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چکیده
محیطزیست و مشکالتش زنـدگی انسـان را تهدیـد مـیکنـد؛ ازایـنرو تربیـت زیسـتمحیطی از
موضوعات مهم دوران معاصر است .تربیت زیستمحیطی رشـد و پـرورد دانشهـا ،گرایشهـا و
رفتارهای الزم برای حفظ و آبادانی محیطزیست است .هدف این تحقیق ،بررسـی مبـانی و اهـداف
تربیت زیستمحیطی با تأکید بر نظریات آیت لالجوادی آملی است .در ایـن مقالـه عالوهبـر تـدوین
مبانی و هدف کلی تربیت زیستمحیطی (تربیت انسان مؤمن ِ
صالح هماهنگ با محیطزیست) ،شش
هدف واسطهای استخراج کردهایم :پرورد نگرد توحیدی به جهان هسـتی و محیطزیسـت؛ آشـنا
کردن متربی با فلسفۀ آفرینش جهان هستی و نسـبت خـود و محیطزیسـت؛ آشـنا کـردن متربـی بـا
وظایف خود درقبال محیطزیست؛ پرورد احساس دوستی و مسئولیت الهی درقبـال محیطزیسـت؛
پرورد احساس همدلی و تکلیف درقبال اعضای جامعـه و نسـلهای آتـی؛ پـرورد مهارتهـای
ضروری برای آبادانی محیطزیست و بهرهگیـری درسـت از آن .سـسس مصـادیق ایـن اهـداف را بـا
جزئیات بیشتری بررسی کردهایم.
کلیدواژهها :محیطزیست ،تربیـت زیسـتمحیطی ،مبـانی تربیـت زیسـتمحیطی ،اهـداف تربیـت
زیستمحیطی ،آیت لالجوادی آملی ،اسالم.
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مقدمه

خسارتها و صدمههای محیطزیست ،زنگهای خطـر را بـرای انسـان معاصـر بهصـدا
درآورده است .استفادۀ بیرویه از منابع آب ،خاك ،گیاهان و شکار بیرویۀ برخـی حیوانـات
موجب نابودی بخشهای زیادی از منابع آب و خاك و برخی گونـههای حیـوانی و گیـاهی
شده است .نتیجۀ این استفادۀ بیرویه ،تخریب و نابودی جنگلها و مزارع ،نشست دشـتها،
بیابانزایی و دیگر مشکالت زیستمحیطی است .پیشرفت صنعتی و دسترسی آسان به منابع
طبیعی نیز به این روند سرعت بخشیده است.
با ملموستر شدن خطرها و مصیبتهای زیستمحیطی ،افراد و تشکلهای مختلفـی در
سطوح محلی ،منطقهای و بینالمللی شروع به فعالیت کردهاند .حاصل این تالدها در سطح
بینالمللی ،چندین سند و اعالمیۀ مهم است که میتوان به «اعالمیۀ زمـین» در سـال  ۱۰۷۱در
ریودوژانیرو« ،معاهدة کاهش گازهای گلخانهای کیوتو» و «معاهدة حفـظ تنـوع زیسـتی در
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آیت لال جوادی آملی از اندیشـمندان مسـلمان معاصـر ،بـه دغدغـی زیسـتمحیطی انسـان

۶

معاصر توجه و آن را از دیدگاه اسالمی بررسی کرده اسـت .در ایـن مقالـه میکوشـیم مبـانی و

بهار سال  »۱۷۷۰اشاره کرد (عابدی سروستانی و دیگران.)۱1 :۱۹۳۱ ،
اما این اعالمیهها و معاهدات بهتنهایی نمیتوانند سدی دربرابر روند روبهرشـد تخریـب
محیطزیست انسان باشند .آنچه بیش از همه میتواند مؤثر باشد ،تغییر بینش مردم اسـت کـه
منجر به تغییر رفتار آنها با محیطزیست میشود؛ یعنی به تعلیم و تربیت ویژهای نیاز اسـت؛
تعل ـیم و تربیت ـی کــه آگاهیهــا و بینشهــا ،گرایشهــا و نگردهــا و رفتارهــای مطلــوب
زیستمحیطی را در مردم پرورد دهد.

اهداف تربیت زیستمحیطی را با تأکید بر نظریات معظمله بررسی کنیم؛ اما پـیش از پـرداختن
به مبانی و اهداف ،الزم است مفهوم محیطزیست و تربیت زیستمحیطی را روشن کنیم.
مفهوم محیطزیست و تربیت زیستمحیطی

محیطزیست مکان و فضایی است که زندگی در آن جریان دارد و شامل ابعـاد گونـاگون

دینی ،فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و طبیعی است ،اما در بیشتر موارد کاربرد این عبارت ،همی
ابعاد آن مدنظر نیست و بیشتر بعد طبیعی ،یعنی مکان و فضای طبیعـی و گـاه نیـز اجتمـاعی
مدنظر است .تعریفهای گوناگونی از محیطزیست وجود دارد .برخی محیطزیسـت را دو
قسم کردهاند :محیطزیست طبیعی و محیطزیست انسانی .محیطزیست طبیعی آن بخـش از
محیطزیست است که انسان در تشکیل آن نقشی نداشته ،بلکه از موهبتهـای الهـی اسـت.
محیطزیست انسانی آن بخش از محیطزیست است که بهدست انسانها پدید آمـده اسـت.
برخی دیگر گفتهاند محیطزیست مجموعۀ عوامل زیستی شـیمیایی ،طبیعـی ،جغرافیـایی و
آبوهوایی است که انسان و محل سـکونت او را دربـر گرفتـه اسـت (فتحعل ی .)۱۹۳۱ ،برخـی
دیگر محیطزیست را چنین تعریف کردهاند« :محدودهای که انسان در آن زندگی و فعالیـت
میکند که شامل ،زمین ،هوا ،آب و موجودات زنده و بیجـان اسـت( ».هم ان)8 :؛ درمجمـوع
طبیعی است که با زندگی انسان رابطۀ متقابل دارد (فتحعلی.)۱۹۳۱ ،
تربیت زیستمحیطی 1در قرن اخیر در مرکز توجه پژوهشگران ،حامیان محیطزیسـت و
دستاندرکاران تربیت قرار گرفته است .استپ و دیگران ( )۹۱ :۱۳۹۳تربیـت زیسـتمحیطی را
اینگونه تعریف کردند« :فرایندی با هدف پرورد شهروندی آگـاه و نگـران دربـارۀ محـیط
زیستی -فیزیکی و مسائل آن ،که میداند چگونه این مشکالت را حل کند و انگیزه دارد کـه
برای اجرای این راهحلها اقدام کند ».در اعالمیۀ کنفرانس بینالمللی مربیـان زیسـتمحیطی
که با حمایت یونسکو در  ۱۷۵۵برگزار شد ،تربیت زیستمحیطی را چنین تعریف کردهاند:
«فرایند یادگیری که دانش و آگاهی افراد را دربارۀ محیطزیست و چالشهـای آن
افزایش میدهد ،مهارتها و خبرگیهای الزم برای تعیین این چالشها را افزایش
میدهــد و نگردهــا ،انگیزدهــا و تعهــدهایی را تقویــت میکنــد کــه باع ـ
تصمیمگیریهای آگاهانه و اعمال مسئوالنه میشود)UNESCO, 1978( ».
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میتوان گفت محیطزیست طبیعی ،چنانکه فتحعلی گفته است ،مجموعـۀ عوامـل و عناصـر

۵

باتوجهبه تعریف محیطزیست و تعریفهای تربیت زیستمحیطی میتوان گفت غایـت
تربیت زیستمحیطی آن است که نسل جدید بهگونـهای تربیـت شـوند کـه بتواننـد ضـمن
بهرهبرداری الزم از محیطزیست ،نهتنها آن را تخریب نکننـد ،بلکـه آن را حفـظ و آبـاد هـم
بکنند؛ بنابراین تربیت زیستمحیطی ،رشد و پرورد دانشها ،گرایشهـا و رفتارهـای الزم
برای حفظ و آبادانی محیطزیست است.
مبانی تربیت زیستمحیطی

هر دیدگاه دربارۀ تربیت زیستمحیطی بـر مجموعـۀ ویـژهای از مبـانی ،بـهویژه مبـانی
هستیشناختی و انسانشناختی استوار است .دیدگاه آیـت لال جـوادی آملـی دربـارۀ تربیـت
زیستمحیطی نیز بر مبانی ویژهای استوار است که در اینجا به مهمترین آنها اشاره میکنیم.
آفریدگی و زیبایی

جهان هستی با همۀ عظمت و وسعت خود که زمین بخش کوچکی از آن است ،مخلـوق
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مخلوق خدا و زیباست.

۹

وابستگی و مملوكیت

خدا و زیباست« :خداوند کسی است که هرچیزی را که آفرید ،زیبا آفرید» (س دد/

 )7و زیبایی

آن در این است که نظاممند و هدفمند است« :پروردگـار مـا کسـی اسـت کـه بـه هرچیـزی
آفرینش [خاص] آن را عطا و سسس هدایتش کرد( ».طه

 .)0۱این آیه بهصـراحت هدفمنـدی و

نظاممندی جهان را بیان میکند؛ زیرا مطابق این آیه کریمه ،خداونـد سـاختار هـر مخلـوق را
برابر استعداد ،استحقاق و هدفمندی او تأمین کرد .آنگاه او را در بستر مستقیم به مقصـد وی
هدایت کرد (جوادی آمل ی ۱۳ :۱۹8۹ ،و )22؛ بنابراین طبیعت نیز که بخشی از جهان هسـتی اسـت،

جهان و آنچه در آن است ،ازجمله انسان ،همگی مِلك خداست:
«موجودات ممکن بهجهتآنکه وجودشان ربط است ،در هیچ آنـی از آنـات و در
هیچ شأنی از شئون زندگی خود نمیتوانند بدون فیض الیزال الهی ظهور و بـروز
کنند و به حیات خود ادامه دهند .آنها هیچ استقاللی از خود نداشته ،بلکه وابسته
محض به خدایند .این وابستگی و تعلق که از علیت و خلقت خداوند نسـبت بـه

آنها حاصل شده است ،به مالکیت تام الهی منجر میشود( ».همان)۱۹۳ :

«و فرمانروایی آسمانها و زمین ِ
ازآن خداست و خداوند بر هرچیزى تواناست» (آل عمران
)۱8۳؛ «هرچه در آسمانها و زمین استِ ،
ازآن اوست [و] همه فرمـانپـایر اوینـد» (بق ر/

)۱۱۹؛

بنابراین طبیعت نیز متعلق به خدا و مِلك تام خداست و هیچ تعلقی به هیچ موجودی ندارد.
امانت الهی

ازآنجاکه جهان هستی ،ازجمله زمین و موجودات آن متعلق به خداست ،انسان نسبت بـه
هیچ موجودی هیچگونه مالکیتی و درنتیجـه حقـی نـدارد .انسـان نمیتوانـد در هیچیـک از
موجودات تصرف کند؛ مگر با اجـازۀ خداونـد متعـال کـه مالـك حقیقـی همـهچیز اسـت؛
بدینترتیب ،مطابق قاعدۀ عقلی مقبول و رای ِج عقال ،انسان بدون اجـازۀ خداونـد ،کـه مالـك
حقیقی انسان و زمین و کل جهان است ،حق هیچگونه تصرفی را نـدارد .هنگامیکـه اجـازۀ
تصرف دارد؛ بهعبارتدیگر ،همۀ آنچه انسان دارد ،همگی «امانتی الهی است و انسان امانتدار
خداوند است و تصرف ناروا در آن ظلم است( ».جوادی آملی.)۱7۱ :۱۹8۹ ،
خلیفهاللهی انسان

انسان خلیفه و جانشین خدا در زمین است« :و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت مـن
در زمین جانشینی خواهم گماشت( ».بقر/

 )۹۱و موظـف اسـت کارهـایی را انجـام دهـد کـه

خداوند به او واگاار کرده است .جانشین خدا در زمین بـرای انجـام دادن صـحیح وظـایف
جانشینی ،صالحیتها و امکاناتی الزم دارد .هرکسی نمیتواند ازعهدۀ این کار خطیر برآیـد؛
ازاینرو خداوند به او حواس پنجگانه ،عقل و اندیشه بخشید ،همۀ حقـایق را بـه او آمـوزد
داد و به زیور علم آراسـت (ج وادی آمل ی)27 :۱۹8۹ ،؛ «و [خـدا] همـۀ [معـانی] نامهـا را بـه آدم
آموخت .سسس آنها را بر فرشتگان عرضه کرد( ».بقر.)۹۱ ،/
مسخر انسان بودن

جانشین خدا افزونبر علم ،به قدرت تحقق بخشیدن بـه علـم خـود نیـز نیازمنـد اسـت؛
ازاینرو ،خداوند متعال زمین و آسمان و همۀ موجودات آندو را مسخر او قرار داد تا قـدرت
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تصرف داده میشود ،تنها در محدودهای که تعیین و بهگونهایکه اجازه داده شده است ،حـق

۷

اجرای خالفت الهی را داشته باشد« :آیا ندانستهاید که خدا آنچه را که در آسمانها و آنچـه را
که در زمین است ،مسخر شما ساخته و نعمتهای ظاهر و باطن خود را بر شما تمـام کـرده
است( ».لقمان

 .)۱۳تسخیر چنانکه آیت لال جوادی گفتهاند« ،درجایی است که فعل ،مالیـم بـا

طبع فاعل است و فاعل مفروض برای انجام آن کار خلق شده است و عامـل بیـرون آنچـه را
که مقتضای طبع اوست ،خردمندانه از او طلب میکند .فاعل بالتسخیر به فاعلی گفته میشود
که تحتتسخیر مبدأ دیگر کار میکند و آن مبدأ فاعل مسخر را بهگونهای هدایت میکند کـه
بهرۀ احسن را از آن ببرد» (جوادی آمل ی)۱۹۹ :۱۹8۹ ،؛ پس انسان برای ایفـای وظیفـۀ خلیفـهاللهی
خود باید قوانین حاکم بر جهان را بشناسد ،تصرف خود را در آسمان و زمین براساس آنهـا
انجام دهد و نمیتواند برخالف این قوانین رفتار کند.
آبادانی زمین ،وظیفۀ جانشین خدا
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۱۳

پیشازاین گفتیم جانشین خدا بهمقتضای جانشینی موظف است کارهایی را انجـام دهـد
ِ
انسان خلیفه لال چیست؟ وظیفۀ انسان درزمـین دو
که خداوند به او واگاار کرده است .وظیفۀ
چیز است )۱ :فراگیری علوم برای دستیابی به رشد و کمال؛  )۱آبـادانی زمـین« :او شـما را از
زمین پدیـد آورد و بـه شـما مأموریـت داد در آن بـه آبـادانی بسردازیـد؛ پـس از او آمـرزد
بخواهید؛ آنگاه به درگاه او توبه کنید( ».ه ود

 )۹۱آبادانی زمـین در درجـۀ اول مسـتلزم حفـظ

زمین و زیبایی خداداد آن و در مرحلۀ بعد ،بهرهبرداری درست و افزودن بر زیبایی آن اسـت؛
ازاینرو خداوند انسانها را به بهرهبرداری از نعمتهای الهی فرامیخواند (ج وادی آمل ی:۱۹8۹ ،

« :)28-27و او کسی است که زمین را رام شما ساخت؛ پس در فراخناى آن رهسسار شوید و از
روزى [خدا] بخورید و رستاخیز بهسوى اوست»

(مل /

)۱0؛ «هان اى مردم! از آنچه در زمـین

است ،بخورید درحالیکه حالل و طیب باشد و گامهاى شیطان را پیروى مکنید که او شما را
دشمنی است آشکار» (بقر/

)۱۹8؛ «ای کسانی کـه ایمـان آوردهایـد ،از غـااهای پـاکیزهای کـه

روزی شما کردیم ،بخورید و خدا را شکر کنید ،اگر او را میپرستید( ».همان )۱72

ازاینرو همۀ انبیا مردم را به استفادۀ بهینه از نعمتهای الهی فراخواندهانـد؛ بـهعبارتدیگر،
کوشش و فعالیت برای استفادۀ بهینه از نعمتهای خدادادی ،دستور مشترك همۀ انبیاست .اگـر

کسی از این دستور سرپیچی کند ،با همۀ پیامبران الهی مخالفت کرده اسـت و نتیجـۀ آن چیـزی
جز دوری از خداوند نیست (جوادی آملی .)۹۹ :۱۹8۹ ،امیرالمؤمنین 7فرمود« :کسی که آب و زمـین
حاصلخیز داشته و فقیر باشد ،از رحمت الهی بهدور باد( ».حر عاملی۱7 :۱1۱۳ ،

.)1۱

انسان نباید از علم و قدرت خود باری تخریب زمـین و زشـت کـردن آن اسـتفاده کنـد.
خداوند یکی از صفات زشت کافران را تخریـب زمـین میدانـد و از آن بیـزاری میجویـد:
«هنگامیکه روى برمیگردانند [و از نزد تو خارج میشوند] ،در راه فساد در زمین کوشـش و
زراعتها و چهارپایان را نابود میکنند [بااینکه میدانند] خدا فساد را دوسـت نـدارد( ».بق ر/

 .)2۱0براساس این آیه ،فساد در زمین شامل کشتار بهناحق انسانها و تخریب مزارع میشـود
و خداوند از فساد بیزار است (جوادی آملی.)2۳ :۱۹8۹ ،
پس وظیفۀ انسان در زمین ،آباد کردن آن است؛ بهگونهایکه زیسـتمحیطی مناسـب بـرای
انسان ،استکمال و قرب الهی است .زیستمحیط مناسب آن است که هم بهلحاظ مادی مناسـب
باشد؛ بهگونهایکه آبش سالم ،هـوایش پـاکیزه ،زمیـنش پـاك و بـارور و دریاهـایش عـاری از
آلودگی و سرشار از موجودات دریایی باشد؛ هم ازنظر معنـوی و اخالقـی پـاك؛ بهگونهایکـه
مظاهر فساد و پلشتی و آلودگیها و رذایل اخالقی و اجتماعی در آن بروز نکنند:
«منظور از عمارت زمین ،تأمین اصول زیستمحیطی برای حیات انسانی است ،نه
خصوص زندگی گیاهی که برخی دارند و نه خصوص زندگی حیوانی که عدهای
به آن بسنده نمودهاند ،بلکه زندگی انسانی که جامع تمام مراحل نباتی و حیـوانی
خواهد بود؛ یعنی هم زمین از خطر تباهی برهـد و هـم زمینـه از ضـرر اخالقـی
مصون بماند تا هم بدن از مزایای طب طبیعی طرفـی بنـدد ،هـم روح از مواهـب
ویژۀ نفَس رحمانی به َروح و ریحان نایل آید( ».جوادی آملی)1۱ :۱۹8۹ ،

بهعبارتدیگر ،مقصود از خالفت انسان و مسخر گردانیدن زمین بـرای او فقـط آبـادانی
مادی زمین نیست؛ آبادانی زمین مقدمه و وسیلهای است بـرای هـدف برتـر و بـاالتر؛ یعنـی
صالح انسان ،یعنی تزکیه و تقوا« :همانا رستگار شد کسی که نفسش را تزکیه کرد( ».اعل ی )۱1

زمین باید آباد و در آن صلح حاکم باشد تا زمینه برای صالح انسان مهیـا شـود؛ امـا مکاتـب

مباني و اهداف تربيت زیستمحيطي با تأکيد بر اندیشة آیتاهللجوادي

انسان و دیگر موجودات فراهم آید تا بتوانند به غایت آفرینش خود دست یابند .غایت آفـرینش

۱۱

دیگر ،رستگاری را در زورمندی میدانند« :امروز رستگارى ِ
ازآن کسی است که برترى خـود
را اثبات کند( ».طه ۹1؛جوادی آملی)۱70-۱71 :۱۹8۹ ،

ازآنجاکه انسان از توانایی شناختی و ارادی بسیار فراتر از دیگر موجـودات زمینـی بهرهمنـد
است ،مسخر بودن طبیعت بـرای انسـان بـهمعنای بهرهبـرداری بهینـه ،عمیـق ،وسـیع ،دقیـق،
خردمندانه و بدون اسراف و تبـایر از مواهـب زمـین اسـت کـه بسـیار فراتـر از بهرهبـرداری
حیوانات است (جوادی آملی .)۹۱ :۱۹8۹ ،قلمرو استفادۀ انسان نیز بسیار فراتر از قلمـرو بهرهبـرداری
حیوانات است و شامل دریاها ،کوهها ،درهها ،اعماق زمین و حتی فضا و آسمان هم میشود:
«خداوند همان کسی است که دریا را مسخر شما کرد تـا کشـتیها بـهفرمـانش در آن
حرکت کنند و بتوانند از فضل او بهره گیرید و شاید شکر نعمتهایش را بهجا آوریـد
* او آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است ،همه را از خودد مسخر شـما سـاخته.
در این نشانههاى [مهمی] است براى کسانی که اندیشه میکنند( ».جاثیه )۱۹-۱2
جانبداری نه بیطرفی
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۱۱

امروزه رایج است که جهان هستی درقبال به انسان بیطرف است .جهـان هسـتی و اجـزای
آن ،ازجمله طبیعت ،به نوع عقیده ،شخصیت و رفتار انسان بیاعتناست .اگر کسی تـالد کنـد،
از مواهب آن بهره میبرد؛ وگرنه در سختی خواهد بـود؛ امـا ایـن برداشـت بـا متـون اسـالمی
سازگار نیست .برپایۀ آیات و روایات ،خداوند زمـین و محیطزیسـت را بـا همـۀ موجـوداتش
مسخر انسان کرده است و انسان میتواند آنها را رام کند و از منـافع آنهـا بهرهمنـد شـود؛ امـا
آنها منفعل محض نیستند ،بلکه بسته بـه نـوع رفتـار و حتـی شخصـیت انسـان ،واکنشهـای
متفاوتی از خود نشان میدهنـد و ایـن سـنت الهـی در زمـین اسـت .زمـین و محیطزیسـت،
نعمتهای خود را در اختیار کسی قرار میدهند که با تالد کردن آن نعمتهـا را اسـتخراج و
فراوری کند و کسی که کوشش نکند ،از این مواهب بیبهره خواهد بود .صالح و طـالح ،مـؤمن
و کافر ،بااخالق و بیاخالق (اخالق انسانی و اله ی) فرقی دراینزمینه ندارند« :هریك از ایندو گـروه
را از عطاى پروردگارت بهره و کمك میدهیم و عطاى پروردگارت هرگز [از کسی] منع نشـده
است( ».اس را/

 )2۱اگر در مواردی انسانهای ناصالح ثروت و نعمت بیشتری دارند ،چون تـالد

بیشتری میکنند؛ باوجوداین ،زمین و طبیعت به انسان صالح و طـالح ،مـؤمن و کـافر ،عقایـد و
اعمال انسان بیاعتنا نیست .محیطزیست دوستدار مؤمن و انسان بافضیلت است و مـواهبش را
سخاوتمندانه در اختیار او قرار میدهد (جوادی آمل ی« :)۱87 :۱۹8۹ ،و اینکه اگر آنها [جـن و انـس]
در راه [ایمان] استقامت ورزند ،با آب فراوان سیرابشان میکنیم» (ج /

)۱۹؛ «و اگر اهل شـهرها و

آبادیها ایمان میآوردند و تقوا پیشه میکردند ،برکات آسمان و زمین را بر آنها مـیگشـودیم؛
ولی [آنها حق را] تکایب کردند .ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کـردیم» (اع را/

)۳۹؛

«از پروردگار خویش آمرزد بطلبید که او بسیار آمرزنده است ،تا بارانهاى پربرکت آسـمان را
پیدرپی بر شما فرستد و شما را با اموال و فرزنـدان فـراوان کمـك کنـد و باغهـاى سرسـبز و
نهرهاى جارى در اختیارتان قرار دهد( ».نوح )۱2-۱۱

ازسویدیگر ،محیطزیست و زمین با کسـانی گشادهدسـت نیسـت کـه عقایـد و اعمـال
درست و شایسته ندارند (هم ان« :)2۱۹ :فساد در خشکی و دریا بهخاطر کارهایی که مردم انجام
دادهاند ،آشکار شده است .خدا میخواهد نتیجۀ بعضی از اعمالشان را به آنان بچشاند؛ شـاید
[بهسوی حق] بازگردند( ».روم )1۱

ایمان و صالح عامل آبادانی

رابطۀ انسان صالح با طبیعت ،دوستی متقابل است .انسان صالح دوستدار طبیعت اسـت و
طبیعت نیز دوستدار انسان صالح؛ ازاینرو انسـان صـالح از طبیعـت محافظـت و آن را آبـاد
میکند و طبیعت نیز مواهب خود را سخاوتمندانه در اختیار وی میگاارد (ج وادی آمل ی:۱۹8۹ ،

 .)7۹پیامبر 6فرمود« :این احد کوهی است کـه مـا را دوسـت دارد و مـا نیـز او را دوسـت
داریم( ».طبرسی)217 ۱ :۱1۱7 ،

اما انسان ناصالح دوستدار طبیعت و محیطزیست نیست و آن را فقط برای رفاه خـودد

مباني و اهداف تربيت زیستمحيطي با تأکيد بر اندیشة آیتاهللجوادي

«اگر انسان در مسیر صحیح حرکت کند ،نظام عالم نیـز بهسـود او حرکـت میکنـد و
بهنفع او تغییر مییابد [ ]...و درصورتیکه بهجای تقـوا اهـلطغوا شـوند ،ابرهـا بـاران
خویش را در اقیانوسها یـا در سـرزمینهای لـمیـزرع و غیرقابلکشـت میبارنـد یـا
بهموقع نمیبارند و بهجای منفعت ،موجب خسارت میشوند( ».جوادی آملی)8۱ :۱۹8۹ ،

۱۰

میخواهد و تا آخرین حد ممکن استثمار میکند که ثمرهاد تخریـب طبیعـت اسـت؛ پـس
انسان صالح ،عامل حفظ و آبادانی محیطزیست و انسان ناصـالح ،عامـل تخریـب آن اسـت.
کلید حفظ محیطزیست ،تغییر انسان و تربیـت انسـان صـالح اسـت؛ بـهعبارتدیگر ،ایمـان
پشتوانۀ حفظ و آبادانی محیطزیست و مؤمنان ،حافظان و آبادگران آن هستند:
«توفیق آبادانی زمین را انسانهای باایمان دارند .حاکمان بیایمـان و سـردمداران
مستکبر ،جامعه را به فساد میکشانند .چنانکه در شرق و غرب جهان ،بشریت به
نابودی حرث و نسل و کشتار و تجاوز ،آلودگی و ناامنی محیطزیست مبتالسـت.
نهتنها انسان ،بلکه موجودات زندۀ دریایی و صحرایی نیز از فسـاد آنـان در امـان
نماندهاند( ».جوادی آملی)28 :۱۹8۹ ،
هماهنگی انسان و محیط ،عامل آبادانی

تنها راه برای حفظ محیطزیست ،هماهنگی انسان و محیطزیست و رابطۀ دوستی متقابل
آنهاست .این هدف زمانی محقق میشود که انسان به مقام انسانیت رسیده باشد.
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۱۴

انسان ازنظر قرآن «حی متأله» است :حیات و تأله .حیات دو مرتبـه دارد :حیـات حیـوانی
که همان حکومت غرایز بر انسان است و حیات انسانی که حکومت عقل بر انسان است؛ امـا
انسان هنگامی ازنظر قرآن به مقام انسانیت واقعی میرسد که از حیات حیـوانی بگـارد و بـه
حیات انسانی برسد و از آن نیز بگارد و به حیات الهی قدم بگـاارد و ایـن زمـانی بهدسـت
میآید که فطرت الهی انسان کـه فصـل ممیـز اوسـت ،بـه شـکوفایی برسـد و در وجـود او
حاکمیت یابد .ازنظر قرآن ازآنجاکه تأله جزم جداییناپایر حیات است ،حیات انسانی از تأله
جداییناپایر و ایندو واحدند؛ ازاینرو نق

در تألـه بـهمعنای نقـ

در حیات انسانی نیز بهمعنای نق

در تأله انسان است (همان.)۹۳ :

نق

در حیـات انسـانی و

هنگامی انسان به مقام تأله میرسد که اندیشههایش تابع عقل نظری و انگیزههـایش تـابع
عقل عملی و همگی تابع محکمات فطری و محکمات فطری تـابع محکمتـرین محکمـات
باشند .در این هنگام است که همۀ قوای درونی انسان در راستای الهی هماهنـگ میشـوند و
ندای «فقط تـو را میپرسـتیم و فقـط از تـو یـاری میجـوییم» سـرمیدهند؛ چنانکـه همـۀ
موجودات دیگر ندای «از سر اطاعت میآییم» .اینجاست کـه انسـان بـا همـۀ جهـان هسـتی

ازجمله محیطزیست و زمین هماهنگ میشود؛ زیرا همگی در مسیر بندگی و اطاعـت خـدا
قرار میگیرند .ثمرۀ این هماهنگی ،دوستی متقابل انسان و محیطزیست است و درنتیجه ،هم
محیطزیست حفظ و آباد میشود و هم محیطزیست همۀ داشتههایش را به انسان میدهد تـا
همگی بتوانند در مسیر عبودیت خداوند پیشبروند(همان.)72 :
تغییر بینش و نگرش

تغییر در انسان درگرو تغییر برداشت او از انسان و جهان است .انسـان هنگـامی تغییـر
میکند و از حیات حیوانی به حیـات انسـانی و از حیـات انسـانی بـه حیـات الهـی قـدم
میگاارد که تفسیر درستی از خود و جهان داشته باشد .ازقضا رسالت اصلی انبیـای الهـی
نیز اصالح نگرد انسان بوده است؛ زیرا «اگر انسان بهگونهای صـحیح تفسـیر شـود و در
خلق شده است [ ]...چنین نیست که انسان برای جهان باشـد یـا جهـان و انسـان همتـای
یکدیگر باشند( ».همان.)77 :
پس برای حفظ محیطزیست و آبادانی آن ،تغییر نگرد انسان به طبیعت الزم اسـت؛ امـا
کافی نیست .تغییر نگرد به انسان و جهان هستی هم الزم است؛ اما فقـط تغییـر در نگـرد
کافی نیست .حفظ طبیعت و آبادانی آن نیاز به کار و کوشش نیز دارد.
كار و كوشش

اسالم به کار و کوشش برای تأمین نیازمندیهای زندگی دنیایی و آبادانی زمـین توجـه و
بر آن تأکید میکند« :او کسی است که زمین را براى شما رام کرد .بر شانههاى آن راه بروید و
از روزیهای خداوند بخورید( ».مل /

 .)۱0پیامبر فرمود« :اگر قیامت درحال برپاشدن اسـت و

در دست شما نشایی هست کـه پـیش از برپـا شـدن قیامـت میتوانیـد آن را بکاریـد ،آن را
بکارید( ».نوری)1۹۱ ۱۹ :۱1۱8 ،

«انسان تا نفس دارد باید کار کند و در جامعۀ اسالمی هرکسی بهتناسب استعداد و قابلیتی کـه
دارد ،باید تالد و کوشش کند .کشاورز در تولید محصوالت زراعتی ،صنعتگر در تولیدات
صنعتی ،معلم در آموزد و محقق در تألیف و نگارد [( »]...جوادی آملی)2۹8 :۱۹8۹ ،

مباني و اهداف تربيت زیستمحيطي با تأکيد بر اندیشة آیتاهللجوادي

جای محوری خویش قرار گیرد ،جهان [نیز] دگرگون خواهد شد؛ زیرا جهان برای انسـان

۱۷

عالوهبر این دستورات کلی ،بهویژه در حفظ و آبادانی محیطزیست نیز دستورات زیبـا و
حکیمانهای در متون اسالمی آمده است .یکی از آنها توصیه بـه ایجـاد و حفـظ آب گـوارا،
هوای سالم و زمین حاصلخیز است .امامصادق 7فرمودند« :سکونت و زندگی پاکیزه بـدون
سه چیز ممکن نیست :هوای پاکیزه ،آب فراوان و شیرین ،زمـین حاصـلخیز( ».اب/ش عبه حران ی،

 .)۹2۱ :۱۹۹۹امام به سه عامل مهم در محیطزیست ،یعنی آب ،هـوا و خـاك توجـه و سـالمت،
پاکیزگی و فراوانی آنها را شرط الزم برای زنـدگی میداننـد و مسـلمانان را غیرمسـتقیم بـه
فراهم و حفظ کردن آنها توصیه میکنند.
توصیه به درختکاری و ایجاد فضای سبز و استفاده از آن .در اسالم بـه درختکـاری و
حفظ درختان و کشتزارها بسیار سفارد شده اسـت؛ تاجاییکـه کاشـت درخـت ،صـدقه و
صدقه جاریه است .رسول گرامی 6فرمود« :کسی که اصلهای بکارد ،انسان یـا مخلـوقی از
مخلوقات آدمی از آن درخت بهرهمند نمیشود؛ مگراینکه برای او صدقه محسوب میشـود».
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۱۶

(پایند.)70۱ :۱۹82 ،/
توصیه به رعایت حقوق حیوانات .یکی دیگر از دستورات زیستمحیطی اسالم ،رعایت
حقوق حیوانات ،مانند آزار نرساندن به آنها ،بیش از اندازۀ توانشان از آنها کـار نکشـیدن و
 ...است .پیامبر 6فرمودند:
«چهارپا بر صاحبش چند حق دارد .هرگاه پیاده شد ،نخست او را علـف بدهـد و
هنگامیکه از کنـار آبـی میگـارد ،او را سـیراب کنـد و بـه صـورتش نزنـد کـه
تسبیحگوی خداست و بر پشت او بیهوده توقف نکند؛ مگر در زمان جهاد و بیش
از توانش بر آن بار نکند و بهاندازۀ توانش آن را براند( ».حر عاملی)178 ۱۱ :۱1۱۳ ،
قناعت در مصرف

یکی از کارهای مهم در سالمت محیطزیست این اسـت کـه افـراد جامعـه در تـالد و
تولید ،نهایت توان خود را بهکار ببندند و تولیدات خود را افزون؛ اما در مصرف قناعت کنند.
تولید فراوان باع

سربلندی جامعه است؛ چنانکه قناعت در مصرف مایۀ سـرافرازی اسـت:

«بالقناعی یکون العز( ».جوادی آملی)2۹0 :۱۹8۹ ،

اهداف تربیت زیستمحیطی

در این قسمت تالد میکنیم طبق مبـانی نظـری آیـت لالجوادی آملـی اهـداف تربیـت
زیستمحیطی را کاملتر و دقیقتر اسـتنباط کنـیم .در برنامـههای جهـانی ،معمـوالا اهـدافی
ازایندست برای تربیت زیستمحیطی درنظر میگیرن :انتقال دانش ،ایجاد الگوهـای جدیـد
رفتاری ،توسعۀ ارزدها و نگردها و مهارتهای الزم برای حفاظت و بهبود محیطزیست،
رشد آگاهی از ضرورت حفاظت از طبیعت و محـیط ،آگـاهی از پیچیـدگی محیطزیسـت و
روابط انسان و طبیعت (بارتوش.)۹ :2۱۱۹ ،
کتاب راهنمای برنامهریزی تربیتی در مواقع اضطراری و بازسازی ( )2۱۱۹اهـداف اصـلی
آموزد زیستمحیطی را برای مـوارد اضـطراری ،بحـران مـزمن و بازسـازی آورده اسـت:
ترویج آگاهی روشن و ایجاد دغدغه دربارۀ وابستگی متقابل اقتصادی ،اجتمـاعی ،سیاسـی و
ارزد ،نگرد ،تعهد و مهارتهای الزم برای حفاظـت و بهبـود محـیط را بهدسـت آورنـد؛
ایجاد الگوهای جدید رفتاری با محیطزیست در افراد ،گروهها و جامعه همچون کل.
در سند تحـول بنیـادین آمـوزدوپرورد ،یکـی از اهـداف کـالن تربیـت ،آشـنایی بـا
مســئولیتهای خــود درقبــال طبیعــت ،ارتقــای آداب و آیــین زنــدگی متعــالی ،بهداشــتی و
زیستمحیطی و تعهد به آنهاست (دبیرخانه شورای ع الی انق ال

فرهنگ ی۱۹۳۱ ،ال  .)21 ::هنگامیکـه

این هدف کالن به هدف عملیاتی تبدیل شود ،هدف پـرورد تربیتیافتگـانی اسـت کـه از
توان تفکر ،درک و کشف پدیدهها و رویدادها همچون آیات الهی و تجلی فاعلیـت خداونـد
در خلقت بهرهمند باشند ،مفاهیم بهداشت فردی و اجتماعی و مسـائل زیسـتبوم طبیعـی و
شهری را همچون امانت الهی درک کننـد و شایسـتگی حفـظ و ارتقـای سـالمت فـردی و
بهداشت محیطی را بهدست آورند (هم ان .)۹۱-۹۱ :بهنظر میرسـد در ایـن هدفگـااری ،بعـد
شناختی ـ ادراکی و مهارتی بیشتر در مرکز توجه است .با مراجعه به سند مبانی نظری تحول
بنیادین در نظام تعلـیم و تربیـت رسـمی عمـومی جمهـوری اسـالمی ایـران میتـوان بیـان
دقیقتری از اهداف تربیت زیستمحیطی یافت.

مباني و اهداف تربيت زیستمحيطي با تأکيد بر اندیشة آیتاهللجوادي

زیستمحیطی در مناطق شهری و روستایی؛ ایجـاد فرصـتهایی بـرای همگـان تـا دانـش،

۱۵

در این سند میتوان اهداف تربیت زیستمحیطی را در دو بعـد از سـاحتهای تربیـت،
مشاهده کرد .ابتدا در ساحت زیستی و بدنی ،یکی از اهداف ،کوشش مداوم فردی و جمعی
برای حفاظت از محیطزیست و احترام به طبیعت براساس نظام معیار اسالمی اسـت (دبیرخان ه
شورای عالی انقال فرهنگ ی۱۹۳۱ ،

 .)۱0۹ :سسس در بخش اهداف ساحت تربیت زیباییشناختی و

هنری ،بیشتری به این مسئله پرداخته شده است؛ بهگونهایکه بخشی از اهداف ایـن سـاحت
عبارتاند از :درك معنای پدیدهها و هدف رویدادهای طبیعت (هسـتی) بـرای دسـتیابی بـه
درک کلی از جهان هستی و جایگاه خویش در آن براساس نظام معیار اسالمی؛ رمزگشایی و
رمزگردانی پدیدههای آشکار و پنهان طبیعت (هستی)؛ پرورد حواس و قدرت تخیل برای
دریافت تجلیات حق در سراسـر طبیعـت (هسـتی) باتوجهبـه نظـام معیـار اسـالمی؛ درک
زیباییهای جهان آفرینش همچون مظاهر جمال و کمال الهـی و ارتقـای ذائقـۀ زیباشناسـانۀ
خود؛ زیباسازی محیط زندگی و پیراستن آن از زشتیهای معنوی ،اخالقی و زیسـتمحیطی
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(همان) .اینجا میتوان برخی اهداف را با صبغۀ گرایشی و عاطفی ،پررنگتر مشاهده کرد.

و مسخر انسان بودن طبیعت ،وظیفۀ انسان (جانشین خداونـد در زمـین) آبـاد کـردن زمـین

۱۹

است؛ بهگونهایکه زیستمحیطی مناسب برای تحقق هدف آفـرینش خـود انسـان و دیگـر

ازنظر آیت لالجوادی کلید حفظ محیطزیست ،تغییر انسان به انسان صالح مـؤمن اسـت؛
بنابراین الزم است نقشۀ دقیقی برای تربیت زیستمحیطی ترسیم کنیم .بـهنظر میرسـد گـام
اول ،تعیین دقیق اهداف آن است.
هدف كلی تربیت زیستمحیطی

براساس مبانی آفریدگی و زیبایی ،وابستگی و مملوکیت ،امانت الهی ،خلیفهاللهی انسـان

موجودات الهی فراهم آید .ازآنجاکه استکمال و تقـرب بـه خداونـد ،هـدف غـایی آفـرینش
است ،آبادانی زمین به بعد مادی محدود نیست؛ افزونبرآن ،بعد معنوی را نیز شامل میشـود.
زیست محیط مناسب و آباد آن است که نهتنها مناسب برای حیـات نبـاتی و حیـوانی ،بلکـه
مناسب برای «حیات انسانی» باشد .از دیدگاه آیت لالجوادی چنانکه پیشازاین گفتیم ،انسان
هنگامی به «حیات واقعی انسانی» میرسد که «از حیات حیوانی بگارد و بـه حیـات انسـانی

برسد و از آن نیز بگارد و به حیات الهی قدم بگاارد و این زمانی بهدست میآید که فطـرت
الهی انسان که فصل ممیز او است ،به شکوفایی برسد و در وجود او حاکمیت یابـد( ».ج وادی

آملی.)۹۳ :۱۹8۹ ،
عمل به این وظیفه از دیدگاه آیـت لالجوادی آملـی فقـط ازعهـدۀ انسـان مـؤمن صـالح
هماهنگ با محیطزیست برمیآید؛ انسانی که اندیشههایش تـابع عقـل نظـری ،انگیزههـایش
تابع عقل عملـی و همگـی تـابع محکمـات فطـری و محکمـات فطـری تـابع محکمتـرین
محکمات باشند؛ زیرا فقـط دراینصـورت اسـت کـه همـۀ قـوای انسـان در راسـتای الهـی
هماهنگ میشوند؛ درنتیجه ،انسان با همۀ جهان هستی ازجمله محیطزیست و زمین نیز کـه
در مسیر اطاعت الهیاند ،هماهنگ میشود و ثمرۀ این همـاهنگی ،آبـادانی مـادی و معنـوی
زمین و زیستمحیط خواهد بود.
با زیستمحیط است .ویژگیهـای اساسـی چنـین فـردی ایـن اسـت کـه جهـان هسـتی و
محیطزیست را مخلوق خداوند و مقدس میداند ،از فلسفۀ آفرینش و نسبت خود و طبیعت
و محیطزیست آگاه است ،وظایف خود را درقبال آن میشناسد ،آن را دوسـت دارد و بـرای
حفظ ،آبادانی آن و بهرهگیری از مواهبش در راستای اوامـر الهـی و تکامـل معنـوی خـویش
میکوشد.
اهداف واسطهای تربیت زیستمحیطی

باتوجهبه ویژگیهای انسان مؤمن صالح هماهنـگ بـا زیسـتمحیط ،اهـداف واسـطهای
تربیت زیستمحیطی عبارتاند از:
 .۱پرورد نگرد توحیدی به جهان هستی و محیطزیست؛
 .۱آشنا کردن متربی با فلسف ،آفرینش جهان هستی و نسبت خود و محیطزیست؛
 .3آشنا کردن متربی با وظایف خود درقبال محیطزیست؛
 .4پرورد احساس دوستی ،احترام و مسئولیت الهی درقبال محیطزیست؛
 .5پرورد احساس همدلی و تکلیف درقبال اعضای جامعه و نسلهای آتی؛

مباني و اهداف تربيت زیستمحيطي با تأکيد بر اندیشة آیتاهللجوادي

پس میتوان گفت هدف کلی تربیت زیستمحیطی ،تربیت انسان مؤمن صالح هماهنـگ

۱۷

 .۶پرورد مهارتهای ضروری بـرای حفـظ و آبـادانی محیطزیسـت و بهرهگیـری
درست از آن.
از شش هدف واسطهای ،سه تای نخست به حوزۀ شناختی -نگرشـی ،دو تـا بـه حـوزۀ
گرایشی و دو تای آخر به حوزۀ مهارتی -رفتاری مربوطاند .در ادامـه ،مصـادیق ایـن شـش
هدف را با تفصیل بیشتری میآوریم.
 .1پرورش نگرش توحیدی به جهان هستی و محیطزیست

برای تحقق این هدف الزم است نگردهای فرعی زیر در متربی پرورد یابد:
تلقی جهان و محیطزیست همچون مخلوق زیبای خداوند متعال؛ یعنی دانشآموز جهان
را از مظاهر زیبای خلقت خداونـد و جلوههـا و آیـات پروردگـار عـالم بشناسـد ،نـه فقـط
پدیدهای بریده از ماورای طبیعت.
خداوند را مالک اصلی جهان هستی و محیطزیست دانستن؛ دانشآموز وابسـتگی همهجانبـۀ
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۱۳

انسان را به خداوند درک کند ،متوجه باشد که مالکیت حقیقی و مطلق بـر محیطزیسـت نـدارد و
ضروری است که برای تصرف در محیطزیست از تعالیم دین پیروی کند.
«امانت» دانستن جهان هستی و محیطزیست ،درک مفهوم امانتداری و مؤلفـههایش؛ متربـی
باید بداند این جهان امانتی است پیش او که باید بهخوبی حفظ و آبادد کنـد ،بـه نسـلهای آتـی
تحویل دهد و درنهایت ،درارتباطبا نحوه امانتداری ،به خداوند نیز پاسخگو باشد.
جهان و محیطزیست را نعمت و موهبت الهی دانستن؛ متربی باید بداند جهان هسـتی بـا
همۀ مظاهر گوناگون و خوشایندها و ناخوشایندهایش ،هدیه و نعمتی از آفریـدگار آن اسـت
و زندگی در ظرف این دنیا ،فرصت مغتنمی برای اوست.
اعتقاد به زنده بودن جهان هستی و محیطزیست؛ متربی باید باور داشـته باشـد خداونـد
مراتبی را از حیات و شعور عالوهبر حیوانات ،به همۀ نباتات و حتـی جمـادات اعطـا کـرده
است؛ برایناساس ،برای جهان و حیات موجودات ارزد بیشـتری قائـل باشـد و تعـامالت
اخالقیتری با آن برقرار کند.

 .2آشنا كردن متربی با فلسفۀ آفرینش و نسبت میان خود و محیطزیست

برای تحقق این هدف الزم است آگاهیها و دانشهای زیر در متربی پرورد یابد:
درک و شناخت هدفمندی و حکیمانه بودن جهان خلقـت و محیطزیسـت؛ دانشآمـوز
بداند عالم طبیعت ،نشئۀ آزمون (هم ان )2۱7 :و محملی برای رشد روحی و معنوی انسان است؛
نه فقط محملی برای کسب رفاه و لات بردن از زندگی.
توجه به نظاممندی و قوانین دقیق حاکم بر جهان خلقت و محیطزیست؛ بداند که جهان بـا
قوانین و نظم خاصی (نظام احسن) آفریده شده است و اداره میشود .درهم ریختن این نظـم و
هماهنگی ،تبعات ناگواری برای خود انسان ،سایر موجودات و همچنین محیطزیست دارد.
درک مفهــوم خلیفــهالهی انســان در زمــین و محیطزیســت ،وظــایف او در قبــال آن و
شایستگیها و صالحیتهای ضروری برای آن؛ بداند برای چه جانشین خدا برگزیـده شـده
علوم ،صالحیتها ،اخالقیات و مهارتهایی را در خود بسروراند.
توجه به بعد معنوی جهان و محیطزیست و غرق نشـدن در مظـاهر مـادی آن؛ جهـان را
تنها محدود به بعد مادی و محسوس آن نداند ،به حقیقت معنـوی کـه در بـاطن ایـن جهـان
مادی قرار دارد ،توجه کند و حتیاالمکـان آگـاهی داشـته باشـد و تمـام توجـه و تمرکـز او
معطوف به مادیات و ظواهر دنیا نباشد.
کسب نگرد کلنگرانه به زندگی ،رفتارهـا و دسـتاوردها؛ ارتباطـات چندگانـۀ انسـان،
طبیعت ،اقتصاد (پیشرفت مادی) ،معنویت و سعادت ابدی را درک کند .همچنین به تـأثیرات
متقابل اعمال انسانها بر یکـدیگر توجـه کنـد و بدانـد درون نسـلها و حتـی بـین نسـلها
ارتباطات و تأثیرات متقابل وجود دارد (همان .)۱82 :گاه اعمال انسان در نیاکان یـا نوادههـای او
و حتی بر جامعۀ بشری ،اعم از همسایگان و دیگران اثر میگاارد؛ پس باید مـدیریت اعمـال
خود را جدی بگیرد.
شناخت و توجه به ارتباط عمل نیک و بد آدمی با حـوادث نـاگوار طبیعـی یـا گشـایش
رزق؛ زمین و محیطزیست را منفعل محض نسندارد و این سنت الهـی را بشناسـد کـه زمـین
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است ،عظمت این مسئولیت را درک کند و بداند برای ایفای درسـت ایـن وظیفـه بایـد چـه
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مواهبش را سخاوتمندانه در اختیار انسان مؤمن و دوستدار طبیعت قرار میدهد و بـا کسـانی
گشادهدست نیست که عقاید و اعمال درست ندارند .چهبسـیار حـوادث نـاگوار طبیعـی کـه
نتیجۀ اعمال نادرسـت و گناهـان و چهبسـیار رزق و روزیهـای حسابنشـده کـه بـهدلیل
رفتارهای نیک انسانهاست.
درک رابطۀ بالیای طبیعی با امتحان الهـی (هم ان)2۱۱ :؛ دانشآمـوز عـالم طبیعـت را نشـئۀ
آزمون درک کند و بداند هر حادثهای در زمین ،طبق مشیت خداست و درنتیجـه ،نـه هنگـام
تمکن دچار تفاخر شود و نه هنگام زوال نعمت دچار غم و اندوه (همان ،)227 :بلکه بایـد از آن
برای رشد همهجانبه بهره ببرد.
درک رابطه سالمت محیطزیست و سالمت جسمی و آرامـش روانـی انسـان (هم ان)۱۳ :؛
بداند این آرایش و زیبایی نظام هستی ،پایۀ آرامش بشـر اسـت و حرکـت بـرخالف قـوانین
هستی ،در درازمدت جز بر بیماری جسمی و روحی او نمیافزاید.
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شناخت تأثیر احیای محیطزیست بـر سـعادت اخـروی (هم ان)۱۳۳ :؛ بدانـد از آثـار خیـر
ماندنی و مؤثر بـر سـعادت اخـروی ،احیـای محیطزیسـت بـا درختکـاری ،حفـر قنـات،
سدسازی و کارهایی است که بستر مناسبی برای زیست بشر فراهم میکند.
 .3آشنا كردن متربی با وظایف خود درقبال محیطزیست

برای تحقق این هدف الزم است آگاهیهای زیر در متربی پرورد یابد:
شناخت دقیق وظایف خود درقبال دیگران و نسـلهای آتـی؛ حقـوق نسـلهای آتـی را
بهدقت بشناسد و به وظایف خود درقبال ایشان آگاه باشد.
درک اهمیت آباد کردن زمین برای نسل حاضر و آتی همچون ضرورت و تکلیف؛ فقـط
به فکر رفع نیازهای خود نباشد ،بلکه نیازهای نسلهای آینده را نیز تصـور و درک کنـد کـه
تالد برای رفع نیازهای ایشان ،نه لطفی درحق ایشان ،که تکلیفی برای ماست.
درک مفهوم شکر ،انواع و مصادیقش با تأکید بر محیطزیسـت؛ ازآنجاکـه دنیـا را نعمـت
بــزرگ الهــی میدانــد ،راه شــکر ایــن نعمــت را بدانــد ،انــواع آن (شــکر زبــانی و عملــی و
مصادیقشان) را بشناسد و تأثیرات شکر و کفران کردن این نعمت را نیز بداند.

شناخت اوصاف و شرایط مدینۀ فاضله با تأکید بر محیطزیسـت (هم ان)17 :؛ بدانـد مدینـه
فاضلۀ دین ،اوصاف و شرایطی دارد که بخشی از آن بـه محیطزیسـت برمیگـردد و بخـش
دیگر به ساکنانش؛ پس این اوصاف و شـرایط را بشناسـد؛ ازقبیـل رشـد متعـادل اقتصـادی،
عدالت اقتصادی و . ...
شناخت قوانین حاکم بر جهـان و محیطزیسـت؛ در راسـتای شـناخت قـوانین حـاکم بـر
پدیدهها ،مواردی از قبیـل اکوسیسـتمها ،تنـوع موجـودات زنـده ،فراینـد رشـد در گیاهـان و
حیوانات ،فرایندهای زیستمحیطی ،چرخههای طبیعت ،فواید منابع طبیعی و منابع انـرژی و ...
را بشناسد.
متمایز کردن بهرهبرداری از تخریب (فساد در زمین)؛ مرزها و شـرایط بهرهبـرداری را از
محیطزیســت در حیطــههای گونــاگون همچــون جنگلهــا ،دریاهــا ،معــادن و  ...بشناســد؛
سطوح ملی ،منطقهای و بینالمللی را که بیشتر به رفتارهـای نادرسـت بشـری برمیگردنـد،
بشناسد ،تحلیل کند و دربارۀ راهحل آنها بح

کند.

آشنایی با رودهای مراقبت از محیطزیست؛ دربارۀ مهمتـرین مسـائل زیسـتمحیطی و
آسیبها ،راههـای مقابلـه بـا آسـیبها و رودهـای حافظـت از طبیعـت را در بخشهـای
گوناگون مانند منابع طبیعی ،گونههای گیاهی و جانوری و  ...بداند.
شناخت دستورات دینی دربارۀ ضوابط و نحوۀ تصـرف در محیطزیسـت؛ بـا مهمتـرین
آموزههای قرآن و سیره دربارۀ استفاده ،مراقبت و آبادانی محیطزیسـت و حقـوق حیوانـات،
گیاهان ،زمین و منابع آن آشنا باشد.
 .4پرورش احساس دوستی ،احترام و مسئولیت درقبال جهان و محیطزیست

برای تحقق این هدف باید احساسات و مسئولیتهایی در متربی پرورد یابد:
احساس حضور و نظارت خداوند در جهان هسـتی و ازجملـه بـر رفتارهـای انسـان بـا
محیطزیست؛ این پایه و اساس احساس مسؤلیت است.
احساس محبت به خداوند؛ به خداوند همچون منعم و ولینعمت.
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بهگونهایکه منجر به تخریب آن نشود .مهمترین مسائل زیسـتمحیطی عصـر حاضـر را در
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لات بردن از زیبایی و شکوه جهان هستی و تحسین آن؛ این ویژگی باع میشـود فـرد
درمقابل جهان احساس مسئولیت کند .بهپشتوانۀ درک هدفمندی ،نظاممندی دقیق و احسـن
بودن نظام هستی ،از زیبایی و شکوه آن احساس لات و از تعامل با آن احساس نشاط کند.
احترام عمیق و اصیل به حیات موجودات و اجتنـاب از نگـرد ابـزاری بـه آن ،بـهدلیل
نگرد قدسی به جهان و قائل بودن حیات و شعور برای طبیعت.
احساس نوعی یکپارچگی با طبیعت؛ انسان ابتدا از گل آفریده شده اسـت و در مراحـل
حیات نیز تغایه ،رشد و حیات جسمی او از نباتات ،حیوانـات و مـواد معـدنی اسـت؛ پـس
طبیعت را بخشی از وجود خود ببیند و با طبیعت احساس یکپارچگی کند.
حساس بودن به هدررفت منابع طبیعی؛ دربرابر مصرفگرایی و اسراف احساس انزجار،
ناخوشایندی و افسوس کند.
احساس دغدغه و مسئولیت دربرابر مسئلههای زیسـتمحیطی (هم ان)۱۱8 :؛ چـون خداونـد
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جهــان را بــرای انســان آفریــده و انســان را مســئول حفــظ محیطزیســت کــرده اســت و او را
بازخواست میکند ،دربارۀ مسائل زیستمحیطی و وظایفش احساس مسئولیت کند (همان.)208 :
داشتن انگیزه برای مقابله بـا اقـدامات تخریبـی محیطزیسـت؛ نـهتنها خـود طبیعـت را
تخریب نکند ،بلکه به رفتارهای تخریبی دیگران نیز طوری حساس باشد که او را به واکـنش
تأثیرگاار برانگیزد.
تمایل به صرفهجویی در مصرف منابع موجود و حفظ آنها؛
انگیزۀ (نیت) الهی تالد برای آبادانی محیطزیست (هم ان)21۹ :؛ انگیزۀ او در کارهای مفید
زیستمحیطی ،فقط تحسین و تقبیح دیگران یا پادادها و جریمـههای مـادی نباشـد ،بلکـه
بیشتر اجرای اوامر و تکالیف الهی و جلب رضایت او باشد.
 .5پرورش احساس همدلی و مسئولیت نسبت به اعضای جامعه و نسلهای آتی

برای تحقق این هدف الزم است احساسات و دغدغههای زیر در متربی پرورد یابد:
عالقه و دغدغۀ عدالت در بهرهمندی همۀ اعضای جامعه از مواهب محیطزیسـت (هم ان:

)0۱؛ چون اسالم احتکار ثروت و ذخیره کردن آن (جریان ناتمـام مـال) را ممنـوع میدانـد و

جریان آن را برای همۀ طبقات الزم میداند ،باید این دغدغه و عالقهمندی را داشته باشد کـه
همۀ جامعه از مواهب مادی بهرهمند شوند.
همدلی ،احساس تکلیف و مسئولیت درقبال نیازهای نسلهای آتی.
 .6پرورش مهارتهای ضروری برای حفظ و آبادانی محیطزیستت و بهرهگیتری درستت از مواهتب
طبیعی

برای تحقق این هدف الزم است مهارتهایی در متربی پرورد یابد:
سساسگزاری از خداوند (زبانی و عملی)؛
توانایی استخراج و فراوری بهینۀ مواهب الهی در محیطزیست؛ چون خداوند این جهـان
و مواهب آن را برای استفادۀ بشر آفریده است ،استفاده نکردن از آن میتواند ناشکری باشـد.
بهرهبرداری از محیطزیست مطابق قوانین آن و دوری از برهم زدن نظام آن؛
توانایی مصرف بهینه و خردمندانـه ،قناعـت در مصـرف (هم ان )21۹ :و دوری از اسـراف،
تبایر و احتکار (همان)0۱ :؛
توانایی استفاه از مواهب مادی باری اجرای اوامر الهی و تکامل معنوی (نیت الهی داشتن
و رعایت دستورات دینی در استفاده از مواهب دنیوی)؛
توانایی مقابلۀ فعال با افکار و تبلیغات غلـط بـرای مصـرفگرایی؛ تحتتـأثیر رفتارهـای
غلط دیگران و تبلیغات برای مصرفگرایی و تجملگرایی قرار نگیرد و افکار و رفتـار خـود
را فعاالنه مدیریت و جهتدهی کند.
استفاده از مواد سبز؛ برای جلوگیری از هدررفت منابع طبیعـی و حفـظ هرچهبیشـتر آن،
استفاده از مواد بازیافتی را در اولویت قرار دهد.
تشکیل گروههای کوچک و ترغیب دیگران (همدیگر) به اصالح عمومی الگوی مصرف
در جامعه؛ همراه کردن دیگران ،تشکیل گروههای کوچـک و بـزرگ ،تصـمیمها و اقـدامات
گروهی و حمایت فکری و روانی از یکدیگر ،بهتدریج سبب اصالح عمومی الگوی مصرف
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در چهارچوبها به تولید مواد و وسایل الزم بسردازد و فقط مصرفکننده نباشد.
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در جامعه میشود و بهبود وضع محیطزیست را تسریع و تسهیل میکند.
رعایت عدالت دروننسلی و عدالت بیننسـلی در بهرهمنـدی از مواهـب دنیـوی (رعایـت
حقوق آنها)؛
اقدامات نظاممند برای آبـاد کـردن محیطزیسـت؛ فعالیتهـایی همچـون درختکـاری،
گسترد فضـای سـبز ،محافظـت و گسـترد تنـوع گونـههای گیـاهی و جـانوری بـهویژه
گونههای درخطر ،احیای موات ،حفر چاه ،قنات و  ...را منظم انجام دهد.
اجتناب از رفتارهای تخریبی و مقابله با انتشار آلودگیهـای زیسـتمحیطی؛ دانشآمـوز
هم رفتارهای خود را مدیریت و هم بر رفتار سایرین نظارت کند.
نتیجهگیری

در ایــن پــژوهش تــالد کــردیم اهــداف تربیــت زیســتمحیطی را براســاس دیــدگاه
آیت لالجوادی آملی تدوین کنیم .برنامه تربیت زیستمحیطی مؤثر دسـتکم بایـد بـر چنـد
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محور تمرکز کند:
اصالح نگرد به محیطزیست (جهان خلقت)؛
اصالح رویکرد تعاملی انسان با جهان خلقت (از مصرفگرایی به امانتداری و آبادانی)؛
احساس عمیق یکپارچگی با همۀ اجزای عالم هستی (و خالق آن) و عشق به آنها؛
توسعۀ اخالق و احساس مسئولیت شخصی درقبال محیطزیست؛
ِ
رفتاری کشور (اسراف و مصرفگرایی)؛
اصالح الگوی
مســئولیتپایری اجتمــاعی و ترغیــب یکــدیگر بــرای برقــراری ســالمت پایــدار در
محیطزیست.
همۀ این مؤلفهها باید به الگوی رفتاری و سبک زندگی تبدیل شوند.
بااینوصف ،نمیتوان داشتن یا تقویت کردن اطالعات و علم متربیـان را معـادل تربیـت
زیستمحیطی دانست .وظیفۀ مهم معلم ایجاد نگرد زیستمحیطی درست ،تقویت انگیـزه،
حساسیت و دغدغه در کنار شناخت و فراهم کرددن فرصت تجربه و تمرینهـای عملـی در
مدرسه و محیطهای واقعی و طبیعی است.

منابع
 .1قرآن کریم
 .۱ابنشعبهحرانی ،حسنبنعلی ( ،)۱۰۶۰تحفالعقول ،جامعه مدرسین ،قم.
 .۰پاینده ،ابوالقاسم ( ،)۱۰۹۱نهجالفصاحه ،دنیای دانش ،تهران.
ل
عبدال ( ،)۱۰۹۶اسالم و محیطزیست ،اسرام ،قم.
 .۴جوادی آملی،
 .۷حر عاملی ،محمدبنحسن ( ،)۱۴۳۷وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ،آل البیت ،قم.
 .6دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی (۱۰۷۳الف) .سند تحول بنیادین آموزشوپرورش.
 .۵دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی (۱۰۷۳ب) .مبانی نظری تحول بنیادین در نظام
تعلیم وتربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران.
 .۹طبرسی ،فضلابنالحسن ( ،)۱۴۱۵اعالم الوری بأعالم الهدی ،آل البیت ،قم.
مصباح یزدی» ،معرفت اخالقی ،سال دوم ،شمارۀ سوم ،ص.111-79
 .۱۳عابدی سروستانی ،احمد و دیگران ( ،)۱۰۷۱اخالق زیستمحیطی ،مؤسسه پژوهشی
حکمت و فلسفه ایران و انجمن فلسفه ایران ،تهران.
 .۱۱نوری ،حسینبنمحمدتقی ( ،)۱۴۳۹مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ،آل البیت ،قم.
12. Bartosh, O. (2003). Environmental education: improving student achievement. A
thesis for the Master of environmental studies. The Evergreen State College.
13. Stapp, W. & et al. (1969). The concept of environmental education. Journal of
environmental education, 1(3): 30-31.
14. UNESCO. (1978). Tbilisi Declaration (final report of the intergovernmental
conference of EE: Tbilisi (USSR). Paris: UNESCO.
15. (2006). guidebook for planning education in emergencies and reconstruction.
Chapter 23: Environmental education, Paris: International institute for educational
planning.

مباني و اهداف تربيت زیستمحيطي با تأکيد بر اندیشة آیتاهللجوادي

 .۷فتحعلی ،محمود (« ،)۱۰۷۳نظریۀ اخالق زیستمحیطی اسالم با تأکید بر آرای استاد

۱۵

