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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی دیدگاه قرآن دربارۀ محیطزیست بهمنظور تدوین یک الگوی تربیت
زیستمحیطی است .پژوهش حاضر ازنوع کیفی است و در آن ،با استفاده از نمونۀ هدفمند ،ابتدا ازمنظر
قرآن و تفاسیر معتبر ،به موضوع محیطزیست پرداخته و به نتایجی دست یافتهایم که مشتمل بر این
اصول هستند :اصل اندیشهورزی برای دستیابی به نگرشی آیتبین دربارۀ پدیدههای جهان طبیعت ،اصل
برقراری پیوند فطری با جهان طبیعت برای درک غایتمندی آن ،اصل تقویت حس مسئولیتپذیری
دربرابر اجازۀ تسخیر در طبیعت ،اصل ذکر نعمت طبیعت برای تقویت حس شاکربودن درقبال نعمتها
و اصل تقویت بینش کلنگر درراستای بهرهبرداری عادالنه از طبیعت؛ بنابراین ،تأسی به چنین الگویی با
ایجاد نگرش صحیح در فراگیران دربارۀ محیطزیست ،موجب رشد عواطف و احساسات انسانی
درخصوص دیگر موجودات زنده در همسویی با فطرت الهی میشود و با تقویت اراده برای آبادانی
محیطزیست و صیانت از آن ،انسانهایی صالح و هماهنگ با نظام طبیعت را تربیت میکند.
واژگان کلیدی :قرآن ،تربیت ،انسان ،محیطزیست.
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بیان مسئله

درپی افزایشیافتن توان فناوری در بهرهبرداری از منابع طبیعی ،تعادل زیستمحیطی در
قرن حاضر بهزیان طبیعت برهم خورده است .این رویداد ،اسفبار و گاه جبرانناپذیر
است و در ربع قرن اخیر ،آثار مخرب آن از مرز جامعهها گذشته و بُعد جهانی یافته
است .در حال حاضر ،یکی از چالشهای اصلی پیشِروی ما امنیت و پایداری
محیطزیست است .متفکران و محققان علوم زیستمحیطی با همکاری سیاستمداران و
اقتصاددانان ،راهی را پیشِپای جامعۀ جهانی قرار دادهاند که امروزه ،توسعۀ پایدار نامیده
میشود و سازمان ملل آن را راهبرد مطلوب نجات محیطزیست بهشمار میآورد که در
کنفرانس سران زمین بهعنوان الگوی جهانی مطرح شد (نوروزی)7711 ،؛ عالوهبر این،
اندیشمندان برای حلکردن بحرانهای زیستمحیطی ،رویکردهایی مانند حفاظتگرایی،
صیانتگرایی و بومشناسی اجتماعی ،و مفاهیمی همچون حقوق حیوانات ،اخالق زمین،
اکوفمینیسم و نیکداری را نیز بهدست دادهاند (عابدی سروستانی ،شاهولی و محقق
داماد)7731 ،؛ اما این برنامهها هنوز نتوانستهاند راهکاری جامع را برای برونرفت از
چالشهای موجود پیشنهاد دهند و آلودگیهای زیستمحیطی همچنان از مسائل مهم
دنیای امروز قلمداد میشوند .اکنون ،دانشمندان عموماً به این نتیجه رسیدهاند که آنچه
بیشاز همه مؤثر واقع میشود ،تغییر بینش است که به تغییر رفتار با محیطزیست
میانجامد و این تغییر بینش را باید در نظام تعلیموتربیت جستوجو کرد؛ به بیان
واضحتر ،جامعههای بشری به تربیت زیستمحیطی نیاز دارند تا از این رهگذر ،آگاهی،
بینش و گرایش انسانها درخصوص محیطزیست ارتقا یابد (قلندریان ،تقوایی و کامیار،
.)7731
فولتس 7و عباسزاده اخیراً در پژوهشهایی درزمینۀ الگوهایی متنوع از
محیطزیستگرایی نتیجه گرفتهاند متأسفانه ،هیچکدام از این الگوها برای کاهشدادن
سرعت ویرانگریِ زیستمحیطی در جهان مدرنیته آماده نبودهاند؛ اما بهعقیدۀ این دو
پژوهشگر ،جمعیت میلیاردی مسلمانان جهان قادرند با پشتوانۀ منابع فرهنگی خود ،هم
نیازهای نوظهور انسانها را برآورند و هم الگوهایی موفق را بهدست دهند (فولتس و
1. R. Foltz
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عباسزاده .)7731 ،امروزه ،نگاه صرفاً ابزاری به طبیعت بهعنوان شاخصۀ انسان عصر
حاضر ،ناشی از رویکرد مادّی و دیدگاه تنگنظرانۀ تجربهگرای اوست که تعامل با
محیطزیست را بهصورتی یکسویه و نفعطلبانه بهسود خود درمیآورد .النکی)2004( 7

یکی از مسائل رایج در غرب را نبودِ حس تقدس در طبیعت میداند .وی معتقد است
طبیعت ارزش معنوی دارد و باید پاس داشته شود ،بحرانهای زیستمحیطی ،عمیقتر
از آن هستند که تنها با استفاده از تفکرهای مرسوم عاری از دین ،اخالقیات و معنویات
حل شوند و با تکیه بر بسیاری از اصول و ارزشها در تفکر اسالمی میتوان به
پیشرفت و پایداریِ محیطزیست کمک کرد .طاهرپور ،جاویدی ،باقری و نقیزاده
( )7731معتقدند ازدیدگاه اسالم ،سراسر طبیعت ،کلمۀ «اهلل» و محیطزیست ،محیط الهی
است و بین انسان و طبیعت ،وحدتی وجود دارد؛ همچنین ساختار طبیعت ،مبتنیبر نظام
احسن است و همۀ آفریدهها در مرتبۀ خود ،نیکو خلق شدهاند .این محققان نگرش
توأمان اسالم به ارزش ابزاری و قدسی طبیعت را ارج نهاده و راهکارهایی عملی را
برای تربیت شهروند زیستمحیطی پیشنهاد کردهاند.
کاماال ،1گالوفر 7و هاسالم )2006( 4برمبنای اصول اسالمی ،به طیفی متنوع از
راهکارهایی اشاره کردهاند که به تقویت اراده و حس مسئولیتپذیری انسان دربرابر
محیطزیست میانجامند .هوپ و جونز 1نیز در پژوهش خود ( ،)2014به اهمیت
نگرشهای انسانی درخصوص محیطزیست براساس آموزههای اسالم و عناصر موجود
در سنت فلسفی مسلمانان پرداختهاند .داوودی و وجدانی ( )7731معتقدند هدف کلی
تربیت زیستمحیطی ازدیدگاه اسالم ،تربیتکردن انسان مؤمن و صالحِ بهصورتی
هماهنگ با محیطزیست است .بهگفتۀ جوادی آملی:
زیبایی جهان آفرینش در نظاممندبودن آن است؛ بهطوری که هر مخلوقی با
هماهنگی اجزای درونی و با هدفی معیّن و راهنمای مشخص آفریده شد؛ لذا هم
نظام فاعلی آن ،منسجم و عالمانه است و هم نظام غایی آن ،مرتبط و حکیمانه
1. K. Al-Naki
2. R. Kamla
3. S. Gallhofer
4. J. Haslam
5. A. L. Hope and C. R. Jones
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است ،هم نظام داخلی آن ،هماهنگ و خردمندانه تعبیه شده است (جوادی آملی،
 ،7733ص.)11 .

امروزه ،مسئلۀ محیطزیست و حفاظت از آن ازمنظر متون اسالمی واکاوی شده و
هدفهایی درزمینۀ تربیت زیستمحیطی تعریف شده است که بهمنظور تحققیافتن
آنها باید زمینۀ مساعد برای نگرشها ،دانشها و مهارتهای الزم را در فراگیران ایجاد
کرد .الزمۀ دستیابی به این هدفها ایجاد تغییرهای مطلوب در ابعاد وجود آدمی است.
بُعد اول ،اندیشه و اعتقاد درست به مبدأ و غایت جهان است که در آن ،فرد با اندیشه
ورزی ،دانش و فهمی دربارۀ آموزههای دینی و شناخت جهان بهدست میآورد .بُعد
دوم ،رشد فطری و گرایش به خوبیها و اعمال خیر است که به تقویتکردن تمایالت
درونی و مالزمت آنها با معیارهای اخالقی نیاز دارد .بُعد سوم ،استفاده از قوۀ اختیار،
میل به افزایشدادن قابلیت انتخاب و اراده براساس مسئولیتپذیری ،و پاسخگوبودن
دربارۀ اعمال خود دربرابر حق -تعالی -است .بُعد چهارم ،ذکر نعمتهای الهی و
بازگشت به خویشتنِ خویش است که موجب ایجاد روحیۀ شکرگزاری در انسان
میشود .درنهایت ،بُعد پنجم ،عمل صالح فردی و جمعی است که به تحققیافتن
عدالت ،غنا و رأفت میانجامد .با توجه به آنچه گفتیم ،برای تحققیافتن هدفهای
موردنظر از تربیت زیستمحیطی در نظام آموزشی کشور ،تدوین الگو الزم است.
بررسی مطالعات صورتگرفته در این حوزه نشان میدهد تاکنون ،الگویی
ساختارمند بهدست داده نشده است که بتواند با عرضۀ روشهایی در نظام تعلیموتربیت،
تحولی انسانساز را بهوجود آورد و به صورتگرفتن رفتارهای مناسب با محیطزیست
بینجامد؛ بدین ترتیب ،با توجه به خأل پژوهشی شناساییشده ،در پژوهش حاضر،
درصدد پاسخگویی به این سؤالها هستیم :نگاه قرآن کریم به محیطزیست چگونه
است؟ چگونه میتوان تربیت زیستمحیطی را براساس آموزههای قرآنی واکاوی کرد؟
روش پژوهش

این تحقیق ازنوع کیفی و محور شکلگیری آن ،قرآن کریم است .مطالب این پژوهش را
میتوان در چهار حیطه بددین شدرح مطدرح کدرد :نخسدت ،مطالدب مربدوب بده نگداه
زیستمحیطی ازمنظر قرآنی؛ دوم ،مطالب مربوب به طبیعت براساس منابع قرآنی؛ سوم،
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مطالب مربوب به انسان براساس منابع قرآندی؛ چهدارم ،تددوین الگدویی تربیتدی .بدرای
نمونهگیری در این پژوهش از روش نمونهگیری هدفمند استفاده کردهایم .نمونۀ انتخاب
شده ،محتوایی را شامل میشود که به اوصاف انسان ،اوصاف طبیعت و رابطدۀ ایدن دو
مقوله ازمنظر قرآن پرداخته است و بهنحوی انتخاب خواهد شدد کده پدژوهشدگر را در
پاسخدادن به سؤالهای تحقیق قانع کند و اصطالحاً بده اشدباع نظدری برسداند؛ سدسس
برمبنای ارتباب و ترکیب گزارههای متناظر مربوب بده اوصداف انسدان و توصدیفهدای
طبیعت ،گزارههای اساسی شکل میگیرند و متعاقباً گزارههای مبنایی با استناد به آیدات
قرآن احصا میشوند و با گزارههای هدفِ مرتبط ،گزارههای تجدویزی (اصدل) سداخته
وپرداخته خواهند شد .این دو دسته از گزارهها بهمنزلۀ مقدمات یدک اسدتدالل قیاسدی،
ازنوع قیاس عملی هستند که بهدنبال آن ،اصول استنتاج خواهند شد و در آخرین گدام،
برای هریک از این اصول ،یک یا چند روش تربیتی متناسب با آنها پیشنهاد میشود.
یافتههای پژوهش

با توجه به روش پژوهش ،محور شکلگیری این تحقیق ،قرآن کریم است و با هدف
جستوجوی آیات مرتبط با وجوه مختلف ،موضوع یافتهها در جدول  ،7حاوی
ستونهای سوره ،آیه ،متن و مفهوم استخراجشده از آیه تنظیم شد .ترتیب سورهها
مطابق ترتیب سورههای قرآن بوده و به هر آیه با توجه به مفهوم یا مفاهیم استخراجشده
از آن ،حداقل یک کد اختصاص یافته است (مبنای استخراج مفاهیم ،برداشت پژوهشگر
از آیات قرآن بود که با مراجعه به تفاسیر ،از صحت آن ،اطمینان حاصل شد) .با توجه
به تعدد کدهای استخراجشده ،تحققیافتن هدفهای موردنظر از پژوهش ،نیازمند تنظیم
جدولی جهت دستهبندی کد مفاهیم استخراجشده بود؛ بنابراین ،جدولهایی شامل سه
ستون تنظیم شد که در آن ،ستون اول ،حاوی کلیۀ کدهای مفاهیم با قرابت مضمونی،
ستون دوم ،شامل مقولۀ اختصاصیافته به این کد مفاهیم و ستون سوم ،دربردارندۀ
مضمونی است که میتوان از چند کد همدسته برداشت کرد .در این بخش ،جدول
یافتهها را بدین شرح مشاهده میکنیم:
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جدول  .0یافتهها

نام سوره

شمارۀ آیه

متن آیه

مفهوم استخراجشده

بقره

13

ض جَمِیعًا
هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ مَا فِی األرْ ِ

 .7همۀ آسمان و زمین

ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ

برای انسانها

44

سَمَاوَاتٍ وَهُوَ ِبکُلِِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ.
یَا بَنِی ِإسْرَائِیلَ اذْکُرُوا نِعْمَِتیَ الَّتِی  .1بهیادآوردن نعمتهای
أَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ وَأَوْفُوا ِبعَهْدِی أُوفِ الهی
ِبعَهْ ِدکُمْ وَإِیَّایَ فَارْهَبُونِ.

 .7وفاداری به پیمان با خدا
برای وفاداربودن خدا به

11

پیمانش با ما
شرِ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَ ِملُوا الصَّاِلحَاتِ أَ َّن  .4مژده به نیکوکاران و
وَبَ ِِّ
لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی ِمنْ تَحْتِهَا األنْهَارُ کُلَّمَا وعدۀ بهشت جاویدان به
رُزِقُوا ِمنْهَا ِمنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِی آنان ازسوی خدا
رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَاِبهًا وَلَهُمْ فِیهَا
أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِیهَا خَالِدُونَ.

711

177

فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ وَاشْکُرُوا لِی وَال  .1صبر و مقاومت ،ذکر
خدا و نماز بهعنوان
تَکْفُرُونِ.
الزمههای پیشرفت در کار
 ...وَال تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّ ِه هُزُوًا وَاذْکُرُوا  .1توجه به نعمتهای
ِنعْمَةَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَیْکُ ْم مِنَ الهی و ذکر آنها
حکْمَةِ یَعِظُکُمْ بِ ِه وَاتَّقُوا اللَّهَ  .1پرواداشتن از خدا
الْکِتَابِ وَالْ ِ
ل شَیْءٍ عَلِیمٌ.
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِکُ ِِّ

14

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی  .3هشداردادن به کافران
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُ ِعدَّتْ در ایجاد شک درخصوص
آیات الهی و تهدیدکردن
لِلْکَافِرِینَ.
آنان به قرارگرفتن در آتش

آل عمران

 734و 737

ِإنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاألرْضِ  .3اشاره به خلقت بهعنوان
ل وَالنَّهَا ِر آلیَاتٍ ألولِی نشانهای برای اهل خرد
ف اللَّیْ ِ
وَاخْتِال ِ
األلْبَابِ.
الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللَّهَ قِیَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى
جُنُوِبهِمْ.
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نام سوره

شمارۀ آیه

نساء

711

انعام

714

اعراف

731

انفال

11

ِإنَّ شَرَّ الدَّوَابِِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُکْمُ الَّذِینَ ال  .74تنزلدادن مقام افراد بدون
تعقل و کروالل دربرابر حقایق به
یَعْقِلُونَ.
مرتبۀ بدترین جانوران نزد خدا

هود

17

وَ ِإلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُوا  .71آبادانیِ زمین و حفظ

رعد

1

ابراهیم

74

نحل

33

وَلِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی األرْضِ  .74مالکیت خدا بر تمام
آسمان و زمین ،و محیط
ل شَیْءٍ مُحِیطًا.
وَکَانَ اللَّهُ بِکُ ِِّ
بودن او بر همه چیز
قُلْ أَغَیْرَ اللَّ ِه أَبْغِی رَبًّا وَهُوَ رَبُّ کُلِِّ شَیْ ٍء  .77ربوبیتنداشتن غیرخدا
وَال تَکْسِبُ کُلُّ نَفْسٍ إِال عَلَیْهَا وَال تَ ِز ُر  .71مسئولبودن هرکس
وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِِّکُمْ مَرْجِعُکُمْ درقبال عمل خود
فَیُنَبِِّئُکُمْ بِمَا کُنْتُمْ فِیهِ تَخْتَلِفُونَ.
وَالَّذِی خَلَقَ األزْوَاجَ کُلَّهَا وَجَعَلَ لَکُمْ  .77تقبیح فکر و
مِنَ الْفُلْکِ وَاألنْعَامِ مَا تَرْکَبُونَ.

نظرنکردن در ملکوت
آسمانها و زمین و هرچه
خدا آفریده است

ن آن
اللَّهَ مَا لَکُمْ مِنْ ِإلَهٍ غَیْرُهُ هُوَ أَنْشَأَکُمْ ِم َ
األرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیهَا فَاسْتَغْ ِفرُوهُ ثُ َّم  .71اندیشیدن دربارۀ
آیندگان
تُوبُوا ِإلَیْهِ ِإنَّ رَبِِّی قَرِیبٌ مُجِیبٌ.
اللَّهُ الَّذِی رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَیْ ِر عَ َمدٍ  .71اشاره به زمان معیّن در
تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ آفرینش هر چیزی و قاعده
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ کُلٌّ یَجْرِی ألجَلٍ مُسَمًّى مندبودنِ آن
ت لَعَلَّکُمْ ِب ِلقَاءِ
صلُ اآلیَا ِ
یُدَبِِّرُ األمْرَ یُفَ ِِّ
رَبِِّکُمْ تُوقِنُونَ.
وَآتَاکُمْ مِنْ کُلِِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا  .73اشاره به فراوانبودنِ
نِعْمَةَ اللَّ ِه ال تُحْصُوهَا إِنَّ اإلنْسَانَ لَظَلُومٌ نعمتهای الهی
کَفَّارٌ.
وَیَوْمَ نَبْعَثُ فِی کُلِِّ أُمَّةٍ شَهِیدًا عَلَیْهِمْ مِنْ  .73جهانشمولی اسالم
سهِمْ وَجِئْنَا ِبکَ شَهِیدًا عَلَى هَؤُالءِ
أَنْفُ ِ
ل شَیْءٍ
وَنَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ ِتبْیَانًا ِلکُ ِِّ
وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِینَ.
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نام سوره

شمارۀ آیه
771

متن آیه

مفهوم استخراجشده

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَال قَرْیَةً کَانَتْ آ ِمنَةً مُطْمَئِنَّ ًة  .14غضب خدا درصورت
ت ناسساسی انسانها درقبال
ل مَکَانٍ فَکَفَرَ ْ
یَأْتِیهَا رِزْقُهَا رَغَدًا ِمنْ کُ ِِّ
ِبأَنْعُ ِم اللَّ ِه فَأَذَاقَهَا اللَّهُ ِلبَاسَ الْجُوعِ نعمات

1

ف بِمَا کَانُوا یَصْنَعُونَ.
وَالْخَوْ ِ
وَلَکُمْ فِیهَا جَمَالٌ حِینَ تُرِیحُونَ وَحِینَ  .17برآوردن نیازهای اولیۀ

71

انسان با خلقت چهارپایان
تَسْرَحُونَ.
وَسَخَّرَ لَکُمُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ  .11مسخّر انسان بودن
وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْ ِر ِه إِنَّ فِی همه چیز بهفرمان خدا .17

77

تفکر در آیات الهی
ذَِلکَ آلیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ.
وَمَا ذَرَأَ لَکُمْ فِی األرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ِإنَّ  .14تنوع و رنگارنگی
آفریدهها
فِی ذَلِکَ آلیَةً لِقَوْمٍ یَذَّکَّرُونَ.
 .11آیات الهی بودنِ همۀ
آفریدهها

اسراء

771

ع  .11پیروینکردن از آنچه
وَال تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِ ِه ِعلْمٌ إِنَّ السَّمْ َ
وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُولَئِکَ کَانَ عَنْ ُه بدان علم و اطمینان نداریم
 .11مسئولبودن چشم،
مَسْئُوال.
گوش و دل

نمل

33

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَا ِمدَةً وَهِیَ تَمُ ُّر  .13در کمال اتقان و
ل استحکام بودنِ همۀ
مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِی أَتْقَنَ کُ َّ

قصص

14

عنکبوت

44

شَیْءٍ إِنَّهُ خَبِیرٌ ِبمَا تَفْعَلُونَ.

مخلوقات
 .13احاطۀ خدا بر همه
چیز

فَإِنْ لَمْ یَسْتَجِیبُوا لَکَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا یَتَّبِعُونَ  .74داللتکردن بیتوجهی
أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنَ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَیْرِ به تقاضای پیامبر اسالم بر
ن اللَّ ِه إِنَّ اللَّهَ ال یَهْدِی الْقَوْمَ ستمگری انسان و پیروی
هُدًى ِم َ
اش از هوای نفس
الظَّالِمِینَ.
ق ِإنَّ  .77آفرینش آسمانها و
خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَاألرْضَ بِالْحَ ِِّ
فِی ذَلِکَ آلیَةً لِلْمُؤْ ِمنِینَ.

زمین براساس حق
 .71خلقت آشکارا،
نشانهای برای اهل ایمان
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نام سوره

شمارۀ آیه

متن آیه

مفهوم استخراجشده

روم

74

فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَۀَ اللَّ ِه
الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا ال تَبْدِیلَ لِخَلْقِ

 .77اشاره به فطرت در
انسان

لقمان

14

احزاب

11

اللَّهِ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ

41
فاطر
7
ص

ال یَعْلَمُونَ.
أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَکُمْ مَا فِی

 .74یادآوری بهانسانها

السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی األرْضِ وَأَسْبَ َ
غ
عَلَیْکُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَۀً وَبَاطِنَۀً وَمِنَ النَّا ِ
س

درخصوص مسخّرشدن
موجودات برایشان و

مَنْ یُجَادِلُ فِی اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَال هُدًى

اختصاصیافتن نعمتهای

وَال کِتَابٍ مُنِیرٍ.

ظاهر و باطن به آنها
 .71در جهل و مجادله
بودن گروهی با خدا
 .71پذیرش بار امانت الهی
ازسوی انسان

إِنَّا عَرَضْنَا األمَانَۀَ عَلَى السَّمَاوَا ِ
ت
وَاألرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا اإلنْسَانُ إِنَّهُ کَانَ
ظَلُومًا جَهُوال.
وَسَبِّحُوهُ بُکْرَۀً وَأَصِیال.

 .71ظلوم و جهولبودنِ
انسان
 .73همواره به ذکر و تنزیه
ذات پاک خدا پرداختن

ل  .73متذکرشدن نعمتها
یَا أَیُّهَا النَّاسُ اذْکُرُوا نِعْمَۀَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ هَ ْ
مِنْ خَالِقٍ غَیْرُ اللَّهِ یَرْزُقُکُمْ مِنَ السَّمَا ِء  .44تنبّه به مشرکان روی
گرداننده از حق
 .47دعوتکردن امت به تفکر
در آیات الهی و رو بهسوی

13

وَاألرْضِ ال إِلَهَ إِال هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَکُونَ.
کِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَیْکَ مُبَارَکٌ لِیَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ
وَلِیَتَذَکَّرَ أُولُو األلْبَابِ.

11

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَاألرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا

به حقایق الهی
 .47بیهودهنبودن

بَاطِال ذَلِکَ ظَنُّ الَّذِینَ کَفَرُوا فَوَیْلٌ

آسمان و زمین

لِلَّذِینَ کَفَرُوا مِنَ النَّارِ.

 .44هشداردادن به کافران
انکارکننده درخصوص فرجام

هدف و غایت داشتن
 .41متذکرشدن صاحبان عقل

ناخوشایند انکارشان

خلقت
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نام سوره

شمارۀ آیه

فصلت

17

جاثیه

77

الرحمان

مفهوم استخراجشده

متن آیه

سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِی اآلفَاقِ وَفِی أَنْفُسِهِمْ  .41آشکارشدن آیات الهی
حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ یَکْفِ
ل شَیْءٍ شَهِیدٌ.
بِرَِِّبکَ أَنَّهُ عَلَى کُ ِِّ
وَسَخَّرَ لَکُمْ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی  .41مسخّرشدن موجودات
األرْضِ جَمِیعًا مِنْهُ ِإنَّ فِی ذَِلکَ آلیَاتٍ آسمان و زمین برای انسان
ِلقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ.

 .41پیبردن اهل تفکر به
آیات الهی

1

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِیزَانَ.

 .43توازن در طبیعت

3

أَال تَطْغَوْا فِی الْمِیزَانِ.

74

وَاألرْضَ وَضَعَهَا لِألنَامِ.

 .43تعدینکردن در میزان
و منحرفنشدن از مسیر
عدالت
 .14تعلقداشتن زمین به
همگان

3

سرُوا  .17رعایتکردن عدل و
ط وَال تُخْ ِ
وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْ ِ
انصاف ،و پرهیز از کم
الْمِیزَانَ.
فروشی
 .11قسمخوردن به نقس
وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا.

شمس

تکاثر

1
3

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا.

3

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ.

ناطقه
 .17الهامکنندۀ خیر و شر
 .14پرسیدن دربارۀ نعمت
ها در روز رستاخیز

مقولهبندی یافتهها

درراستای پاسخگویی به سؤال کلی پژوهش ،یافتههای جدول  7را درقالب مفاهیم هم-
دسته در جدولهای  7 ،1و  4بدین شرح میتوان مشاهده کرد:
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جدول  .4مفاهیم همدستۀ اوصاف طبیعت

کد مفاهیم همدسته

مقولههای

مضمون

بهدست آمده
 .7همۀ آسمان و زمین برای انسانها
 .3اشاره به خلقت بهعنوان نشانهای برای اهل خرد

محیطزیست

نگاه قرآن به

در قرآن

محیطزیست و
اوصاف طبیعت

 .74مالکیت خدا بر تمام آسمان و زمین ،و محیطبودن او بر همه
چیز
 .71آبادانیِ زمین و حفظ آن
 .13در کمال اتقان و استحکام بودنِ همۀ مخلوقات
 .13احاطۀ خدا بر همه چیز
 .41مسخّرشدن موجودات آسمان و زمین برای انسان
 .41پیبردن اهل تفکر به آیات الهی
 .71خلقت آشکارا ،نشانهای برای اهل ایمان
 .14تنوع و رنگارنگی آفریدهها

آیات الهی

 .11آیات الهی بودنِ همۀ آفریدهها
 .47دعوتکردن امت به تفکر در آیات الهی و رو بهسوی هدف

غایتمندی

و غایت داشتن
 .41متذکرشدن صاحبان عقل به حقایق الهی
 .71اشاره به زمان معیّن در آفرینش هر چیزی و قاعدهمندبودنِ آن
 .11مسخّر انسان بودن همه چیز بهفرمان خدا
 .74یادآوری بهانسانها درخصوص مسخّرشدن موجودات

مسخّر انسان
بودن

برایشان و اختصاصیافتن نعمتهای ظاهر و باطن به آنها
 .73اشاره به فراوانبودنِ نعمتهای الهی
 .1بهیادآوردن نعمتهای الهی

نعمتهای
الهی

 .77تقبیح فکر و نظرنکردن در ملکوت آسمانها و زمین و هرچه
خدا آفریده است
 .14تنوع و رنگارنگی آفریدهها
 .11آیات الهی بودنِ همۀ آفریدهها
 .14تعلقداشتن زمین به همگان
 .7همۀ آسمان و زمین برای انسانها
 .17برآوردن نیازهای اولیۀ انسان با خلقت چهارپایان

حق همگانی
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جدول  .3مفاهیم همدستۀ اوصاف انسان

مقولههای

کد مفاهیم همدسته

مضمون

بهدست آمده
 .74تنزلدادن مقام افراد بدون تعقل و کروالل دربرابر حقایق به

ورزیاندیشه

اوصاف انسان

مرتبۀ بدترین جانوران نزد خدا
 .47دعوتکردن امت به تفکر در آیات الهی و رو بهسوی
هدف و غایت داشتن
 .41متذکرشدن صاحبان عقل به حقایق الهی
 .77اشاره به فطرت در انسان

فطرت

 .11قسمخوردن به نقس ناطقه
 .17الهامکنندۀ خیر و شر
 .71پذیرش بار امانت الهی ازسوی انسان

مسئولیتپذیری

 .71مسئولبودن هرکس درقبال عمل خود
 .11مسئولبودن چشم ،گوش و دل
 .1توجه به نعمتهای الهی و ذکر آنها
 .73همواره به ذکر و تنزیه ذات پاک خدا پرداختن
 .73متذکرشدن نعمتها

اهل ذکر بودن

 .73جهانشمولی اسالم

نگربینش کل
جدول  .0مفاهیم همدستۀ داللتهای تربیتی

کد مفاهیم همدسته

مقولههای

مضمون

بهدست آمده
 .41آشکارشدن آیات الهی

اصول تربیت

 .77تقبیح فکر و نظرنکردن در ملکوت آسمانها و
زمین و هرچه خدا آفریده است

زیستمحیطی

 .3هشداردادن به کافران در ایجاد شک درخصوص
آیات الهی و تهدیدکردن آنان به قرارگرفتن در آتش
 .74داللتکردن بیتوجهی به تقاضای پیامبر اسالم بر
ستمگری انسان و پیرویاش از هوای نفس
 .71پذیرش بار امانت الهی ازسوی انسان
 .14پرسیدن دربارۀ نعمتها در روز رستاخیز

داللتهای تربیتی
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کد مفاهیم همدسته

مقولههای

مضمون

بهدست آمده
 .1بهیادآوردن نعمتهای الهی
 .7وفاداری به پیمان با خدا برای وفاداربودن خدا به
پیمانش با ما
 .1صبر و مقاومت ،ذکر خدا و نماز بهعنوان الزمههای
پیشرفت در کار
 .43توازن در طبیعت
 .43تعدینکردن در میزان و منحرفنشدن از مسیر
عدالت
 .17رعایتکردن عدل و انصاف ،و پرهیز از کمفروشی
 .14غضب خدا درصورت ناسساسی انسانها درقبال
نعمات

تحلیل یافتههای پژوهش
برای تبیینِ مبنایی در هر بحث باید در گام نخست ،موضوعهای بسترساز آن بحث را
تبیین کنیم تا براساس آنها دیگر مباحث مطرح و بررسی شوند؛ از این روی ،بهمنظور
واکاوی تریبت زیستمحیطی و بهدستدادن الگویی مناسب ،نگاه قرآن کریم به
محیطزیست و شناسایی اوصاف انسان و طبیعت ازمنظر قرآنی بررسی میشود و در
ادامه ،ضمن تبیین مبانی ،هدفها و اصول تربیت زیستمحیطی استنتاج خواهد شد.
 .0نگاه قرآن کریم به محیطزیست

واژۀ مرکّب «محیطزیست» از دو واژۀ سادۀ «محیط» و «زیست» تشکیل شده و در لغت،
بهمعنای جایگاه و محل زندگی است .در اصطالح ،محیطزیست عبارت است از
هدیهای الهی که از مجموعۀ منابع ،موجودات ،علل و شرایط هماهنگی تشکیل میشود
که گرداگرد هر موجود زنده وجود دارد و استمرار زندگی به آنها وابسته است
(محمدی و اذانی .)7731 ،واژۀ ( Natureطبیعت) از ریشۀ التین  Natبهمعنای زادهشدن
گرفته شده و بر این اساس ،نهتنها طبیعت زاده شده است؛ بلکه با داشتن ارزش معنوی
و سنخیت با روح پاک انسان ،موجب آرامش او میشود (نصر و سقاپور ،7733 ،ص.
.)174
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در وضعیت کنونی ،شاید اینگونه برداشت شود که نگرش اسالمی با نگرش غرب
متجدد که اتفاقاً در آن هم به محیطزیست اهمیت داده شده است ،چندان تفاوتی ندارد؛
اما درپی تأمل ژرفتر درمییابیم نگرش اسالم به محیطزیست با آنچه در سدۀ اخیر در
غرب مطرح شده است ،تفاوت بسیار دارد (نصر ،7731 ،ص.)174 .
در قرآن ،طبیعت ،جلوهای الهی محسوب شده است که خداوند متعال را هم
محبوب میدارد و هم مکشوف میکند .الزمۀ درک این رابطه ،برخورداری از شناخت و
بصیرت است .در آیۀ  711سورۀ نسا میخوانیم« :هرچه در آسمانها و زمین است ،مِلک

خداست و او به همه چیز احاطه و آگاهی دارد» .این واژۀ «محیط» بهمعنای محیط پیرامون
هم هست و به عبارت دیگر ،خدا محیط بر انسان و همۀ هستی است .در اسالم ،آنچه
را از ارادۀ خدا برآمده است ،میتوان قدوس نامید؛ از این روی ،طبیعت ،تجلی حکمت
و ارادۀ او و قدسی است .همانگونه که بارها در قرآن آمده ،طبیعت برسبیل حق آفریده
شده است؛ نه باطل .برپایۀ دیدگاه اسالم و شیوۀ تمدن اسالمی و البته مدنیتی که اسالم،
مطابق و سازگار با محیطزیست بنا کرده است ،در جهان امروز ،حکومتها و مردم
کشورهای اسالمی از قوانین اسالمی تبعیت نمیکنند و تالشهایی که امروزه در این
زمینه صورت گرفته ،از الگوهای غربی و فرهنگِ حاکم بر غرب برآمده که تاکنون،
چندان راه به جایی نبرده است (نصر و رضایت.)7731 ،
در دیدگاه اسالم ،زمین از جهاتی مجموعهای از امکانات ،ذخایر و منابع است که
درخدمت آدمی و مسخّر او هستند؛ چنانکه در آیۀ  13سورۀ بقره میخوانیم« :او خدایی
است که همۀ موجودات زمین را برای شما خلق کرد و پساز آن ،به خلقت آسمانها نظر

گماشت و هفت آسمان را برفراز یکدیگر برافراشت و او به همه چیز داناست»؛ بدین ترتیب،
طبیعت ارزشی ابزاری دارد و برخالف تفکرات حاکی از تجویز هرگونه استفادۀ بی
قیدوشرب از آن ،دارای مفهومی غایتگرایانه و محدود است که برای مقصودی معیّن
پدید آمده است (باقری ،7731 ،ص .)171 .هاشمی علیآبادی در پژوهش خود
( ،)7733ضمن توجه به نگاه قرآن به ارزش قدسی طبیعت و نیز ارزش ابزاری آن نتیجه
گرفته آبادانی و حفظ محیطزیست از وظایف مهم انسان در نگاه قرآنی است.
نگرش اسالم به محیطزیست ،حاکی از آن است که:
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الف) طبیعت ،مقولهای قابل فهم است که میتوان دربارۀ آن اندیشید و قوانین و نظم
حاکم بر آن را کشف کرد؛ چنانکه در آیۀ  734از سورۀ آل عمران میخوانیم« :محققاً در

خلقت آسمانها و زمین ،و رفتوآمد شب و روز ،دالیل روشنی است برای خردمندان عالم».
ب) با توجه به پیچیدگی طبیعت ،انسان در هر سطحی از دانش باشد ،به بخشی از
واقعیات طبیعت دست مییابد .طبیعت بهظاهر ،دارای سطح و در باطن ،دارای عمق
است و در هر اکتشاف ،الیهای از آن شناخته میشود؛ چنانکه در آیۀ  33سورۀ نمل
میخوانیم:
و در آن هنگام ،کوهها را بنگری و جامد و ساکن تصور کنی؛ درصورتی که مانند
ابر در حرکتاند .صنع خداست که هر چیزی را در کمال اتقان و استحکام ساخته
که علم کامل او به اَفعال همۀ شما خالیق ،محیط است.

بیتردید ،نگاه جزمی و محدود توأم با قطعیت به دانش بشر ،مانعِ رشد استعدادهای
طبیعت و باروری آن میشود.
ج) طبیعت ،تسخیرپذیر است؛ بدان معنا که در بینش اسالمی ،طبیعت مسخّر انسان
است و انسان میتواند آن را به خدمت بگیرد (باقری ،7731 ،ص.)771-771 .
با استفاده از قابلیت تسخیر طبیعت ،انسان میتواند در زیستبوم خود ،بیشترین
تحوالت را ایجاد کند که او را در مسیر رفتاری عدالتمحور قرار میدهند و خروجی
این مسئله ،آبادانی محیطزیست است .از این منظر ،نوبری ( )7733معتقد است با توجه
به اینکه قرآن ساختاری ویژه از دین با عنوان دین فطری را بهدست داده است ،در
مبحث ارتباب انسان با محیطزیست ،اگر انسان براساس گرایشهای منطبق با فطرت
خود بهگونهای تربیت شود که به عدالتِ رفتاری دست یابد ،در ارتباب با محیطزیست
به تعادل و تعاملی سازنده میرسد؛ چنانکه در آیۀ سیزدهم از سورۀ جاثیه میخوانیم:
«و آنچه در آسمانها و زمین است ،تمام را مسخّر شما گردانید»...؛ همچنین براساس
دستورالعمل ذکرشده در آیۀ  17سورۀ هود ...« :او خدایی است که شما را از زمین بیافرید
و برای عمارت و آبادساختن آن برگماشت» ،خداوند متعال انسان را به آبادکردن زمین
فرمان داده است .ازنگاه قرآن ،پیشنیاز فهم آموزههای این کتاب آسمانی دربارۀ طبیعت
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و محیطزیست ،برداشت از دو مفهوم کلیدی انسان و طبیعت است که در ادامه ،آنها را
بررسی میکنیم.
 .0-0اوصاف طبیعت در قرآن کریم

در گام نخست از ساخت یک الگوی تربیتی زیستمحیطی باید اوصافی از طبیعت
فراهم آورده شوند .با مراجعه به متن قرآن کریم و کتب تفسیری میتوان مجموعهای
پنجگانه از این اوصاف را بدین شرح برگزید:
 .0- 0-0آیت الهی

در آیات متعدد از قرآن کریم ،آسمانها و زمین ،نشانۀ عظمت خداوندی دانسته شدهاند؛
چنانکه در آیۀ  44سورۀ عنکبوت میخوانیم« :خدا آسمانها و زمین را بهحق آفریده و در

این خلقت آسمان و زمین ،آیت و نشانهای برای اهل ایمان ،کامالً پدیدار است»؛ بر این
اساس ،طبیعت نهتنها ابزاری برای فراهمآوردن رفاه بشر ،بلکه جلوهای از قدرت و علم
خداوندی است؛ همانگونه که در آیۀ سیزدهم از سورۀ نحل ،خداوند متعال میفرماید:
«و نیز آنچه در زمین برای شما آفرید و به انواع گوناگون و اَشکال رنگارنگ درآورد ،همانا در
این کار ،آیت و نشانهای بر مردم هشیار ،پدیدار است» .ازمنظر قرآن ،جهان ،آیت حق
محسوب میشود و در این کاربرد ،آیه نه بهمعنای نشانه ،بلکه عبارت از آشکارشدن
حق است .برمبنای چنین دیدگاهی طبیعت ،خدا را مینمایاند و به بیان روشنتر،
خداوند متعال خودش را در طبیعت نشان میدهد (محقق داماد)7734 ،؛ بهتعبیر دیگر،
با چشم آیتبین ،چنان نشانههایی بر انسان ،مشهود خواهد شد.
 .4- 0-0غایتمندی

در چهارچوب آموزههای قرآنی ،طبیعت غایتمند است؛ چنانکه در آیۀ  11سورۀ ص،
خداوند متعال میفرماید ...« :ما آسمان و زمین و آنچه میان آنهاست را بیهوده نیافریدیم».
براساس مفاد این آیه ،خلقت بیغرض و باطل نیست .باطل یعنی هرچه غایت نداشته
باشد و صدور خلقت بدون غایت از خالق حکیم ،محال است (طباطبایی ،7713 ،ج،3 .
ص .)177 .در آیۀ دوم از سورۀ رعد نیز میخوانیم:
 ...خدا همان کسى است که آسمانها را بدون ستونهایى که آنها را ببینید،
برافراشت .آنگاه بر عرش استیال یافت و خورشید و ماه را رام گردانید .هرکدام
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براى مدتى معیّن به سِیر خود ادامه میدهند .خداوند در کار آفرینش تدبیر میکند
و آیات خود را بهروشنى بیان مینماید. ...

براساس آنچه در این آیات مشاهده میکنیم ،در قرآن ،بهصراحت دربارۀ هدفمندبودن
خلقت آفریدهها سخن گفته شده است؛ به دیگر سخن ،نظام آفرینش درمقام حدوث،
بیهوده آفریده نشده است و درمقام بقا نیز رها نیست تا انسان هرگونه بخواهد ،از آن
بهره گیرد و بدان آسیب رساند؛ بلکه تمام پدیدههای هستی بهسوی غایتی حرکت
میکنند که بدان منظور آفریده شدهاند.
 .3- 0-0مسخّرِبودن برای انسان

در برخی آیات قرآن تصریح شده است که خداوند متعال طبیعت را به تسخیر انسان
درآورد؛ چنانکه در آیۀ دوازدهم از سورۀ نحل میخوانیم« :و خداوند شب و روز و
خورشید و ماه را درخدمت و بهرهدهى شما قرار داد و ستارگان بهفرمان او تسخیر شدهاند»...؛
به دیگر سخن ،خدا به انسان قدرت و اجازه داده است پدیدههای طبیعت را درراستای
دستیابی به منافع خود بهکار گیرد؛ البته طبیعت بهصورت رایگان به انسان خدمت
نمیکند؛ بلکه الزم است انسان قوانین حاکم بر آن را بشناسد و براساس همان قوانین
عمل کند .در آیۀ بیستم از سورۀ لقمان میخوانیم« :آیا ندانستهاید که خدا آنچه را که در

آسمانها و آنچه را که در زمین است ،مسخّر شما ساخته است...؟» .براساس یک تفسیر،
پدیدههای طبیعت ،اعماز آنهایی که دراختیار آدمیاند و اموری که دراختیار انسان
نیستند (همچون ماه و خورشید) ،همگی مأمورند به آدمی خدمت کنند و در مسیر
سودبخشی به انسانها باشند .در آیۀ اخیر ،حرف «ل» در کلمۀ «لکم» ،اصطالحاً الم
منفعت نام دارد (مکارم شیرازی ،7711 ،ج ،71 .ص .)14 .برخی صاحبنظران دیگر
معتقدند حرف «ل» در این کلمه ،علت غایی را بیان میکند و به دیگر سخن ،هدف از
تسخیر ،بهرهوری انسان از آسمانها و زمین است (طباطبایی ،7713 ،ج ،71 .ص.)113 .
 .0- 0-0نعمت الهی

طبیعت ،نعمت خداوند متعال است؛ چنانکه در آیۀ  74از سورۀ ابراهیم میخوانیم« :و از
هرچه از او خواستید ،به شما عطا کرد و اگر نعمت خدا را شماره کنید ،نمىتوانید آن را به
شمار درآورید»...؛ همچنین در آیۀ چهلم از سورۀ بقره ،خداوند متعال میفرماید« :اى

 31دوفصلنامۀ علمی علوم تربیتی ازدیدگاه اسالم ،دورۀ نهم ،شمارۀ هفدهم ،پاییز و زمستان 0011

فرزندان اسرائیل! نعمتهایم را که بر شما ارزانى داشتم ،بهیاد آرید و به پیمانم وفا کنید تا به
پیمانتان وفا کنم»!...؛ عالوهبر آن ،در آیۀ بیستم از سورۀ لقمان آمده است« :آیا ندانستهاید
که خدا آنچه را که در آسمانها و آنچه را که در زمین است ،مسخّر شما ساخته و نعمتهاى

ظاهر و باطن خود را بر شما تمام کرده است...؟» .نعمت در اصل یعنی هرچه سازگار با
وجود آدمى باشد و انسان از آن لذت ببرد .این تعریف ،دو دسته نعمت را شامل
میشود :نخست ،نعمتهاى ظاهرى که مراد از آنها حواس ،اعضاى بدن ،عافیت و
رزق طیّب است؛ دوم ،نعمتهاى باطنى که مواردی همانند شعور ،اراده و عقل را دربر
میگیرند (طباطبایی ،7713 ،ج ،71 .ص.)747 .
 .3- 0-0حق همگانی

ازجمله اوصاف ذکرشده در قرآن درخصوص طبیعت ،حق استفادۀ همگانی از آن است؛
چنانکه خداوند متعال در آیۀ دهم از سورۀ الرحمان میفرماید« :و زمین را برای زندگانی

خلق مقرر فرمود» .بعضى مفسران ،واژۀ «أنام» در این آیه را بهمعناى آدمیان و بعضى
دیگر آن را بهمعناى عموم انس و جن و گاه نیز عبارت از هر موجود دارای روح
دانستهاند (مکارم شیرازی و جمعی از فضال ،7731 ،ج ،3 .ص .)734 .این آیۀ شریفه،
بیانگر آن است که زمین بهعنوان نمادی از طبیعت ،متعلق به همگان و منبعی برای تمام
زمانها و نسلهاست .بهطور کلی ،در برخی آیات قرآن ،با نامبردن از عناصر طبیعت،
بر آفرینش آنها برای نوع بشر تأکید شده است؛ چنانکه در آیۀ پنجم از سورۀ نحل
میخوانیم« :چهارپایان را خلقت کرد که به [موی و پشم] آنها گرم میشوید و از آنها فواید

بسیار دیگر برده و از آنها غذای مأکول میسازید»؛ همچنین در آیۀ  13از سورۀ بقره آمده:
«اوست آن کسى که آنچه در زمین است ،همه را براى شما آفرید» .اینگونه آیات ،حامل این
پیام هستند که آنچه از عناصر طبیعت که روی زمین قرار دارد ،برای انسانها و حق
همگان است .تعبیراتی همچون «لکم» (برای شما) و «األنام» بهمعنای همگان ،آشکارا بر
این مطلب داللت میکنند.
 .4-0اوصاف مربوط به جایگاه و نقش انسان در نظام هستی ازمنظر قرآن کریم

دستهای دیگر از عناصر مستخرج از قرآن ،ناظر بر صفات مطلوبی هستند که انسان در
مواجهه با جهان باید آنها را در خود بسروراند و از عناصر ضروری برای کسب کمال
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فردی و اجتماعی بشر محسوب میشوند .درپی مراجعه به متن قرآن کریم و کتب
تفسیری ،موارد ضروری در ساخت الگوی حاضر ،بدین شرح معرفی و بررسی خواهند
شد:
 .0- 4-0اندیشهورزی

ازمنظر قرآن ،انسانهای رشدیافته ،اهل اندیشهورزی ،دقتنظر و تشخیصاند و این
صفت ،ناظر به نعمت عقل و از مهمترین منابع معرفت دینی است (طباطبایی،7714 ،
ج ،71 .ص .)117 .خداوند متعال در قرآن کریم به اندیشهورزی التفات ویژه داشته؛ به
گونهای که حتی هدف از نزول این کتاب آسمانی را اندیشیدن و تدبر معرفی کرده و در
آیۀ  13از سورۀ ص فرموده است[« :این قرآن بزرگ ]،کتابی مبارک و عظیمالشأن است که

به تو نازل کردیم تا امت در آیاتش تفکر کنند و صاحبان مقام عقل ،متذکر شوند»؛ همچنین
در آیۀ  11از سورۀ انفال میخوانیم« :بدترین جانوران نزد خدا کسانی هستند که [از شنیدن
و گفتن حرف حق ]،کرواللاند که اینان اصالً تعقل نمیکنند» .در قرآن ،تعقل و اندیشیدن از
معیارهای کرامت انسان در پیشگاه خدا معرفی شده و ترک تعقل و اندیشیدن ،موجب
سقوب انسان به مرتبۀ حیوانیت بهشمار آمده است .در الگویی که در این کتاب آسمانی
برای اندیشهورزی بهدست داده شده ،محور ،خداست و بر این اساس ،انسان بهسوی
خدا حرکت میکند و در پایان این مسیر نورانی به سعادت ابدی میرسد.
 .4- 4-0دارای فطرت بودن

همسویی با ندای فطرت ،از معرفت و احساسی در اعماق وجود آدمی برمیآید که
همان بینش شهودی انسان دربارۀ مبدأ قدسی جهان است .درصورت قرارگرفتن آدمی در
مسیر صحیح ،و نزاهت وی از انحرافهای فکری و عملی ،تمایالت فطری او درقالب
حقیقتگرایی و خداجویی در وجودش شکوفا میشوند؛ چنانکه در آیۀ سیام از سورۀ روم
میخوانیم« :پس روى خود را با گرایش تمام به حق ،بهسوى این دین کن با همان سرشتى که خدا

مردم را بر آن سرشته است»...؛ همچنین در آیات هفتم و هشتم از سورۀ شمس میخوانیم:
«سوگند به نفس و آن کس که آن را درست کرد؛ سسس پلیدکارى و پرهیزگارىاش را به آن الهام
کرد» .براساس مفاد آیات یادشده ،کمال نفس انسانى در آن است که حسَبِ فطرتِ خویش،
تمیزدهندۀ فجور از تقوا باشد (طباطبایی ،7713 ،ج ،14 .ص .)133 .آموزههای قرآنی

 34دوفصلنامۀ علمی علوم تربیتی ازدیدگاه اسالم ،دورۀ نهم ،شمارۀ هفدهم ،پاییز و زمستان 0011

نشان میدهند کششهای فطری در نهاد همۀ آدمیان ،ودیعت نهاده شدهاند و اگر موانع
برانگیختگی آنها برداشته شود ،موجبات رشد و تعالی آدمی فراهم خواهد شد .حقیقت
چنین مواجههای با فطرت ،یکی از مقاصد پیامبران از هدایت انسانها بوده است.
 .3- 4-0مسئولیتپذیری

یکی از مبانی ارزشی ذکرشده در قرآن ،مسئولیتپذیری فردفردِ انسانهاست و در این
حوزه ،دو مقولۀ حق و مسئولیت ،همواره مالزم یکدیگرند؛ لذا هرجا دربارۀ حق ،سخن
گفته میشود ،مسئولیتها و تکالیف درقبال آن حق نیز موردنظر است .در بسیاری از
تفاسیر ،امانت الهی عبارت از تعهد و قبول مسئولیت دانسته شده؛ چنانکه در آیۀ  11از
سورۀ احزاب آمده است« :ما امانت را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه داشتیم .آنها از
حمل آن ابا ورزیدند و از آن هراس داشتند؛ اما انسان آن را بر دوش کشید .او بسیار ظالم و
جاهل بود»؛ همچنین در آیۀ  714سورۀ انعام ،خداوند متعال میفرماید« :هیچ گناهکاری بارِ

گناه دیگری را بر دوش نمیکشد» .در این آیه ،واژۀ «وِزر» یعنی بار سنگین که در برخی
تفاسیر بهمعنای مسئولیت دانسته شده است .خداوند متعال در این آیه تصریح میکند که
بارِ مسئولیت هرکس را احدی جز خود او بر دوش نمیکشد و بهتحقیق ،در روز
رستاخیز ،هرکسی مسئول پاسخگویی به اعمال خویش خواهد بود .در آیۀ  71از سورۀ
اسراء نیز میخوانیم« :از آنچه نمیدانی ،پیروی نکن؛ چراکه گوش و چشم و دلها همه

مسئولاند» .در این آیۀ شریفه نیز بر ضرورت مسئولیتپذیری درقبال نعمات الهی تأکید
شده است.
 .0- 4-0اهل ذکر بودن

خداوند متعال در قرآن کریم ،انسان را موجودی واجد دو صفت متضاد ذکر و نسیان
معرفی کرده است .در ادبیات قرآنی ،ذکر یعنی یاد خدا و توجه به قدرت مطلق و
الیتناهی او؛ چنانکه در آیۀ  41از سورۀ احزاب آمده است« :و دائم ،صبح و شام به تسبیح

و تنزیه ذات پاکش بسردازید» .اگر یاد چنین قدرت باعظمتی مستمراً بر دل و زبان آدمی
جاری شود ،بیشک ،بر اعمال وی اثری شگرف خواهد گذاشت .ذکر خدا به ندای
فطرت انسان پاسخ میگوید که با عشق الهی سرشته شده است .در آیۀ سوم از سورۀ
فاطر میخوانیم« :ای مردم! متذکر شوید که چه نعمتها خدا به شما عطا فرمود »...و در آیۀ
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 177از سورۀ بقره ،خداوند متعال میفرماید« :آیات خدا را به مسخره نگیرید و بهیاد آرید

نعمت خدا را که به شما لطف فرمود و .»...آدمی بهدنبال کسب علم ،قدرت و کمال مطلق
است؛ اما گاه در تشخیصدادن مصداقها دچار اشتباه میشود ،هدف از همۀ این
تالشها یافتن حقیقتِ وجود خویش و شناخت منبع هستی است تا انسان هم منعم
واقعی را بشناسد و شکر او را بهجای آورد و هم با یادش خود را درمعرض فیض او
قرار دهد و از بند کاستیها رهایی یابد.
 .3- 4-0بینش کلنگر

براساس آموزههای قرآنی ،تفکر کلنگر ،عالیترین غایات و نهایتاً قرب الی اهلل را تحقق
میبخشد که ضامن پویایی کل نظام هستی در ارتباطی هماهنگ با خالق این نظام است؛
چنانکه در آیۀ  33از سورۀ نحل ،خداوند متعال میفرماید ...« :و ما بر تو این کتاب [قرآن
عظیم] را فرستادیم تا حقیقت هر چیز را روشن کند و برای مسلمین ،هدایت و رحمت و

بشارت باشد» .براساس آموزههای قرآن ،وحدتی بر کل جهان ،حاکم است و بین همۀ
اجزای عالم ،ارتباطی استوار وجود دارد .اسالم به جهان و پدیدههای آن ،نگاهی
کلگرایانه دارد و تفکر جزءگرایانه را مردود میشمرد (والیی)7733 ،؛ به عبارت دیگر،
تمام حقایق عالَم در مرتبۀ نهایی خود ،وحدت مییابند و از این روی ،بینشی فراگیر
دربارۀ عالَم ،نهتنها ناهماهنگیها و تعارضهای ذهنی انسان را ازمیان برمیدارد؛ بلکه او
را بهسوی شناخت و بصیرت درخصوص حقایق جهان هدایت میکند .اصلیترین
نتیجۀ بینش کلنگر به نظام هستی ،این است که درمییابیم بروز هرگونه اختالل در این
نظام یکسارچه بر تمام ساحتهای انسانی همچون سالمت جسم و روان فرد ،جامعه،
فرهنگ ،اقتصاد ،معنویت ،سیاست و محیطزیست اثر میگذارد.
 .4الگوی تربیتِ زیستمحیطی براساس آموزههای قرآنی

تدوین این الگو که از مبانی ،هدفها و اصول تشکیل شده ،مشتمل بر زنجیرههایی
است که به گزارههای تجویزی (اصول) پنجگانه و روشهای تربیتیای میانجامند که
جنبۀ کاربردی دارند .این مبانی ،هدفها و اصول در جدول  1آمدهاند .در اینجا بهعنوان
نمونه ،چگونگی شکلگیری اولین زنجیره را در نمودار  7نشان دادهایم و دیگر
زنجیرهها نیز از همین روش متابعت میکنند.
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نمودار  .0شکلگیری زنجیره

زنجیرۀ اول:
گزارههای اساسی :انسان ،موجودِی اندیشهورز و طبیعت ،آیت الهی است.
گزارۀ هدف :انسان باید به پدیدههای جهان ،نگاهی آیتبین داشته باشد.
گزارۀ مبنایی :نگاه آیتبین به پدیدههای جهان درگرو اندیشهورزی در آنهاست.
حال با کنار هم نهادن گزارههای هدف و مبنایی ،یک اصل تربیتی بدین شرح و
متعاقباً روش تربیتی ذیل آن بهدست میآید:
گزارۀ اصل :آدمی برای اینکه به پدیدههای جهان ،نگاهی آیتبین داشته باشد ،باید
در آنها اندیشهورزی کند.
جدول  .3اجزای الگوی تربیت زیستمحیطی

اوصاف

اوصاف

انسان

طبیعت

اندیشهورز

آیت هستی
بودن

داشتن

غایتمندی

ی

گزارۀ هدف

گزارۀ مبنایی

گزارۀ اصل

آدمی باید به پدیده نگاه آیتبین به آدمی برای اینکه
جهان به پدیدههای جهان
های جهان طبیعت ،پدیدههای
آیتبین
نگاهی آیتبین داشته درگرو اندیشهورزی نگاهی
در این پدیدههاست .داشته باشد ،باید
باشد.
در آنها اندیشه -
ورزی کند.

فطرت

آدمی باید طبیعت را غایتمنددانستن
موجودی
ببیند.

آدمی برای اینکه

را
غایتمند طبیعت درگرو آن طبیعت
است که آدمی موجودی غایتمند
پیوندی فطری بین ببیند ،باید پیوندی
خود

و

برقرار کند.

طبیعت فطری بین خود و
طبیعت برقرار کند.
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گزارۀ هدف

گزارۀ مبنایی

اوصاف

اوصاف

انسان

طبیعت

مسئولیت

مسخّر انسان

آدمی باید در تسخیر حفاظت و صیانت آدمی برای تسخیر

پذیری

بودن

طبیعت ،از آن حفاظت از منابع طبیعی طبیعت باید حس
درگرو تقویت حس مسئولیتپذیری را
و صیانت کند.

اهل ذکر

نعمت الهی

بودن

بودن

بینشِ

حق همگانی
بودن

مسئولیتپذیری
است.

کلنگر
داشتن

آدمی

باید

درقبال شاکربودن

گزارۀ اصل

در خود تقویت
کند.

درگرو آدمی برای اینکه

نعمتهای الهی ،شاکر ذکر نعمت است.

درقبال نعمتهای

باشد

شکرگزار
الهی
باشد ،باید اهل ذکر
نعمتها باشد.

آدمی در برداشت از رفتار عادالنه و آدمی برای اینکه
منابع طبیعت بهعنوان منصفانه درنتیجۀ منابع طبیعت را
یک حق همگانی برای بینش کلنگر به یک حق همگانی
تمام موجودات باید جهان شکل می بداند ،باید بینشی
کلنگر به جهان
جانب عدالت و گیرد.
انصاف را نگاه دارد.

داشته باشد.

 .0-4اصل توجه به اندیشهورزی با نگاه آیتبین به پدیدههای جهان

در قرآن کریم ،جهان و تمام پدیدههای آن ،نشانههایی الهی دانسته شدهاند که توجه
آدمی را به مبدأ عالم جلب میکنند؛ چنانکه در آیۀ  17از سورۀ فصلت ،خداوند متعال
میفرماید« :آیات خود را در آفاق و در وجودشان به آنها نشان خواهیم داد تا برایشان آشکار

شود که او حق است» .با توجه به کاربرد کلمۀ «سَنُریهِم» در این آیه و فعل مضارع که دالّ
بر استمرار است ،درمییابیم این ارائه بهصورت مستمر ادامه دارد (مکارم شیرازی،
 ،7714ج ،14 .ص)777 .؛ البته آیتبودن جهان بر کسانی مکشوف خواهد شد که ازسر
تدبّر در عالم بنگرند .در قرآن کریم ،بارها آدمی به اندیشهورزی دربارۀ جهان فراخوانده
شده و اندیشیدن ،ارزشی انسانی بهشمار آمده است .در آیۀ  731از سورۀ اعراف می
خوانیم« :آیا فکر و نظر در ملکوت آسمانها و زمین و در هرچه خدا آفریده ،نکردند و در

اینکه اجل و مرگ آنها بسا باشد که به آنان بسیار نزدیک شده باشد...؟» .ازنظر برخی
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مفسران ،این آیه انسان را به دقت و تفکر در خلقت خدا تشویق میکند و بر این
اساس ،تمام هستی ،راهنمای انسانها بهسوی صانعیت ،حکمت و عدالت الهی است
(جصاص7441 ،ق ،ج ،4 .ص.)177 .
 .0- 0-4روش تربیتی

اثبات این مسئله که جهان خدایی دارد ،نسبتاً آسان است و بدین منظور از آرای فالسفۀ
یونان باستان که مبتنیبر عقالنیت یونانی است نیز میتوان استفاده کرد .آنچه در تفاوت
میان اندیشۀ دینی با دیگر اندیشهها دیده میشود ،رابطۀ خالق با اکنونِ هستی است.
اسالم در پاسخ ،خدا را ارباب تمام لحظات معرفی کرده است و ربوبیت حق بدان
معناست که او تمام امور را تدبیر میکند .اگر بتوان به چنین فهمی از توحید دست
یافت که خدا در هر لحظه درحال خلقی نو است ،ازنظر بیننده ،جزءجزءِ هستی ،آیت
الهی خواهد بود و این همان نگاه آیتبین است.
 .4-4اصل برقراری پیوند فطری با جهان ازطریق درک غایتمندیِ آن

در قرآن ،طبیعت ،موجودی غایتمند دانسته شده که درحال پیمودن مسیر برای رسیدن
به هدفی مشخص است؛ چنانکه در آیۀ پنجاه از سورۀ قصص میخوانیم:
پس اگر به تقاضای تو جواب نتوانند داد ،در این صورت بدان که این مردم ،تنها
پیرو هوای نفساند ،و کیست گمراهتر از آن کسی که راه هدایت خدا را رها کرده
و از هوای نفس خود پیروی کند؟ البته خدا قوم ستمکار را هرگز هدایت نخواهد
کرد.

همچنین نتیجۀ شک در قرآن و رسالت پیامبر (ص) ،یعنی پشتکردن به ساختار
معرفتی مبتنیبر دین فطری ،حرکت ظالمانۀ افراد در نظام هستی خواهد بود؛ چنانکه در
آیۀ  14از سورۀ بقره آمده است« :و اگر این کار را نکردید و هرگز نتوانید کرد ،پس
بسرهیزید از آتشی که هیزم آن ،مردم بدکار و سنگهای خارا است که [از قهر خدا] برای کافران

مهیا شده است» .پیامد پشتکردن به این نظام ،فساد زمین و در این آیه ،ورود به نظام
انسانمحور و خودساخته دانسته شده است (طباطبایی7471 ،ق ،ص :31/1 .طبرسی،
 ،7711ص .)1/174 .در آموزههای قرآنی ،آدمی به همسویی و همندایی با فطرت الهی
ودیعهنهاده در وجود خویش فراخوانده شده و درک هدفمندی جهان ،نیازمند برقراری
پیوندی فطری بین انسان و جهان است.
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قراردادن مباحث زیستمحیطی در دروس علوم انسانی و معارف دینی ،و پرداختن به
موضوع محیطزیست ازمنظر انسانشناختی و هستیشناختی (طبیعت) در کتابهای
درسی در همۀ سطوح میتواند درکی معنوی از جایگاه طبیعت در اندیشۀ انسان ایجاد
کند و تعامل وی با طبیعت را تکامل بخشد .توجه نهادهای دینی به اهمیت
محیطزیست بهمنظور معنویتافزایی و عرضۀ فقهی پویا درحوزۀ محیطزیست ،اندیشۀ
خداباوران را تحکیم میبخشد و استفاده از ابزار هنر برای معرفی زیباییهای ظاهری و
معنوی طبیعت و تقویتکردن حس زیباییشناسی در فراگیران ،و کسب تجربههای
معنوی در سکوت طبیعت بکر میتواند عاملی تذکردهنده باشد؛ چنانکه پیامبران ،در
این سکوت ،ارتباطاتی درخور توجه با خداوند متعال برقرار میکردند.
 .3-4اصل تقویت حس مسئولیتپذیری درقبال تسخیر طبیعت

براساس مفاد آیات قرآن کریم ،آدمی مجاز و قادر به تسخیر طبیعت است؛ درعین حال،
خداوند متعال آدمی را درقبال نعماتی که به وی ارزانی داشته است ،مسئول و پاسخگو
میداند و درواقع ،امانت و مسئولیت از یکدیگر انفکاکناپذیرند؛ چنانکه در آیۀ  11از
سورۀ احزاب آمده است« :ما امانت الهى و بارِ تکلیف را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه
کردیم؛ پس از برداشتن آن ،سر باززدند و از آن ،هراسناک شدند؛ ولی انسان آن را برداشت.

راستى او ستمگرى نادان بود» .برخى مفسران در تفسیر این آیه که به آیۀ امانت مشهور
است ،این امانت سسردهشده به انسان را عبارت از تعهد و قبول مسئولیت دانستهاند
(مکارم شیرازی ،7714 ،ج ،71 .ص .)411 .از آنجا که مسئولیت با پاسخگویی قرین
است ،در آیۀ هشتم از سورۀ تکاثر ،خداوند متعال میفرماید« :سسس در همان روز است

که از نعمتها پرسیده خواهید شد»؛ بدین ترتیب ،استفاده از نعمتها بهعنوان هدف (نه
وسیله) ،سبب گمراهى انسان و دوری او از غایت اصلیاش میشود و این کار بهنوبۀ
خود ،معصیتی بزرگ است (طباطبایی ،7714 ،ج ،14 .ص .)144 .آدمی درقبال طبیعت
بهعنوان امانت الهی ،وظیفه و مسئولیتی الهی -اخالقی دارد و اسالم در کنش و نگرشی
متعادل ،آدمیان را مسئوالنه انذار داده است که مراقب باشند تسخیر طبیعت به تخریب
آن نینجامد.
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 .0- 3-4روش تربیتی

تقویتکردن اراده ازطریق تصمیمگیری و تحلیل بازخوردها ،در ایجاد الزامهای درونی
درخصوص رعایت اصول زیستمحیطی ،نقشی مهم دارد و مواجهۀ بیواسطه با نتایج
زیانبار اعمال خود و دیگران در رفتار با محیطزیست ،زمینهساز ایجاد حساسیت در
افراد میشود .تقویت ایمان و کنترل نفسانیات ،پیشنیاز تقویت اراده است.
 .0-4اصل توجه به شکرگزاری بهواسطۀ متذکرشدن نعمتها

یکی از مظاهر شکرگزاری خداوند متعال ،یادآوری نعمتهاست و به دیگر سخن ،این
شکرگزاری دراِزای نعمتها و احسانی صورت میگیرد که از صاحب نعمت به انسان
میرسد .در قرآن کریم ،انسانها به یادآوری الطاف الهی توصیه شدهاند که موجبات
شکرگزاری بنده از خدا را فراهم میکند .ذکر ،خود بر دو نوع تقسیم میشود :یکی ذکر
نعمت و دیگری ذکر منعم؛ البته بهیاد صاحب نعمت بودن ،فراتر از یادآوری خودِ
نعمت است و به دیگر سخن ،یاد نعمت را میتوان به نردبانی برای رسیدن به مرحلۀ
ارزشمند ذکر منعم تشبیه کرد (جوادی آملی ،7733 ،ص .)714 .برشمردن نعمات
بیشمار الهی ،سبب میشود انسان لب به حمد پروردگار بگشاید و شکر منعم را
بهجای آورد؛ چنانکه در آیۀ چهلم از سورۀ بقره میخوانیم« :نعمتهایم را که بر شما

ارزانى داشتم ،بهیاد آرید»...؛ به عبارت دیگر ،یادآوری نعمتهاى پروردگار ،انسان را به
معرفت او دعوت مىکند و حس شکرگزارى را در انسان برمىانگیزد (مکارم شیرازی،
 ،7711ج ،7 .ص)774 .؛ همچنین در آیۀ  711از سورۀ بقره ،خداوند متعال میفرماید:
«پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و شکر نعمت من بهجای آرید و کفران نعمت من نکنید».
در قرآن کریم ،شاکر و اهل ذکر بودن ،دو خصیصۀ قرین یکدیگر معرفی شدهاند.
 .0- 0-4روش تربیتی

یادآوری نعمتها یکی از روشهای ذکر نعمت است؛ البته هرقدر شناخت توحیدی
دربارۀ رموز طبیعت ایجاد شود ،یادآوری نعمتها و متعاقباً شکرگزاری درقبال آنها
توجه بندگان را به عظمت خلقت جلب میکند و بدین صورت ،طبیعت به کالسی برای
شناخت و یادکرد نعمتهای الهی تبدیل میشود.
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 .3-4اصل تقویت بینش کلنگر درراستای عدالت زیستمحور

براساس آموزههای قرآنی ،طبیعت و نعمات بیشمار موجود در آن ،حقی همگانی و
متعلق به تمام نسلهاست و بهتبع چنین نگاهی ،بحث عدالت در بهرهمندی از این منبع
خدادادی مطرح میشود؛ بنابراین ،جامعههای انسانی در تالش برای تحققبخشیدن
آرمانهای عدالت اجتماعی باید عدالت زیستمحیطی را بخشی از این آرمانها قلمداد
کنند (نوبری .)7733 ،خداوند متعال در آیات هفتم تا نهم از سورۀ الرحمان میفرماید:
و آسمان را او کاخی رفیع گردانید و میزان [عدل و نظم] را در عالم وضع
فرمود [و حکم کرد] که هرگز در میزان [عدل و احکام شرع من] تعدی و نافرمانی
مکنید و هر چیز را به ترازوی عدل و انصاف و. ...

در این آیات ،دربارۀ ساختار عدالتمحورِ هستی سخن گفته شده است .در بینش
قرآنی ،هستی و تمام عناصر آن باید در کلیتی یکسارچه دیده شوند که اجزای آن از
پیوستگی و همبستگیای استوار با یکدیگر برخوردار و از هرگونه تشتت ،دورند.
خداوند متعال در قرآن ،عملکرد خارج از عدالت انسان با محیطزیست را عامل تباهی
او و بروز فساد و گرسنگی دانسته و در آیۀ  771از سورۀ نحل فرموده است:
و خدا بر شما حکایت کرد و مَثَل آورد مَثَل شهری را که در آن ،امنیت کامل
حکمفرما بود و اهلش در آسایش زندگی میکردند و از هر جانب ،روزیِ فراوان
به آنها میرسید تا آنکه اهل آن شهر ،نعمتهای خدا را کفران کردند .خدا هم
بهموجب آن کفران و معصیت ،طعم گرسنگی را به آنها چشانید و چون لباس،
سراپای وجودشان را پوشاند.

در این آیۀ شریفه ،اینگونه تحول طبیعی ،ساختهوپرداختۀ جمعیت آن سرزمین
دانسته شده است تا از این طریق ،بر رابطهمندی و نگرش کلی به منظومۀ هستی تأکید
شود (طباطبایی7471 ،ق ،ص)71/717 .؛ به عبارت دیگر ،بینش کلنگر را باید در
منظومهای عادالنه از جهان خلقت فهمید.
 .0- 3-4روش تربیتی

معرفیکردن عالم بهعنوان مجموعهای تحت تدبیر واحد و تالش برای رسیدن به بینش
توحیدی ،سبب میشود آدمی دربارۀ ناهماهنگیهای ظاهریای که میان پدیدههای
طبیعت رخ میدهند ،به اشتباه نیفتد؛ زیرا این ناهماهنگیها ازنوع صوریاند و با وجود
مبدأ یگانه و درخالل حرکت بهسوی غایتی واحد به تعادل میرسند؛ از این روی،
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آموزشهای تلفیقی و زمینهمحور در مدرسهها ،و تدریس علوم بینرشتهای در
دانشگاهها انسجام و یکسارچگیای درخور توجه را در ذهن فراگیران ایجاد میکند و
بهوجودآوردن ذهن فلسفی در فراگیران با آموزشدهی درسهایی همچون فلسفه
میتواند نگرشی کلنگر به هستی را بهوجود آورد.
بحث و نتیجهگیری

امروزه ،تردیدی وجود ندارد که محیطزیست سالم ،ضرورتی برای توسعه و شکوفایی
تمدن است و از آن سوی ،مشکالت زیستمحیطی ،حیات بشر و دیگر موجودات را
بهشدت به خطر انداختهاند؛ از این روی ،جامعۀ بشری بهمنظور برونرفت از این
مشکالت ،سخت به تکاپو افتاده است .تاکنون ،این اقدامات اصالحی و پیشگیرانه
نتوانستهاند مشکالت را حل کنند و با توجه به اینکه مکاتب فلسفی و مشارب فکری
گوناگون به مسئلۀ محیطزیست پرداختهاند ،در پژوهش حاضر کوشیدیم رویکرد تربیتی
اسالم به مسئلۀ محیطزیست را بررسی کنیم؛ چون راهکارهای مبتنیبر آموزههای ادیان
توحیدی و بهویژه اسالم ،بشر را بهمیزانی زیاد به جهان آرمانی نزدیک میکنند .در این
مقاله ،با درنظرداشتن پرسشهای اصلی پژوهش ،اصول تربیت اسالمی را بدین شرح
استخراج کردیم:
 اصل اندیشهورزی در طبیعت ،و داشتن نگاه توحیدی و آیتبین به هستی :در اینحوزه ،روشهای عرضهشده در این مقاله با پژوهش شاهولی و قاسمی ( )7731همسو
هستند؛ زیرا آنان بحرانهای محیطزیست را ناشی از دوری انسان از پارادایمهای
مبتنیبر دوری او از مبدأ و خالق هستی دانسته و برای صیانت از منابع ،به تقویت بینش
توحیدی ،قدسیت طبیعت و نقش علوم دینی در حفاظت از محیطزیست توجه کردهاند.
 اصل برقراری ارتباب فطری و درونی با جهان با توجه به قدسیبودن طبیعت وسازگاری آن با فطرت الهی انسان :محمودی در مقالهای ( )7731کتابهای درسی
هدیههای آسمانی دورۀ ابتدایی را ازنظر توجه به مؤلفههای اخالق زیستمحیطی
بررسی کرده و اختصاصیافتن یک درس برای پرداختن به جنبههای وحیانی
محیطزیست را پیشنهاد داده است .این پیشنهاد او با برخی روشهای عرضهشده در
مقالۀ حاضر که به نگاه قدسی به طبیعت توجه میکنند ،همسویی دارد.
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 اصل تقویت مسئولیتپذیری :این اصل مهم با پژوهش هاشمی علیآبادی ()7733همسویی دارد که آبادانی و حفظ محیطزیست را از وظایف مهم انسانی و مسئوالنه در
نگاه قرآنی دانسته است.
 دو اصل ذکر نعمتها و داشتن بینش کلنگر (از دیگر مباحث مطرحشده در اینمقاله) ،مؤلفههایی از الگوی تربیت زیستمحیطی هستند.
پژوهش حاضر ازنظر قالب الگو با مقالۀ طاهرپور ،جاویدی ،باقری و نقیزاده
( )7731همسویی دارد که متشکل از هدفها ،مبانی ،اصول و روشهاست؛ ولی با
توجه به اینکه تفاوتهایی میان گزارههای اساسی این دو پژوهش وجود دارد که مبانی
را شکل میدهد ،منطقاً یافتههایی متفاوت بهدست آمدهاند؛ همچنین آنچه در تحقیق
یادشده بهعنوان روشها ذکر شده ،صرفاً شامل برخی هدفهای کلی است .هدفهای
رفتاری و روش شناختهشده یا ابداعی برای آموزشدادن شهروند زیستمحیطی بهدست
داده نشده است و اِعمال روشهایی همچون انسگیری با طبیعت ،تقویت حس زیبایی
شناسی ،تقویت ارادهها برای صیانت از محیطزیست ،عرضۀ روشهای تدریس
تفکرمحور و ایجاد نگاه معنوی به طبیعت ،زمینۀ شکلگیری تربیت زیستمحیطی را در
فراگیران بهوجود میآورد.
براساس یافتههای پژوهش حاضر ،برای بهکارگیری این الگو باید در نظام آموزشی،
تحوالتی صورت گیرد .الزم است در مباحث آموزشی ،سرفصلهایی به موضوع محیطزیست
اختصاص یابد و ازمنظر علوم انسانی ،در فراگیران ،نگرشی معنوی به طبیعت ایجاد
شود تا حفاظت از محیطزیست ،وظیفهای دینی و اخالقی بهشمار آید .ایجاد نگرش
فلسفی در فراگیران ،موجب شکلگیری ذهنیتی یکسارچه و کلگرا دربارۀ موضوعهای
مختلف همچون محیطزیست میشود؛ همچنین توجه به فعالیتهای زیستمحیطی
ازطریق رسانهها ،نهادهای تربیتی و سازمانهای مردمنهاد ،در ارتقایافتن آگاهی ،افزایش
روحیۀ مشارکتجویی و تقویت حس مسئولیتپذیری جامعه ،بسیار مؤثر است .مساجد
و مبلّغان دینی در ایجاد و تقویت نگرش معنوی به طبیعت ،نقشی مهم دارند و نهایتاً
سیاستمداران میتوانند ازطریق آیندهپژوهی ،نقشی اساسی در اجرای عدالت زیستی و
حفظ منابع آیندگان ایفا کنند.
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