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تبیینپیشرانهای الگویاسالمی-ایرانی

روششناسی

پیشرفت 
محیطزیست متعالی 

موردمطالعه:
منصورشاهولی  1


چکیده 
واژه "پیشرانها" گویای آن است که احتمال بیش از یک " پیشران" برای الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفتمیتوان متصوّر شد .حال،
این پرسش مطرح است که با کدام" پیشران"،الگوی پایه محیطزیست را باید پیش برد؟این مقاله با تفکّر"انتقادی"" ،منطقی" و
"فلسفی" ،پیشران این الگو ر برای محیط زیست اتبییننمود .برای این منظور،با طرح پرسشهای بنیادیانتقادی ،جنبههای سَلبی
رو یکردهای محیطزیست مشخّص شدند .با تفکّر منطقی،ضرورت همسوئی جنبههای ثبوتی این رویکردهابا بُ عد معنوی
محیطزیستتشریح گردیدند.باتفکّر فلسفی ،این سخن مالصدرای شیرازی" :متدلوژی اداره جهان را باید عرضه کرد" برای اداره
محیطزیست امروز بازخوانی شد.تحلیل نتایجنشان داد " عبودیت خداوند"،مناسبترینپیشران الگوی اسالمی -ایرانیمحیطزیست
متعالی است؛زیرابا سه امر "مکتوب"" ،محتوم" و "مختوم" وحیانی همسو است؛ یعنی انسان از راه محیطزیستِ متعالی به خداوند
میرسد  .2نیازهای اینپیشران با روش قیاسی،از بررسی وضعیت گذشته تا حال محیطزیستمشخص شدند؛روش استقرائی ،ضمن
ترسیم انتظارات محیطزیست متعالی ،چگونگی تعهّد به آنها را ترسیم کرده و همسوئی همافزایانه این نیازها با انتظارات
زیستمحیطی سازگار با بومی فنی و معرفتی کشور را مشخص ساخت.بنابراین ،روششناسی متعالی تبیین پیشرانهای الگوهای
پایه اسالمی -ایرانی پیشرفت ،با نقد وضع گذشته تا حال ،نیازهای فنی و فناورانه؛ و با فلسفیدن ،انتظارات معرفتیموضوع پژوهش را
برمیشمرد .سرانجام ،به طور منطقی این نیازها را همافزایانه با این انتظارات ،همسو میسازد.

محیطزیستمتعالی،تفکّر انتقادی ،منطقی،فلسفی .

واژگانکلیدی:عبودّیتخداوند،پیشران

 . 1استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیرازshahvali@shirazu.ac.ir ،



 .2الخلق الی لخلق بلحق.
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.1مقدمه 
بنابر رویکرد جهانی و اسناد باالدستی کشور ،راه برون رفت از معضالت محیطزیست ایران همانا تبیین رویکرد دینی است
که باید براساس بوم فنی و معرفتی کشور ،دستاندرکاران را به درک عمیق تر معضالت محیطزیست برای چگونگی
حفاظت آن راهبری نماید .همچنین طبق سند افق چشمانداز ایران ،1404برای "بهرهمندی از محیطزیست مطلوب" ،به
تهیه و تصویب برنامههای محیطزیست با هویّت اسالمی -انقالبی متناسب با سیاست ها ،اهداف و الزامات این سند باید
پرداخت تا الهام بخش جهان اسالم و تعامل سازنده و مؤثر در روابط بینالمللباشد .این کار با اتکاء بر منابع انسانی و
سرمایه اجتماعی ،باید باعث "همگرائی" و "همافزایی" پژوهش ،آموزش و تولید علم محیطزیست شود .لذا ،می توان آن را
یک میثاق اسالمی -ایرانی فرایند اسالمی شدن نهادهای آموزشی و پژوهشی برای پرداختن به محیطزیست کشور و تعامل
سازنده با جهان ،بویژه جهان اسالم ،تلّقی نمود .چنانچه بر مبنای وطیفهگرائیدینی برای حفظ محیطزیست اجماع به
عمل آید بهره برداران ،کارشناسان ،محققّان ،دانشآموختگان ،استادان ،مدیران و سیاستمداران دستاندرکارمحیطزیست با
تاکید بر وطیفهگرائی دینی برای حفظ آن باید پیشگام باشند .اجزای الگوی پایه اسالمی -ایرانی محیطزیستبه شرح زیر
است (شاهولی1396 ،الف):
مبانی" .گزارههای" ارزشمند پژوهش محیطزیست را همراستا با یک کل مقدّس (خداوند) باید بکار گرفت زیرا این
فرامین الهی است که نهایتا ارزش تلّقی میشوند .زیرا این نوع گزاره ها تا جائی که در نیروهای حاکم بر طبیعت اختالل
ایجاد نشود ،ارزشمندند.
آرمان.باید قداست طبیعت حفظ گرددتا آن واقعیت معنوی درونی را که در کُنه وجود انسان است به اویادآور شود.
لذا،بازیابی طبیعت،همان واقعیت قُدسی و احیای انسان خلیفهاهلل حافظ آن است که باید آرمان الگو محسوب شود.
افق.کلّیهی پژوهشهای زیستمحیطی باید بر این اجماع باشند که چگونگیغایت توحیدی آفرینش را برای کرهزمین
احیاء نمایند.
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رسالت .پژوهشگران محیطزیستعالوه بر بکارگیری روش پژوهش با قرآن ،از ویژگیهای شخصیتیمثل تعهد همزمان به
نظر و عمل؛ شجاعت و جسارت؛ رویکرد فرارشتهای؛ توحید عملی در شکل عدالت خواهی ،ظلم ستیزی ،بندگی ،سادگی و
جهادگریبرایافق مورد نظر این الگو ،برخوردار باشند.
تدابیر .این تدابیر باید شامل تبیین عینی -ذهنینظامندِ مبتنی بر اجزاء مشهود و غیر مشهود با رویکرد فرارشتهای؛ تعامل
حداکثری متخصصّان علوم تجربی و دینی (اسالم) برای پاسخگویی به نیازهای نسل حاضر و آینده؛ و برآوردن حکیمانه
انتظارات معنوی مورد نظر خالق هستی ،باشد.
.2هدف 
الگوی پایهاسالمی ایرانی پیشرفت محیطزیست،فرادست کلیه اسناد ملی مثل سند چشمانداز ایران  ،1404سیاستهای
کلی ابالغی مقام معظم رهبری و برنامههای توسعه پنجسالهکشوراست که طی 50سال آینده باید راهنمای این
اسنادباشد.ولی واژه "پیشرانها" گویای آن است که احتمال بیش از یک "پیشران" برای تحقق این الگوی پایه میتوان
متصوّر شد .هدف این مقاله پاسخ به این پرسش است که مناسبترین "پیشران" این الگو برای محیط زیست کدام است؟

.3روشمطالعه 
برای پاسخ به پرسش این مطالعه از سه تفکّر "انتفادی"" ،منطقی" و "فلسفی" استفاده گردید .تفکّر ،جریانی است که
طی آن ،فردمیکوشد مشکل را بشناسد و با تجارب پیشین ،برایاداره آن اقدامکند .همچنین ،تفکّر ،فرایند درک روابط
پدیدهها است که بر ادراک،تعقل/استنتاج وقضاوت داللت دارد (معینی.)1392 ،اهمیت این سه تفکّربـرای دسـتیابی
بـهاهداف متناسب با هر یک از این سه تفکر ،ناشی از آناست که اساساً انگار(ایده)بدون ادراکاتیکه مصالح الزامی فعالیت
فکـری است ،شـکل نمـیگیرد(شاهولی و ابدی .)1395 ،ویژگیهایفشرده این سه تفکّربرای تبیین پیشران الگوی پایه
اسالمی ایرانی محیطزیست در جدول  1آمدهوعبارتند از:


تعریف هر تفکّردر ردیف  1آمده است.



انتظاراتی که از بکارگیری هر تفکّروجود دارد در ردیف  2آمده است.



دالئل بکارگیری هرتفکّر برای تبیین پیشران در ردیف 3آورده شدهست.
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جنبههای مورد توجههر تفکّربرایتبیین پیشران در ردیف  4آمده است.



روششناسی هرتفکّر در ردیف  5مشخصشده است.

قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398

جدول  .1تحلیل و تبیین پیشران الگوی پایه اسالمی ایرانی محیط زیست با تفکّر سهگانه
انتقادی

منطقی

فلسفی

صحیح استدالل کردن و ایجاد استدالل
طرح پرسشهای مربوطه و نقد و بحث راه

صحیح را درنظر دارد.

تعریف

فناناپذیرترین حقیقت و طرح پرسشها و

تعریف

حلها بدون طرح جایگزین است.

در جستجوی کلی ترین ،ضروری ترین و

جستجوی پاسخ آنها
برای وجود است.

تعریف واضح پرسش و تعیین اثرات جانبی،
انتظارات

معرفی نظریهها و یکپارچهسازی اطالعات،
پردازش ،تشخی ص حقیقت و عقیده ،ایجاد

شناخت کلی واقعیتها ،تحصیل معیارهای
ارائه صمیمگیری فردی و جمعی.

تشخی ص حقایق از اوهام و اعتباری ات و
تصمیم پذیرش یا رد ایده ی ا نظر.

استنباط و نتیجهگیریاز آنها.
دالئل بکارگیری
جنبه های مورد توجه

ارائه پرسشهایی پیرامون دالیل مشکالت

ار ائه نحوه صحیح تفکّر هم در طرح

تخریب و ناپایداری محیط زیست

پرسشها و هم پیشران

توجه به ابعاد مختلف پایداری برای انتخاب

اا رائه نحوه صحیح تفکّر پیرامون نقطه طرح چرائی تفکّر در ابعاد مناسب ترین

مناسب ترین پیشران

روش

قیاسی

شروع انتخاب پیشران

استقرائی

اقتباس از :معزّی و شاهولی1397 ،


.یافتهها 

4
تحلیل نتایج تفکّر سهگانه به شرح زیر میباشد:

4

توجه به تمامی ابعاد پیشران الگوی پایه

پیشران

کلنگر
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1- 4تفکّرانتقادی 
نقد توسعه پایدار با تفکّر انتقادی توسط معزی و شاهولی ( )1397نشان میدهد که علمگرایی ،نگرش اتمیسم و
ارزشگذاری در جوامع مدرن ،به ماده اصالت میدهد و رفاه و امرار معاش انسانها هدف غاییتلّقی میگردد .بنابراینحقّی
برای انسان فراتر از گذشته بوجود آمد که تنها به خود بیندیشد و به دنبال صِرف رشد منافع اقتصادی خویش باشد .این
تشدید آنهمراه با آلودگیهای ناشی ازتکنولوژیبیتوجّه به مسائل و موضوعات دیگر ،موجب گردیدتا بحرانهای
محیطزیست بوجود آیند .آنچه که از ابتدا در تعاریف توسعه پایدار مشترک بود و کمیسیون جهانی محیطزیست و توسعه
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نیز به آن توجه داشت ،این است که توسعه پایدار کامال ناظر به عدالت بیننسلی و تابعی از فلسفه فکری و نحوه تفکّر
برنامهریزان و سیاستگذاران در باره توسعه پایدار است (جدول .)2
بنابراین ،تلّقی صاحبنظران توسعه پایدار از انسان همان تلّقی دوره رنسانس بود که طبیعت را به مثابه حقیقتی
خودجوش که تنها از ماده ملموس تشکیل شده است ،معرفی کرد؛ به طوری که تمامی جنبه های کیفی طبیعت نادیده
انگاشتهگردید  .حتّی حفظ طبیعت و نگهداری آن به این دلیل اهمیّ ت دارد که طبیعت صرفا بستر توسعه جوامع و
پیشرفت اقتصادی آنها و رشد علوم است.
شواهد حاکی از آن است که توسعه پایدار در مجامع علمی و تصمیمگیری جهانی ،به ویژه در کشورهای غربی،مورد بحث
و بررسیگسترده قرار گرفت و با وجود ای نکه مفهوم توسعه بازاندیشی شد ،ولی کماکان این جوامع ،توسعه پایدار را به
درستی عملیاتی نکردند و کماکانبا بحرانهای اجتماعی،زیستمحیطی و حتی اقتصادیدست و پنجه نرم میکنند .زیرا
شاخصهای پایداری ،بر توقف جریان تخریب محیطزیست و ناپایداری ،تاثیر کافی نداشت .بنابراین از دالیل بحرانهای
محیطزیست و ناپایداری ،توجه صِرف به جنبه مادی پایداری و غفلت از بُعد معنوی آن است که باعث بحرانهای
متعدّدمحیطزیست گردید .زمانی ،متفکّرانیمثل فرانسیسبیکن ،که علم را ابزار دستان انسان تصوّر میکردندتا با آن به
سعادتنائلشود ،سعادتی که مهمتری ن شاخص آن ،حَظّ وافر از زندگیدنیوی و کامجویی حداکثری است که با پیشرفتهای
شگرف علمی و فناورانه ،دنبال فراهم کردن زندگی بهشتی برای انسان در روی زمین بودند؛ تصوّر نمیکردند که با دستان
خود به تباهی زندگی خویش و دیگر موجودات دامن میزنند .به ای ن ترتیب ،انسان بارفتاری که برای سعادت و رفاه خود
2
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برگزید به سعادتیکه انتظار داشت نرسید؛ بلکهبا تهدیداتی روبهرو شد که تالش دارد آنها را با همان رویکرد
انسانگرایانه،عقلگرایانه و علمگرایانه بدون آشتی با معنویترفع کند که در ای ن راه نیز توفیق چندانی بهدست نیاورده
است.

جدول. 2نظراتاندیشمندانباتفکرفلسفی مختلف دربارهتوسعهپایدار 
فکر
اقتصادی

نظرات

اندیشمند

توسعه و رشد ی کس ان اس ت .ت داوم رش د اقتص ادی مه م اس ت .ب ه ف ر  ،اگ ر

رابرت سولو

بخشمهمی از منابع مح یط زیس ت در خ الل فعالی ته ای اقتص ادی تخری ب ش ود،
این موضوعخود به خ ود موج ب بح ران نیس ت مش روط ب ر ای ن ک ه درآم د از ای ن
من ابع ص رفپسان داز مل ی ش ود زی را ب رای پ شوهش و س رمایهگ ذاری،
ظرفیتایج ادمیش ود .ای ن ظرفی ت جدی د ج ایگزین ظرفی ت قبل ی م یگ ردد
بنابراین ،بهتداوم رشد درآمد بین نسلی لطمه ای وارد نمی شود.
توس عه ی پای دار مس تلزم فرآین د تغییرروندمص ر من ابع وه دایت

زاکس

س رمایهگ ذاریه ا ،ب ه س متگی ری توس عهتکنولو ی و تغیی رات نه ادی اس ت
که با نیازهای حال و آیندهسازگار باشند.
توسعه پایدار ،رشد پایدار بدون گسست یا کاهش تولید سرانه ،تولید ناخالص داخلی

دیوید پیرس

یا دیگر شاخصهای مورد قبول توسعه است.
اکولوژی

کلوب

افراطی

دانشگاه

رم

برای حفظ شرایط زیستی کرهزمین باید رشد اقتصادی و رشد جمعیت هر چه
زودترمتوقف شوند.

MIT
اکولوژی

پرمن

پایداری ،وضعیتی است که حداقل شرای ط ثبات اکوسیستمها و توانایی مقابله
اکوسیستم با شوکها را در طول زمان فراهم آورد.

معتدل
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تداوم توسعه پایدار به ظرفیت قابل تحمّل کره زمین بازمیگردد فارغ از آن که به
مفاهیم مثل نابرابری و عدالت اجتماعی توجه گردد.
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.2- 4تفکّرمنطقی 
منطق نظام خلقت،بیانگر آن است که این نظام به نحوی سامان یافتهکه طبیعت پناهگاه انسان و دیگر موجودات باشد؛
انسان را از آغاز ،در دامن جاداده و نیازهای اورا برآورده کرده است(عابدی سروستانی .) 1390 ،انسان نیازهای روزانهدارد
که برای رشد وادامه حیات باید آنها را برآوَرد .یعنی موجودیت او به اَعمالی وابستهاست که تأمین کننده نیازهای اوست.
پاسخگویی به این آن ،متأثر از ویژگیهای فیریولوژیک و روان شناختی او است که مستلزم برهمکنش انسان با محیط
پیرامون است (مشهدی و کشاورز.)1391 ،
ولی انسان ها گاهی برای تفاخر ،تکاثر و لَ هب و لَعِ ب ، ،نعمتهای طبیعت را بی حساب و کتاب پایمال و مانع بهرهمندی
مطلوب دیگر موجودات از آن می شوند (جوادی آملی .)1386 ،مثال،به آرامی سطوحکشت زراعیرا گستراند و مشکالت
جهانی ناشی از این کشتِ گسترده ،به طور چشمگیری افزایش یافت)2015

 (Olenjoro,که باعث کمبود آب،

جنگلزدایی ،فرسایش زمین و از دست رفتنزیستگاه خود ،یعنی طبیعتگردید  .طی دو قرن اخیر ،با اوجگیری توان
فنآوری ها ،تعادل زیست محیطی به زیان طبیعت برهم خورد به طوری که لطمات وارد بر آن اسفبار و بعضا غیر قابل
جبران گردید و در ربع آخر قرن بیستم از مرز فاجعه گذشت (شاهولی و کاوریزاده .)1378 ،به همین دلیل ،بحرانهای
زیستمحیطی ،چالش برانگیزترین مشکالت است که برای محو انسان و تمدّن بشری بر کره زمین ،رخدادهاند .قرن حاضر
شاهد مشکالتی است کهچیزی جز ایجاد یک جامعه حریص خواهان بهرهبرداری فراتر از حد معقول از طبیعت ،نیست
(.)Yadav and Bharati, 2007از اواخر قرن بیستم ،نگرانیهای زیستمحیطی آشکارتر گردیدکه نه تنها کشورهای
توسعه یافته ،بلکه برخی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته نیز با آنها مواجههاند.
مشکالت جهانی فوق ،نه تنها بر اقتصاد بلکه بر سالمت انسان نیز اثر گذارد ،زیرا بین تخریب محیطزیست و تهدید
سالمتانسان پیوندی نزدیک وجود دارد .رعایت بهداشت صرفا به رفتارهای بهداشتی محدود نیست؛ مثال آلودگیهای
محیطزیست به سالمت انسان ها و دیگر موجودات آسیب میزند و این وضعیت به یک معضل بینالمللی بدل شده به
طوری که نسبت به دهههای پیشین ،به دلیل رشد اقتصادی و توسعه سریع ،شدیدتر نیز شده است و در 50سال آینده به
شدت وخیمتر میشود )Saniotis, 2012؛ .)Tyagi et al., 2014
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بحرانهای زیست محیطی که در حال حاضر گریبانگیر اکثر کشورها است اساساً از یک بحران روحی و اخالقی منشأ
گرفتهاند (شاهولی و کاوریزاده .)1378 ،برخی متفکّران ،فیلسوفان و انسانشناسان عصر حاضر در شرق وغرب ،این
حقیقت را پذیرفته که وضعِ بسیار وخیم کره زمین اگر معلول چند علت باشد ،قطعا اصلی ترین آنها تفکیک جدّی علوم از
معنویات ،ارزش ها و فرهنگ واالی آنهاست (اصغری لفمجانی .)1378 ،نظریههای تبیینکننده عوامل علّی رفتار انسان ،به
تأثیر ارزشها و نگرش ها بر رفتار انسان ،اذعان دارند؛ زیرا ارزش های اخالقی و نگرش های منتج از آنها در رفتار انسان با
طبیعت ،در قالب چنین نظریه هایی قابل تبییناند به طوری که بهبود و اصالح چنین نظریه هایی با افزودن هنجارهای
اخالقی موثر بر نگرش ،پیشنهاد شده است .اعتقاد بر این است که آگاهی زیستمحیطی ،کلید رفع بسیاری از مشکالت
زیستمحیطی است (صالحی و امامقلی ) 1391 ،به طوری که بدون ارتقای آگاهی عمومی نسبت به حفظ طبیعت ،امیدی
به بهبود آن نمیتوان داشت (رمضانیقوام آبادی.)1391 ،
حال پرسش منطقی این است که در تعامل با محیطزیست ،به عنوان کانون توجه ،از کجا باید شروعکرد؟
یک راه پاسخ به این پرسش آن است که از توانائیهای فطری مغز انسان بهره گرفت .مغز انسان دارای توانائیهای متنوع
از جمله تشخیص کانون توجه و نقطه شروعتصمیمگیری است".ادواردو دبونو" روان شناس ،پزشک و نویسنده اهل کشور
مال ت در کتاب تفکر جانبی  ،10آن را تفکّری میداند که سعی دارد تا از زاویایغیرمعمولبه مسائل توجه کند و تصمیمگیری
را شروع نماید (دوبونو .)1364 ،ولی همگان به این توانائی فطری مغز توجه کافی ندارند و یا از آن برای حل مسائل به
شکل مطلوب بهره نمیبرند .برای درک بهتر این توانائی،دو داستان متعالی ،شاهد آورده میشود:
داستان اول .پدری با  17شتر و  3فرزند وصیت کرد شتران رامیان آنان طوری تقسیمکنید که
فرزندبزرگنصف؛کوچکتر،یکسوم؛وآخری بقیهشتران را به ارث بَرَند .فرزندان گفتند چگونه این  17شتر ر اتقسیم کنیم که
نفری از آنها کشته نشود؟ به ت است زد امام علیع رفیم .حضرت فرمود :رضایت میدهید که شترم را به آنها اضافه کنم،
آنگاه آنان را تقسیم بنمایم؟ گفتند بلی .پس از این کار ،به فرزند بزرگ 9 ،شتر؛ فرزند دوم  6شتر؛ و فرزند سوم 2 ،شتر
داد .یک شتر باقیماند که همان شترحضرت بود و به آغُل برگرداندند (کامرانیان.)1388 ،

10. Lateral Thinking
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در این داستان ،کانون توجه "÷" کردن  17شتر به نسبت یک دوم ،یک سوم و یک نهم است ولی بهترین نقطه شروع
تصمیمگیری "+" ،کردن یک شتر به  17شتر بود  .زیرا شروع تقسیم شتران ،مستلزم کُشتن حداقل یکی از آنها است که
عاقالنه و مورد رضایت وارثان شترها نبود.
ولی تصمیمات مبتالبه زندگی همیشه این چنین ساده نیستند و راه حل آنها نیازمند " تصمیم سازی" و سپس " تصمیم
گیری" است تا به نتیجه مطلوب رسید(شاهولی 1396 ،ب) .برای تشریح این نکته ،داستانزیر ،ارائه میشود.
داستان دوم .هنگام غذا خوردندو همسفر ،اولی 3 ،قرص نان و دومی5 ،قرص نان در سفره گذاردند .ابتدای خوردن ،به
فردی که از کنارشان گذر کرد تعارف کردند و هر سه مشغول خوردن قرصهای نان شدند .شخص رهگذر با اتمام غذا8 ،
درهم به آنان داد وگفت این به جای غذایی است که خوردم .دو هم سفر برای تقسیم درهمها بگو مگو کردند .اولی گفت:
این پول باید نصف شود .دومی گفت 5 :درهم برای من و  3درهم برای تو .ولی به توافق نرسیدند .برای قضاوت به حضور
امیرالمؤمنان علیع رسیدند و ماجرا ر ابازگو کردند .امام فرمود :نزاع درچنین موردی شایسته نیست و بهتراست با هم
توافق کنید .اولی گفت :جز به قضاوت حقّ و خالص راضی نمیشوم .امام فرمود :حال که چنین است 1 ،درهم مال تو (نفر
اول) و  7درهم مال هم سفرت (نفر دوم).
قبل از تقسیم درهمها بین دو همسفر ،حضرت "تصمیمسازی"کردند که شامل عملیات "جمع""،ضرب""،منها"و"تقسیم
به نسبت" بود و آنگاه برای تقسیم به نسبت  8درهم بین دو همسفر به شرح زیر "تصمیم" گرفتند.
 8=5+3قرص نان ،تعداد نانهای دو همسفر بود.
 9=3×3ثلثنان نفر اول
 15= 5×3ثلثنان نفر دوم
 24= 3×8ثلث نان نفراول و نان نفر دوم
 8=24÷3ثلث نان مصرف ی هر نفر (اول ،دوم و مهمان)
نفر اول  9- 8=1هشت ثلث نان خود را خورده و یک ثلث نان به مهمان داده.
نفر دوم 15- 8=7هشتثلث نان خود را خورده و هفت ثلث نان به مهمان داده
تقسیم به نسبت 8درهم مهمان1 :درهم نفر اول و  7درهم نفر دوم.
توزیع  1درهم به نفر اول و  7درهم به نفر دوم
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آنچه از توانائیفطری مغز انسان از داستانهای باال می توان استنباط کرد عبارتند از:


"کانون توجه" ،الزاما نقطهی مناسب تصمیمگیری نیست بلکه می توان تصمیمگیری را از دیگرنطقه "شروع"

کرد .به عبارت دیگر ،لزومی ندارد "کانون توجه" و "نطقه شروع" همواره برای تصمیمگیری بر هم منطبق باشند.


با عقل سلیم و منطقیِهم سو با عقل وحیانی بهتر می توان به حل مسائل پرداخت.



عقل وحیانی ،منطقِ تصمیمگیری را باال میبرد به طوری که نه تنها به رفع نیازها می توان پرداخت بلکه رضایت

خالق منطق را نیز جلب نمود؛ حتی امکان آیندهسازی را نیز بهتر و بیشتر فراهم آورد زیرادر دو داستان تقسیم "شتران"
و "درهمها" ،امیرمومنانع با منطقِ وحیانی و عدل الهی به نیازهای مراجعهکنندگان پاسخ داد.

حال،پرسش ایناست که پیشرانمنطقیحفظ محیطزیست کجاست؟
پاسخ آن است که معرفتشناسی محیطزیست متعالی ایجاب میکند تا تفکّر منطقی با سه امر"مکتوب"" ،محتوم" و
"مختوم" وحیانی همسو باشد.شرح این سه امر چنین است (همان):
خداوند در قرآن میفرماید" :و چون خانه [کعبه] را براى مردم ،محل اجتماع و [جاى] امنى قرار دادیم [و فرمودیم] در
مقام ابراهیم نمازگاهى براى خود اختیار کنید و به ابراهیم و اسماعیل فرمان دادیم که خانه مرا براى طوافکنندگان،
معتکّ فان و رکوع و سجودکنندگان ،پاکیزه کنید" (بقره . )25/بنابراین عمران و آبادی محیطزیست به دلیل "قداست" و
"امنیت" این "معبد" است؛ خداوند از مردم میخواهد تا "اقتصاد"" ،اجتماع" و "سیاست" خود را نیز بر این امر بنا
بگذارند  .لذا ،تحقّق محیط زیست متعالی شرایط امن و پاکی را برای این بازگشت انسان به خداوند فراهم میآورد تا به
عبادت او بپردازد.این امر الهی در قرآن "مکتوب" شده است.
خداونددر آیه  41سوره روم میفرماید " :به سبب آنچه دست هاى مردم فراهم آورده ،فساد در خشکى و دریا نمودار شده
استتا [سزاى] بعضى ازآنچه را که کردهاند به آنان بچشاند ،باشد که بازگردند"" .امر محتوم" در این آیه آن است که علّت
فاعلیِ فساد در خشکی و دریا رفتار انسان ها است ولی علتغایی ،قطعِ ارتباط انسان ها با خالق خویش است .به عبارت
دیگر؛ انسان ضمن لزوم نهی خود از فساد در محیطزیست ،کمالِ خویشتن را در بازگشت به خالقِ متعال باید دریابد
کهامری"محتوم" است.
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چنانچه انسان به خداوند بازنگرد و برای تحقّق محیط زیست متعالی اهتمام نورزد ،خداوند این امر را توسط انسان معصوم
غائب ،به سرانجام میرساند که اوّلین انتظار از حکومت او نیز تحقّق این امر است که در دعای عهد که توسط امام صادق

ع

نقل شده ،آمده است .از  35فراز این دعا 11 ،فراز آن شامل دادخواهیهای امام زمانعپس از ظهور ایشاناست که اولینِ
آنها "آباد کردن سرزمین های خدواند و احیاء کردن بندگان او" است .امام معصومعشهادت میدهند که قول خداوند مبنی
بر هدف غائی آبادسازی محیطزیست و احیای بندگان برای این منظور" ،عبودیت خداوند" است و این یکامر"مختوم"
است.

.3- 4تفکّرفلسفی 
مباحث بحران محیطزیست ،غالبا جنبه های سلبی (نبایدها) وثبوتی (بایدها) یا طرح همزمان این دو را به استناد علوم
اسالمی در پیشگیری از آن ،دربر میگیرد  .به عبارت دیگر ،این متون غالبا از "چیستی" و "چرائی" و "بایدها" و
"نبایدها" در این باره سخن میگویند ولی از "چگونگی" اداره آن برای عموم یا فرهیختگان جامعه و با زبان و واژگان
مقبول و متناسب با هریک از آنها ،کمتر سخن به میان میآورند.
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منظور از "چگونگی" اداره بحران محیطزیست ،بازخوانی این سخن فیلسوف متاله ،مالصدرا شیرازی برای جهان امروز
است که میگوید "متدلوژی اداره جهان را باید عرضه کرد" (بیدهندی .)1393 ،بررسی هادر این راستا نشان داد متدلوژی
اداره این بحرانها ،آن هم از منظر فلسفی ،بویژه فلسفه متعالیه مورد توجه کافینبوده است (شاهولی1396 ،ب).
گرچه با فقه ،کالم و شریعت اسالمی میتوان "چیستی" محیطزیست و "چرائی" حفظ آن را ارائه کرد ،ولی ارائه
نظامند "چگونگی" تحقّق محیطزیست متعالی ،با فلسفه "متاله" امکان پذیرتر است ،زیرا فلسفه با طرح موضوع طبیعت
آغاز میگردد؛ به عبارت دیگر طبیعت ،موضوعی است که سرآغاز مباحث فلسفی است (داوری اردکانی.)1394 ،
هم چنین ،فلسفه باید کمک کند تا زندگی را ساخت و بیشترین رفاه را از آن بهدست آورد؛ باید بتوان با دانش مجّ هز به
رو ش فلسفی ،از زبان صامت طبیعت ،رفاه را تعریف کرد .به همین دلیل ،از موضوعات حیاتی جهان امروز توجه به
محیطزیست است ،متفکّران باید به ناچار درباره آن بیندیشند و ساحت فلسفه است که می تواند موجودیت انسان و
محیطزیست آینده را تعیین کند (بهشتی .)1394 ،ولی با تفکّری غایتاندیش ،که طبیعت را تصدیق نماید ،زیرا الزمه
تصدیق طبیعت ،اعتقاد به غایت است که مقابل تفکّر مکانیکی است (داوری اردکانی.)1394 ،
برای تدوین متدلوژی اداره جهان ،میتوان از امیدی ( )1396اقتباس کرد که میگوید برای بهرهمندی از یک زمان حال
پویا ،می باید از گذشته خود یک تجسّم زنده به عمل آورد و با ساختن تصویر آیندهی آن ،سهم بیشتری داشت (شکل .)2
برای تحقّق محیطزیست متعالی براساس الگوی پایهمحیطزیست که مشخصات آن در مقدمه آمد ،وضعیت حال حاضر
محیطزیست را شناسائی و با پشتوانه مکتب اسالم از محیطزیس ت متعالی یک تجسّم زنده به عمل آورد و برای داشتن
بیشترین سهم ،برای تحقّق آن ،مهیّا گردید (شاهولی 1396 ،ب) .برای این منظورروش شناسی سفر چهارم اسفار مالصدرا
بافلسفه/حکمت اسالمی ،نگاه /پارادایممتعالیه پژوهشی و نظریهی علمی هم سوئی عقل منطقی با عقل وحیانی ،به ساختن
تصویر آینده محیطزیست متعالی پرداخت .این نظام ،درصدّد اداره محیطزیست برای سیرِالیاهلل انسانها است.

شکل. 1الگویپایهتحقّق محیط زیستمتعالی.اقتباساز:امیدی .1396،
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روششناسی تبیینپیشران 
.5تحلیل 
همانطور که در مقدمه آمد اهمیت سه تفکّر انتقادی ،منطقی و فلسفیبرای تبیین پیشران الگوی پایه محیطزیست از
آنجا ناشی میشود که ادراکات ،مصالح تفکّرندکه به شکلگیری انگار)ایده(میانجامد .به همین دلیل تفکّرات میتوانند
جنبههای ثبوتی ،سلبییا هر دو را درنظر گیرند .معزی و شاهولی ( )1397برایتبیی ن جایگاه معنویت در چالشهایمحیط -
زیست،به بازخوانیایدهها ورویکردهای توسعه پایدار با تفکّرانتقادی ،منطقی و فلسفی پرداختند و حنبه های ثبوتی و سلبی
این سهتفکّر را به شرح جدول  3مشخص نمودند.

13

هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانیپیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاهو الزامات تح

قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398

سهگانه 
.جنبه هایثبوتیوسلبیرویکردهایتوسعهپایدارباتفکّر 

جدول3
انتقادی 

تفکّر 


ارائ



پیرام
تخ





ثبوتی 

منطقی 

فلسفی 

ا

ارائ ه راه ص حیحتفکّر ه م در

پاسخ به نیازهای آن ی و آتی در راس تای

وندالی

ل

ط رح پرس شه ای م ر تب ط ب ا

رضایت الهی.

ریبمحیط زیس

تو

پایداری و هم طرح پاس خ ب ه

پرورش نق د و تص میمگی ری ه م زم ان

ه پرس

شه

ناپایداری

آنها

مس

نقد مشکالت ناشی از ابع اد

اعتق اد ب ه هم اهنگی اج زای

معنویمحیط زیست پایدار.

اجتم اعی و اقتص اد خ رد

عالم

پذیرش نقش انسان خلیفهاهلل بر زمین

ناپایداریو تصمیمگیری برای

معرفت همراه با معنویت

تقویت باورهای اعتقادی و مذهبی

حل آنها

ائل اقتص

ادی ،اجتم

اعی و

ارزش قائل شدن ب رای من ابع طبیع ی و
زیستیبا پی روی از دس تورات اله ی ،خ دا
محوری
توجه به جنبۀ قدسی طبیعت
حفظ پیوند طبیعتبا نظامالهی
اعتقاد به هماهنگی اجزای عالم
معرفت همراه با معنویت



در اث ر دای ره تن

تجرب ه

ارائ ه راه ص حیحتفکّر ابع اد



گرایی تعام ل ب ا طبی ع ت و

پایداری ولی ب ا نگ اه م ادی و

محیط زیست ،سلطه گرایانه،

رویکردی جزءنگر


سلبی 

نف ع طلبان ه ،اب زاری و
ی کجانب ه اس ت ،در ای ن
صورت انسان خود را مح ق
م یدان د ت ا از طبی ع ت
به رهب رداری کن د ب دون
این که در مقابل آن وظیفه و
مسئولیت احساس نماید.
ج دایی پای داری از عل وم
قدسی و معنوی

اقتباس از :معزّی و شاهولی .1397 ،
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جنبه های ثبوتی تفکّر انتقادی پرسش های زیر را برای تبیین پیشران الگوی پایه محیطزیست متعالی ،میتوان مطرح
نمود:


چرا پس از رُنُسانس و شکلگیری مُدرنیسم ،غایت علم و فناوریهای جدید ،به تصرّف انسان بر طبیعت،

تسخیرآن و نهایتا ،سلطه انسانها بر آن سوق پیدا کرد؟


چرا این درک که با علم و فناوری می توان شناخت بیشتر و بهتری از طبیعت به دست آورد ،نادرست است؟



جرا دانش تجربی برای شناخت و درک طبیعتکافی نیست؟



چرا فرضِ"علم ،درمانگر همه دردها است" منسوخ است؟



چرامیگویند علم ،بی طرف استو صرفا یک وسیلهاست؟



چرا نگاه صرفِ فنی و مادی ،پاسخگوی مسائل پیشرو توسعه و پایداری،نیست؟

با رعایت جنبه های ثبوتی تفکّر منطقی می توان به سواالت فوق پاسخ داد:


آنچه در چارچوب حِکمی قابل تعریفاست همافزایی انسان با طبیعتمیباشد.



معرفت علمیکه حاصل تحقیق علمی است با ویژگی آزمون پذیری واقعیات تجربینتوانسته پاسخگوی مسائل

پیش رو توسعه پایدار باشد.


افق بلندمدت پایداری ،نیازمند چشماندازی وسیع و فراتر از مسائل محض فنی است.



درک الهی از واقعیت و وجود در انحصار امور مادی نیست ،زیرا بخشی از واقعیت وجود نه تمام آنا ست .چنین

درکی ،به واقعیات غیر مادی ،نامحسوس و مجرد از زمان ،مکان و حرکت ،به واقعیت ثابت و جاودانه ایمان دارد؛ پس
مکتب مادی ،مکتبی انحصارگراست و مکتب الهی ضد انحصار.


با رعایت جنبههای ثبوتی تفکّر فلسفی می توان گفت که متفکّران اسالمی علّل بحرانهای محیطزیست و ناپایداریناشی از
آنها مثل بحرانهای ذهنی و معنوی انسان؛ حاکم شدن فرهنگ صنعتی بر فرهنگ سنتی؛ حاکمیت مبانی فلسفی مدرن؛
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گسترش ارزشهای مادیگرایانه؛ توجه نداشت ن به ارزشهای روحانی و اهداف معنوی؛ سلطه بر طبیعت ،جدایی علم از امور
قُدسی؛ بیایمانی ،منفعت طلبی ،اسراف و اتراف،میدانند .جایگاه محیطزیست،در فلسفه اسالمی در جدول  4آمده است.

جدول . 4جایگاهمحیطزیستدرفلسفهونزدبرخیفیلسوفان اسالمی 
فیلسوف
ابوعلی سینا

ویژگی
طبیعت قلمروز واقعیتی است ک ه ب رای ه د و اای ت خ ا

خل ق ش ده و همهپدی دهه ای

آن معن ی دارا و حکم ت خ الق آن در آنه ا هویداس ت .اای ت طبی ع ت ،تحق ق نظ ام احس ن
است.
ابوریحان بیرونی

جهان ح اد اس ت و ع الم از ع دم بوج ود آم د .چ ون فک ر بش ری هیچگ اه جانش ینحکمت
الهی نم ی ش ود بن ابراین ،درک نظ ام طبیع ت ب ا ص ر فک ر بش ر میسّ ر نیس ت.انس ان ب ا
اراده الهی به هماهنگی طبیعت پیمیبرد.

اخوان الصفا

عالَم ،عظیم و ه د معین دارد .حقیق ت واح د دارد و اج زای آن ب ه ه م پیوس تهان د .ازلح ا
وجود و بقا ،محتاج و تابع مبدأ ع الم اس ت .ه مچن ان ک ه روح انس ان ب ر ب دن او تس لطدارد
عالم جسمانی و طبیعی نیز تحت اراده عالم علوی است.

مالصدرا

طبیعت همواره میل به تعالی ،کمال و باری تعالی دارد .براین اساس در ذات عالم عشقِ به کمال
نهفته است .در مواجهه با طبیعت و محیط زیست انسان ،مسئول است و آن هم مسئولیتی دینی.
اصال در مواجهه با طبیعت میل و منفعت طلبی جایگاهی ندارد .جهان و انسان موجودات
اایتمندند که آسیب به هر جزء طبیعت ،آسیب به کل جهان محسوب میشود.

منبع :معزّی و شاهولی.1397 ،

.نتیجهگیری وپیشنهاد 

6
کلید رشد و ترقی کشورها ،در پژوهش های دقیقی است که انجام میدهند و ضرورت این نوع پژوهش ،کشف دانش نو
پیرامون حقایق است تا از نادانیها و سرگردانیها بکاهد (نادری و سیفنراقی .) 1364 ،طبق این تعریف ،پژوهش ،همانا
یادگیری نحوه ا نجام بهتر کارها با هدف کسب موفقیّ ت تلقی میشود(.)Shahvali, 2006به عبارت دیگر ،فرآیند تولید علم
همانا فرآیند انجام پژوهش است که با تنظیم دقیق پرسش و یافتن پاسخ آن همراه است .بنابراین علم ،صرفا به فیزیک،
شیمی یا فضانوردی محدود نمیشود؛ یا علم ،فقط برای خلق فناوری نیست؛ بلکه به معنای چگونگی بهکارگیری
پرسشهای خاص برای فهم و یادگیری درباره طبیعت ،جوامع ،انسان ها و هر پدیده /موضوعی است(Graziano and .
16
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)Raulin, 1989اصوال،فرآیند پژوهش نیز با طرح پرسش برای یافتن پاسخ آغاز میگردد .این پرسشها ،فرد را برای
دریافت پاسخکمک میکند و هم چنین او را برای یادگیری یاری میرساند تا از انحراف او پیشگیری شود .بنابراین ،برای
اداره آشفتگی ناشی از چالشها ،انجام پژوهش اجتنابناپذیر است.ی ادآوری این نکته نیز ضروری است که رو آوردن
روزافزون به روشهای نوین پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی ،صرفاً بهمنظور افزایش توان فهم و یادگیری است و این
ضرورت در عصر حاضر که با تخریب محیطزیست همراه است ،از هر زمان بیشتر است ( .) Shahvali, 1994بهعبارت دیگر،
چگونگی تبیین ،فهم و یادگیری بهتر و بیشتر،به دلیل تفاوت روشهای پیشی نوجدید پژوهش است.بنابر نظر عسکری
خانقاه ( )1375استفاده از فنون ،روشها و شاخص های پژوهشی ،به درجه و اندازه توان شناخت ما از موضوع مورد
پژوهش بستگی دارد .ایشان روش های ژرفانگر را روشهایی میداند که شناخت پژوهشگر را از محیط پیرامون
ارتقاءبخشد .لذا با ژرف نگری در پژوهش باید کنجکاو شد که محقّق را به گشودن رمز و راز موضوع یا پدیدههای پژوهش،
بهتر و بیشتر راهنمایی کند ).) Shahvali, 2006

راسل ( )Russel, 1993نیز برای علومی نظیر "جامعه شناسی محیطزیست" تعریف مشابهی ارائه میدهد .از نظر وی این
علوم ،مهارت های الزم را برای یادگیری چگونگی زندگی در طبیعت برای دورهای طوالنی تر فراهم میآورد .وی در تبیین
بهتراین مهم درباره واژههای اجتماع

11

و محیط 12چنین میگوید:واژه اول،گویای آن است که مردم به پدیدهها معنا

میبخشندکه این معناها وجود خارجی ندارند و در طبیعت موجود نیستند ،بلکه ذهنیو ساخته میشوند.واژه دوم،در
برگیرنده جمع موجودات زنده و غیرزنده است و چگونگی رفتار با آنها ،براساس معنای ی است که به آنها میدهیم .این
ذهنیتها دربرگیرنده یادگیری نحوه بهکارگیری علوم و فناوری در طبیعت ،با توجه به ارزش های انسانی است که نوع
مسئولیت انسان را در مقابل طبیعت ترسیم میکنند .از این ذهنیتها ،با نظامهای معنائینیز یاد میشود (ایمان.)1386 ،
این ذهنیّت برخاسته از نوع ارتباط و سخن گفتن با طبیعت و دیگران وهمچنین نوع طرز تفکّر فرد نسبت به محیط
پیرامون را نشان میدهد  .بنابراین ،هر اندازه یادگیری محقّق پیرامون "چگونگی" ظهور پدیده هاو فرآیندهای موجود در
محیط بیشتر باشد ،بهتر می تواند با آن ها ارتباط برقرار نماید ،آنها را هدایت کند و وضعیت آتی آنها را ترسیمو برای
تحقّق و یا پیشگیری از وقوع آنها ،تالش نماید.
11

. Social
. Environment

12
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حال این پرسش مطرح است که صِرفِ یادگیری از وضعیت موجود ،کفایت میکند؟ یعنی ،آیا کسب یک درک نقادانه،
برای بهبود وضعیت موجود کافی است؟ یا کسب معرفت شناسانه از آن نیز ضروری است؟ بنا برنظر قانعبصیری()1374
ضمن بررسی عقالئی ،کسب معرفت نیز الزم است .ایشان در تبیین دالئل خود اظهار میدارند که بهکارگیری عقالنیّت ،به
معنای نگاه به گذشته است در حالی که بهکارگیر ی معرفت در پژوهش به معنای نگاه به آینده است .به بیان دیگر ،عقل
براساس بررسی نقادانه ،یافته های ناشی از آنچه رااز گذشته تا حال واقع شده ،تعریف میکند؛ در حالی که معرفت،
براساس تفسیر و تأویل فرآیندها ،به ترسیم مسیر از حال تا آینده میپردازد .یعنییک "عقالنیّت" در پژوهش یا انجام یک
پژوهش عقالی ی ،برای پاسخگوییبه نیازهایی است که در گذشته و یا حداکثر زمان حال ریشه دارند .در صورتیکه استفاده
از معرفت در پژوهش ،پاسخگویی به انتظارات و آرزوهایی است که از زمان حال تا آینده تحققیافته و یا تالش میشود تا
تحقق یابند.
با توجه به مباحث فوق ،یک "پژوهش متعادل" با "بررسی عقالیی گذشته تا حال" و "نگاه معرفتآمیز به انتظارات
آینده" انجام میگیرد .هم چنین ،ایجاد تغییر در شرایط حال ،نیازمند پژوهش سه زمانه (گذشته ،حال ،آینده) است و
نمی توان صرفاً به پژوهش دو زم انه (گذشته و حال) اکتفا نمود؛ زیرا یک پژوهش دوزمانه ،از قیاس استفاده میکند ،یعنی
با نقد وضعیّت گذشته تا حال پدیدههای مورد پژوهشو براساس یافتههای آن برای آینده رهنمود میدهد .در حالی که
پژوهش سه زمانه ،با بررسی همزمان گذشته ،حال و آیندهو با روشهای قیاس و استقراء انجام میگیرد (همان) .لذا،
پژوهش سه زمانه بستری مناسبتریرا برای برنامهیزی بهمنظور تحقق انتظارات پژوهشهای محیطزیستمتعالیفراهم
میآورد(.) Shahvali, 2006
بنابراین روششناسی تبیین پیشرانهای الگوی پایه محیطزیست متعالی ،پژوهشی است سه زمانه که با بررسی نقادانه
وضعیت گذشته تا حال محیطزیست،به طرح پرسشهای بنیادی وضعیت حال محیطزیست میپردازد و ضمن طرح
نارسائیهای ناشی از مکتبها ،پارادایمها ،نظریهها و الگوهای رایج دربارهمحیطزیست،نیازهای فنی زیستمحیطی را
تحلیل می کند؛ ولی انتظارات پیشرو را با تفکّر فلسفیو مبتنی بر بوم معرفتی مطرح میسازد .آنگاه با تفکّر منطقی؛ لزوم
همسوئی نیازها با انتطارات متعالی زیستمحیطی را تحلیل میکند .بنابراین:
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روش شناسی متعالی تبیین پیشران های الگوهای پایه اسالمی –ایرانی پیشرفت ،با نقد وضع گذتشه تا حال موضوع
پژوهش ،نیازهارا و با فلسفیدن ،انتظارات آن را برمی شمرد .سرانجام ،به طور منطقی این نیازها را همافزایانه با انتظارات
پیشرو ،همسو می سازد.
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