي و رفتار عاقالنه و عارفانه با اين نعمتها و هداياي الهي،

بايد در راستاي ارتقا و تغيير دانش و بينش آحاد جامعه تالشها و اقدامهايي انجام گيرد
كه بهرهگيري از رهنمودهاي اديان از جمله دين  مبين  اسالم در كنار يافتههاي علمي از

مهمترين اين شيوههاست .بهاينترتيب ،نقش بسيار مهم آموزش در همه سطوح و براي باال
بردن آگاهي و مسئوليتپذيري افراد در صيانت از منابع طبيعي ،انكارناپذير است و به همين

دليل ،دستگاههاي متولي ،بدون پرداختن به اين موارد ،نهتنها نميتوانند خود را سامان دهند

بلكه ،به انجام رسالت خويش نيز قادر نخواهند بود .ازسويديگر ،بررسي جايگاه فلسفه در

آموزش صيانت از منابع طبيعي در حال حاضر گوياي آن است كه متأسفانه در آموزش
صيانت از منابع طبيعي ،اصوالً به فلسفه آموزش كمتر توجه ميشود و برنامههاي آموزشي
عمدتاً با بينش صرف علمي طراحي و اجرا ميشوند .همچنين ،اگر فعاليت آموزشي در
اين زمينه انجام گرفته است ،غالباً با فلسفه ايدئاليسم 1يا رئاليسم 2و نهايت امر پراگماتيسم

3

(عملگرا) است .اين مكاتب در آموزش فقط به نمود انسان و محسوسات توجه ميكنند.
1. Idealism
2. Realism
3. Pragmatism
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ولي به نهاد انسان توجهي ندارند بنابراين نميتوانند به اهداف غايي مادي و معنوي آموزش

دست پيدا كنند .درحاليكه فلسفه اسالم بر اين است كه انسانها بايد آموزش ببينند تا به
تكليف خود واقف شوند كه در غير اين صورت در محدوده عقل و علم تجربي خود عمل

خواهند كرد كه در اين صورت نبايد مؤاخذه شوند .درحاليكه در قرآن كريم به اين نكته
اشاره شده است كه «ال يكلف اهلل نفساً إالّ وسعها لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت...؛ خداوند
هيچكس را ،جز به اندازه توانش ،تكليف نمىكند( .انسان) هر كار (نيكى) را انجام دهد،
براى خود انجام داده؛ و هر كار (بدى) كند ،به زيان خود كرده است» (بقره .)286 :بهطور
خالصه فلسفه آموزش صيانت از منابع طبيعي با نگاه ديني (اسالمي) ،توجه به هر دو جنبه
«نمود» و «نهاد» انسان در قالب ،ظرفيتسازي ،توانمندسازي ،مهياسازي و آمادهسازي آنها

براي رويارويي با چالشهاي پيش روي صيانت از منابع طبيعي است.
 .1مواد و روش

روش پژوهش اين مقاله از نوع تحليل اسنادي و تبييني است .استفاده از روش اسنادي به

منظور مرور ،نقد و بررسي اسناد و مدارك مرتبط با آموزش صيانت منابع طبيعي بوده است.
از روش تبييني براي توصيف چرايي و ضرورت مباحث فلسفي و ديني در آموزش صيانت
از منابع طبيعي استفاده شده است.

 .2منابع طبيعي بهعنوان انفال
منابع طبيعي تجديدشونده (آب ،خاك ،جنگل و مرتع) نقش مهم و حياتي در زندگي موجودات
زنده جانوري و انسان دارند .بيترديد بدون وجود اين نعمات خدادادي انسان نميتواند به

حيات خود ادامه دهد .دين مبين اسالم به آنها بهعنوان انفال و موهبت الهي اهميت زيادي داده
است .انفال يعني بخششهاي الهي و ثروتهاي خدادادي كه بايد در راه خدا و مردم مصرف

شوند (قزل سفلو ،كوسه غراوي و شهركي )1393 ،بهطوريكه در اولين آيه سوره مباركه انفال،
َْ
الرسول...؛ اي
خداوند متعال به پيامبر گرامي ميفرمايد« :ي ْسئلونك عن االنفال قل النفال هلل و ّ
پيامبر از تو درباره انفال سؤال ميكنند ،بگو انفال مخصوص خدا و پيامبر است» (انفال.)1 :

پارادایم دینی (اسالمی) آموزش صیانت از منابع طبیعی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ233

انفال ثروتهاي طبيعي چون زمينهاي موات يا رها شده ،معادن ،درياها ،درياچهها،

رودخانهها و ساير آبهاي عمومي ،كوهها ،درهها ،جنگلها ،نيزارها ،بيشههاي طبيعي و
مرتعي را شامل ميشود كه حريم اشخاص نيست و در اختيار حكومت اسالمي است تا
براساس مصالح عامّه نسبت به آنها عمل كند .شناسايي مالكيت امام مسلمين و حكومت
اسالمي بر منابع طبيعي يادشده عالوه بر تعادل اقتصادي جامعه ،كمك ميكند تا حكومت

ثروت ناشي از بهرهوري انفال را در كاهش فاصله طبقاتي ،عدالت اقتصادي و اجتماعي بهكار

گيرد .اين امر در حفظ تعادل محيط زيست نيز مؤثر است؛ زيرا حكومت با وضع مقررات

و اعمال آنها در زمينه منابع طبيعي و موجودات زيستمحيطي ميتواند از تجاوز به حريم
طبيعت جلوگيري كند و با برنامهريزي همهجانبه به توسعه محيط زيست مبادرت ورزد .لذا

طراحي انفال در نظام اقتصادي اسالم براي حكومت اسالمي روشي بنيادي براي حفظ محيط 
زيست قبل از آلودگي و تخريب تلقي ميشود.

مواد ( 25و  )26قانون مدني نيز بر مالكيت و تصرف دولت بر اموال عمومي براساس

مصالح عمومي و منافع ملي اشاره دارد .بنابراين  انفال در عصر غيبت در اختيار وليفقيه
و حكومت اسالمي قرار ميگيرد تا نحوه صحيح استفاده عموم را از آنها تعيين كند و
بهرهبرداري از آنها را تحت نظم خاصي در آورد؛ ازاينرو انفال در اختيار حكومت اسالمي
است تا طبق مصالح عمومي از آنها بهرهبرداري كند (بحراني.)1393 ،

نظر مراجع معظم تقليد از جمله آيات عظام بهجت (ره) ،مكارم شيرازي ،نوري

همداني ،صافي گلپايگاني و موسوي اردبيلي (ره) درخصوص بهرهبرداري از انفال چنين 
است :هرگونه تصرف غيرمجاز و آسيب رساندن به منابع طبيعي بهعنوان انفال شرعاً جايز
نيست و بهرهبرداري از اين منابع بايد با نظر و اذن ولي امر مسلمين و يا حاكم شرع انجام

پذيرد؛ بنابراين تخريب ،تجاوز و بهرهبرداري غيرمجاز و خالف نهتنها از نظر قانوني درست

نبوده و جرم محسوب ميشود بلكه مورد رضايت خداوند و امام زمان (عج) نيز نيست ،پس
اگر فردي مسلمان باشد نبايد دست به چنين اعمالي بزند (حوزه نمايندگي وليفقيه سازمان
جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور.)1395 ،

ازآنجاكه در احاديث شريفه ائمه (ع) مواردي بيشمار درباره انفال و ضرورت
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صيانت از آنها آمده و با عنايت به قاعده (الضرر) كه در احاديث پيامبر (ص) و ائمه (ع)
مورد تأكيد است در دين  مبين  اسالم ضرر رساندن به ديگران بهشدت مورد نكوهش

است .همانطور كه امام خميني (ره) معتقدند قاعده الضرر بر احكام حكومتي هم

داللت دارد .پيامبر اسالم (ص) در اين خصوص ميفرمايند :در حوزه حكومت اسالمي
ضرر زدن به مؤمنان و مشكلآفريني بر آنان ممنوع است .با توجه به مطالب فوق
اينگونه ميتوان نتيجه گرفت كه تخريب و تصرف انفال نوعي ضرر و زيان رساندن به
عموم مردم است .براي مثال ،تخريب جنگلها و مراتع و آلوده كردن خاكها و آبها
باعث راه افتادن سيلهاي ويرانگر ميشود و درنتيجه خاكها شسته ميشوند و بخشي

از زمينهاي كشاورزي از بين ميروند و بهطبع باعث نابودي جان انسانها و موجودات

ديگر خواهد شد .درنهايت تخريب و از بين بردن منابع طبيعي مورد رضايت خداوند،
پيامبر و امامان (ع) نيست.

در اصول ( 45و  )50قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به اين امر اشاره شده است؛

اما وظيفه صيانت از اراضي ملي و منابع طبيعي بهعنوان انفال مطابق قانون برعهده سازمان

جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور است كه اين  وظيفه حاكميتي را قائممقامي ازسوي
رهبري و واليت فقيه انجام ميدهد كه در صورت بروز هر نوع تخلف و تعدي در اراضي
ملي ،با متخلف برابر قانون رفتار ميشود (لقمانپور ،قاسمي و جعفريان.)1393 ،

 .3اهميت و ضرورت آموزش ذينفعان ،جوامع محلي و بهرهبرداران منابع طبيعي
نزديك به  136ميليون هكتار از  164ميليون هكتار مساحت كل كشور جمهوري اسالمي
ايران ،تحت پوشش منابع طبيعي تجديدشونده قرار دارد .اين رقم معادل  83درصد از كل
اراضي كشور است كه جنگلها و مراتع ،بيشهزارها ،جنگلهاي گرمسيري جنوب و اراضي

بياباني و كويري را شامل ميشود .مسئوليت و وظيفه احيا ،اصالح ،صيانت و بهرهبرداري از

منابع طبيعي تجديدشونده در اين پهنه وسيع برعهده سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري
كشور است كه تنها متولي تأمين فراوردهها و محصوالت جنگلي و مرتعي و تضمينكننده
خوراك دام و صنايع چوبي كشور و درنهايت استمرار توسعه پايدار اين  منابع محسوب

پارادایم دینی (اسالمی) آموزش صیانت از منابع طبیعی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ235

ميشود .اين سازمان بهمنظور انجام هرچه بهتر وظايف خود ،ناگزير به آموزش گروههاي
هدف است (دفتر آموزش ،ترويج  و مشاركتهاي مردمي سازمان جنگلها ،مراتع و

آبخيزداري كشور.)1393 ،

به نظر برخي از كارشناسان آموزشي در دنياي امروز تحوالت علمي و فناورانه به حدي

سريع پيش ميرود كه دانش بشري هر پنج  سال يكبار دو برابر ميشود و اين  افزايش
همهچيز را در حال تغيير و تحول قرار ميدهد .بدينمنظور سازمان جنگلها ،مراتع و

آبخيزداري كشور توجه خاصي را به موضوع آموزش در ابعاد مختلف تخصصي و متناسب
با اهداف و مأموريتهاي محوله بهمنظور افزايش دانش فني و اطالعات تخصصي گروههاي
هدف مبذول ميدارد .آموزش ذينفعان و بهرهبرداران اگر با توجه به مسائل ،مشكالت و

نيازهاي سازمان بهصورت صحيح ،جامع و كامل انجام پذيرد و بهعنوان وسيلهاي براي تحقق
اهداف معين و مشخص از آن استفاده شود ،اهميت و فوايد بيشماري دارد كه برخي از آنها

به شرح زير است:

 .1تسريع و تسهيل راه نيل به اهداف سازماني،

 .2بهبود كيفي و ك ّمي محصوالت يا خدمات ارائه شده ازسوي سازمان،
 .3ايجاد هماهنگي در نحوه انجام كارهاي سازمان،

 .4پيشگيري از تداخل وظايف ،مسئوليتها و دوبارهكاريها در سازمان،
 .5شكوفا كردن استعدادهاي نهفته ذينفعان و بهرهبرداران منابع طبيعي،
 .6تقويت روحيه و انگيزه ذينفعان و بهرهبرداران منابع طبيعي،
 .7كاهش در نظارتهاي مستقيم و غيرمستقيم،
 .8كاهش هزينههاي عمومي سازمان،

 .9افزايش ميزان بهرهوري ذينفعان و بهرهبرداران،

 .10ايجاد حس انعطافپذيري و مسئوليتپذيري ذينفعان و بهرهبرداران و ايجاد زمينه

رشد و موفقيت شغلي ،اجتماعي ،انفرادي و خصوصي،

 .11استفاده بهينه از ظرفيتهاي مجريان طرحها و بهرهبرداران در مديريت منابع طبيعي.

ماهيت فرابخشي آموزش ازسوي سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور نيز ايجاب
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ميكند كه افراد حقيقي و حقوقي ،از سطوح خرد تا كالن از آگاهي و نگرشي مناسب براي

حفاظت ،احيا ،توسعه و بهرهبرداري بهينه از منابع طبيعي برخوردار شوند (همان).
 .4صيانت از منابع طبيعي از ديدگاه ديني (اسالمي)

اسالم ديني جهانشمول و مدعي پاسخگويي به نيازهاي انسان در هر عصري است كه براي
همه روابط ،قوانين و مقررات دارد .البته اين بدانمعنا نيست كه براي هر موضوع با عنوان

خاص و متداول امروز آن ،حكم خاصي را مقرر داشته باشد ،اما منابع طبيعي ومحيط زيست

در آموزههاي اسالمي بهطور عام و در نزد اماميه بهطور خاص ،ارزش ويژهاي دارند (فتحي
واجارگاه و فرمهيني فراهاني.)1382 ،

اسالم براي صيانت از منابع طبيعي نظرهاي روشني دارد .از نظر اسالم ،طبيعت متعلق به

انسان است؛ «و االرض وضعها لألنام؛ يعني زمين را براي انسانها آفريدهايم» (الرحمن)10 :؛.

يا در آيه ديگر ،قرآن ميفرمايد ...« :خلق لكم ما فياالرض جميعا...؛ همه آنچه كه در زمين 
وجود دارد ،براي شما انسانها آفريده شده است» (بقره .)29 :اين آيات نشان ميدهند كه اين 

منابع طبيعي حق همگاني است و محدود به نسل خاص يا دورهاي خاص نيست بلكه براي
كل بشريت است؛ بنابراين همه آحاد بشر در آن حق دارند .بهتبع هر حقي يك تكليف ايجاد

ميكند؛ يعني همزمان كه بشر حق استفاده از منابع طبيعي را دارد در قبال آنها مسئوليت دارد
تا آنها را براي استفاده آيندگان حفظ و صيانت كند و به تخريب آنها نپردازد و در اين امانت
الهي خيانت نكند؛ بنابراين همه بايد اين موهبت را امانتدارانه صيانت كنند (دفتر حفظ و نشر

آثار حضرت آيتاله خامنهاي درباره محيط زيست.)1395 ،

در دين اسالم ،همانند اديان مسيحي و يهودي ،مالكيت خداوند بر مخلوقات و همچنين

عمل به وظايف و دستورات خداوند در ارزيابي رفتار انسان با محيط زيست طبيعي ،امري مسلم
است؛ اما از ويژگيهاي جهانبيني اسالم در خدامحوري را ميتوان به مفهوم «محيط بودن
خداوند بر همهچيز» مرتبط دانست .ديدگاه اسالمي با طرح اين ويژگي ،مفهومي كام ً
ال متفاوت

و پشتوانهاي مناسب براي نياز به يك جهانبيني كلنگر را براي صيانت از منابع طبيعي ،ارائه
ميدهد .اهميت اين جهانبيني را ميتوان در پاسخ به اين نياز درك كرد كه تالش براي ارائه
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يك جهانبيني غيرانسانمحور با پستمدرنيسم ،بهجاي اينكه برمبناي رفع موانع دوجانبهاي

باشد كه باعث جدايي انسان از طبيعت ميشود ،يعني آن چيزي كه محيط زيستگرايان مدعي
آن هستند ،ميبايد بر هضم انسان در طبيعت به نحوي استوار باشد كه مجددا ً يگانگي انسان با
همه مخلوقات از جمله طبيعت را بهخوبي كشف و درك كرد .در اين صورت ،رابطه انسان

با طبيعت در ديدگاه خدامحوري اسالمي ميبايد با اين حقيقت درك شود كه خداوند نهتنها

خالق تمام هستي است بلكه بر همه مخلوقات خويش نيز احاطه كامل دارد (ابدي.)1392 ،

بررسي متون و مستندات مختلف دين اسالم ،نشانگر وجود ديدگاههاي مشخص در

راستاي صيانت از منابع طبيعي است .در دين اسالم صيانت از منابع طبيعي يك وظيفه تلقي
ميشود .خداوند ،طبيعت را هدفمند خلق كرده و همه مخلوقات را به لحاظ كميت و كيفيت
بهاندازه و متناسب آفريده است .مؤيد اين جمله گفتار خداوند در قرآن كريم است كه

ميفرمايد« :إن ّ
شى خلقناه بقدر؛ ما هرچه آفريديم به اندازه آفريديم» (قمر .)49 :پس
ّا كل ْ

هرچيز مقدار و حدودي دارد كه بايد بهطور صحيح از آن بهرهبرداري شود تا نابود نشود.
چراكه اين نعمتهاي الهي فقط به اين نسل تعلق ندارند بلكه به نسلهاي بعد نيز تعلق دارند.

درواقع اگر اسالم بر حمايت عناصر اساسي در طبيعت و حفاظت از آنها تأكيد دارد براي

خير انسان و تأمين ضروريات و نيازهاي نسلهاي حاضر و آينده است .از پيامبر اكرم (ص)
نيز روايت شده است كه« :تحفظوا من االرض فإنها أمّكم؛ از زمين حفاظت كنيد بهدرستي

كه آن مادر شماست» .به همين دليل ،جهان هستي از نظمي دقيق برخوردار و همه مخلوقات

در تعادل و تناسب و به اندازه آفريده شدهاند كه هريك از اجزا و عناصر در بقاي اين كره
خاكي و انسان نقش دارند؛ بنابراين ،هر تغيير نابجا و زيان رساندن به اجزاي اين نظام عظيم،
حيات هستي را به خطر مياندازد (اسراري و آرام.)1387 ،

بنابر مباحث فوق ،اسالم ،طبيعت و منابع طبيعي را مقدس ميداند و معتقد است رابطه انسان با

اين منابع از يك نوع قداست برخوردار است (عابدي سروستاني ،شاهولي و محقق داماد)1386 ،؛

بنابراين ،ارتباط انسان با منابع طبيعي ،تحت تأثير نظرها ،عقايد ،ارزشها ،افكار و رفتار
اوست و تغيير در اين  موارد مسئوليت و بهرهبرداري وي را از منابع طبيعي تحت تأثير قرار

خواهد داد .لذا ،هرگونه تالش براي صيانت از منابع طبيعي بايد از اصالح پارادايم انسانها آغاز
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شود؛ زيرا اين انسانها هستند كه سرانجام همه توصيهها را بنابر چگونگي خصوصيات رواني

خود تفسير و تعبير كرده و ممكن است آنها را بهكار برند يا رد كنند (شاهولي .)1375 ،در اين 

خصوص الگوي شاهولي (شكل  )1بر اين نكته تأكيد دارد كه حركت از رويكرد فعلي
پايداري و صيانت از منابع طبيعي كه بر تفكر عملگرايي تمركز دارد بايد به رويكرد
توحيدي و با صيانت از منابع طبيعي تغيير يابد كه حول بهكارگيري آموزههاي ديني

براي حفاظت و صيانت از آنها ميچرخد .به همين منظور ضروري است تا انسانهايي كه

بهرهبرداران و حافظان اصلي اين منابع هستند ،عميقاً درك شوند و آموزش داده شوند
(شاهولي و اميري اردكاني .)1392 ،شواهد نيز نشان ميدهند توصيههاي فني صرف
نتوانستهاند به طرز مؤثري در پيشگيري از تخريب منابع طبيعي موفق باشند .ازاينرو،

رويكرد جديد در پايداري و صيانت از منابع طبيعي بايد عالوه بر عوامل فني ،متوجه
انسان باشد كه خواهناخواه ،وجه فلسفي و ديني را دربرميگيرد .ولي براي صيانت از منابع
طبيعي ،از ديدگاه فلسفي ،ديني و بهويژه اخالقي ،كمتر سخن به ميان ميآيد .درحاليكه

بدون آموزش صحيح مباحث معنوي ،قرآني و اعتقادي ،در فراگيرترين  شكل فلسفي و

اخالقي آنها ،هرچه از تخريب منابع طبيعي و ضرورت صيانت و حفاظت از آنها سخن 

به ميان آيد ،راه بهجايي نخواهيم برد (عابدي سروستاني ،شاهولي و محقق داماد.)1386 ،

ازسويديگر يونسكو در سال  2000با انتشار كتاب جهانيسازي و محليگرايي

در آموزش عالي بر اين  نكته تأكيد دارد كه دانشگاهها بايد نظام آموزشي خود را
براساس گلدان حكمت كه بر سه  پايه دانش اصلي «ماوراءالطبيعه» و دو پايه ديگر
«دانش علمي ـ تحليلي» و «دانش اخالق و دين» است بنا نهند .اين  تنوع دانش نبض
پايداري است و باعث ميشود تا دانشآموختگان چنين  نظامهاي دانشگاهي كه

آموزشگران ،پژوهشگران و مسئوالن حوزههاي مختلف  خواهند بود ،بوم معرفتي

خود را بشناسند و با آن سازگار باشند؛ بنابراين  يونسكو ،آموزش همزمان دانشهاي
تحليلي ،ماوراءالطبيعه و دين و اخالق را بهنظامهاي آموزش عالي كشورها كه مسئوليت

تربيت كنشگران و كارشناسان عرصههاي گوناگون اجتماع را برعهده دارند ،توصيه

ميكند (شاهولي و شاهمراد.)1390 ،

پارادایم دینی (اسالمی) آموزش صیانت از منابع طبیعی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ239
ﺷﮑﻞ  .1روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻓﻌﻠﯽ و آﺗﯽ ﺑﺮاي ﭘﺎﯾﺪاري و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ

شكل  .1رويكردهاي فعلي و آتي براي پايداري و صيانت از منابع طبيعي
ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﺬﻫﺐ

اﻧﺴﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه رواﻧﯽ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درك ﻋﻤﯿﻖ دارد
آﯾﻨﺪه

اﻧﺴﺎنﻫﺎ داراي ﻧﻈﺮات ،ﻋﻘﺎﯾﺪ ،ارزشﻫﺎ و  ...ﻫﺴﺘﻨﺪ
در ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﺬﻫﺐ ،اﻧﺴﺎن در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دارد
ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ رﯾﺸﻪ در ﻣﺬﻫﺐ و ﻓﻠﺴﻔﻪ دارد
ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﭘﺎﯾﺪاري
ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ رﯾﺸﻪ در ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎي ﻓﻨﯽ و ﻋﻠﻤﯽ دارد

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ

ﺗﻌﺎدل اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ،در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دارد
ﺗﻌﺎدل اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي ﮐﻤﺘﺮ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ در ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ
ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻢ )ﻋﻤﻞﮔﺮاﯾﯽ(

مأخذ :شاهولي.1375 ،

مطالب باال ،بايد صيانت از منابع طبيعي با نگاه ديني (اسالمي) را مبنا قرار داد؛ زيرا
توجه
وﻟﯽ،به.1375
ﻣﺄﺧﺬ:باﺷﺎه

تحقيقات دانشمندان علوم ديني در جهان نيز نشان ميدهد همه اديان الهي ،به صيانت از منابع طبيعي

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﻤﻨﺪان
داد؛اززﯾﺮا
ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار
ﻧﮕﺎه دﯾﻨﯽ
(محمودﺑﺎﻻ ،ﺑﺎ
ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ
توجهﺗﻮﺟﻪ
ﺑﺎ
منابع طبيعي
صيانت
)اﺳﻼﻣﯽ(رارابراي
ترين توصيهها
ﻃﺒﯿﻌﯽو ﺑﺎكامل
ﻣﻨﺎﺑﻊ)1393
ﺻﯿﺎﻧﺖشاهازولي،
زاده،ﯾﺪ1387؛
دارند
ﺟ ﻪ دارﻧﺪ )ﻣﺤﻤﻮدزاده،
ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ در ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﻬﻤﻪ ادﯾﺎن اﻟﻬﯽ ،ﺑﻪ ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻮ ّ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫآرام،
(اسراري و
استفاده
ﺑﺮايمورد
آموزش
وﻟﯽ،مي
هستند كه
دارا
.)1387ﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺒﻌﯽ
ﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣ
قرار گيرنددارا ﻣﯽ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﺻﯿﺎﻧﺖ از
برايﻪﻫﺎ را
منبعي جامع ﺗﻮﺻﯿ
تواند( و ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ
1393
1387؛ ﺷﺎه
ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ )اﺳﺮاري و آرام.(1387 ،

ﻃﺒﯿﻌﯽ طبيعي
از منابع
صيانت
آموزش
.5.5فلسفه
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺻﯿﺎﻧﺖ از
ﻓﻠﺴﻔﻪ آﻣﻮزش
بهطور كلي ،فلسفه آموزش در هر حوزه از جمله منابع طبيعي ،داراي يك نظام خاص نيست.
10

بلكه از مطالعه و تجزيه و تحليل مشكالت ،مسائل و عاليق متناقض حاكم بر عرصههاي
منابع طبيعي سرچشمه ميگيرد .با توجه به فلسفه آموزش در جامعه ،معيارهاي روشن  و
مشخصكنندهاي براي تعيين  خطمشيهاي اساسي و انتخاب اهداف كلي و جزئي ،نظام
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آموزشي جامعه بهدست ميآيد؛ زيرا نتيجه كلي دارا بودن يك مبناي فلسفي روشن و اعتقاد

به اصول آن براي يك نهاد ،اين است كه از تلف شدن اوقات گرانبهاي عمر نسلهاي يك 
جامعه و منابع مادي و معنوي آنها ،جلوگيري بهعمل آورد .بنابراين ،فلسفه آموزش بهويژه در

اين مطالعه ،بايد روشن كند كه چرا در جوامع مختلف ،افراد براي اهداف متفاوت آموزش

ميبينند؟ هدف غايي از آموزش صيانت از منابع طبيعي چيست؟ آيا هدف غايي افراد از اين 
آموزش يكي است؟ آيا مخاطبان مختلف اين حوزه بايد آموزش يكسان ببينند؟ آيا آموزش

آنها بايد عمومي يا تخصصي باشد؟ آيا آموزش آنها بايد نظري يا عملي باشد؟ آيا آموزش
آنها بايد فني يا اعتقادي باشد؟ اما سؤال كليدي اين است كه چرا بايد از ظرفيت همه كنشگران
بهويژه كنشگران ديني براي آموزش صيانت از منابع طبيعي استفاده كرد؟ بهاينترتيب فلسفه

آموزش صيانت از منابع طبيعي با نگاه متعالي بايد ويژگيهاي زير را دارا باشد:
 -تلفيقي از مباني علمي و معرفتي باشد.

 اهداف غايي (مادي و معنوي) آموزش را بايد مشخص كند. -راه عملي ساختن اهداف آموزش را بايد نشان دهد.

بررسي جايگاه فلسفه در آموزش صيانت از منابع طبيعي در حال حاضر گوياي آن است
كه متأسفانه در آموزش صيانت از منابع طبيعي ،اصوالً به فلسفه آموزش كمتر توجه ميشود و

برنامههاي آموزشي عمدتاً با بينش صرف علمي طراحي و اجرا ميشوند و اگر فعاليت آموزشي
در اين زمينه با نگاهي فلسفي انجام گرفته باشد ،غالباً با فلسفه ايدئاليسم يا رئاليسم و نهايت امر
فلسفه پراگماتيسم بودهاند .اين در حالي است كه اين فلسفهها در امر آموزش ،به عامل انساني

نگاهي همهجانبه ندارند و نميتوانند به اهداف غايي انسان دست پيدا كنند .اما فلسفه اسالم
براي آموزش اين است كه انسانها بايد آگاه شوند تا به تكليف خود واقف شوند كه در غير

اين صورت در محدوده عقل و علم تجربي خود عمل خواهند كرد (حجازي .)1385 ،بنابراين 
مسئوالن و ذينفعان آموزش صيانت از منابع طبيعي به استناد مباحث يادشده ،موظفند براي

دستيابي به اهداف آموزشي تالش بيشتري كنند و نواقص خود را با بهكارگيري ظرفيت ساير

نهادهاي مرتبط با موضوع آموزش منابع طبيعي از جمله نهادهاي ديني برطرف كنند تا گروههاي
هدف و مخاطبان آنها ،همياران طبيعت شوند و صيانت از منابع طبيعي را بهعنوان تكليف بپذيرند.

پارادایم دینی (اسالمی) آموزش صیانت از منابع طبیعی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ241

 .6پارادايمهاي آموزش صيانت از منابع طبيعي
سطوح شناخت از واقعيتها سلسلهمراتبي دارد كه باالترين سطح آن شناخت فلسفي است.
شناخت پارادايمي ،پايينتر از شناخت فلسفي قرار دارد .اين دو سطح در طراحي برنامههاي
آموزشي مورد توجه قرار نميگيرند .درحاليكه رويكردهاي آموزشي بايد از سطوح الگوها و

نظريههاي علمي به سطوح پارادايمي و فلسفي ارتقا پيدا كنند .سطوح الگويي و نظريهاي و حتي
پارادايمي عموماً بر مكاتب عملگراي جزءنگر ،غيربومي و غيرمعرفتي مبتني بوده كه بهدليل

ناسازگاري با شرايط معرفتي كشورها ،پايداري را در عرصههاي منابع طبيعي اين كشور محقق
نكردهاند .بهعبارتديگر ،حداقل آنچه همه ملتها را همراستا و همزبان ميكند ،صرفاً علم،

جغرافيا ،اقتصاد و فرهنگ نيست؛ زيرا هريك از اين ويژگيها به ميزاني از تشدد برخوردارند.
از داليل ديگر ضرورت توجه به سطوح شناخت فلسفه و پارادايم اين است كه سطوح الگوها و
نظريهها جزءنگرند و تشدد بين آنها زياد است .ولي هرچه بهسمت سطوح باالتر شناختي يعني

شناخت پارادايمي و مكتبي/فلسفي حركت شود كلنگري و جامعيت در آنها بيشتر ميشود.

خوشبينانهترين وجه آن است كه در طراحي برنامههاي آموزشي يك تركيب متعادل از سطوح
الگوها ،نظريهها ،پارادايمها و مكتبها/فلسفهها مورد توجه قرار گيرد (ايمان.)28-35 :1387 ،

شكل  2سلسلهمراتب شناخت در توضيح واقعيت بحرانهاي منابع طبيعي را نشان ميدهد.
شكل  .2سلسلهمراتب شناخت در توضيح واقعيت بحرانهاي منابع طبيعي
فلسف ه(مکتب)
پارادایم
معرفت علمی از واقعیت (عام)
بحرانهای منابع طبیعی

معرفت علمی از واقعیت (خاص)
بحرانهای منابع طبیعی

مأخذ :ايمان.1387 ،

نظریه
مدل(الگو)
و اقعیت

معرفت فلسفی از واقعیت
بحرانهای منابع طبیعی

معرفت پارادایمی از واقعیت
بحرانهای منابع طبیعی
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همانطور كه اشاره شد از مهمترين سطوح شناخت واقعيتها از جمله واقعيت آموزش صيانت

از منابع طبيعي ،توجه به سطح شناخت پارادايم است .در مطالعه حاضر ،پارادايمهاي مكاتب متعدد

نسبت به مقوله آموزش صيانت از منابع طبيعي مورد بحث و بررسي قرار گرفتهاند .پارادايمهاي
مكاتب «اثباتگرا»« ،پسااثباتگرا»« ،انتقادگرا» و «ساختگرا» غالباً در آموزش صيانت از منابع

طبيعي رويكردي كالبد شكافانه دو زمانه از گذشته تا حال ارائه ميدهند .تالشهاي آنها بهدليل

توجه نداشتن به رابطه انسان با منابع طبيعي از يكسو و ماديگرايي آنها ازسويديگر كارساز نبوده
است .ازاينرو هرگونه تالش براي پيشگيري از تخريب اين منابع بايد از اصالح اين پارادايمها آغاز

شود .تمركز اصلي آموزش صيانت از منابع طبيعي ،در اين پارادايمها انتقال فناوريهاست و به انسان
توجه كمتري دارند .به همين دليل يك پارادايم منطبق با فطرت انسان و احكام الهي بايد ارائه داد كه
ماهيت فرارشتهاي داشته باشد و تبيينكننده رابطه مناسب انسان با طبيعت ،مبتنيبر ارزشهاي ديني

باشد .اين پارادايم طبق بوم فني و معرفتي كشور ،يك پارادايم ديني (اسالمي) خواهد بود (شاهولي

و ملكيان .)43-68 :1393 ،پارادايم ديني (اسالمي) سازگار با بوم فني و معرفتي كشور ،عالوه بر
انتقال فناوريهاي نوين ،نقشهاي ديگري همچون؛ تربيت انسان متعهد و متخصص ،توانمندسازي

و مهياسازي انسانها ،توجه به نهادهاي بومي ،سازمانهاي مردمنهاد ،تعاونيها ،توسعه فرهنگي،
آموزش مهارتها به جوامع محلي ،ارتقاي سطح دانش ،بينش و مهارت مردم و بهرهبرداران ،جلب

مشاركت مردم و نهادهاي دولتي در مديريت پايدار منابع طبيعي ،ارتقاي بهرهوري و اثربخشي را

مدنظر دارد و بهطور خالصه به هر دو «نمود» و «نهاد» انسان توجه ميكند (حسيني.)1380 ،

بهطور كلي در طراحي پارادايم ديني (اسالمي) آموزش صيانت از منابع طبيعي بايد به

پنج پرسش اساسي پاسخ داد:

 .1هستيشناسي منابع طبيعي از منظر پيدايش ،بهرهبرداري و معضالت موجود آنها

چگونه بايد باشد؟ (هستيشناسي)

 .2نگاه به انسان براي آموزش صيانت از منابع طبيعي بايد چگونه باشد؟ (انسانشناسي)

.3منابعطبيعيرا چگونهميتوانشناخت؟شناختشناسياين منابع چگونهبايدباشد؟(شناختشناسي)

 .4روشهاي مواجهه با پيامدهاي تخريب منابع طبيعي كدام است و چگونه بايد باشد؟ (روششناسي)

 .5چه ارزشهايي براي صيانت از منابع طبيعي ارجحيت دارند؟ بهعبارتديگر،

پارادایم دینی (اسالمی) آموزش صیانت از منابع طبیعی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ243

ارزشگذاري منابع طبيعي چگونه بايد باشد؟ (ارزششناسي)

پاسخ به سؤالهاي اجزاي پارادايم ديني (اسالمي) آموزش صيانت از منابع طبيعي را

ميتوان به شرح جدول  1مطرح كرد.

جدول  .1اجزاي پنجگانه پارادايم ديني (اسالمي) آموزش صيانت از منابع طبيعي
اجزاي پارادايم

پارادايم ديني (اسالمي)

هستيشناسي

منحصر نبودن هستي به طبيعت؛ نگاه به منابع طبيعي از وراي عينيت و قايل شدن معنويت براي
آن؛ ارتباط طولي بين بخش طبيعي و بخش ماوراء طبيعت؛ انسان اوج خلقت نظام هستي؛ وصل
انسان به ماوراءالطبيعه؛ توجه همزمان به انسان و طبيعت؛ تلقي عناصر طبيعت بهعنوان آيات الهي؛
غايتمند بودن هستي؛ تركيب عينيت و ذهنيت براي هستي؛ مراتب حيات دنيوي و اخروي انسان.

شناختشناسي

بهرهگيري توأمان از توصيفات تجربي حاصل از مشاهدهها و تأويل و تفسير آنان براساس شواهد ذهني
و اكتشافات دروني و دستورهاي شريعت؛ تعامل سه نوع پويايي افقي (صيانت از منابع طبيعي از منظر
تخصصهاي مقتضي) ،عمودي (صيانت از منابع طبيعي از فراسوي زمان حال) و مورب (صيانت از
منابع طبيعي با در نظر گرفتن شرايط محلي و بينالمللي)؛ شروع شناخت منابع طبيعي از طريق عينيات
و در ادامه با تأكيد بر تعامل عين و ذهن؛ رابطه انسان با منابع طبيعي تسخيري است نه قهري و قسري
كه متأثر از رابطه انسان با خالق آن است؛ توجه به بعد معنوي رابطه انسان با منابع طبيعي؛ انسان برخاسته
از طبيعت و همسو و همسنج با آن است؛ تعامل انسان با منابع طبيعي و خالق آنها.

روششناسي

تنوع در روششناسي بهدليل تنوع در شناختشناسي يعني حس ،تجربه ،شهود ،عقل و
وحي در آموزش صيانت از منابع طبيعي (تلفيق منابع شناخت علمي ،ديني و فلسفي)؛
بهرهگيري از اسباب ذهني) نظير گفتگو و تفسير(همراه با استدالل عقلي ،مكاشفه،
مباحثه ،تفسير و هرمنوتيك؛ بهرهگيري از ترغيب/اقناع /اجمال مبتنيبر مشاركت و
تشريكمساعي گروههاي ذينفع؛ توجه به گفتمان بهجاي نسخهپيچي؛ تغيير رويكرد
از مشاهدهگري بهسوي پرسشگري ،فرارشتهاي و كلنگر؛ تحليل و مقايسه دستاوردها
بهجاي تكيه صرف بر محاسبه نتايج و ارزشيابي آنها با معيارهاي سوگيرانه و يكجانبه.

انسانشناسي

توجه همزمان به نمود و نهاد انسان و طبيعت؛ انسان موجودي با هويت واحد و ثابت؛
توجه به ابعاد مادي و معنوي در امر آموزش انسان.

ارزششناسي

احترام به ارزش ذاتي منابع طبيعي و درنهايت جلب رضايت و خشنودي خالق آنها؛ توجه به
ارزشهاي علمي ،ديني و فرهنگي طبيعت؛ تأكيد بر ارزشهاي الهي؛ توجه به قرب الهي؛ وحدانيت
و اتفاقنظر پيرامون خواستهها و انتظارات همه انسانها؛ ارجحيت صيانت از منابع طبيعي تجديدشونده
مطابق با دستورات خالق هستي؛ بهرهبرداري از منابع طبيعي در راه رضايت خدا؛ انسان موجودي
اشرف در جهان مادي؛ پيروي از دستورات شرع مقدس براي اداره و رفتار با يكديگر و با طبيعت.

مأخذ :يافتههاي تحقيق.
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 .7جمعبندي ،نتيجهگيري و پيشنهادها
اكثر متفكران و فيلسوفان انسانشناس غربى و شرقى معاصر ،اين حقيقت را پذيرفتهاند

كه وضع بسيار وخيم كره زمين ما اگر معلول چند علت باشد ،قطعاً يكى از اساسيترين 

آنها تفكيك جدى ميان علوم و معنويات ،ارزشها و فرهنگ واالى آنهاست كه در

روزگارى نهچندان دور ،بهوسيله بعضى از سطحىنگران با وجد و شعف  فراوان براى

جوامع بشرى مطرح كردند .بحران زيستمحيطي كه در حال حاضر گريبانگير برخي
كشورهاست ،از بحران معنوي ،روحى و اخالقى در آنها سرچشمه ميگيرد .حاصل

آنكه ،آنچه تاكنون تحت عنوان پايدارى و صيانت از منابع طبيعي انجام گرفته ،چيزى
بيش از فعاليتهاي فنى در استفاده از منابع نبوده و دراينباره ،به اصول دينى و اسالمي
توجهى نشده است .اين توجه نكردن باعث اشكالهاي فراوان شده است كه درنهايت
به تخريب منابع طبيعي انجاميده است .تبيين اصول اساسى بهرهوري ،نظير قانون الضرر،
تعديل غرايز انسان به نحو صحيح از طريق تعيين پاداشهاي بزرگ و كيفرهاى سخت،

رعايت عدالت دروننسلى و بيننسلها ،توجه به خود انسان و ايجاد مسئوليت در او
نسبت به اعتقادها و ارزشها از جمله نقاط قوت ديدگاه دينى در استفاده از منابع طبيعت

است .سخن اين است كه زبان جديدى در حال تولد است كه ظرفيتها ،ضرورتها و
راهكارهاى خود را داراست .اين زبان جديد و راهكار نو در فلسفه ،دين و مذهب ريشه

دارد كه در آن بر شناخت انسانها تأكيد دارد؛ چراكه هرگونه تغيير و تحول از انسانها
بايد آغاز شود و بهطبع انسانها پايدارى را بهوجود ميآورند و پايههاي آن را مستحكم

ميكنند؛ ازاينرو ديدگاه جديد در پايدارى و صيانت از منابع طبيعي بايد عالوه بر
عوامل فنى ،متوجه انسان باشد كه خواهناخواه وجهى فلسفى و ديني را نيز دربرميگيرد.

با توجه به مباحث اين  مطالعه ،آموزش صيانت از منابع طبيعي ايدئال بايستي

مبتنيبر بوم معرفتي اسالم و با رويكرد ديني باشد .الگوي پيشنهادي آموزش صيانت
از منابع طبيعي با نگاه ديني و اسالمي براساس مؤلفههاي آن يعني هدف غايي،

گروههاي هدف ،محتواي آموزشي ،تمهيدات آموزشي و روشهاي آموزشي به

شرح شكل  3است.

پارادایم دینی (اسالمی) آموزش صیانت از منابع طبیعی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ245

هدف غايي :دليل وجودي هر نظام آموزشي تحقق هدفهاي آن نظام است .اگر
هدفها بهدرستي شفافسازي شوند ،ميتوان براساس آن ،استانداردهاي مشخصي

را براي ارزيابي عملكرد نظام آموزشي وضع كرد .باالترين  سطح آن ،هدف غايي
است كه براي آموزش صيانت منابع طبيعي ،بايد تحقق كمال انساني مدنظر باشد و

براي اين  منظور بايد اراده و اختيار انساني ،خودانگيختگي انساني ،آزادسازي انساني

و جنبههاي نرمافزاري ،جايگزين ابزارمداري انسان ،تجربهگرايي و رفتارگرايي محض
و جنبههاي سختافزاري شوند تا «رهايي و كمال انساني» ميسر شود .اين  غايت به

سازمان و آموزشگرانش ،براي آموزش با نگاه اسالمي و ديني رهنمودهايي ارائه

ميدهد .براي اين منظور ،آشنايي آموزشگران با بينشهاي فلسفي و نيز هستيشناختي،

انسانشناختي ،شناختشناختي ،روششناختي و ارزششناختي پارادايم ديني (اسالمي)
بايد مدنظر قرار گيرد.

گروههاي هدف :هر نهادي براي بقاي خود ناگزير است به نيازها و عاليق گروه هدف

خود توجه كند .منظور از گروه هدف از نظر آموزشي به افرادي اطالق ميشود كه به حضور

در دورههاي آموزشي اقدام ميكنند .در اكثر پارادايمها ،گروه هدف ،مجريان طرحها و
بهرهبرداران پيشرو منابع طبيعي هستند .ولي در پارادايم ديني (اسالمي) تحول در گروههاي
هدف و توجه به همه مخاطبان با اولويتبخشي به زنان ،جوانان و فقراي روستايي اهميت

بسياري دارد.

محتواي آموزشي :محتواي آموزشي متعارف نميتواند پاسخگوي مسائل منابع طبيعي حال

حاضر باشد .لذا محتواي آموزشي بايد در قالب برنامههاي سبز و با رويكرد ديني و اسالمي

تدوين  شوند .براي اين  منظور ،محتواي آموزشي بايد بر مسئوليتپذيري ،عدالتمحوري
و قناعت در گروههاي هدف و با محوريت دانش سهگانه ماوراءالطبيعه ،علمي/تحليلي و

اخالق ديني تهيه و به شكلهاي متنوع ارائه شوند .با انتخاب محتواي آموزشي مناسب

ميتوان اثربخشي و ثمربخشي بيشتري براي آموزش گروههاي هدف فراهم كرد.

تمهيدات آموزشي :در پارادايمهاي علمي از جمله اثباتگرا ،تمهيدات آموزشي

دربرگيرنده اشاعه و تنفيذ اطالعات و دانش فني در بين گروههاي هدف مدنظر است .ولي
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در پارادايم ديني (اسالمي) تمهيدات آموزشي بايد تلفيقي از توصيههاي فني و معنوي،
دوستداري طبيعت ،تعهد و بهرهبرداري پايدار از عرصههاي منابع طبيعي ،ارزشمداري ذاتي

منابع طبيعي و معتقدسازي به مالكيت مطلق خداوند باشد.

روشهاي آموزشي :آموزشگران منابع طبيعي براي تحقق كامل اهداف آموزشي بايد

دورههاي آموزشي بينرشتهاي و فرارشتهاي را گذرانده باشند و بهجاي تأكيد صرف بر
روشهاي نشر يكطرفه اطالعات ،روشهاي متنوع ،تعاملي ،مشاركتي ،مسئلهگشايي
گروهي و هرمنوتيك را مورد توجه قرار دهند.

شكل  .3الگوي پيشنهادي آموزش صيانت از منابع طبيعي با نگاه ديني و اسالمي
ﺷﮑﻞ  .3اﻟﮕﻮي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي آﻣﻮزش ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه دﯾﻨﯽ و اﺳﻼﻣﯽ

ﻫﺪف ﻏﺎﯾﯽ :ﻫﺪف ﻏﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع
آﻣﻮزش ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﮐﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اراده و ا ﺧﺘﯿﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ،
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،آزادﺳﺎزي اﻧﺴﺎﻧﯽ
و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻧﺮماﻓﺰاري ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
اﺑﺰارﻣﺪاري اﻧﺴﺎن ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮاﯾﯽ و
رﻓﺘﺎرﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺤﺾ و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي
ﺳﺨﺖاﻓﺰاري ﺷﻮﻧﺪ.

ﮔﺮوهﻫﺎي ﻫﺪف :در ﭘﺎراداﯾﻢ دﯾﻨﯽ
)اﺳﻼﻣﯽ( ﺗﺤﻮل در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﺪف و
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺎ
اوﻟﻮﯾﺖﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن و
ﻓﻘﺮاي روﺳﺘﺎﯾﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎري دارد.

ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزﺷﯽ :ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ
در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ و ﺑﺎ روﯾﮑﺮد دﯾﻨﯽ
و اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر،
ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮي،
ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻮري و ﻗﻨﺎﻋﺖ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﺪف
و ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ داﻧﺶ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻣﺎوراءاﻟﻄﺒﯿﻌﻪ،
ﻋﻠﻤﯽ/ﺗﺤﻠﯿﻠ ﯽ و اﺧﻼق دﯾﻨﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ
ﺷﮑﻞﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع اراﺋﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

اﻟﮕﻮي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي

آﻣﻮزش ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه دﯾﻨﯽ و
اﺳﻼﻣﯽ

ﺗﻤﻬﯿﺪات آﻣﻮزﺷﯽ :در ﭘﺎراداﯾﻢ دﯾﻨﯽ )اﺳﻼﻣﯽ(
ﺗﻤﻬﯿﺪات آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎي ﻓﻨﯽ و
ﻣﻌﻨﻮي ،دوﺳﺘﺪاري ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﺗﻌﻬﺪ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري
ﭘﺎﯾﺪار از ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ارزشﻣﺪاري
ذاﺗﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻌﺘﻘﺪﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.

تحقيق.
مأخذ :يافته
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ.
هايﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻣﺄﺧﺬ:

روشﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ :در ﭘﺎراداﯾﻢ دﯾﻨﯽ
)اﺳﻼﻣﯽ( ﺑﻪﺟﺎي ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺻﺮف ﺑﺮ روشﻫﺎي ﻧﺸﺮ
ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ اﻃﻼﻋﺎت از روشﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ،ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ،
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ،ﻣﺴﺌﻠﻪﮔﺸﺎﯾﯽ ﮔﺮوﻫﯽ و ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﯿﮏ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
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منابع و مآخذ
1.1قرآن كريم.
2.2ابدي ،بيژن (« .)1392شبيهسازي رفتار مصرف انرژي گلخانهداران استان همدان با تأكيد بر پارادايم متعالي»،
رساله دكتري ترويج و آموزش كشاورزي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز.

3.3اسراري ،الهام و مهرداد آرام (« .)1387نگاهي به محيط زيست از ديدگاه قرآن كريم» ،مجموعه مقاالت
بخش مقالهنويسي بيستوپنجمين  دوره مسابقات بينالمللي قرآن كريم ،جلد سوم ،مركز تحقيقات
دانشگاه امام صادق (ع).

4.4اشرف ،سيدعلي (« .)1369تعليم و تربيت :مفاهيم اسالمي و جامعه نوين» ،ترجمه بهرام محسنپور ،فصلنامه
تعليم و تربيت ،ش .4
5.5الخباز ،يوسف (« .)1385اين ساحره افسونگر! (اسالم ،مصرفگرايي و بحران زيستمحيطي)» ،ترجمه
آشتياني ،مجله سوره ،ش .26
6.6ايمان ،محمدتقي (« .)1387ارزيابي پارادايمي انسان بهعنوان عنصر اساسي در طراحي پارادايم الهي»،
فصلنامه حوزه و دانشگاه ،روششناسي علوم انساني ،سال چهاردهم ،ش .54
7.7بحراني ،عبدالعلي ( .)1393منابع طبيعي در كالم وحي ،انتشارات اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان فارس.
8.8بزي ،خدا رحم (« .)1381ايدئولوژي اسالمي و محيط زيست» ،مجله وقف ميراث جاويدان ،ش  39و .40
9.9جواديآملي ،عبداهلل ( .)1386اسالم و محيط زيست ،تهران ،انتشارات مركز نشر اسراء.
1010حاج مؤمني ،علياكبر (« .)1375دين و دنياي معاصر» ،نامه فرهنگ ،ش .23
1111حجازي ،يوسف ( .)1385چهار بنيان آموزش كشاورزي و منابع طبيعي ،چاپ اول ،انتشارات پونه.
1212حدادي ،محسن (« .)1387مباني اخالق زيستمحيطي در اديان» ،مجله اطالعات حكمت و معرفت ،ش .3
1313حسيني ،سيدمحمود (« .)1380جزوه جامعهشناسي توسعه روستايي» ،گروه ترويج و آموزش دانشكده
كشاورزي دانشگاه تهران.

1414حوزه نمايندگي وليفقيه سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور ( .)1395منابع طبيعي تجديدشونده
و آموزههاي ديني ،انتشارات سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور.
1515خاك ،عباس (« .)1388اسراف و بهرهبرداري بيرويه از منابع طبيعي» ،نشريه سبزينه ،سال چهارم ،ش .35

1616دفتر آموزش ،ترويج و مشاركتهاي مردمي سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور ( .)1393نقش

AK
ù
"
ê
F
#
#
سال  ،26شماره 97
248ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ B& / SÕ{#£Ý
و عملكرد آموزش در سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور ،انتشارات دفتر آموزش ،ترويج و
مشاركتهاي مردمي.

1717دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيتاله خامنهاي درباره محيط زيست (.)1395نهضت حفظ محيط زيست،
انتشارات انقالب اسالمي.
1818ديبايي ،شادي ،فريبا همتيان و فاطمه آرتا ( .)1387برنامه جامعه آموزش همگاني محيط زيست ،چاپ
اول ،انتشارات سازمان حفاظت محيط زيست.

1919رضوي ،سيدمسعود (« .)1389احتضار طبيعت (گفتگو با سيد حسين نصر)» ،مجله اطالعات حكمت و
معرفت ،سال پنجم ،ش .4
2020زاهدي ،محمدجواد (« .)1379نقش دين :گفتگوي توين بي وايكه دا» ،فصلنامه هفت آسمان ،ش .7
2121شاهولي ،منصور (« .)1375آيا كشاورزي پايدار ريشه در توصيههاي فني و /يا مذهب و فلسفه دارد»؟
مجموعه مقاالت اولين سمينار اقتصاد كشاورزي ايران ،جلد دوم ،دانشگاه سيستان و بلوچستان.
2222ـــــــــــ (« .)1393جزوه درسي بينشهاي فلسفي در آموزش» ،بخش ترويج  و آموزش كشاورزي،
دانشگاه شيراز.
2323شاهولي ،منصور ،قادر عربي و مسعود بيژني (« .)1382يادگيري دانش سهگانه» ،اصفهان ،انتشارات نصوح.
2424شاهولي ،منصور ،مرضيه كشاورز و ثميه غالمعليزاده (« .)1387تبيين بنيانهاي فلسفي الگوي ترويج 
كشاورزي تحت شرايط جهاني شدن» ،ماهنامه جهاد ،ش  283و .284
2525شاهولي ،منصور و عاطفه ملكيان (« .)1393طراحي الگوي ارتباطي و اطالعرساني بهمنظور توانمندسازي

زنان عضو صندوق اعتبارات خُ رد روستاي لپويي استان فارس با پارادايم توحيدمحور» ،فصلنامه روستا و
توسعه ،سال هفدهم ،ش.3
2626شاهولي ،منصور و ليال شاهمراد (« .)1390تبيين رويكرد متعاليه براي آموزش زيستمحيطي ايران ،»1404
همايش ملي آموزش در ايران  ،1404تهران ،لوح فشرده مقاالت ،كد مقاله.311
2727شاهولي ،منصور و محمد اميري اردكاني (« .)1392روششناسي پژوهش در دانش بومي كشاورزي»،
تهران ،انتشارات سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي.
2828عابدي سروستاني ،احمد ،منصور شاهولي و سيدمصطفي محقق داماد (« .)1386ماهيت و ديدگاههاي
اخالق زيستمحيطي با تأكيد بر ديدگاه اسالمي» ،فصلنامه اخالق در علوم و فناوري ،سال دوم ،ش  1و .2
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2929عابديسروستاني ،احمد و منصور شاهولي (« .)1388نقش ترويج  در ارتقاء اخالق زيستمحيطي
كشاورزان» ،فصلنامه اخالق در علوم و فناوري ،سال چهارم ،ش  1و .2

3030فتحي واجارگاه،كوروش و محسن  فرمهيني فراهاني ( .)1382دانش زيستمحيطي زنان براي توسعه
پايدار ،چاپ اول ،انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي.
3131فصيحي ،اماناهلل (« .)1389بررسي كارآمدي نظريه كاركردگرايي» ،مجله معرفت فرهنگي اجتماعي،
سال اول ،ش .2

3232قزل سفلو ،ابوطالب ،يازمراد كوسه غراوي و محمدرضا شهركي ( .)1393مقدمهاي بر شناخت منابع
طبيعي و آبخيزداري ،انتشارات اداره كل منابع طبيعي استان گلستان.
3333كاريزي ،محسن (« .)1387اديان و محيط زيست» ،مجله اطالعات معرفت و حكمت ،ش .3
3434لقمانپور ،مجيد ،علي اصغر قاسمي و وحيد جعفريان (« .)1393افق و چشمانداز ترويج و آموزش منابع

طبيعي و محيط زيست» ،مجموعه مقاالت همايش ملي چشم انداز توسعه پايدار روستايي در برنامه ششم
توسعه كشور ،دانشگاه تهران.
3535محقق داماد ،سيدمصطفي (« .)1390الهيات در محيط زيست (گزارشي از آرمانشهر عالمه اقبال
الهوري)» ،فصلنامه اخالق زيستمحيطي ،سال اول ،ش .1
3636محمدي ،مسلم (« .)1390ابعاد هويتيابي نظام اخالقي دين با تأكيد بر جنبههاي كاركردگرايي» ،فصلنامه
انديشه نوين ديني ،سال هفتم ،ش .27
3737محمودزاده ،احمد (« .)1387تحقق سند چشمانداز  20ساله» ،خبرگزاري فارس ،شماره ،8710020401
قابلدسترس در.www.farsnews.com/newstext :
3838مسعودنيا ،حسين (« .)1389جهانيشدن و اديان توحيدي :فرصتها و چالشها» ،پژوهش ،سال نوزدهم ،ش .55
3939مقدم ،سعيد و كريم خانمحمدي (« .)1390نقد و بررسي زمينههاي معرفتي و وجود نظريه كاركردگرايي
دوركيم» ،مجله معرفت فرهنگي اجتماعي ،سال دوم ،ش .3
4040ملكمحمدي ،ايرج (« .)1386جزوه درسي بينشهاي فلسفي در ترويج» ،دانشگاه تهران ،گروه ترويج و
آموزش كشاورزي.

4141نصر ،سيدحسن (« .)1387انسان و طبيعت ،بحران معنوي انسان متجدد» ،ترجمه احمدرضا جليلي ،نقد و
نظر ،سال چهارم ،ش  3و .4
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