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 This research aims to design an ontological model of 

environmental education with emphasis on Quranic verses. 

Absolute existence belongs to God, and other beings are the 

creatures of this existence. Recognition of nature as a 

manifestation of divine truth and verse and the conquest and 

enjoyment of it is another important educational goal of Islam. 

In recent decades, serious and growing concerns about 

environmental and nature crises have been raised in scientific 

circles; Most of those crises are rooted in a lack of awareness. 

In fact, public environmental education is the key to tackling 

this problem; In the age of information and communication 

technology, in the form of distance education, is noteworthy. 

In the present study, qualitative methodology and grounded 

theory method have been used. Fundamental theory is a 

method based on qualitative methodology. The field of 

research in qualitative research is equivalent to the statistical 

population in quantitative research. After the presence of the 

researcher in the research field, until the theoretical saturation 

was reached, the various categories were interviewed and the 

data taken from the initial interviews were used to construct 

more accurate subsequent interviews. In this study, theoretical 

sampling and purposive sampling were used. The results of 

this research led to the design of an ontology model of 

environmental education in the distance education system with 

emphasis on Quranic verses. 
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  و همکاران                 معصومه مسلمي مهني  116
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 چکیده

 یهاشناسانه آموزش یهست یالگو یمنظور طراحبه قيتحق نیا
مطلق از آن  یقرآن است. هست اتیبر آ ديبا تأک یطيمحستیز

. شوندیوجود محسوب م نیمخلوق ا گرید یهایخداوند است و هست
 یمندو بهره ريو تسخ یاله هیعنوان مظهر حق و آبه عتيشناخت طب

 یهااسالم است در طول دهه یتياز اهداف مهم ترب گرید یکیاز آن
 یهانسبت به بحران یاندهیو فزا یجد یهاینگران ر،ياخ
که بخش  شود؛یمطرح م یدر محافل علم عتيو طب یطيمحستیز

دارد درواقع  نامهیدر فقدان آگاه شهیها راز آن بحران یاعمده
مشکل است؛  نیبا ا ییارویرو ديکل ستیزطيمح یآموزش همگان

اطالعات و ارتباطات، در قالب آموزش از دور،  یفناورکه درعصر
و روش  یفيک یشناسحاضر، از روش قيتوجه است. در تحق انیشا

 یبتناست که م یروش یاديبن هیشده است. نظراستفاده یانهيزم یتئور
 ردکیبا رو قاتيدر تحق قيتحق دانياست. م یفيک یشناسبر روش

 است. پس یکم کردیبا رو قاتيدر تحق یمعادل جامعه آمار ،یفيک
در  یبه اشباع نظر دنيتا رس قيتحق دانياز حضور محقق در م

 یهاخصوص مقوالت مختلف مورد مصاحبه قرار گرفتند و داده
 یهامصاحبه ترقيساخت دق یبرا هياول یهابرگرفته از مصاحبه

 ینظر یريگاز نمونه قيتحق نیمورداستفاده قرار گرفتند. در ا یبعد
 یاحبه طر قيتحق نیا جی. نتادیهدفمند استفاده گرد یريگهو نمون

در نظام آموزش از  یطيمحستیز یهاآموزش یشناسیهست یالگو
 شد. یقرآن منته اتیبر آ ديدور با تأک

 
 یقرآن، روش تئور ،یطيمحستیآموزش ز ،یشناسیهست واژه: کلید

 .یانهيزم
 

 24/01/1399تاریخ دریافت: 
 20/03/1399 تاریخ پذیرش:

 :نویسنده مسئولma.moslemi86@gmail.com 

 مقدمه
 هایاسالمی هستی مطلق از آن خداوند است و هستیشناسی در هستی

شوند که در اسالم هستی مساوی دیگر مخلوق این وجود محسوب می
با ماده نبوده بلکه وجودهای دیگری هستند که غيرمادی بوده و 

ها تمرکز از هستی مادی نيست. جهان در اعتبار هستی آن
ن و شناسی اسالمی در حال شدن و حرکت است این شدهستی

(. 1سوی مقصد هستی در صيرورت است)دار بوده و بهحرکت هدف
ای سالم نياز به فلسفه تعليم و تربيتی است که برای رسيدن به جامعه

چنانکه اگر بنا باشد در مورد نظام مطابق الگوهای آن جامعه باشد 
تعليم و تربيت کشوری کاری اساسی صورت گيرد قبل از هر چيز 

ید بينی آن کشور به وجود آبيتی مناسب با جهانالزم است فلسفه تر
های تعليم و تربيت مبتنی بر آن شکل گيرد تا بدین و سایر جنبه

بر همين اساس،  .وسيله از استحکام و انسجام الزم برخوردار گردد
تبيين مبانی و اصول اساسی نظام تعليم و تربيت اسالمی با استفاده از 

تربيت اسالمی، هم در معنای ت. منابع اسالمی بسيار ضروری اس
خاص و عام جهت الهی دارد و به تمام عوامل مؤثر در اندیشه، رفتار، 
جسم و روح انسان توجه دارد. تربيت از دیدگاه اسالم عبارت است 

جانبه انسان و ها و عوامل رشد و تکامل همهاز فراهم کردن زمينه
م ای منظا برنامهسوی وجود کامل مطلق بهدایت مسير تکاملی او به

تربيت  شده بنابراینو سنجيده مبتنی بر احوال و محتوای از پيش تعيين
فرآیندی مداوم و پيوسته است که در تمام مراحل زندگی انسان 

شناسی منبعث از فلسفه تربيتی (.در این راستا هستی2مؤثر است )
 خالقيت عظمت و الهی صنع را مظهر آفرینش جهان و اسالم هستی

 شودمی صحبت وجود دو مضمون، از این داند. درحق می حضرت

عالم  به عرفانی نگاهی داشتن با مخلوق البته دیگری و خالق یکی
 حق ذات در جهان همه و رودمی بين از نيز دوگانگی این هستی،

 با ناگزیر باید تر،دقيق حصول معرفت برای شد. اما خواهد ذوب

این  از کرد تا نگاه عالم اجزاء به مجزا طوربه و فلسفی دیدی
 نگاه، ترینها پی برد. درکلیآن بين روابط و عالم عناصر به طریق،

 خدا، : بود خواهند تفکيکقابل از یکدیگر هستی و وجود سه

 هر در هاآن بر حاکم روابط و وجودی بعد سه جهان این و انسان

 از حتی برتری گردد. اینمی تعریف ای نه گو به فکری مکتب

 ایگونهبه گيرد، دربرمی نيز را افالکيان و رفته فراتر خاکيان عالم

 خود به «اللهیخليفه» و «مخلوقات اشرفيت»نام  شایستگی که

 که کشدمی دوش به را ایاسماءالحسنی و الهی امانت بار و گرفته

هستی از دیدگاه قرآن  نيستند. آن درک به قادر نيز فرشتگان
گو و بردار، سنجيده، زیبا و قدسی، نشانه الهی، تسبيحهدفمند، فرمان

تعالی است. توجه به چنين اوصافی با توجه سجده کننده در برابر حق
 منزله شرحبه داللت صریح آیات قرآن و روایات معصومين)ع( که به

خردمندانه و و تفسير حقائق آیات هستند. در انسان انگيزه مواجه 
مندی درست سازد. بهرهزیست فراهم میاخالق مدارانه را با محيط

زیست و مواهب طبيعی از آن است. در این نوع رفتار است که محيط
از تصرفات و ویرانگر انسان در امان است و در شکوفایی آن تالش 

گيرد. در عصر فناوری اطالعات و ارتباطات جهت تبادل صورت می
های روشن و کارآمد در نظام هنگی با جهان، به نظریهفکری و فر

آموزشی نياز است و در مقوله تربيتی و آموزشی تدوین فلسفه تعليم 
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و تربيت دینی متناسب با عصر جدید و منطبق با روحيات یادگيرنده 
ها در نظام آموزشی در امروز ضروری است. نقش حساس ارزش

ی اطالعات و ارتباطات چگونگی پرورش نسل جدید در عصر فناور
ترین اصولی است که بایستی موردتوجه قرار گيرد. واقعيت  از مهم

اجتماعی زندگی انسان ها در هر مرحله از زندگی جمعی شان در 
فلسفه فکری یا به بيان دیگری در اندیشه پردازی هایی که به شکل 

 که ازانسان برای این (.3)های گوناگون پدید آمده منعکس می شود
عهده بار این مسئوليت خطير خود نسبت به طبيعت برآید باید 
احکام و تعاليم الهی و علوم و فنون ناظر به این موضوع را بيشتر و 

ی گرایبهتر بياموزد. در عصر تحوالت شگرف علمی و عصر نسبی
اخالقی و ارزشی و عصر تکثرگرایی، فرهنگی و مبارزه با 

 شود وها و آراء مطرح مید اندیشهای به اسم تضابنيادگرایی، مقوله
یادگيرنده از یکسو درگير برخی ضوابط و آداب گذشته است و از 

مدرن و جهان آینده در نتيجه سوی دیگر اسير و مبهوت دنيای پست
ه ویژدچار نوعی بحران هویت و سردرگمی است. قرآن به هستی و به

جایگاه زیست که در تعامل و مواجهه انسانی قرار دارد محيط
داند ای قائل است و هستی را چون انسان دارای شأن اخالقی میویژه

سخن قرآن در  (.3)داندلذا انسان را در برابر آن مسئول و مکلف می
جایگاه کتاب مقدس، متوجه کل جهان اعم از انسان، جانوران و 
گياهان است. قرآن مرزبندی قاطعی ميان امر طبيعی و فوق طبيعی یا 

کند. انسانی که پرورده م انسانی و عالم طبيعی ترسيم نمیميان عال
ه شود کای تربيت میگونهقرآن است، ازلحاظ اعتقادی و اخالقی به

 شمارد که باید بر آن چيرگی یافت،عالم طبيعی را دشمنی طبيعی نمی
نگرد که در صورت جزء مکمل جهان دینی انسان به آن میبلکه به

معنا حتی در سرنوشت نهایی او هم  اش و به یکحيات زمينی
در جهان امروز، آموزش کليد رشد و توسعه (. 4شریک است)

ریزی و آید. کشورهایی که با برنامهکشورها به شمار می
های رشد و توسعه گذاری مناسب، به استانداردسازی شاخصسرمایه

اند رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی را در آموزش همت گمارده
عنوان های ارائه آموزش از دور بهاند. روشآن خودساخته نيز از

های آموزشی روشی اساسی در کاهش موانع دسترسی به فرصت
(. شهروندان امروزی که با مسائل 5موردتوجه قرارگرفته است)

زیست و دوری ای مانند ترافيک، پرمشغلگی، آلودگی محيطعدیده
اطالعات و ارتباطات  ها روبرو هستند، دستاوردهای فناوریمسافت

ئله مسهای زندگی آنان کمک کند. تواند به رفع برخی از دشواریمی
گردد، دیگری که در خصوص ارتباط انسان با طبيعت مطرح می

روی و برداری از طبيعت است، زیادهمسئله کيفيت بهره
گسيختگی در استفاده از طبيعت و ضایع کردن منابع طبيعی لجام

های های آینده را از نعمتشود و نسليعت میموجب اضمحالل طب
ت برداری از طبيعسازد. بنابراین استفاده و بهرهعظيم الهی محروم می

به نحو صحيح و مناسب با احتياجات یکی از اصولی است که باید 
نگاری عصر مدرن، تصور  همواره مدنظر قرار گيرد . در تاریخ

نوان عی غلبه بر آن بهکشمکش انسان با طبيعت و قصد انسان برا
ضرورت تداوم زندگی بشر، و درنتيجه بستری برای تبيين پيدایش 

منظور طراحی و بهشد. فناوری موضوعی محوری محسوب می
ای سالم و حفظ آن نياز به یک نظام آموزشی سالم ریزی جامعهپایه

است که این نظام آموزشی باید زنده و مترقی و برگرفته از دیدگاهی 
فرد های منحصربهتک افراد جامعه را با ویژگیکه تک باشد

بدیهی است نيل به چنين امری نياز به . موردتوجه قرار داده باشد
ریزی منظم و منطقی در تردید، برنامهپشتوانه تحقيقی دارد و بی

های کيفی و کمی مرتبط به آموزش از دور مستلزم انجام پژوهش
ان عنورو محقق بر آن است تا بهصورت منظم و پيوسته است. ازاین

ی شناسی قرآن به طراحگام کوچکی در این زمينه با نگاهی به هستی
های آموزش از دور پرداخته محيطی با شيوهالگوی آموزش زیست

 می شود.
 پيشينه پژوهش (1

شناسی و کشاورز و نورانی. این مقاله با هدف مقایسه مبانی هستی
های بانی فلسفی ذکرشده در آموزهبا م« کارل پوپر»شناسی معرفت

ست پردازد. نتایج به داسالمی، به بيان مبانی فلسفی این اندیشمند می
و های اساسی از منظر وجود واقعيت دهد که تفاوتآمده نشان می

شناسی و تقسيم واقعيت و حرکت تکاملی طبيعت ، در هستی
، لمهای دیگری از منظر علم به واقع، حقيقت تشکيکی عتفاوت

مالک علم به واقع )موفقيت در آزمون و مطابقت با مراتب 
گوناگون واقعيت(، نقش عالم در علم ، پویایی علم ، منابع شناخت، 

شناسی دو های شناخت در معرفتورزی و محدودیتتوانایی عقل
 دیدگاه وجود دارد.

هاشمی و خبازی کناری و کاظمی این پژوهش با هدف تحليل 
سانه و معرفت شناسانه اساتيد دانشگاه در فرایند رویکرد هستی شنا

تر تدریس انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن بود، بيش
اساتيد جایگاه نسبی گرایی هستی شناسانه و معرفت شناسانه را اتخاذ 

رد تر و رویکرسد در دستيابی به باورهای پيچيدهبه نظر می. کردند
نسبی گرا آموزش عالی باید در هستی شناسانه و معرفت شناسانه 

 های آموزشی و امکانات خود بازبينی جدی داشته باشدریزیبرنامه
(6). 

ملک محمدی و نجارزادگان و معصوم بيگی نظام هستی شناختی 
محيطی نقش چشمگيری تواند در ارتقای اخالق زیستقرآن می

آن، داشته باشد. این مقاله با ذکر آیات قرآن و تشریح اجمالی از 
زیست و الگویی توحيدی از نحوه مواجهه اخالقی انسان با محيط

کند. در نگاه قرآن کریم، محيطی را ارائه میارتقاء اخالق زیست
تمام اجزای هستی دارای صفاتی همچون هدفمند، تسليم، سنجيده، 
زیبا و قدسی، نشانه، تسبيح گو و سجده کننده در برابر پروردگار 

 (.7) هستند
سميه و شبيری، سيد محمد و فرج اللهی، مهران  هدف از این عریان، 

پژوهش، تحليل برنامه راهبرد ملی تغيير اقليم ایران در پنج بخش 
ای، مدیریت منابع آب، کشاورزی و کاهش انتشار گازهای گلخانه

امنيت غذایی، منابع زیستی و سالمت بر اساس تأکيد بر ارتقاء دانش، 
سازی در مواجهه با راستای ظرفيت نگرش و عملکرد جامعه در

ط با های مرتبتغيير اقليم در کشور است. بيشترین نسبت برنامه
 %8به بخش سالمت و کمترین با  %56گسترش دانش در هر بخش، با 

ای اختصاص دارد. کمترین و به بخش کاهش انتشار گازهای گلخانه
 هر بخش هایکل برنامههای ارتقاء نگرش بهبيشترین سهم برنامه

 %44و مدیریت منابع آب با  %12نيز به ترتيب به بخش سالمت با 
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و  (%29. همچنين بخش مدیریت منابع آب کمترین )(8)مرتبط است
ای با کشاورزی و امنيت غذایی و کاهش انتشار گازهای گلخانه

رو نهایتًا های عملکردی رادارند. ازاینترین برنامهبيش %60نسبت
ابيری اتخاذ شود به این منظور، الزم است که ابتدا الزم است تا تد

آموزش از طریق گسترش سطح دانش و نگرش بين مخاطبان و 
های عملکردی که بيش از ها انجام گيرد تا برنامهذینفعان برنامه
های این سند هستند، تأثيرگذاری بيشتری داشته باشد نيمی از برنامه

و سازگاری با تغييرات  سازی در راستای کاهشو همچنين ظرفيت
 طور متناسب صورت پذیرد.ها بهاقليمی در همه بخش

 -پریشانی، ندا و همکاران در این مقاله با روش تطبيقی و توصيفی
ی هازیست و نيز فعاليتتحليلی، اهداف غایی و کلی آموزش محيط

ها در کشورهای سوئد، استراليا، کانادا، ترکيه و ایران مرتبط با آن
آمده در بخش اهداف غایی نشان دستشده است. نتایج به بررسی

دهد که روح حاکم بر اهداف کشورهای منتخب، توسعه پایدار می
 . (9) بوده است

قائمی، پونه و شبيری، سيد محمد و الریجانی، مریم و بهروز هدف 
منظور انتخاب های آموزشی بهاز پژوهش حاضر، ارزیابی شيوه

زیستی های محيطی در جهت ارتقاء آگاهیهای مناسب آموزششيوه
يق زیست است. نتایج تحقو نهایتاً تغيير رفتار فردی در حفظ محيط

دهد که کارگاه آموزشی دارای باالترین امتياز با وزن نشان می
و سخنرانی  263/0های آموزش از دور با وزن بوده و گزینه 515/0

اند. همچنين در این های بعدی قرارگرفتهدر اولویت 222/0با وزن 
های تحقيق با تغيير در ارجحيت هر یک از معيارها، اولویت روش

 . (10) صورت کمّی قابل محاسبه استآموزشی نيز به
 روش تحقيق

اده ای استفشناسی کيفی و روش تئوری زمينهدر این تحقيق از روش
در این صورت شانس پژوهشگر برای کنترل روند خواهد شد. 
ازآنجاکه مسير تحقيق در ارتباط با ميدان  .ر خواهد شدپژوهش بيشت

توان انتظار داشت که طرحی از پيش شود، پس نمیتحقيق مشخص می
 عنوان راهنمای عمل محقق تهيه گردد.معين به

 ميدان پژوهش (3-1
ميدان تحقيق در تحقيقات با رویکرد کيفی، معادل جامعه آماری در 

حضور محقق در ميدان تحقيقات با رویکرد کمی است. پس از 
تحقيق، ده نفر تا رسيدن به اشباع نظری در خصوص مقوالت مختلف 

يه های اولهای برگرفته از مصاحبهمورد مصاحبه قرار گرفتند و داده
 های بعدی مورداستفاده قرار گرفتند.تر مصاحبهبرای ساخت دقيق

 گيریحجم نمونه و روش نمونه (3-2
شامل پنج مرد و دو زن از تحصيالت از بين ده نفر تعداد هفت نفر 

عاليه دانشگاهی برخوردار بودند و در دانشگاه به تدریس مشغول 
بودند. سه نفر دیگر نيز که همگی مرد بودند روحانيون مذهبی 

 بودند که در زمينه مورد مطالعه از آگاهی الزم برخوردار بودند.
 هاوتحليل دادهشيوه تجزیه (3-3

_________________________________ 
2- open coding 
3- axial coding 

ها ادهوتحليل دای به تجزیهنظریه زمينه بخش عمده تحقيق مبتنی بر 
هایی که در طول تحقيق و از طریق اشکال شود. دادهمربوط می

شوند، از طریق فرایند کدگذاری در آوری میمختلف مصاحبه جمع
ها طورکلی دادهوتحليل قرار گيرند، بهمراحل مختلف مورد تجزیه

در نهایت اطالعاتی باید سه مرحله کدگذاری را از سر بگذرانند تا 
را که واجد ساخت نظریه هستند ارائه کنند، محقق در تدوین نظریه 

کند. کدگذاری باز به دنبال آن شروع می 1بنيادی، با کدگذاری باز
ها را در قالب مفاهيم عرضه نماید. براساس ها و پدیدهاست که داده

 شود. بدین معنا کهانجام می 2کدگذاری باز، کدگذاری محوری
وان عنکند و در آن بهمحقق، یک مقوله کدگذاری باز را شناسایی می

گردد تا ها بر میشود. سپس به دادهپدیده مرکزی متمرکز می
هایی را اطراف این پدیده مرکزی بسازد. سومين مرحله مقوله

است. محقق در این کدگذاری اقدام  3کدگذاری، کدگذاری انتخابی
کند. در کدگذاری و فرضيات می 4به مدل سازی و توسعه قضایا

ند شوها در اطراف با یکدیگر در قالب مدل عرضه میانتخابی، مقوله
 شود. ها توصيف میو ارتباط آن

 قابليت اعتماد (3-4

های کيفی همچون تحقيقات کمی نيازمند طورکلی پژوهشبه
ها هایی هستند تا بتوان از آن طریق به قابل اعتماد بودن یافتهروش
طورکلی از سه روش در گراندد تئوری برای اطمينان از د. بهپی بر

 شود که عبارتنداز:ها استفاده میها و تحليل آنصحت داده
استفاده از تکنيک مميزی: براساس این روش چند متخصص  (1

آوری و سپس تحليل ای بر جمعدر روش کيفی و نظریه کار زمينه
 کنند. ها نظارت میداده
تحقيق  هاییابی توسط اعضا: در این روش یافتهکنترل یا اعتبار  (2

ها خواسته شود و از آندر اختيار مشارکت کنندگان گذاشته می
ها نظر خود را های کلی و صحت تحليلشود تا در خصوص یافتهمی

 ارائه دهند.

های خام رجوع های تحليلی: در این روش به دادهمقایسه (3
 ای خام مقایسه شود.هشود تا ساخت بندی نظریه با دادهمی

در تحقيق حاضر از هر سه روش فوق استفاده شد تا حداکثر اعتماد 
های تحقيق حاصل شود. کار از همان ها و یافتهنسبت به تحليل داده

ها تحت نظر متخصص روش تحقيق مراحل اوليه گردآوری داده
کيفی و گراندد تئوری، قرار گرفت. محقق پس از به انجام رساندن 

های تحقيق را در اختيار مشارکت کنندگان پژوهش، یافتهاین 
ها نظر دهند. ها خواسته شد تا در خصوص این یافتهقرارداد و از آن

های در روش سوم، محقق پيوسته مقوالت به دست آمده را با داده
پرداخت تا کرد و به اصالح مقوالت میپيشين و جدید مقایسه می
يط مربوط به یک مقوله را در بر گيرند. این مقوالت بتوانند تمام مح

های تحقيق به دست آمده مقوله هسته نيز درنتيجه بررسی مجدد داده
 و با جلب نظر متخصص راهنما، تأئيد شد.

 یافته های پژوهش (2

4- selective coding 
5- propositions 
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های اوليه مورد مطالعه در این تحقيق و ازانتخاب نمونهمحقق پس
ا و گسترش ميدان هها، همزمان به تحليل دادهانجام مصاحبه با آن

 های اینتحقيق از طریق روش گلوله برفی پرداخت. در حقيقت داده
سازی در کامپيوتر تحليل شده و تحقيق به محض گرداوری و پياده

های جدید قرار گرفتند. به دليل وجود مبنایی برای گردآوری داده
ها و اشباع نظری آوری دادههمين خصلت رفت و برگشتی در جمع

ه از آن، مقوالتی استخراج شد که هرکدام جزئی از نظام حاصل شد
محيطی و اسالم را پوشش های زیستادراکی موجود در باب آموزه

های به دست آمده از تحقيق ميدانی در قالب ده مقوله دهد. دادهمی
اند ابعاد جهان بينی اسالمی در خصوص طبيعت و شدهارائه

اند. کشف و تحليل نموده زیست و ارتباط انسان با آن رامحيط
اطالعاتی که در این تحقيق گردآوری شده است در حقيقت برگرفته 

های اسالمی و تعليمات قرآنی از بينشی دینی است که بواسطه آموزه
های به دست در افراد شکل گرفته و ریشه دوانده است. مجموع داده

اند شدهآمده در این تحقيق که در قالب مقوالت ده گانه ذیل ارائه
دهند که اسالم به مثابه دینی الهی بيشترین تأکيد را در نشان می

های دینی و غير دینی در های مکاتب و اندیشهمقایسه با آموزه
 کند.زیست و طبيعت میارتباط انسان با محيط

شود که هرکدام به ای پرداخته میدر این قسمت ابتدا به ده مقوله
دهنده جهان بينی اسالمی جامع که نشانای نحوی در ایجاد منظومه

زیست است نقش در خصوص ارتباط خداوند، انسان و محيط
اند. این مقوالت که با تحقيق کيفی و به روش گراندد تئوری داشته

دهند. در اند بخش نخست این قسمت را تشکيل میبه دست آمده
ن پيشيهای روش سوم، محقق پيوسته مقوالت به دست آمده را با داده

پرداخت تا این کرد و به اصالح مقوالت میو جدید مقایسه می
مقوالت بتوانند تمام محيط مربوط به یک مقوله را در بر گيرند. 

های تحقيق به دست آمده مقوله هسته نيز درنتيجه بررسی مجدد داده
 و با جلب نظر متخصص راهنما، تأئيد شد.

يد به بحث در مورد طور مختصر و مفدر بخش دوم این قسمت به
محيطی اسالم از طریق آموزش از های زیستچگونه ارائه آموزش

شود تا ضمن برقراری شود و سعی میدور از منظر نظری پرداخته می
ه هایی ارائحلهای نظری، راههای پژوهشی و دیدگاهارتباط بين یافته

های قرآن در باب طبيعت و گردند که بواسطه آن بتوان آموزه
ای از زیست را از طریق آموزش از دور به طيف گستردهيطمح

شود ای پرداخته میجامعه انتقال داد. در ذیل ابتدا به تشریح ده مقوله
اند و سپس این مقوالت در که درنتيجه تحقيق ميدانی استخراج شده

 گيرند.ارتباط با مباحث نظری موردبحث قرار می
 های پژوهشیبخش اول: یافته

 عرصه تجلی حکمت خدوندیطبيعت،  (4-1
دهد که ازنظر مشارکت های به دست آمده از ميدان نشان میداده

کنندگان طبيعت ميدانی برای تجلی حکمت و قدرت خداوندی 
زیست عالوه بر نقش است. این بدان معناست که طبيعت و محيط

مؤثری که در شکل گيری و تداوم حيات آدمی دارند، تجلی گاه 
 باشند؛نشانگر قدرت الیزال او نيز میحکمت خداوندی و 

 زیست نه تنهاتوان گفت که طبيعت و محيطدیگر میعبارتبه
زمينه ساز کمال مادی انسان هستند بلکه با تجلی صفات الهی زمينه 

کنند. را برای رشد معنوی و تعالی روحی انسان نيز فراهم می
ه هر ند کمشارکت کنندگان با اتکاء بر بينش اسالمی خود معتقد

زیست آیينه تمام نمای جزئی از طبيعت و هر قسمتی از محيط
تواند روح آدمی را سيقل داده و او را حکمت خداوندی است که می

ق بر طب سوی خدا رهنمون گردد. افراد معتقدند کهدر مسير سير به
های اسالمی، خداوند حکمت و قدرت مافوق تصور خود را آموزه

د کشمحيطی به رخ میهای طبيعی و زیستهاز طریق آفرینش پدید
 کند.و بدین سان حجت خود را بر آدميان تمام می

 زیستپاسداری، وظيفه الهی انسان در قبال محيط (4-2
یکی از دهد که ازنظر مشارکت کنندگآنها نشان میتحليل داده

زیست دارد ترین وظایفی که انسان در قبال طبيعت و محيطمهم
دیگر خداوند نه عبارتبه نگهبانی از آن است؛وظيفه پاسداری و 

ی محيطهای طبيعی و زیستتنها به انسان اجازه داده است تا از نعمت
ها مسئول پنداشته و از او بهره ببرد بلکه آدمی را در مقابل آن

زیست و طبيعت محافظت کند. خواسته که به بهترین وجه از محيط
وان گفت که آدمی به محض تبر اساس ادراک مشارکت کنندگان می
هایی در برخورد با طبيعت و ورود به چارچوب اسالم با محدودیت

شود. دین اسالم در حقيقت طيفی از وظایف زیست مواجه میمحيط
نهد و به رفتار زیست و طبيعت بر عهده آدمی میرا در قبال محيط

 هبخشد. اسالم به هيچ وجزیست سامان میانسان در رابطه با محيط
زیست بالتکليف رها آدمی را در نحوه استفاده از طبيعت و محيط

 ایهایی را برای او مشخص نموده تا بتواند رابطهنکرده و چارچوب
محيطی و های زیستزیست برقرار نماید. آموزهسازنده با محيط

طبيعی در اسالم از چنان گستردگی و وسعتی برخوردارند که از هيچ 
زیست غفلت نکرده و حقوق متقابل ن با محيطامری در رابطه انسا

 اند.انسان و طبيعت را با ظرافت تمام بيان کرده
 توان گفت که دین اسالم نه تنهابنابر ادراک مشارکت کنندگان می 

های معنوی اهتمام ورزیده است بلکه به رشد و کمال انسان در زمينه
نموده و در  به بهترین وجه به امور مادی و حيات دنيوی او توجه

 این رابطه هيچ امری را مورد اهمال قرار نداده است.
 زیست در سرنوشت آدمیوابستگی، نقش محيط (4-3

دهد که ازنظر مشارکت کنندگان سرنوشت یمنشان  هادادهتحليل 
ن طوریکه بدون آزیست و طبيعت وابسته است، بهانسان به محيط

که ازنظر افراد  امکان حيات آدمی وجود ندارد. این بدان معناست
ای رقم خورده است که حيات و گونهتقدیر الهی و حکمت او به

زیست وابسته باشد. ممات آدمی و سرنوشت او به طبيعت و محيط
ی روحی انسان که سرشت جنبهمشارکت کنندگان معتقدند که به جز 

از  کامالًالهی، غيرمادی و فراطبيعی دارد حيات جسمانی آدمی 
توان یمزیست و طبيعت نشأت گرفته است. از این منظر محيط

توان در طبيعت و یمهای حيات آدمی را یشهرگفت که 
در سرنوشت آدمی قائل  هاآنزیست یافت باید نقشی مهم برای محيط

ی طبيعی چنان بازندگی انسان در هم هاموهبتزیست و شد. محيط
 ها ممکن نيست.ناندکه تصور حيات آدمی بدون آيدهتن

ازنظر مشارکت کنندگان گویا مشيت الهی بر سرنوشت آدمی در 
به  هاآن بواسطهزیست و طبيعت رقم خورده و انسان دامان محيط

 دهد آدمی به اینیمزیست نشان رشد و تعالی برسد استفاده از محيط
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زیست و حقيقت واقف است که خداوند سرنوشت او را با محيط
 اده است.طبيعت پيوند د

 زیست، پله تعالی و کمال انسانیمحيط (4-4
دهد که مشارکت های به دست آمده از ميدان نشان میتحليل داده

ای هترین زمينهزیست و طبيعت پيرامون را از مهمکنندگان محيط
ها امری به دور از دانند و تکامل انسان را بدون آنرشد بشری می

بر این اعتقادند که تعالی انسان پندارند. در حقيقت افراد واقعيت می
زیست و طبيعت ممکن نيست و این بدون استفاده صحيح از محيط

های طبيعی اوست که زیست و نعمتهای الهی در محيطموهبت
ن تواآورند. در حقيقت میبستر تکامل و تعالی انسان را فراهم می

زیست گره خورده است که گفت سرنوشت آدمی چنان به محيط
آن حيات انسان و برآوردن نيازهای ابتدایی او غير ممکن است. بدون 

ای آفریده است که بخش بزرگی از نيازهای گونهخداوند انسان را به
 شود، نيازهایی کهزیست و طبيعت تأمين میاو در ارتباط با محيط

تواند های خود نمیانسان به هيچ وجه با اتکاء صرف به توانایی
انسانی در طول هزاران سال به شکلی نضج یافته  برآورده سازد. حيات

یست زکه در پيوندی تنگاتنگ و ارتباطی ناگسستنی با محيط
قرارگرفته است.همين امر سبب شده است تا ادعا شود که انسان به 

زیست داشته تواند تصور حياتی در فراسوی محيطهيچ وجه نمی
مواهب  به باشد.آدمی همانگونه که برای پرورش جان مادی خود

های طبيعی وابسته است، به همان شکل نيز محيطی و نعمتزیست
های الهی تصفيه روحی و تعالی معنوی خود را باید در دامان آفریده

بيابد. بنابر ادراک مشارکت کنندگان نه تنها روزی انسان به طبيعت 
زیست وابسته است بلکه حتی نضج یافتن امور معنوی در او و محيط
 ت گره خورده است. به طبيع

 تعامل سازنده، ارتباط افقی انسان با طبيعت (4-5
دهد که مشارکت های به دست آمده از ميدان نشان میتحليل داده

کنندگان معتقدند اسالم ترویج دهنده نوعی تعامل سازنده بين انسان 
زیست است. درواقع اسالم با رفع نگاه ارباب و مربوبی در و محيط

زیست، خواهان برقراری نوعی رابطه افقی بين طرابطه انسان و محي
آدمی و طبيعت است. افراد بر این اعتقادند که اسالم ترویج دهنده 
سبکی از زندگی در بين آدمی است که ارتباطی سالم و سازنده بين 

توان گفت که نماید. در حقيقت میزیست برقرار میاو و محيط
مراعات نوعی اخالق های اسالمی با سوق دادن آدمی به آموزه
محيطی و طبيعت گرا که خود ریشه در نگاه این دین نسبت زیست

خواهند او را از به لزوم رعایت تقوا در تمام ابعاد زندگی دارد، می
زیست و ایجاد سلطه قهرآميز بر طبيعت باز دارند. استبداد بر محيط

منظم  رتعاليم اسالمی از چنان جامعيتی برخوردارند که ارتباطی بسيا
و دقيق بين انسان و خدا، انسان و انسان و در نهایت انسان و جهان 

نمایند. اسالم در مورد نحوه رابطه انسان با طبيعت و برقرار می
د گنجتر ارتباط انسان با جهان میزیست که در مقوله کلیمحيط

قواعد و قوانينی را تعبيه نموده است که خصلتی فرارونده از محدوده 
 زمان دارند. فضا و 

مشارکت کنندگان بر این باورند از آن رو که عالم هستی و ازجمله 
ها را زیست از ماهيت و روحی برخوردارند که آنطبيعت و محيط

گونه اجحاف و تعرضی مطيع و تسبيح گوی خداوند کرده است، هيچ

 زیست وها توجيه بردار نيست. تخریب محيطبه حدود آفرینش آن
دهد ا مستقيماً در تقابل با هدف أعلی آفرینش قرار میطبيعت آدمی ر

کند بلکه از مسير هدایت نيز و نه تنها به حيات وی آسيب وارد می
 نماید.او را دور می

 مندی از طبيعتبندگی، هدف نهایی بهره (4-6
ها دهد که آنهای به دست آمده از مشارکت کنندگان نشان میداده

ند. باشبرداری انسان از طبيعت میهمعتقد به نوعی هدفمندی در بهر
ازنظر مشارکت کنندگان بندگی هدف نهایی استفاده از مواهب 

محيطی است که خداوند در اختيار آدمی های زیستطبيعی و نعمت
های نهاده است. افراد بر این اعتقادند که خداوند از اعطاء نعمت

 را در نظرمحيطی به انسان هدفی واال و مقصدی مهم طبيعی و زیست
توان گفت که انسان و طبيعت هر دو داشته است. از این منظر می

ای بزرگتر در نظام آفرینش قرار دارند که هرکدام در دل معادله
رود، طبيعت به سمت کمال طبيعی نهایتاً سمت و سوی خود را می

 کنند. سوی هدف آفرینش خود حرکت میخود و آدمی به
ز آن رو که خداوند انسان را با هدف مشارکت کنندگان معتقدند ا

 های طبيعی وبندگی و عبادت در پيشگاه خود آفریده است، نعمت
محيطی را نيز در جهت رسيدن انسان به این هدف مواهب زیست

های به دست آمده از ميدان نشان در اختيار او قرارداد است. داده
ب دهد همانطور که مشارکت کنندگان انسان را صاحب منصمی

زیست را امانتی دانند همانگونه نيز محيطخالفت الهی در زمين می
پندارند. ازنظر مشارکت کنندگان گرچه در دست او می

دار انسآنجانشين الهی در زمين است اما به همان شکل بایستی امانت
هایی که بواسطه ادیان الهی و بویژه اسالم برای الهی نيز باشد. آموزه

اند نه او را در برابر طبيعت و شدهگرفته تربيت آدمی در نظر
زیست را نمایند و نه هيچ گاه محيطزیست کامالً منفعل میمحيط

 کنند.های بی پایان و نفسانی او تعریف میاسيری در خواسته
 زیستسوء عملکرد، رفتار ظالمانه انسان با محيط (4-7

کت دهد که مشارهای به دست آمده از ميدان نشان میتحليل داده
زیست کنندگان معتقد به نوعی سوء عملکرد در رفتار انسان با محيط

خصوص در و طبيعت هستند. ازنظر مشارکت کنندگان انسان به
زیست دوران جدید فارغ از حفظ هرگونه توازن و تعادل در محيط

با آن رفتاری ظالمانه داشته است. در حقيقت مشارکت کنندگان بر 
زیست و برداری از محيطا حدأکثر بهرهاین اعتقادند که انسان ب

طبيعت کره زمين نه تنها موجب استفاده بيش از حد از مواهب 
زیست خدادادی شده است بلکه حتی زمينه را برای تخریب محيط

توان گفت که بخش بزرگی از فراهم نموده است. از این منظر می
وده گی بزیست به دور از سازندرفتارهای انسان در ارتباط با محيط

 و جنبه تخریبی داشته است.
آید که با پيشرفت روز افزون انسان در ها چنين بر میاز داده
زیست و طبيعت های تخریب شده محيطهای مختلف بر جنبهعرصه

شود. براساس ادراک مشارکت کنندگان به کره زمين افزوده می
زیست شاکله این برداری روزافزون انسان از محيطموازات بهره

هایی از آن فراهم شده بودی بخشمحيط تغييریافته و زمينه برای نا
است. مشارکت کنندگان بر این اعتقادند که سوء رفتار انسان با 
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زیست و طبيعت باعث شده است تا در بسياری از مناطق محيط
 طبيعت رفتاری قهرآميز با انسان داشته باشد.

 های الهیزیست، عرصه نشانهطبيعت و محيط (4-8
دهد که یکی از ن نشان میهای به دست آمده از ميداتحليل داده

ترین موضوعات برای مشارکت کنندگان این است که ازنظر مهم
زیست در حقيقت در بردارنده ها عالم هستی، طبيعت و محيطآن

ها فارغ های پروردگار هستند و هيچ جزئی از آنآیات الهی و نشانه
های الهی نيست. از منظر مشارکت کنندگان طبيعت و از نشانه

های الهی نيستند که به ای بی روح و فاقد نشانهزیست پهنهمحيط
شکلی سرگشته در جهان هستی فعاليت کنند. درواقع مشارکت 
کنندگان بر این اعتقادند که لحظه به لحظه طبيعت و جزء به جزء 

هایی الهی هستند که انسانِ حقيقت جو را در زیست نشانهمحيط
طور مجمل دهند. بهمی مسير کشف عجائِب خلقت خداوندی قرار

توان گفت که بنا بر ادراک مشارکت کنندگان سراسر طبيعت، می
 هایی هستندطورکلی هستی مملو از آیات و نشانهزیست و بهمحيط

ای انسان را به تفکر در باب آفرینش بی نظير گونهکه هر یک به
های توان گفت که نه تنها پدیدهدارد. از این منظر میخداوند وا می

های الهی هستند بلکه نظم موجود بين محيطی نشانهطبيعی و زیست
ای دیگر است که عظمت ها بر قانونی منظم نشانهها و استواری آنآن

 کشد.الهی را به رخ می
 زیستتقدس، سوگندهای الهی در باب محيط (4-9

زیست و طبيعت از دهد که محيطهای نشان مینتایج تحليل داده
اهميتی واال در نزد آفریننده هستی برخوردارند.  جایگاهی ویژه و

زیست و طبيعت نقشی ازنظر مشارکت کنندگان از آن رو که محيط
کنند، خداوند برای نشان دادن اهميت اساسی در حيات آدمی ایفاء می

توان گفت کند. از این منظر میها سوگند یاد میها به آنآن
زیست و طبيعت یاد محيطسوگندهایی که خداوند در قرآن در باب 

کند نقش آموزشی و تربيتی برای انسان دارند. ازنظر مشارکت می
طور های طبيعی بهکنندگان سوگندهای الهی در خصوص آفریده

دهند که پاسدار طبيعت و محيط زیست ضمنی به آدمی آموزش می
هایی که آفریده خداوند هستند و او برای تقدس به باشند، پدیده

گند یادکرده است. بنا بر همين هدف است که خداوند در ها سوآن
يطی محهای طبيعی و زیستآیات متعددی از قرآن با سوگند به پدیده

 کشد.ها را در زندگی انسان به رخ میارزش و اهميت آن
 های پژوهشی و مباحث نظریبخش دوم: یافته

همانطور که پيشتر اشاره شد اسالم دربردارنده نوعی جهان بينی است 
ای در خصوص آفریدگار هستی، عالم هستی، طبيعت، که بينش ویژه

های پژوهشی نماید. یافتهزیست و در نهایت انسان ارائه میمحيط
این تحقيق نيز به روشنی نشان داد که یک فرد مسلمان و مقيد به 

ای ذهنی را در خصوص ه نظام معنایی و منظومههای اسالمی چآموزه
زیست در خود ارتباط بين آفریننده و آفریده اعم از انسان و محيط

ای دهند که اسالم ارائه دهنده برنامهها نشان میدهد. یافتهشکل می
زیست است و جامع در زمينه تعامل انسان با طبيعت و محيط

_________________________________ 
1 Grison & Anderson 

اع انسانی شکل دهد که منجر تواند فضایی در دنيای ذهنی و اجتممی
 زیست گردد. ترین ارتباط بين آدمی و محيطبه ایجاد متعادل

های فناوری های اخير، رویکردهای سنتی یادگيری با ظهوردر دهه
ها و آموزش و ارتباطات از ای ها و فرا رسانهنوین نظير چندرسانه

تغييرات اساسی شده و عوامل متعددی همچون  دور، دستخوش
پراکندگی  اوری رو به توسعه، ازدیاد جمعيت، مشکالت اقتصادی،فن

ل افراد و تمای تقاضا برای آموزش بيشتر جغرافيایی برخی از کشورها،
خودآموزشی و بهبود کيفيت آموزشی، نظام  برای خودانگيزی و

به وجود آورده  نوینی از آموزش به نام آموزش از دور را
 (.1،2003گریسون و اندرسون)است

یادگيرنده  گيرد که یاددهنده وموزش از دور وقتی صورت میآ
فاده ها با استفاصلة فيزیکی دارند و از یکدیگر دورند و ارتباط آن

مختلف )مانند چاپ، تلفن، رادیو،  هایها و فناوریاز رسانه
گيرد. سير تاریخی این نوع آموزش، تلویزیون، رایانه، ...( صورت می

های انتقال اطالعات همگام بوده است. در این انهرس با توليد یا تغيير
معلم( و پيام  (ای هستند که بين پيام دهندهها وسيلهميان، رسانه

وقع و کنند. استفادة به مگيرنده )یادگيرنده فراگير( ارتباط ایجاد می
الزم در مورد انتخاب رسانه و نحوة به  صحيح از رسانه، به آگاهی

تا رسيدن به هدف اصلی تدریس یعنی انتقال  کارگيری آن نياز دارد
درک بهتر مطالب آسانتر شود. اهميت و ضرورت این امر در نظام  و

آموزش از دور، به دليل عدم حضور یادگيرنده در کنار یاددهنده در 
فرایند آموزش و یادگيری، دو چندان است. آموزش از دور یک 

وسيعی از تجربة آموزش و یادگيری طراحی شده است که طيف 
 گيرد وبرای دسترسی به فراگيران از دور در بر می ها راتکنولوژی

ازطریق ارائة  برای تشویق تعامل فراگير و معتبرسازی یادگيری
گروهی طراحی شده است. در این روش آموزش، اصل خودآموزی 

تهيه مواد آموزشی خودآموز چاپی،  فراگيرمداری( و) یادگيرنده
درکنار چنين مواد آموزشی خودآموز، از ابزار اهميت باالیی دارد. 

وسایل آموزشی و کمک آموزشی مانند رادیو، تلویزیون،  و دیگر
اینترنت در  شود. فرایند مبتنی برویدئو، ماهواره، ... استفاده می

ها، یادگيری را در فراگيران روزبه روز مقایسه با سایر آموزش
 دهد.افزایش می

ای است ش از دور، یادگيری طراحی شدهمعتقد است آموز  2بيشوپ
ویژه ارتباطات الکترونيک، های گوناگون بهواسط، فناوری که به

دهد. کوپر آموزش از دور های مختلف روی میها و زماندر مکان
داند که با استفاده از های آموزشی میای از فعاليترا مجموعه

ای ای و شبکهنهالکترونيکی اعم از صوتی، تصویری، رایا ابزارهای
های مجازی و مفهومی از آموزش . مایر در تعریف گيردصورت می

ضمن  داند کهالکترونيکی، آن را یادگيری فعال و هوشمندی می
تحول در فرایند یاددهی  یادگيری، در گسترش و تعميق و 

اطالعات و ارتباطات نقشی اساسی و  پایدارساختن فرهنگی فناوری
تواند یادگيری از دور ثابت کرده است که میمحوری دارد. آموزش 

های درس سنتی افزایش دهد. با درصد بيشتر از کالس 25تا  20را 
محتوای مناسب را به شکل  توانرویکرد فناوری آموزش از دور می

2 -Bishop 
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فناوریهای اطالعاتی به کاربرد تا یادگيری آسانتر شود 
 به موقع بازخورد دهند. ویادگيرندگان/ فراگيران

پنج هدف اصلی برای آموزش الکترونيکی را مشخص  1ولووسکیپا
های جغرافيایی، غلبه بر محدودیت کرده است که عبارتند از:

های رایج آموزشی. با در نظر گرفتن فرهنگی، اقتصادی، فردی و نظام
های الکترونيک های مجازی که آموزشمدلی آرمانی برای آموزش

های اجتماعی که در این عصر زیرمجموعة آن هستند. یکی از نهاد
و یادگيری در  دستخوش تغييرات وسيع خواهد شد، نهاد آموزش

سطوح عمومی و عالی است. در گذر به جامعه اطالعاتی، نقش عمده 
باید یمبر دوش دانش آموختگآنجامعه است و آموزش و یادگيری 

یکردهای جدید تنظيم شود. پيش نياز وارد شدن به این روبر اساس 
ترین ترین تا باالپهنه، گسترش سریع و وسيع آموزش مجازی، از پایين

سطح نظام آموزشی کشور است. درواقع کاربرد فناوری اطالعات و 
ارتباطات در آموزش نوعی از یادگيری را به وجود آورده است که 
در آن ضرورتی وجود ندارد که یادگيری حضوری و رودررو باشد 

های غيرکالمی نيز امکان يری در محيطرود که یادگو انتظار می
پذیر باشد. آموزش مجازی شامل آموزش مبتنی بر رایانه، آموزش 
مبتنی بر اینترنت، آموزش مبتنی بر وب، پارادیم های جدید و 

باشند که بشریت را به سمت یک محصول فناوری اطالعات می
گذر از جامعه صنعتی به  .دهندانقالب بزرگ آموزشی سوق می

معه اطالعاتی لزوماً یک حرکت تکاملی نيست، بلکه جهشی جا
 ساختاری است. 
تحقق وعده و نویدهای آموزش مجازی نيازمند  2به عقيده روست

منابع باید درست و صحيح انتخاب شوند  داشتن تعهد و منابع است.
باشد.  و محتوای آموزش مجازی باید به شکل صحيح طراحی شده

ر امر یادگيری و نيز بر یادگيرندگان تمرکز این نوع از آموزش باید ب
های کافی در این زمينه مهيا شود. برای نخستين بار یابد و پشتوانه

امکان جهش از موقعيت عقب ماندگی به موقعيت پيشرفته برای 
کشورها فراهم شده است. دراین ميان ميزان توسعه و کاربرد فناوری 

 رودشرفت به شمار میترین شاخص پيو ارتباطات در آموزش، مهم
ترین عامل علمی و و آموزش مجازی یا آموزش الکترونيکی، مهم

عبارتی آموزش مجازی کليد گذر به شود؛فرهنگی محسوب می
نيروی انسانی به جامعه اطالعاتی است و گذر به جامعه اطالعاتی 
با نرخ سواد مجازی به مفهوم توان خواندن و نوشتن و ميزان بهره 

 های اطالعاتی رابطه مستقيم دارد.مانهسا وری از
اده کشاند که استفسویی میتوسعه علمی و فناروی جامعه بشری را به
نماید. وجود ناپذیر می از آموزش الکترونيکی امری اجتناب

های ارتباطی بسيار گسترده مانند اینترنت و ابزار و امکانات شبکه
ته است. توانایی های آموزش را متحول ساخروش آموزشی پيشرفته

امر تعليم  آموزش الکترونيکی برای کمک کردن به همگانی کردن
های آموزش، رفع نابرابریهای و تربيت، به وجود آوردن فرصت

 مدرسه و دانشگاه بسيار ضروری است.  هایآموزش و تکميل برنامه
 وپرورش ایاالت متحده امریکا بين سالهایبراساس گزارش آموزش

های یادگيری از دور در سطح بت نام در دورهث 1998 و 1995

_________________________________ 
1 -Paloski 

های بر درصد افزایش یافت. این رشد با زیاد شدن دوره 70دانشگاه
خط همچنان در حال افزایش بوده است. در آموزش، به یادگيری از 

شود، توجه یادگيری الکترونيکی نيز ناميده می دور بر خط که
ورود به  زش قبل ازتا آنجائيکه حتی این نوع آمو زیادی شده است

ها پروژه فناوری دانشگاه وارد مدارس شده بود. نمونه این برنامه
برنامه بر خطی را برای تکميل برنامه  مایکروسافت کنتاکی است که

 ها موضوعات اصلی برنامهسنتی مبتنی برکالس تهيه کرد. این دوره

درسی از قبيل ریاضيات، انگليسی، علوم، مطالعات اجتماعی، 
پایه ششم تا پایه دوازده  ،علوم انسانی و موضوعات علمی برایهنر

 گرفتند.هم را در بر می
دهند که آموزش از دور تا چه اندازه مباحث نظری فوق نشان می

توانسته است در تعریف جایگاهی ویژه برای خود در نظام آموزشی 
در سطوح مختلف محلی، منطقه و جهانی موفق عمل کند. اگر 

به دست آمده از پژوهش ميدانی نشانگر آن هستند که های داده
های اسالم و تعليمات قرآن از جامعيتی باال برخوردارند و آموزه

حو زیست را به بهترین نقابليت آن رادارند که ارتباط انسان با محيط
تواند منظومه فکری اسالم در تنظيم کنند، آموزش از دور می

ای از جهان هنه گستردهزیست را در پخصوص طبيعت و محيط
 عرضه نماید.

 
 گیرینتیجه

ها فرد مسلمان با درونی ساختن جهان بينی اسالمی و پذیرفتن ارزش
دهد محيطی این دین الهی بينشی را در خود شکل میو اصول زیست

. یابندکه در آن آفریده و آفریننده جایگاهی ویژه در حيات آدمی می
دهنده وجود چنين جهان بينی در نشانازجمله عالئمی که به وضوح 

شود که به طبيعت به ای مربوط مییک فرد مسلمان است به مقوله
نگرد. این مقوله که برگرفته مثابه عرصةتجلی حکمت خداوندی می

دهد که طبيعت ميدانی از ادراکات مشارکت کنندگان است نشان می
ست که برای تجلی حکمت و قدرت خداوندی است. این بدان معنا

زیست عالوه بر نقش مؤثری که در شکل گيری و طبيعت و محيط
تداوم حيات آدمی دارند، تجلی گاه حکمت خداوندی و نشانگر 

توان گفت که دیگر میعبارتبه باشند؛قدرت الیزال او نيز می
زیست نه تنها زمينه ساز کمال مادی انسان هستند طبيعت و محيط

نه را برای رشد معنوی و تعالی روحی بلکه با تجلی صفات الهی زمي
اند توکنند. نهادینه شدن بينش دینی در آدمی میانسان نيز فراهم می

زیست را در های اعجازگونه طبيعت و محيطبه بهترین وجه نشانه
برابر دیدگان او به نمایش بگذارد و سير روحی و تکاملی معنوی او 

ر نظر این امر اتفاقرا ممکن سازد. در مجموع مشارکت کنندگان ب
 هایی است کهزیست عرصه نمایش آفریدهدارند که طبيعت و محيط

هرکدام به نحوی تجلی گاه صفات بارز الهی همچون حکمت اوست 
(11.) 

های قرآنی و تعليمات اسالم به بهترین نحو باید گفت که آموزه
های طبيعی و های قدرت و حکمت خداوندی را در آفریدهنشانه

های اسالمی دربردارنده گذارند. آموزهمحيطی به نمایش میزیست

2 -Rost 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ur
an

m
ed

.c
om

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             8 / 12

https://quranmed.com/article-1-537-fa.html


 123   ...يطیمحستیز یهاشناسانه آموزش يمدل هست نیتدو  

 

Journal of Quran and Medicine Volume 5, Winter 2021 

تذکراتی است که پيوسته آدمی را به تفکر در آفرینش خداوند و 
 خوانند. و فرا میآگاهی از صفات قدرت و حکمت ا

های الهی های دینی در اسالم پيوسته آدمی را به وجود نشانهآموزه
شوند. ازنظر مشارکت در بستر عالم و عرصه طبيعت متذکر می

 زیستکنندگان نه تنها جهان بيرونی که شامل طبيعت و محيط
ای طبيعی و عنوان پدیدهشود بلکه حتی وجود انسان بهمی

های حکمت و توان خداوندی است ر از نشانهمحيطی سرشازیست
که هرکدام به نحوی صفات عالی آفریننده خود را به نمایش 

های الهی که قدرت و توان گفت نشانهگذارند. از این منظر میمی
ه زیست بيرونی بلککشند نه تنها در محيطحکمت الهی را به رخ می

ان ما قرار دارد حتی در زیست درونی ما که پيوسته در مقابل دیدگ
اند که شدهای ارائهگونههای قرآنی بهکنند. آموزهخود نمایی می

های خداوند دعوت انسان را به کسب معرفت الهی از طریق آفریده
سوی خداوند فرامی ای انسان را بهگونهنمایند. در حقيقت قرآن بهمی

ای هخواند که ناگزیر به تفکر عميق و اندیشه نافذ در آفریده
شود و از رهگذر آفرینش الهی به عظمت ذات او و خداوند می

یابد. مشارکت کنندگان نه تنها طبيعت حکمت بی پایانش آگاهی می
های موجود را نيز تجلی گاه قدرت زیست بلکه دگرگونیو محيط

های اسالمی و قرآنی دانند و معتقدند که آموزهو حکمت الهی می
 زیست دارند. يعت و محيطنيز چنين نگاهی نسبت به طب

ی دهنده بخشها نشانیکی دیگر از مقوالتی که درنتيجه تحليل داده
از جهان بينی اسالمی در خصوص رابطه بين خداوند، انسان و 

زیست به مثابه وظيفه زیست است مقوله پاسداری از محيطمحيط
الهی انسان است. این مقوله که همچون سایر مقوالت برگرفته از 

ترین دهد که یکی از مهماک مشارکت کنندگان است نشان میادر
زیست دارد وظيفه وظایفی که انسان در قبال طبيعت و محيط

پاسداری و نگهبانی از آن است. اسالم در حقيقت نوید دهنده 
زیست و انسان است، ارتباطی که در یک ارتباطی سالم بين محيط

زیست را دارد اما از محيطبرداری سوی آن انسان حق استفاده و بهره
از سوی دیگر وظيفه پاسداری و نگهداری از آن بر دوش وی سنگينی 

 (.12کند )می
کند زیست برقرار میای که اسالم بين آدمی و محيطارتباط دوسویه

فع های الهی منتشود تا نه تنها انسان به بهترین وجه از نعمتباعث می
ین شکل ممکن قرار خواهد ترگردد بلکه طبيعت نيز در متعادل

توان گفت که موضع اسالم در خصوص نحوه گرفت. درواقع می
زیست ترویج دهنده اصولی است برقراری ارتباط بين انسان و محيط

زیست محفوظ را به بهترین نحو برای آدمی و محيط که حق حيات
 (. 13دارند )می

که  انسانروحی  جنبهمشارکت کنندگان بر این اعتقادند که به جز 
 کامالً سرشتی الهی، غيرمادی و فراطبيعی دارد حيات جسمانی آدمی 

وان تیمزیست و طبيعت نشأت گرفته است. از این منظر از محيط
توان در طبيعت و یمهای حيات آدمی را یشهرگفت از آن رو که 

در سرنوشت آدمی قائل  هاآنزیست یافت باید نقشی مهم برای محيط
 شد.

ی طبيعی چنان بازندگی انسان در هم هاموهبتو  زیستمحيط
ها ممکن نيست. ازنظر اند که تصور حيات آدمی بدون آنيدهتن

مشارکت کنندگان گویا مشيت الهی بر آن بوده است که سرنوشت 
 بواسطهزیست و طبيعت رقم خورده و انسان آدمی در دامان محيط

ادند که نه تنها حيات به رشد و تعالی برسد. افراد بر این اعتق هاآن
محيطی و طبيعی وابسته است ی زیستهاموهبتدنيوی انسان به 

ته زیست وابسبلکه حتی رشد معنوی و تعالی روحی او نيز به محيط
 (.14است )

توان گفت که باوجود برتری که خداوند به انسان یمدر حقيقت 
زیست داده است اما همواره او را در در ارتباط با طبيعت و محيط

 کند. دليل این امریمبه داشتن رفتاری متوازن و عادالنه با آن دعوت 
ی هانعمتآن است که سرنوشت آدمی و حيات او همواره نيازمند 

ظر اسالم گرچه انسان بنا بر محيطی و طبيعی است. از منزیست
زیست موجودات، طبيعت و محيط همهماهيت آفرینش خود از 

بی رویه از  استفادهبرتر است اما به هيچ وجه خداوند حق 
 زیست و تباهی آن را به آدمی نداده است.محيط

مشارکت کنندگانی معتقدند که آفرینش انسان از زمين و طبيعت 
ت او نيز در گرو همين طبيعت است. شده است و سرنوشآن برگرفته

توان گفت به دليل وابستگی سرنوشت آدمی به طبيعت و یمدرواقع 
زیست، در صورت تخریب و رقم خوردن تقدیر او در بستر محيط

هایی جبران ناپذیر يبآسانسان زندگی خود را با  قطعاً هاآننابودی 
که سرنوشت او  ای انسان را آفریدهگونهسازد. خداوند بهیممواجه 

زیست و طبيعت قرارگرفته است. گو اینکه نظم و در دامان محيط
سامان طبيعت به شکلی آفریده شده است تا بتواند بهترین مأمن و 

 (. 15مأوا برای آدمی باشد )
 لهپعنوان زیست بهیکی دیگر از مقوالت به دست آمده ، به محيط

توان گفت که یم نگرد. بر این اساسیمتعالی و کمال انسانی 
ن تریزیست و طبيعت پيرامون را از مهممشارکت کنندگان محيط

ها امری دانند و تکامل انسان را بدون آنهای رشد بشری میزمينه
پندارند. در حقيقت افراد بر این اعتقادند که به دور از واقعيت می

زیست و طبيعت ممکن تعالی انسان بدون استفاده صحيح از محيط
های طبيعی زیست و نعمتهای الهی در محيطو این موهبت نيست

آورند. مشارکت اوست که بستر تکامل و تعالی انسان را فراهم می
های اسالمی پيوسته به آدمی این کنندگان بر این اعتقادند که آموزه

ترین وجوه خود ها در عميقکنند که حيات آنحقيقت را گوشزد می
بسته است. که تکامل انسان به زیست و طبيعت وابه محيط

های مخرب که انسان زیست وابسته است چنانچه دگرگونیمحيط
زیست را در معرض نابودی قرار دهند، انسان بانی آن است محيط

 نيز باید حيات خود را برباد رفته بپندارد.
دهد که بنا بر ادراک های به دست آمده از ميدان نشان میتحليل داده

زیست و طبيعت پله ترقی، تکامل و تعالی ان محيطمشارکت کنندگ
حيات انسانی است. مشارکت کنندگان معتقدند که طبيعت به مثابه 
خوانی گسترده و پرنعمت است و موهبتی الهی برای انسان به شمار 

دهد که حيات انسانی بدون آید. چنين ادراکی نشان میمی
و آنچه به زیست و طبيعت کره زمين قابل تصور نيست محيط

 های الهی هستند. دهد همين موهبتزندگی انسان امکان بروز می
ی دیگر منجر شد که بر تعامل امقولهبه سربرآوردن  هادادهتحليل 

این  نماید. بریمزیست تأکيد سازنده و ارتباط افقی انسان با محيط
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اساس مشارکت کنندگان معتقدند اسالم ترویج دهنده نوعی تعامل 
زیست است. درواقع اسالم با رفع نگاه بين انسان و محيطسازنده 

زیست، خواهان برقراری ارباب و مربوبی در رابطه انسان و محيط
 نوعی رابطه افقی بين آدمی و طبيعت است. 

افراد معتقدند که خداوند در قبال اعطاء مقام جانشينی به انسان در 
است. این بدان هایی را نيز بر عهده او گذاشته زمين، مسئوليت

معناست که انسان در قبال منافعی که از مقام جانشينی خود در زمين 
ایی هشود باید خود را مقيد به مسئوليتو طبيعت از آن بهره مند می

بخشند. براساس ادراک این بداند که نهایتاً به رفتار او سامان می
ی های آدمتوان گفت که یکی از مسئوليتمشارکت کنندگان می

زیستی است که تسبيح گوی خداوند حترام به طبيعت و محيطا
باشند. افراد معتقدند که احترام قائل شدن به طبيعت به معنای می

احترام قائل شدن به آفریدگاری است که بنا بر آیات قرآنی طبيعت 
 ترین جبرهای اخالقیکند. درواقع مهمپيوسته تسبيح او را بيان می

را  کند و رفتار اوحترام گذاشتن به طبيعت میکه آدمی را وادار به ا
بخشد درواقع بر گرفته از تعاليم زیست سامان میدر ارتباط با محيط

 قرآنی هستند.
 مندیتوان گفت هدف بهرهبراساس ادراک مشارکت کنندگان می

زیست تکميل نمودن فرایندی به نام بندگی انسان از طبيعت و محيط
هایی از آفرینش آدمی نيز است. بندگی و عبودیت است که مقصود ن

شود عنوان فرایند شناخته میانسان در محضر خداوند از آن رو به
گيرد و به هر عمل او مطابق با که تمام پهنه زندگی او را فرا می
دهد. مشارکت کنندگان بنا بر احکام و دستورات الهی شکل می

 زیست وطبينش اسالمی خود معتقدند که آفرینش طبيعت و محي
ها در حقيقت در راستای خلقت آدمی قرارگرفته است های آننعمت

 و حيات آدمی به آن متکی است.
يعت برداری از طبمشارکت کنندگان معتقدند که انسان در قبال بهره

محيطی وظيفه سنگين بندگی در های زیستو استفاده از نعمت
فراد خداوند در پيشگاه خداوند را بر عهده دارد. ازنظر برخی از ا

قالب تسخير عام و تسخير خاص طبيعت را تحت کنترل انسان 
های خود را در بستر طبيعت و درآورده است و بدین شکل نعمت

ای زیست به آدمی اعطاء کرده است. تسخير عام اشاره به پهنهمحيط
محيطی دارد که پروردگار عالم های طبيعی و زیستگسترده از پدیده

مندی از آنها سان قرارداد است تا آدمی بتواند با بهرهدر اختيار ان
 مسير هدایت و بندگی را به پایه تکميل برساند. 

در حقيقت خالفت الهی برای انسان بدان معناست که او برای رشد 
محيطی که های طبيعی و زیستو تعالی خود باید از موهبت

ها و نگهبان آنهای الهی هستند استفاده کنند و همزمان پاسدار نعمت
باشد. خداوند از جانشين خود نه انتظار دارد که همچون غارتگری 

هایی را که در اختيار خدانشناس و تباهی گری بی اندیشه موهبت
خواهد که او فارغ از عقل او نهاده است به نابودی کشد و نه می

محيطی هدایت شود. خود و صرفاً با نيروهای طبيعی و زیست
توان گفت که آفرینش انسان خود برگرفته قرآن میبراساس آیات 

 زیست است.از طبيعت و محيط
مشارکت کنندگان معتقدند که انسان جانشين خداوند در زمين و  

های اوست. از این نظر خداوند به انسان از عزیزترین آفریده

جایگاهی ویژه در بين مخلوقات خود داده است، جایگاهی که برای 
عنوان گل سرسبد آفرینش شأن را قائل است و او را به انسان واالترین

نماید. تعریف انسان به مثابه جانشين الهی در زمين بدان معرفی می
معناست که خداوند با اعطاء قوه تفکر و اندیشه، به آدمی توانایی 
آن را داده است تا با تدبير زمام امور را در دست گيرد و از تعدی 

نش الهی اجتناب ورزد.  همانطور که انسآن و تجاوز به ميدان آفری
زیست و طبيعت تجلی آفرینش الهی و جانشين الهی است، محيط

 های خداوند هستند. زیبایی
ها به سوء عملکرد و رفتار های حاصل شده از دادهیکی از مقوله

های به دست زیست مربوط به تحليل دادهظالمانه انسان با محيط
دهد که مشارکت کنندگان معتقد به نوعی یآمده از ميدان نشان م

 زیست و طبيعت هستند. سوء عملکرد در رفتار انسان با محيط
يات ها بلکه حمشارکت کنندگان معتقدند که نه تنها زندگی انسان

زیست و چرخه سالم تمام موجودات به عملکرد صحيح محيط
د که نندازیست را موهبتی الهی میطبيعت وابسته است. افراد محيط

 شده است. برداری صحيح در اختيار انسان گذاشتهبرای بهره
کنند که افراد رفتار قهرآميز انسان با طبيعت را به جنونی تشبيه می

 زیست نهایتًا موجببا واردکردن ضرباتی هولناک بر پيکره محيط
ها شود. ازنظر آنای در زندگی بشر میهای عمدهبروز بحران

های اسالم اعالترین رفتارها را در ارتباط موزهتعليمات قرآن و آ
کنند، رفتارهایی که باعث تعالی و زیست تجویز میانسان با محيط

ر شوند. بنا بزیست، طبيعت وزندگی انسان میرشد متقابل محيط
های این دین در ادراک افراد امروزه حتی جوامع اسالمی از آموزه

ه زیست فاصله گرفتخصوص چگونگی برخورد با طبيعت و محيط
اند. مشارکت و رفتاری خشن و قهرآميز را از خود به نمایش گذاشته

کنندگان بر این باورند که تعليمات الهی در اسالم و در کتاب مقدس 
زیست و طبيعت را مسلمانان که مختصات رفتار انسان با محيط

 کنند.ترسيم می
 ورد به طبيعت وها سربرآیکی دیگر از مقوالتی که از تحليل داده

کند. درواقع های الهی اشاره میزیست به مثابه عرصه نشانهمحيط
دهد که یکی از های به دست آمده از ميدان نشان میتحليل داده

ترین موضوعات برای مشارکت کنندگان این است که ازنظر مهم
زیست در حقيقت در بردارنده ها عالم هستی، طبيعت و محيطآن

ها فارغ های پروردگار هستند و هيچ جزئی از آنشانهآیات الهی و ن
 های الهی نيست. از نشانه

 هایزیست را سرشار از نشانهمشارکت کنندگان طبيعت و محيط
محيطی و های زیستها هيچ قسمتی از پدیدهازنظر آن داند.الهی می

های الهی نيست و انسان به هرجایی که چشم طبيعی خالی از نشانه
های خالقی یکتا را مشاهده کند. ازنظر تواند نشانهد میبينداز

را  های الهیزیست نشانهمشارکت کنندگان نه تنها طبيعت و محيط
ها خود نعمتی بی گذارند بلکه هر یک از این نشانهبه نمایش می

 آید.حساب میهمتا برای آدمی به
ست اتوان گفت خداوند طبيعت را به شکلی آفریده از این نظر می

ای از وجود ذاتی حکيم و که هر جزء آن عالوه بر آنکه نشانه
توانمند است زندگی انسان نيز به آن گره خورده است. افراد براساس 

های الهی همچون درختان ميوه دار آیات قرآن به برخی از نعمت
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شان خود ها و به ثمر رسيدنکنند که نحوه رویش آناشاره می
 تند. ای از خداوند هسنشانه

مشارکت کنندگان معتقدند که خداوند در قرآن به کرات به 
کند. از این ها و زمين اشاره میهای آفرینش خود در آسماننشانه

توان گفت که اشارات خداوند در قرآن در خصوص منظر می
محيطی در حقيقت منعکس کننده های طبيعی و زیستآفرینش پدیده

ظمت و بزرگی خود به انسان است. اراده او برای نشان دادن آیات ع
هایی که خداوند در ازنظر مشارکت کنندگان تک تک نعمت

 هاییزیست برای آدمی نهاده است در حقيقت نشانهطبيعت و محيط
تواند با مشاهده ها میبرداری از آنهستند که انسان عالوه بر بهره

 ها پی ببرد. ها به توانمندی آفریدگار آنآن
های گان معتقدند که سوگندهای الهی در باب پدیدهمشارکت کنند
محيطی در جای جای قرآن قابل مشاهده است. ازنظر طبيعی و زیست

ها در قرآن به انواع موجودات طبيعی همچون انواع گياهان و آن
جانوران قسم یاد شده است و همين امر نشان از اهميت و جایگاه 

 د. های دینی دارزیست در آموزهویژه محيط
های طبيعی و سوگندهایی که خداوند در قرآن نسبت به آفریده 

کند از یکسو نظر انسان را به اعجاز محيطی خود یاد میزیست
کند و از سوی دیگر خواهان خلقت و پيچيدگی آفرینش جلب می

زیست است. بنا بر نظر ایجاد نظمی پایدار در رابطه انسان با محيط
فت رهنمودهای عقل آدمی را به این توان گمشارکت کنندگان می

رسانند که سوگندهای خداوند در قرآن نسبت به نتيجه می
محيطی از رمز و رازهایی برخوردار های طبيعی و زیستآفریده

 باشند.های اسالمی میاست که فراتر از دیدی گذرا به آموزه
آنچه در باب تأکيدهای قسم گونه قرآن در مورد طبيعت و  

کند تنوع و نظر آدمی را به خود جلب می زیستمحيط
هایی است که در این زمينه وجود دارند. در حقيقت گوناگونی

توان گفت که قرآن دربردارنده آیاتی است که از یکسو به حيات می
 کنند .زیست سوگند یاد میزنده در طبيعت و محيط

 مقوله هسته (5-1
آوری مقوله هسته دربردارنده تمام مقوالتی است که درنتيجه جمع

گردد. ها استخراج میها و در نهایت خالصه سازی آنو تحليل داده
های های پژوهشی و دادهدرواقع مقوله هسته جمع بندی نهایی یافته

گردد. مقوله ترین شکل ممکن ارائه میميدانی است که در کوتاه
يفی جامع و تبينی عام نسبت به موضوع مورد تواند توصهسته می

مطالعه ارائه دهد و بدین ترتيب بخش بزرگی از تحقيق را در شمائل 
تجلی مقدس و »خود بگنجاید. مقوله هسته این تحقيق چنين است: 

نياز تعالی بخش، بندگی و پاسداری بازخورد امانتداری و ارتباط هم 
شود یکسو به ما متذکر می مقوله فوق از«. زیستسطح انسان و محيط

های الهی و صفات عاليه او است و از که طبيعت تجلی گاه نشانه
ای مقدس از آفریدگار هستی است. همانطور سوی دیگر خود آفریده

خشی توان گفت که بطور مفصل به آن پرداخته شد، میکه پيشتر به
 شوداز ادراک مشارکت کنندگان ما را به این حقيقت رهنمون می

که بنا بر جهان بينی اسالمی در گوشه گوشه طبيعت و جزء به جزء 
هایی که های الهی را مشاهده کرد، نشانهتوان نشانهزیست میمحيط

عالوه بر شهادت بر وجود ذات الهی نمایانگر حکمت، قدرت و 

های طبيعی عظمت او نيز هستند. سوگندهایی که خداوند به پدیده
دهنده تقدس آن است. در فوق ست نشانمحيطی یادکرده او زیست

در خصوص تجلی مقدس که بخش ابتدایی مقوله هسته است 
توضيحاتی داده شد. بخشی دیگر از مقوله هسته اشاره به نياز تعالی 

ها از یکسو نشانگر توان گفت که دادهبخش دارد. براین اساس می
ت عزیست و طبيآنند که در بينش اسالمی سرنوشت آدمی به محيط
ها ممکن نيست. وابسته است و امکان تصور حيات آدمی بدون آن

از سوی دیگر ادراک مشارکت کنندگان که برگرفته از بينش 
دهد که آدمی نه تنها در حيات و هاست به ما نشان میاسالمی آن

زیست وابسته است بلکه برای نيازهای بنيادین زندگی به محيط
 آن است.تکامل و تعالی خود نيز نيازمند 

کند که بندگی و قسمت دوم مقوله هسته به این واقعيت اشاره می
عنوان دو مقوله محوری این تحقيق در حقيقت بازخورد پاسداری به

 زیست است؛داری و ارتباط هم سطح انسان و محيطامانت
دیگر بر اساس جهان بينی اسالمی که افراد ذهنيت خود را عبارتبه

مندی از ی هدف نهایی انسان در بهرهوامدار آن هستند بندگ
زیست است و پاسداری از آن وظيفه الهی نهاده شده بر دوش محيط

آدمی است. این دو خصيصه ما را به دو مقوله حساس دیگر یعنی 
شوند. زیست رهنمون میامانتداری و ارتباط هم سطح انسان و محيط

ت الهی توان گفت چنانچه انسان در مقام خالفبراین اساس می
زیست باشد و بتواند با آن امانتداری حقيقی در خصوص محيط

به دور از تصرف( برقرار نماید، رسيدن به ) ارتباطی هم سطح و افقی
 شود.زیست ميسر میمقام بندگی و پاسداری از محيط
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