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چکیده
آموزش محیطزیست ،یکی از راهحلهای اساسی برای مقابله با بحررا هرای محریطزیسریی اایری از الاتیرت
ااسا است .هدف آموزش محیطزیست این است که درک و اهم یهروادا را درباره محریطزیسرت ااراای
داده و در ایشا رایاری را تقویت کند که الزمه بقا و بهبود کیفیت محیطزیست اسرت .در ایرن مقاتره سرند
چشمااداز و قااو اساسی از بلد آموزش محیطزیست و با روش توصیفی تحلیلری بررسری مرییرود .تحلیرل
محیوای سند چشمااداز و قااو اساسی حاکی از آ است که ظرایتهای اراوا بررای توسرله آمروزشهرای
محیطزیسیی در این اسناد باالدسیی وجود دارد .مهمترین ابلاد محیطزیسریی منردرد در سرند چشرماارداز
1404عبارت است از :بهرهمند از محیطزیسرت مللرو  ،بهررهمنرد از امنیرت اجیعراعی ،بردروردار از داار
پیشرایه ،امن ،بردوردار از سالمت ،رااه ،امنیت غذایی ،بهدور از اقر ،اتهامبخ  ،بهرهمنرد از توسرله کارامرد،
جامله ادالقی دارای تلامل سازاده و مرثرر برا جهرا  .در ایرن پرهوه ارتبرا ایرن ابلراد برا آمروزشهرای
محیطزیسیی تحلیل و توصیف مییود .باوجود اینکره مهرم تررین اصرل قرااو اساسری مررتبط برا آمروزش
محیطزیست اصل  50است ،اما اصول  104 ،100 ،51 ،45 ،43 ،8 ،3و  147ایرا از ایرن بلرد قابرل تفسریر
است .ایایج تحقیق مبین آ است که آموزش محیط زیست از طریق اااای آگاهی ،بیرن  ،ارررش ،داار ،
مهارت و تلهد ،جلب مشارکت و ارائه اتروهای ععلی میتوااد زمینهساز اجرای این اصرول و ابلراد منردرد در
اسناد باالدسیی یود .بنابراین آموزشهای محیطزیسیی بررای رسرید بره بردری از ابلراد منردرد در سرند
 1404و اجرای تلدادی از اصول قااو اساسی یک راهبرد اساسی محسو مییود.
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جستارگشایی
مجعوعه الاتیتهایی که بشر برای دسییابی به رااه بیشیر و توسرله اقیصرادی اجیعراعی ااجرام
داده است ،محیطزیست را تخریب کرده و چنا تغییراتی در آ  ،هوا و زمین و منابع طبیلی به
وجود آورده که قابلیت سکوات در کره داکی و سالمیی و حیات ااسا و موجرودات زارده را برا
دلراتی جدی مواجه کرده است .بخشی از این تخریبها و تهدیدها اایی از عدم آگاهی ععومی
اسبت به مسائل است که بشر باید برای مقابله با این بحرا ها ،بسیاری از عادات ،رایارها ،اتروها
و ارزشهای دود را تغییر بدهد (براو  .)7-8 :1372 ،آموزش محیطزیست یکی از راهحرلهرای
اساسی بررای مقابلره برا بحررا هرای محریط زیسریی اایری از الاتیرت ااسرا اسرت .آمروزش
محیطزیست یک ارایند هداعند است که سلی دارد مردم را اسبت به محیطزیست و مشکالت
مربو به آ آگاه کند .هعچنین آموزشهای محیطزیسیی ااریراه ،داار  ،آگراهی ،مشرارکت،
تلهد و مهارتهای ااراد را بهطور اردی و جعلی در حل مشکالت محیطزیست و جلروگیری از
بهوجودآمد مشکالت جدید اااای

مریدهرد .برر اسراس تلریرف کنفرراا

بلررراد ،آمروزش

محیطزیست یک ارایند تکعیلی در آموزش اسرت کره بایرد برر روی مشرکالت بخشری و اظرم
میقابل تعرکا داییه باید و هدف آ بهوجودآورد احساس ارزش و تأمین زادگی بهیرر بررای
ععوم مردم است .هعچنین آموزش محیطزیست ،راهنعای موضروعات ارررا کننرده مررتبط برا
حال و آینده است .آموزش محریط زیسرت موضروعات گسریردهای را از جعلره :ریرد جعلیرت،
آتودگی ،تهکشید منابع ،توزیع منابع ،انراوری حفراظیی ،براامرهریرای یرهری و روسریایی در
برمیگیرد ).(Stapp, 1969: 37
هدف از این مقاته بررسی و تحلیل جایراه آموزش محیطزیست در سند چشماارداز  1404و
قااو اساسی کشور است تا مشخص یود ،آموزشهای محیطزیسیی چرواه میتوااد زمینهسراز
دسییابی به سند چشمااداز کشور و اجرای قااو اساسی یود .سرند چشرماارداز کشرور توسرط
مجعع تشخیص مصلحت اظام در سال  1384تدوینیده و تاکنو از ابلاد مخیلف تحلیل یرده
است .بهعنوا مثال ،صاتحی امیری و امیراایخرابی در سرال  1392راهکارهرای ارتقرای سررمایه
اجیعاعی در کشور با توجه به سند چشمااداز بیست ساته اظام را تبیین کرده ااد .عالیی در سرال
 1392امنیت پایدار در سند چشمااداز بیستساته جعهوری اسالمی ایرا را بررسی کرده است.
بلضی از اصول قااو اساسی ایا از ابلاد مخیلف مورد بحث قررار گرایره اسرت .برهطرور اعواره،
باباپور و گلااشاای در سال  1392مباای کالمی قااو اساسی جعهوری اسالمی ایرا را تفسریر
کرده و عباسیارد در سال  1391اصل  168قااو اساسی را واکاوی اعوده است.

یعاره هشیاد  /سال بیست و پنج  /پاییا 1395

323

این مقاته برای اخسیینبار سند چشمااداز و قااو اساسی را از منظر آموزش محریطزیسرت
مورد تحلیل و تفسیر قرار داده است .هعچنین با ظرایتسرازی الزم در قرااو اساسری ،زمینره
اتحاق آموزش محیطزیست در سیاستگذاریهای کشور اراهم یده که امید است مورد اسیفاده
محققا و تصعیمگیرا قرارگرایه و در جهت اراهمآورد محیطزیست مللو  ،آ چنا که در
سند چشمااداز بیا یده است ،مثرر واقع یود .این مقاته بهمنظرور ایجراد ارتبرا برین اهرداف
بلندمدت توسله کشور با آموزش محیطزیست بهدابال پاسخ به دو پرس

اساسی است:

آموزش محیطزیست چرواه میتوااد در اراهمآورد ابلاد محریطزیسریی منردرد در سرند
چشمااداز  1404کشور مثرر واقع یود؟ مهمترین اصول قااو اساسی راجرع بره محریطزیسرت
کدام است و آموزش محیطزیست چرواه میتوااد زمینره الزم در اجررای ایرن اصرول را ارراهم
آورد؟
روش تحقیق .این پهوه

از اوع کیفی و در غاتب تحقیق بنیادی است و ییوه جععآوری

اطالعات مبینی بر مسیندات ،مقاالت علعی و منابع کیابخااهای است .ارضیه تحقیق حاضر ایرن
است که ظرایتهای اراواای در سند چشمااداز کشور و قااو اساسی برای توسله آموزشهرای
محیطزیسیی وجود دارد .بهمنظور اربات این ارضیه برر اسراس روش تحلیرل محیروا سرلی در
یااین ارتبا بین اهداف سند چشمااداز و آموزش محیطزیست یده اسرت و برا روش توصریفی
سند چشمااداز و قااو اساسی از دیدگاه آموزش محریطزیسرت بررسری و تفسریر یرده اسرت.
تحلیل محیوا روش ملاتله و تجایهوتحلیل ارتبا به یکلی اظاممند ،عینی و کعری برهمنظرور
سنج

میغیرها است (بیابرا گررد .)86 :1382 ،ایرن روش یکری از کراربردیتررین روشهرای

تحقیق است که هدا

تفسیرکرد است و هر محققی به صورتی با آ سروکار دارد (مرعشری،

هایعی و مقیعیگسک .)79 :1391 ،هدف غاتب تحلیل محیوا پاسخرویی به پرس هایی است
که با مواد مورد تجایهوتحلیل ارتبا مسریقیم دارارد (دالور .)276 :1385 ،اراینرد ااجرام ایرن
پهوه

بر اساس یکل یعاره ( )1اشا داده یده است.
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شکل شماره ( -)1فرایند انجام پژوهش
ملاتله کیا ها ،مقاالت و جاوهها در رابله با مفاهیم و ضرورت آموزشهای محیطزیسیی

3

بررسی ویهگیهای کشور در

بررسی اصول قااو اساسی

سند چشمااداز و اسیخراد
تفاسیر و مفاهیم آاها
اسیخراد اصول مرتبط
اسیخراد ابلاد مرتبط با

با آموزش محیطزیست

آموزش محیطزیست

تحلیل و تفسیر اصول مرتبط

تحلیل و تفسیر ابلاد مرتبط

با آموزش محیطزیست

با آموزش محیطزیست

ارائه سیاستهای مثرر بهمنظور اجرای اصول و ابلاد مندرد در اسناد باالدست مرتبط با
آموزش محیطزیست

 .1تحلیل جایگاه آموزش محیطزیست در سند چشمانداز
توسله پایدار به ملنای تلفیق اهداف اقیصادی ،اجیعاعی ،محیطزیسیی برای حداکثرسازی راراه
ااسا اللی بدو آسیبرسااد به تواارایی اسرلهرای آتری بررای بررآورد ایازهایشرا اسرت
(رادکلیف .)34 :1373 ،بر هعین اساس آموزشهای محیط زیسریی ،عرالوهبرر بلرد اکوتروییکی
یامل ابلاد اقیصادی ،اجیعاعی و ارهنری هم مییود .سند چشمااداز  1404ویهگیهرایی را در
ااق  1404برای کشور برمییعارد که رسید به تلدادی از این ویهگیها ،جا برا ابراار آمروزش
محیطزیست امکا پذیر ایست .مهمترین چشمااداز مرتبط با آموزش محیطزیست در این سرند
عبارت از بهرهمندی از محیطزیست مللو است .آموزش محیطزیست بنیرادیتررین یریوه در
حفاظت از محیطزیست بوده که هدف از آ  ،یااین بهیرین اظرام و یریوه ارائره ملاترب ،احروه
الاتیتها و اجرای سادیاری است که زمینهساز ارتقرای آگراهیهرای محریطزیسریی در سرل
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جامله یود تا هر ارد از طریق احیرامگذایین بره طبیلرت ،درود را مسرئول حفر و حعایرت
محیطزیست بدااد (محرماهاد و حیدری.)68 :1385 ،
از دیرر ویهگیهای موجود در سند چشمااداز کشور که آموزش محیطزیسرت در دسرییابی
به آ اق

راهبردی ایفا میکند عبارت است از :جاملهای میکی بر اصول ادالقی و ارزشهرای

اسالمی ،بهرهمند از امنیت اجیعاعی ،بردوردار از داا

پیشررایه ،بهررهمنرد از سرالمیی ،دارای

رااه ،بهرهمند از امنیت غذایی ،به دور از اقر ،اتهرامبخر  ،بهررهمنرد از توسرله کارامرد و دارای
تلامل سازاده و مثرر با جها (مجل

دبرگا  .)1358 ،در ادامه رابله هریرک از ایرن ابلراد برا

آموزشهای محیطزیسیی تفسیر مییود.
 .1-1جامعهای متکی بر اصول اخالقی و ارزشهای اسالمی
تلاتیم اسالمی بیاارر این حقیقت است که این آیین مجعوعهای از ارزشهاست که رعایرت آاهرا
سیر تکاملی عاتم وجود و ازجعله ااسا را تضعین میکند .این اظام دربرگیراده مباحث مربرو
به محیطزیست از جعله احوه اسیفاده از منابع ،احوه ارتبا ااسا با طبیلت و از هعره مهرمترر
کیفیت رابله ااسا با دداست .در ایعا اسالمی رابلره اررد برا محریطزیسرت ،تحرت ضروابط
داصی است (حدادی ،1387 ،اتف .)54 :آیاتی از قرآ کرریم ایرن ضروابط را تلیرین مریکنرد.
بهطور اعواه آیه« :هو ااشاکم من االرض و اسیلعرکم ایها؛ او ددایی است که یرعا را از دراک
آارید و برای آبادکرد زمین برگعایت» ،گواهی بر این مدعاسرت (هرود .)68 ،عرالوهبرر آیرات
کریعه قرآ  ،در روایات بسیاری اهعیت حفاظت از محیطزیست آیکار مییود .چنااکه حضرت
علی(ع) در مورد کسی که حیواای را بیهوده بکشد یا دردیی را بیهوده ببرد یا کشیااری را تبراه
کند یا چاهی را بخشکااد یا دااهای را ویرا سازد حکم میکرد که بهای آاچه را از بین برده یرا
ااسد کرده بپردازد و او را تلایر میارمود (موالیی.)203 :1388 ،
بر اساس اصول ادالقی اسالم ،مخلوقات دداواد به دتیل اراده ددا برای تداوم هسیی آاهرا و
بر اساس عداتت درو اسرلی و بررو اسرلی دردرور احیررام و محااظرت هسریند و چرو هری
موجودی غیر از ااسا قادر به حفاظت از محیطزیست ایست ،این وظیفه بر عهده ااسرا اهراده
یده است (عااتدین .)57 :1386،ادالق و ارزشهای ادالقی راهنعرای ععرل ااسرا اسرت و از
طریق اععال بایدها و ابایدها آزادی تجامگسیخیه ااسرا را در تخریرب محریطزیسرت محردود
میکند .بنابراین با توجه به اینکه بسیاری از ارزشهای اسالمی اعم از آیات و روایرات اسرالمی و
ایا اصول ادالقی در زمینه حف طبیلت و احیرام به آ است ،میتوا آموزش محیطزیست را
در دسییابی به اصول ادالقی و ارزشهای اسالمی یک راهبرد اسیراتهیک تلقی کرد.
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.2-1جامعهای بهرهمند از امنیت اجتماعی
امنیت اجیعاعی ازجعله مواردی است که در سند چشم ااداز برای کشور تحرا یرده اسرت .در
ادامه به ارتبا آموزش محیطزیست با امنیت اجیعاعی میپردازیم« .امنیرت اجیعراعی ،حاترت
اراغت هعراای از تهدیدی است که رایار غیرقااوای یک ارد ،سازما یا دوتت معکرن اسرت در
تعامی یا در بخشی از جامله پدید آورد .امنیت اجیعراعی اراظر برر تواارایی پاسدایرت یرا دارع
تهدید از عنصری است که ااراد یک جامله را به هعردیرر پیوارد مریزارد و مررتبط مریسرازد.
محیطزیست بهعنوا بسیر اساسی تجعع ااسا ها و تشکیل اجیعاعات ااساای است و برهعنروا
عاملی مثرر در هعبسیری مادی و ملنوی آحاد جامله و بهعنوا یادصی مهم در تأمین امنیت
اجیعاعی به یعار میرود» (تیال .)47-49 :1385 ،بهطور اعواه ،دسرارتهرای محریطزیسریی
مااند زتاته یکی از عوامل تهدیدکننده امنیت اجیعاعی است و آموزش محیطزیست مهارتهایی
را در ااراد بومی به وجود میآورد که دسارات و صدمات وارده را به حداقل برسااند .اعواه دیرر
از ابلاد محیطزیسیی مثرر در تأمین امنیت اجیعاعی ،تغذیه اسرت .در جاملرهای کره ایراز پایره
غرذایی برطرررف اشررود ،جرررم و جنایررت بررهطررور چشررعریری اارراای

دواهررد یااررت .آمرروزش

محیطزیست یامل آموزش کشاورزی پایدار درصردد اسرت کره سیسریم غرذایی جاملره را بره
حداکثر پایداری برسااد (ییخاالسالمی .)113-115 :1390 ،این مثالها و مروارد میلردد دیررر
مشخص میکنند امنیت اجیعاعی درگرو آموزش محیطزیست است.
 .3-1جامعهای برخوردار از دانش پیشرفته
مورد دیرری که در سند چشمااداز قید یده است ،جاملهای بردوردار از داا
دلارراایهای مربو به محیطزیست بی

پیشررایه اسرت.

از چند دهه دوام یاایه است تا جایی کره در بیشریر

کشورهای جها  ،قوااین و مقررات محیطزیسیی افوذ هعهجاابرهای در ارکرا زاردگی کررده و
دطمشیها و اهداف و راهبردهای محیطزیسیی بخشی از براامههای توسله را در برگرایه است
و دوتتها مسئله آموزش محیط زیسرت را برا وسرواس بیشریری دابرال مریکننرد .ملضرالت و
بحرا های حاد اایی از آرزوی ااسا برای مهار طبیلت بدو آموزش محیطزیست امکرا پرذیر
ایست .آموزش محیطزیست یک یاده بهاسبت او ،پویرا و بریاهایرت پیچیرده بررای ملاتلره و
تفسیر است .در واقع ،این رییه با تدری

و یادگیری ملاترب پیچیرده سرروکار داردکره گراهی

اوقات درک و ینادت ااسا را به چات

میکشد (پاتعر .)5-6 :1390،در حال حاضرر آمروزش

محیطزیست زمینه ای از داا
 ،)13وتی این داار

است که ععر آ به چند دهه اعریرسرد (یواسرکو-14 :1370،

در جهرا پیشررایه ترازگی اردارد و بخشری از اظرام آموزیری رسرعی و

غیررسعی این دسیه از کشورها بهحسا میآید .این در حاتی است که در کشرورهای در حرال
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سل آگاهیهرای ععرومی بررای میوقرفکررد

حرکت پرییا اابودی محیطزیست و طبیلت راهحلی جدی به یعار میرود (پاتعر.)4 :1390،
موضوعاتی از قبیل مدیریت پسعااد ،حفاظت از جو ،توسرله پایردار ،حفاظرت از اکوسیسریمهرا،
حعلواقل ،اسکا  ،هعچنین اسیفاده از اارییهای پاک ،در حیله علرم آمروزش محریطزیسرت
قرارگرایه ،درصورتی که این علم اوعی از داا

پیشرایه است که بنا برر سرند چشرماارداز الزم

است مردم کشور به آ تجهیا یواد.
 .4-1جامعهای بهرهمند از امنیت
امنیت ایا ازجعله مواردی است که در سند چشمااداز تحا یرده و برا آمروزش محریطزیسرت
ارتبا موضوعی دارد « .امنیت ملی در مفهوم امروزین آ  ،تنها به مصوایت کشور و سرزمین در
برابر حعله دارجی یا یورش دادلی محدود اعییود ،بلکه از جهات ارمااااری و سرختاارااری
ابلاد جدیدی یاایه است .بدو تردید محیطزیست یکی از ابلاد جدید و مرثرر برر امنیرت ملری
است که در ملاتلات جهاای جایراه ویههای یاایه است و حیری آینرده مناسربات بریناتعللری و
روابط بازیررا دادلی در اجیعاعات سیاسی ایا بر اساس آ ارزیابی و تحلیل مییرود» (تریال،
« .)42 :1385امنیت به ملنرای تواارایی و ااسرجام اهرادی و یخصری جاملره بررای مقابلره برا
تهدیدات دروای و بیروای است» (اصغری ،)161 :1391 ،اما چرواه جاملهای کره توسرله در آ
بنیا های ااعادالاه را بنا اهاده به امنیت میرسد ،بنابراین برای تأمین امنیرت بایرد ریشرههرا را
جسیجو و درما کرد .توسرله پایردار در دورا جدیرد بره راهبرردهرایی بررای امنیرت جهراای
تبدیلیده است .امنیت از طریق اسلحه جای دود را به امنیت از طریق توسله و امنیت زمینری
جای دود را به امنیت ااساای داده است و از آاجاکه یکی از ابلاد توسرله پایردار محریطزیسرت
است بنابراین امنیت کامل در صورتی تأمین دواهد ید که آموزشهای محریطزیسریی برهطرور
اراگیر در هعه سلوح توسله یابد.
 .5-1جامعهای برخوردار از سالمتی
جاملهای بردوردار از سالمیی ،از موارد دیرری است که در سند چشرماارداز مرورد توجره قررار
گرایه و واض است که با آموزش محیطزیست مرتبط است« .بر اساس میرو دینری توجره بره
تأمین سالمت محیطزیست از حقوق اساسی بشر است» (جوادی آملری .)76 :1380 ،مریتروا
گفت اابودی محیطزیست که ععدتاً اییجه سیاستهای توسله ااپایدار و تجامگسیخیه است ،به
اااای

هاینههای سالمت در جامله منجر مییرود .برهعبرارت بهیرر ،عرالوهبرر آاکره تخریرب

اکوسیسیمها و اااای
هاینههای بخ

اایشار آالیندههای مخیلف ،رید اقیصادی بلندمدت را تهدیرد مریکنرد،

سالمت را ایا اااای

میدهد (مهررآرا ،یررزهای و محقرق .)79 :1390،بررای
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اعواه تحقیقات میلدد ،ارتبا تنراتنری را برین سرعوم کشراورزی برا اارواع سررطا هرا ،غردد
درو ریا ،ادیالالت سیسیم عصبی و رایاری ،ریرد واعرو ،توتیردمثل ،بیعراریهرای تنفسری و
سیسیم ایعنری اشرا مریدهرد )(Nougadère, 2011: 1485؛ برهطروریکره برر اسراس پرهوه
بهععلآمده در آمریکا هاینههای اجیعاعی و محیطزیسیی اایی از مصرف حشرهک ها در ایرن
کشور ،حدود ده میلیارد دالر در سال تخعین زدهیده اسرت ) .(Kathmandu, 2007: 305آمروزش
محیط زیست در کاه

مصرف کود و سعوم کشاورزی میتوااد سالمت محصوالت کشراورزی را

تضعین و در اییجه بر سالمت ااسا و جامله ارر برذارد .آموزش محیط زیست برا آمروزشهرای
پایداری در بخر هرای صرنلت ،کشراورزی و دردمات و مصررفکننردگا سرلی دارد عوامرل
تهدیدکننده سالمت جامله را به حداقل برسااد؛ بنابراین آموزش محیطزیست از این حیث حائا
اهعیت است.
 .6-1جامعهای دارای رفاه
دایین جامله مراه ازجعله آمال و آرزوهای هر ملیی است که در سرند چشرماارداز کشرور ایرا
مورد تأکید قرارگرایه است .در رابله با رااه تلاریف میلددی وجرود دارد« .راراه اجیعراعی ،بره
ملنای اراهمسادین آسای

جسعی و اکری ،مادی و ملنوی تعامی ااراد جامله با دامنره افروذ

بسیار گسیردهاش ،امنیت جا  ،مال و آبرو ،تأمین یغل ،بهدایت ،آموزشوپرورش و ماانرد آاهرا
را دربرمیگیرد( ».اصغری .)160 :1391 ،در بین

توحیدی ،رااه اجیعاعی بهعنوا یک راهبرد

کارامد در حوزه دین ،از اهعیت بهساایی بردوردار است .در حقیقت میتوا گفت اراه دین بره
رااه اجیعاعی اراه جامع به ااسا و ایازهای اساسی او و ایا چرواری بهررهگیرری از طبیلرت و
ارتبا او با دیرر هعنوعا است .یادصههای رااه سه چیا است :امنیت ،عرداتت و اراوااری کره
این هر سه یادصههایی هسیند که تنها با حف و بهرهوری ملقول از طبیلت بهدست میآینرد
و چرواری و میاا بهرهگیری ملقول از طبیلت تنها از راه آموزش امکا پرذیر اسرت .برهعرالوه
توسله و رااه مفاهیعی مرتبط هسیند؛ بهطروریکره راراه بردو توسرله و توسرله بردو راراه
امکا پذیر ایست (مدای قهفردی .)6 :1391 ،با توجه به اینکه آمروزش محریطزیسرت یکری از
مثتفههای توسله پایدار است ،بنابراین تأمین رااه اجیعاعی بدو آمروزشهرای محریطزیسریی
امکا پذیر اعیباید.
 .7-1جامعهای برخوردار از امنیت غذایی
جاملهای بردوردار از رااه و امنیت غذایی از موارد دیرری است کره در سرند چشرماارداز بررای
کشور پی بینی یده است .در ادامه به ارتبا این مورد با آموزش محریطزیسرت مریپرردازیم.
بااک جهاای امنیت غذایی را «دسیرسی هعه مردم در تعام اوقات ،به غذای کاای بررای دایرین
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رم ایا مورد تأکیرد هعررا قررار

گرایه است (حقوقی .)19 :1377 ،سه عنصر موجودبود غذا ،دسیرسی بره غرذا و پایرداری در
یااین غذا محورهای اصلی این تلریف میبایند که موجودبود غذا یامل میاا مواد غذایی در
مرزهای ملی از طریق توتید دادلی و واردات مواد غذایی است و مفهوم دسیرسری بره غرذا ایرا
دسیرسی ایایکی و اقیصادی به منابع ،برای تأمین اقالم غذایی مورد ایاز جاملره و پایرداری در
دریاات غذا ،ربات دریاات ارزشهای غذایی مورد ایاز جامله است (رکنی.)23 :1372 ،
امنیت غذایی یلنی توااعندسازی یهرها ،کاه
بیشیر ،دوسیی بیشیر با محیطزیست،کاه

هاینههای پایکی ،ایجاد یغلهای محلی

یها ،دوسیی و مهر و بهطور دالصه امنیت
آتودگ 

غذایی ،یلنی اه اسراف و اه ایاز ) (Raja et al, 2008: 48و هعه اینها در گرو آموزش محیطزیست
است .در حال حاضر ،سعوم و کودهای ییعیایی سالمت محصوالت کشاورزی را به دلر
اادادیه ،تغییر کاربری کشاورزی باعث از بینراین زمینهای کشاورزی و کاه

توتید یده و

مهاجرت روسیائیا به علل گوااگو و باالراین قیعت محصوالت کشاورزی امنیت غذایی جامله
را با تهدید مواجه کرده است .بهوسیله آموزشهای محیطزیسیی در هر یک از موارد مذکور
میتوا از تهدیدات امنیت غذایی کاست.
 .8-1جامعهای به دور از فقر
برای بیا ارتبا جاملهای به دور از اقر که در سند چشمااداز مورد توجه واقعیرده و آمروزش
محیطزیست ،ابیدا به تلریف اقیر میپردازیم و سپ

ارتبا آ را با آموزش محیطزیست بازگو

میکنیم .در تلاریف مربو به اقر ،اقیر به کسی اطالق مییود که درآمرد یرا مصررف وی بررای
تأمین حداقل ایازهای اساسی کفایت اکند (باقری .)72 :1385 ،اقر ارررات زیاابراری برر جاملره
وارد میکند .اقر تراید ی غعناکی است که روابط عاطفی واتدین و ارزادا را میالیی ،روح پاک
ااساای را اابود ،کودکا ملصوم را محکوم به مرگ و عقبماادگی ،مادرا را گرایار غم و زادگی
دااوادگی را مبدل به تلخترین جوالاراه مبارزه برای کسب ملاش میکند .اقرا سرازه مهعری در
تخریب محیطزیست بهیعار میآیند ،زیرا بررای بقرا هری راهری جرا اسریثعار و بهررهبررداری
بیمهابا از منابع اداراد .درمجعوع اقر ربات سیاسی ،هعبسریری اجیعراعی و سرالمیی زمرین را
تهدید میکند ،بنابراین الزم است ریشههای آ یناسایی یود تا بسیاری از مشرکالت سیاسری،
اجیعاعی ،اقیصادی و محیطزیسیی درما یود (رحیعی .)214-216 :1389 ،برهعنروا اعواره
قلع بیرویه دردیا جنرل ،تغییر کاربری جنرل و مرتع به زمینهای کشاورزی و بهرهبررداری
بیرویه از مراتع برای تأمین ملاش را میتوا ازجعله آسیبهای اقرا به منابع طبیلری بریرعرد
که پیامدهای محیطزیسیی بییعاری را در جها سبب مییرود و تغییرر اقلریم ازجعلره ایرن
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پیامدهاست .چنااچه ذکر ید تخریب محیطزیست دود یکری از عوامرل اساسری اقرر در میرا
ااسا ها به یعار میرود .باید توجه دایت کره برین اقرر و تخریرب محریطزیسرت یرک حلقره
بازدورد مثبت وجود دارد ،بهطوریکه اقر بیشیر ،تخریب بیشیر محیطزیسرت را در پری دارد و
تخریب بیشیر محیطزیست ،اقر بیشیر را دامن میزاد (یکل یعاره  .)2بهعنروا مثرال ،تغییرر
کاربری کشاورزی به دتیل اقر باعث تخریب زمینهای کشاورزی یده که درود تهدیرد امنیرت
غذایی و اااای

قیعت مواد غذایی را سبب مییود و دراهایت اییجه آ اقر بیشیر است.
شکل شماره ( -)2بازخورد مثبت فقر و تخریب محیطزیست

تخریب محیطزیست

فقر

اییجه آاکه اقر و تخریب محیطزیست رابلره میقابرل دایریه و برا اصرالح رابلره ااسرا و
محیط زیست می توا این تأریر دوطراه را بهبود بخشید .آموزش در بهکرارگیری اترروی بهینره
مصرف در بخ
کاه

ااریی و مواد ،آموزش در جهت کاه

اسیفاده از اهادههای کشاورزی بهمنظور

هاینههای اجیعاعی و بهدایریی اایری از کراربرد آ مرواد و آمروزش کشراورزا بررای

جلوگیری از هدررات آ و از بینراین زمینهای کشاورزی بهدتیل کشاورزی غیرعلعی ازجعله
عواملی هسیند که اقر را در یک کشور کاه

میدهند .این اعواهها و موارد میلدد دیرر اقر

آموزش محیطزیست در رسید به جاملهای به دور از اقر را اشا میدهد.
 .9-1جامعهای الهامبخش
جامله اتهام بخ

از جعله مواردی است که در سند چشمااداز  1404برای کشور تحا یده که

در ادامه به ارتبا این مورد با آموزش محیطزیست میپردازیم« .اتهرام در تغرت بره ملنرای در
دلااکند امری یا مللبی است و ملنای دیرر این کلعه اتقای امرری از جاارب دداوارد اسرت»
(ععید .)153 :1339 ،بر اساس سند چشمااداز ،ایرا کشوری اتهرامبخر

اسرت .اتهرامبخشری

ایرا در جها اسالم بر مبنای سلله اقیداری است ،اه سلله اجباری .منظور ایجاد اظم و ربات
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از راه هدایت ااکار ععومی و جلب آاها است و اه سلله اجباری که از طریق کاربرد قدرت اسرت
(جوادیارجعند .)74 :1387 ،جاملهای میتوااد اتهامبخ
جلب و هدایت کند که مردم

جوامع دیرر باید و ااکار ععرومی را

عامل به ابیداییترین اصرول حفاظرت از محریطزیسرت بایرند.

ااسا هایی که دیابا ها و کوچههای تعیا و بدو زباته داراد ،اترروی مصررف صرحی سررتوحه
بهمناته اماات گرااقدر اتهی مری اررارد ،کعیررین
زادگی آاها است ،به زمین و منابع طبیلی آ 
تخریب و آتودگی را برای محیطزیست دود به میراث میگذاراد و چنا زاردگی مریکننرد کره
ییوه زادگی پیامبر بارگ و اماما راسیین ییلیا بوده و هست .این مهم امکرا پرذیر ایسرت،
آموزشهای محیطزیسیی در بخ

مرر با

رسرعی و غیررسرعی کشرور یرامل داار آمروزا و

صنلتگرا و یراغال در بخر

استمدارا و تصعیمگیرا کال  ،کشاورزا و
دااشجویا  ،سی 
آموزشهای اوتیه محیطزیسیی منلبق با حراره درود را بیاموزارد ترا تغییرر

ددمات .هعه باید
رایار سازگار با طبیلت در آاها ایجاد یود و بیوااند اتهامبخ

دیررا در هعه زمینهها بایند.

 .10-1جامعهای برخوردار از توسعه کارامد
توسله کارامد ازجعله مواردی است که با آموزش محیطزیست ارتبا بسریار اادیکری دارد و در
سند چشمااداز ،ایرا در سال  1404جاملهای با توسله کارامد ملراری یرده اسرت .توسرله در
گذییه ارایندی تصور می یرد کره طری آ جوامرع مخیلرف از یررایط اوتیره عقرب مااردگی و
توسلهایاایری با عبور از مراحل تکاملی کموبی

یکسا و تحعل دگرگوایهای کعری و کیفری

به جوامع توسلهیاایه تبدیل مییداد .این اوع توسله تکعاملی بوده و دارای اظریههرای بردو
زما و مکا است و اساساً توسله ضدااساای به یعار می رود و رعرش در کشورهای جها سوم
تنها اقر ،اابرابری ،تحقیر و تخریب ارهنری است (اصیری.)77 :1389 ،
از بینراین گواههای زاده و ایجاد ادیالل در چردههای محیطزیسیی ،از برینرارین منرابع
تجدیدااپذیر ،بهعالوه یکاف طبقاتی باوجود پیشراتهای جدی در عرصه اقیصاد سبب ید کره
توسله پایدار در رواد توسله مورد توجه قرار گیرد .در این مرحله ضعن تأکید برر اصرل کرارایی
بهصورت تحقق توسله ،در جهت پایداری آ بر دو اکیه احیرام به محیطزیسرت و عرداتت برین
اسلی تأکید یده است (اراهاایارد.)111 :1384 ،
«توسله پایدار ارایندی مسیعر از دگرگروای ،االبراق و سررمایهگرذاری اسرت کره طری آ
بهره کشی از منابع ،جهت گیری سرمایه گذاری و توسله انراوری و دگرگروای اهرادی هعرری در
هعاهنری با هم ،دربرگیراده ایازهای باتقوه و باتفلل ااسا می یود .توسله پایدار یک دگرگروای
ذهنی بنیادین در ییوه تفکر ،زادگی ،توتید ،مصررف و ارررش بره ااسرا هرا اسرت» (اصریری،
 .)79 :1389توسله پایدار برآوراده ایاز و آرما ااسا ها ،اهاقط در یک کشور و یک منلقه کره
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تعامی مردم در سراسر جها و در حال و آینده است .ااسا  ،محیط زیسرت ،ارهنر ،،آمروزش،
تفههای این اوع توسله بهیعار مریرود .برا توجره بره
علم ،ادالق ،امنیت و مشارکت از جعله مث 
اینکه محیطزیست یکی از مثتفههای توسله پایدار محسو یده و آمروزش اصرلیتررین کلیرد
برای رسید به توسله پایدار به یعار میرود پ

از این حیث میتوا آموزش محیطزیسرت را

حائا اهعیت دااست.
 .11-1جامعهای دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان
جامله ای دارای تلامل سازاده و مثرر با جها  ،آدرین موردی است که در سند چشمااداز تحا
یده و با آموزش محیطزیست مرتبط است« .تلامل سازاده هعا رویکرد تلاملی توسرلهگررا در
کلیه قلعروهای اقیصادی ،اجیعاعی ،ارهنری و محیطزیسیی است که در راسیای آ بایرد ارائره
تصویر واقلی و مثبت از ایرا در محیط بیناتعللی ااجام گیرد تا بده بسیا دوسویه ،ظرایتهرا
و قابلیتها توسله یابد .تلامل سازاده در حقیقت رقابت و هعکاری است اره سرییاش و تقابرل.
این رویکرد بهگواهای است که باید اسبت به ارصتها و تهدیدات هر حوزه جغراایایی ،ینادیی
مثرر وجود داییه باید» (جوادیارجعند 72 :1387 ،و .)79
بدین منظور برای تلامل سازاده با دیرر کشورهای جها ایاز است که بخر هرای مخیلرف
این کشورها مورد ملاتله قرار گیرد .بخ

تللیم و تربیت ازجعله بخ هایی است که میتواارد

زمینهساز تلامل سازاده با کشورهای دیرر یود .بهعنوا اعواه در بخ

تللریم و تربیرت ایرایج

حاصل از بررسی سیسیم آموزش رسعی در کشورهای پیشررایه ماانرد مراتای و آمریکرا اشرا
میدهد آموزش محیط زیست ،بسیار توسلهیاایه است .به طوری که در سرال  1990اساسراً هعره
عناصر مورد ایاز برای آموزش محیط زیست داا آموزا از قبیرل مرواد درسری ،تربیرت مللرم و
توسرله براامره درسری ایجراد یرده اسرت ) (Hamid el al, 1990: 4781و

(U.S. Environmental

) ،Protection Agency, 1996: 14-16این در حاتی است که در ایررا تحرول در آمروزشوپررورش
به تازگی آغاز یده ،چنااچه در سند تحول بنیادی آموزش وپرورش که در سال  1390به تصویب
آموزشهای محیطزیسیی ایرا ایراره یرده اسرت؛

یورای عاتی ااقال ارهنری رسیده است به
بنابراین تلامل سازاده با دیرر کشورها ما را به سعت توسله آموزش محیط زیست سوق میدهد.
در اییجه توسله آموزشهای محیطزیسیی ،در کنار الالسازی سایر بخ ها میتواارد ظرایرت
راهبردی ایرا را برای تلامل سازاده با دیرر کشرورهای جهرا ااراای
مرتبط با آموزشهای محیطزیسیی در قااو اساسی تشری مییود.

دهرد .در ادامره اصرول
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 .2تحلیل جایگاه آموزش محیطزیست در قانون اساسی
بررسی اصول قااو اساسی اشا میدهد مهمترین اصل مرتبط با محیطزیسرت اصرل پنجراهم
است که بیا میدارد در جعهوری اسالمی ایرا  ،حفاظرت از محریطزیسرت کره اسرلامرروز و
اسلهای بلد باید در آ حیات اجیعاعی رو بره ریردی دایریه بایرند ،وظیفره ععرومی تلقری
مییود .از اینرو ،الاتیرتهرای اقیصرادی و غیرر آاکره برا آترودگی محریطزیسرت یرا تخریرب
غیرقابلجبرا آ مالزمه پیدا کند ،معنوع است» (یورای ارهبا  ،اصل .)50
بر اساس تحقیقات ااجامیده ،علت دگرگوای و تخریب محریطزیسرت اایری از ااآگراهی یرا
عدم توجه به محیط اطراف ،کعبود آموزشهای علعی و کاریناسااه و دوددواهی ااسا و پشت
کرد به ارزشها و آدا ورسوم گذییه در جهت حعایت از آ بوده است (محرماهاد و حیدری،
 .)68-69 :1385با توجه به اینکه اصل پنجاهم قااو اساسی ،حفاظت از محیطزیست را وظیفه
هعراای تلقی میکند ،ضروری است که اقدامات مسیعر و هعهجاابه و اراگیر در جهرت ااراای
آگاهیهای محیطزیسیی جامله صورت گیرد .تردیدی ایست که آموزش محیطزیسرت برهطرور
مسریعر و هردفدار بررای اقشرار مخیلرف جاملره ،مریتواارد بره دایرین جاملرهای برا وجردا
محیطزیسیی منجر یده و جاملهای بهرهمند از محیطزیست مللو را اراهم کند.
عالوهبر اصل پنجاهم قااو اساسی ،بندهای اول ،دوم ،چهارم ،هشیم و سیادهم از اصل  3از
اظر آموزش محیطزیست دارای اهعیت است .بند یک اصل  ،13دوتت را به ایجاد محیط مساعد
برای رید اضایل ادالقی بر اساس ایعا  ،تقوا و مبارزه با کلیره مظراهر اسراد و تبراهی موظرف
میکند (سایت یورای ارهبا  ،اصل .)13
چنااچه ذکر ید ،اضیلتهای ادالقی در زمینه محیطزیست در دین اسرالم بسریار مفصرل
است .بهعالوه باید توجه دایت که ادالق محیطزیست در ارهن ،ایراایرا باسریا ایرا بسریار
مورد تأکید بوده است .چنااچه در کیا اوسیا آمده است که روزی زرتشت از اهورامادا میپرسد
برای بهیر زیسین دلق و دویبخیی آاها چه باید کرد و چه قومی دویبختتر اسرت؟ اهرورامادا
پاسخ میدهد جاملهای که مردماا

دردت مثعر بکاراد و زمینهرای برایر را بره سررزمینهرای

برارگ کشراورزی و گلرهداری تبردیل کننرد (حردادی .)27 : ،1387 ،حضررت محعرد())
میارماید« :ااد من یکسین دردت بهمناته یکسین بال اریریرا اسرت» (سریفی و حکعیری،
)175 :1390؛ بنابراین میتوا گفت بر اساس این بند دوتت موظف است ادالق ارامروشیرده
محیطزیسیی که ریشه در ارهن ،ایراای -اسالمی دارد را توسله دهد.
بند دو از اصل  ،13باالبرد سل آگاهیهای ععومی در هعه زمینهها با اسیفاده صرحی از
ملبوعات و رسااههای گروهی و وسایل دیرر را ازجعله وظایف دوتت مییعارد .بر اسراس ایرن
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بند ،دوتت موظف است بهوسیله ملبوعات و رسااههای گروهی آگاهیهای محیطزیسریی را کره
زیرمجعوعه ای از آگاهیهای ععومی است گسیرش دهد ،درصورتیکه زما اادکی از براامههای
رسااه ملی به اااای

آگاهیهای محیطزیسیی ادیصا) دارد و برای گروههای مخاطب ،آ طور

که یایسیه است آموزشهای هداعند محیطزیسیی ،ارائه اشده است.
بر اساس بند چهار از اصل « ،13دوتت موظف است به تقویت روح بررسری و تیبرع و ابیکرار
در تعام زمینههای علعی ،انی ،ارهنری و اسالمی از طریرق تأسری

مراکرا تحقیرق و تشرویق

محققا بپردازد».
با عنایت به این موضوع که آموزش محیطزیست یکی از موضوعات مهرم علعری و ارهنرری
است ،دوتت موظرف اسرت برا تأسری

مراکرا تحقیرق و تشرویق محققرا در زمینره آمروزش

محیطزیست روح ابیکار را در آاا تقویت کند تا ییوههای جدید آمروزشهرای محریطزیسریی
ابداع و به کار گرایه یود.
بند  8از اصل  ،13دوتت را به جلرب مشرارکت عامره مرردم در تلیرین سراویرت سیاسری،
اقیصادی ،اجیعاعی و ارهنری دوی

ملام میدارد .با توجه به اینکه محیطزیست بسیر ارهن،

مردم بوده و ارتبا ااسا با آ جائی از ارهن ،منلقه بره یرعار مریرود مشرارکت مرردم در
زمینه آموزش در راسیای حف محیطزیست میتوااد زیرمجعوعهای از مشارکت مردم در تلیین
سراویت ارهنری باید که بر اساس این بند دوتت وظیفه بسط و گسیرش آ را بر عهده دارد.
بند  13از اصل  ،13تأمین دودکفایی در علوم و انو صنلت و کشراورزی و امرور اظرامی و
مااند اینها را جاء وظایف دوتت برمییعارد.
در حال حاضر ،آموزشهای محیطزیسیی در کشورهای پیشرایه مثل کااادا و آمریکا چنرا
گرایه است .بهعنوا اعواه در ایاترت کاروتینرای

گسیرشیاایه که هعه مخاطبا را زیر پوی

آمریکا یکی از آموزشهایی که در مدارس داده مییود این است کره چرواره داار آمروزا برا
زباتههای توتیدی در مدرسه دودیا اوآوریهایی را ابداع کنند کره عرالوهبرر ااراای
ااریی ،اق

مدرسره را در تغییرر اقلریم کراه

دهنرد

کرارایی

(Southern Alliance for Clean Energy,

) .2010عالوهبر مدارس و دااشراهها ،الاتیتهای آموزش غیررسعی محریط زیسرت در مجعوعره
گسیردهای از باغوح ها ،موزهها ،آکواریومها ،مراکا طبیلت و مراکا علعری ،پرارکهرا و مراکرا
اجیعاعی در سراسر ایرن کشرورها برپاسرت

(.(U.S. Environmental protection agency, 1996:17

میأسفااه در این زمینه کشور ما بسیار ضلیف ععرل کررده ،برهطروریکره اروآوری و ابیکرار در
راسیای آموزشهای محیطزیسیی محدود است و هر آاچه که داریم تقلیدی از کشورهای غربری

یعاره هشیاد  /سال بیست و پنج  /پاییا 1395

335

است ،درحاتیکه ارهن ،اصیل ایراای غنی از آموزشهای محیطزیسیی است که الزم اسرت در
آموزشهای رسعی و غیررسعی در جامله گسیرش یابد.
بر اساس اصل  ،8در جعهوری اسالمی ایرا امربهملرروف و اهری از منکرر وظیفرهای اسرت
هعراای و میقابل بر عهده مردم اسبت به یکدیرر ،دوتت اسربت بره مرردم و مرردم اسربت بره
دوتت .یرایط و حدود و کیفیت آ را قااو ملین مریکنرد« .واتعثمنرو و اتعثمنرات بلضرهم
اوتیاء بلض یأمرو باتعلروف و ینهو عن اتعنکر» (توبه.)71 ،
دعوت به دیر یا امربهملروف میتوااد را،وبوی محریطزیسریی دایریه بایرد .بررای مثرال
دعوت به دردیکاری که دود بهاوعی آموزش محیطزیست تلقی مییود ،یا بازدایرین اارراد در
هنرام آتودهکرد محیطزیست که دود اوعی اهی از منکر بهحسا مریآیرد .قرااو مریتواارد
یرایلی برای مردم اراهم کند که در صورت تخلفهای محیطزیسیی دوتتمرردا  ،تجعلرات و
اعیراضات قااوای توسط مردم ااجام گیرد .دوتت هعچنین مریتواارد برا اسریفاده از رسرااههرای
ععومی یا ارسال سفیر به مناطق بحرا زده مثل دریای دار که بهیدت توسط گردیررا آتوده
یده است ،در جهت امربهملروف و اهی از منکر در راسیای حفاظت از محیطزیست اقدام عاجل
بهععل آورد.
اصل  43بیا میکند« :برای تأمین اسریقالل اقیصرادی جاملره و ریشرهکرن کررد اقرر و
محرومیت و برآورد ایازهای ااسا در جریرا ریرد ،برا حفر آزادگری او ،اقیصراد جعهروری
اسالمی ایرا بر اساس ضوابط زیر اسیوار مییود :بند  :6منع اسرراف و تبرذیر در هعره یرئو
مربو به اقیصاد ،اعم از مصرف ،سرمایهگذاری ،توتید ،توزیع و ددمات .بند  :7اسیفاده از علروم
و انو و تربیت ااراد ماهر بهاسبت احییاد برای توسله و پیشرات اقیصاد کشور .بنرد  :9تأکیرد
بر اااای

توتیدات کشاورزی ،دامی و صنلیی که ایازهای ععومی را تأمین کنرد و کشرور را بره

مرحله دودکفایی برسااد و از وابسیری برهااد» (سایت یورای ارهبا  ،اصل .)43
آموزش اتروی بهینه مصرف در بخ

مصرفکنندگا  ،آموزش اتروی پایدار توتید در بخ

صنلت ،آموزش اتروی بهینه توزیع کاال ،هعه و هعه زیربخ هایی از آموزش محیطزیسرت بره
یعار می رود (سازما حفاظت محیط زیست)50-54 :1390،؛ بنابراین بند  6از اصل  ،43بسرط
آموزشهای محیطزیسیی را بهطور کامل مورد تأکید قرار میدهد.
در حال حاضر تربیت ااراد ماهر در زمینه آموزش محیطزیست بررای توسرله کشرور امرری
است که اهعیت و اوریت آ ارباتیده و در کشورهای توسلهیاایه سالهاست که اجرایی یرده
است .بهعنوا مثال ،دااشراه ایاتت آپاالچیا آمریکا روی آموزش اناوری برق دورییدی و اارریی
بادی کار میکند .این مرکا ،ااراد بیکار و زاا را آموزش داده و برای توسله آموزش اارییهرای
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پاک به ددمت میگیرد ( .)College of Technology&Innovation, 2013در اییجه بنرد  7از اصرل
 ،43میتوااد توجیهی برای اتاام دوتت در توسله آموزشهای محیطزیسیی باید.
اااای

توتید بهوسیله آموزشهای محیطزیسیی از قبیل آمروزش کشراورزی پایردار میسرر

است که بر اساس بند  9از اصل  43جاو وظایف دوتت به یعار میرود.
بر اساس اصل  45قااو اساسی ،زمینهای موات یا رهایرده ،ملراد  ،دریاهرا ،دریاچرههرا،
روددااهها و سایر آ های ععومی ،کوهها ،درهها ،جنرلها ،ایاارها ،بیشههرای طبیلری ،مراتلری
که حریم ایست ،اافال و رروتهای ععومی بهحسا میآید (سایت یورای ارهبا  ،اصل .)45
درک ععومی از این اصل ،مسیلام آموزشهایی است تا این آگاهی در جوامع برهوجرود آیرد
که منابع مذکور میللق به ععوم جامله است و بهرهبرداری بی

از اادازه یا آتودگی آاهرا تجراوز

به حقوق دیررا است .بنابراین ،الزم است با تغییر اررش و تقویت ح

مسئوتیتپذیری اارراد

بهوسیله آموزشهای محیطزیسیی این منابع را حف و در ادییار اسلهای آینده قرار داد.
بر طبق اصل  ،51هی اوع ماتیات وضع اعییود ،مرر بهموجرب قرااو و مروارد ملاایرت و
بخشودگی و تخفیف ماتیاتی بهموجب قااو مشخص مییود (سایت یورای ارهبا  ،اصل .)51
ارتبا این اصل از قااو اساسی با آموزشهای محیط زیسیی را میتوا این طور بیا کررد
که بخشودگی ماتیاتی میتوااد در زمینههای محیطزیسیی اععال یود .بهعنوا مثرال مریتروا
مراکا صنلیی که از اارییهای پاک اسیفاده میکنند را مشعول ملاایت ماتیراتی کررد کره ایرن
مهم مسیلام آموزش محیطزیسیی در بخ

سیاسرتگرذارا و بخر هرای توتیرد و صرنلت و

ددمات دواهد بود.
اصل  100بیا میدارد« :برای پیشبرد سرریع براامرههرای اجیعراعی ،اقیصرادی ،ععرااری،
بهداییی ،ارهنری ،آموزیی و سایر امور رااهی از طریق هعکاری مردم با توجره بره مقیضریات
محلی ،اداره امور هر روسیا ،بخ  ،یهر ،یهرسیا یا اسیا با اظارت یورایی به اام یورای ده،
بخ  ،یهر ،یهرسیا یا اسیا صورت میگیرد که اعضرای آ را مرردم هعرا محرل اایخرا
میکنند .یرایط اایخا کنندگا و اایخا یوادگا و حدود وظایف و ادییارات و احوه اایخا
و اظارت یوراهای مذکور و سلسلهمراتب آاها را که باید با رعایت اصول وحدت ملری و تعامیرت
ارضی و اظام جعهوری اسالمی و تابلیت حکومت مرکای باید قااو ملرین مریکنرد» (سرایت
یورای ارهبا  ،اصل .)100
بر اساس اصل  ،104تأمین قسط اسالمی و هعکاری در تهیه براامهها و ایجاد هعراهنری در
پیشرات امور در واحدهای توتیدی ،صنلیی و کشاورزی ،یوراهایی مرکب از اعایندگا کارگرا
و دهقااا و دیرر کارکنا و مدیرا و در واحردهای آموزیری ،اداری ،دردماتی و ماانرد اینهرا،
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یوراهایی مرکب از اعایندگا اعضای این واحدها تشکیل مییود .چرواری تشکیل این یوراها
و حدود وظایف و ادییارات آاها را قااو ملین میکند (سایت یرورای ارهبرا  ،اصرل  .)104در
تحلیل ارتبا آموزش محیطزیست با اصول  100و  104قااو اساسی با توجه بهضررورت ایرن
اوع آموزش در کشور میتوا در قااو آموزشهای محیطزیسیی را برهعنروا یکری از وظرایف
یوراهای مندرد در این اصول تلریف کرد.
بر اساس اصل  ،147دوتت باید در زما صل از ااراد و تجهیراات انری ارتر

در کارهرای

امدادی ،آموزیی ،توتیدی و جهاد سازادگی ،با رعایت کامل موازین عدل اسالمی اسریفاده کنرد
در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد ایاید (سرایت یرورای ارهبرا  ،اصرل  .)147اهرداف
آموزیی ارت

در زما صل میتوااند در راسیای آموزشهای محیطزیسریی سروق داده یرود.

ارائه آموزشهای محیطزیسیی در پادگا های ارت

که جوااا ایرن مررز و بروم را بره دردمت

سربازی گرایه است ،میتوااد ظراییی بسیار عظیم در گسیرش آموزشهای محیطزیسیی باید.
چرا که پ

از آموزش این ااراد میتوا آاها را بهعنوا یک آموزشدهنرده محریطزیسریی بره

مناطق مخیلف روسیایی اعاام کرد تا در غاتب آموزشهای غیررسعی ،آموزشهای پایرهای را در
کشور توسله دهند.

فرجام
تغییر کاربری کشاورزی و بهتبع آ تهدید امنیت غذایی و اجیعاعی ،اسیفاده بیرویره از سرعوم
کشاورزی و گسیرش بیعاریهای اایی از آ  ،از بینراین جنرلها و توسرله بیابرا هرا ،تهدیرد
منابع طبیلی در ارر اسیفاده ااملقول ااسا  ،اااای

آتودگیهای هوا ،صدا ،آ  ،دراک و تبلرات

مخر اایی از آ بر ااسا و موجودات زاده و طبیلت ،یورید و اسریدییرد دراکهرای
حاصلخیا در ارر دداتتهای ااسا  ،تهدید گواههای گیاهی و جااوری بهوسریله ااسرا  ،کراه
منابع آ ییرین و هدر رایری آ اعواهای از مشکالتی است که محیطزیست کشرور را تهدیرد
میکند .درحاتیکه وظیفه هر اسلی است که این سرزمین را چو اماات اتهی پاس دایریه و آ
را طوری به اسلهای بلد بسپاریم که زادگی پایردار را بررای هعره اسرلهرا ارراهم سرازد ،امرا
میأسفااه ادالق محیطزیسیی از میهن ما ردت بربسیه و تخریب و آتودهسادین محریطزیسرت
امری عادی تلقی مییود.
جا دارد در اینجا سخنی از سارا پاراکین سخنروی حا سبا اارلسریا راجرع بره تخریرب
محیطزیست جها  ،بازگو یود« :سسیی ما ،سکوت ما و عدم جسارت ما میتوااد بره ایرن ملنرا
باید که دراهایت ما تنها گواهای دواهیم برود کره ارابودی دودمرا را موبرهمرو تحرت اظرارت
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داییهایم و گور ما چه سن،اوییه وهنآمیای دواهد دایت :آاا آاچه را ارامیرسید میدیداد
اما چندا درد اداییند که راه بر آ بربنداد» (رحیعی.)1389 ،
بیشیر بیادالقیهای ااسا در مواجهه با زمین و منابع ددادادی آ اایری از عردم آگراهی
است .این عدم آگاهی بهوسیله آموزش قابلتغییر است ،اما قبل از هر چیا باید اباار قااوای مهیرا
یود .اییجه این پهوه

روینید جایراه آموزش محیطزیست در سرند چشرماارداز و قرااو

اساسی کشور است .ایایج تحقیق اشا میدهد در سند چشمااداز کشور ،ایرا در سرال 1404
جاملهای است با محیطزیست مللو که این ویهگی کامالً مرتبط با آموزشهای محیطزیسریی
است و رسید به ده ویهگی دیررر؛ یلنری بهررهمنرد از امنیرت اجیعراعی ،بردروردار از داار
پیشرایه ،امن ،بردوردار از سالمت ،رااه ،امنیت غذایی ،به دور از اقر ،اتهرامبخر  ،بهررهمنرد از
توسله کارامد ،جامله ادالقی ،دارای تلامل سازاده و مثرر با جها  ،با آموزشهای محیطزیسیی
رابله تنراتن ،دارد و دسییابی به آاها بدو اینگواه آموزشها اامعکن است .مهرمتررین اصرل
قااو اساسی مرتبط با آموزش محیطزیست اصرل  50اسرت کره حفاظرت از محریطزیسرت را
وظیفه ععومی تلقی میکند ،بهعالوه ایجاد محیط مناسب برای رید اضرایل ادالقری ،براالبرد
آگاهیها ،تقویت روح ابیکار ،مشارکت در تلیین سراویت ارهنری ،تأمین دودکفرایی در علروم،
امربهملروف و اهی از منکر ،منع اسراف و تبذیر ،تربیت ااراد ماهر ،ااراای

توتیردات کشراورزی

برای ریشهکنی اقر ،ادیصا) منابع طبیلی در امروال ععرومی ،یروراهای سرازماای و محلری و
آموزش سربازا در هنرام صل بر اساس اصول  104 ،100 ،51 ،45،43 ،8 ،3و  147ایا از بلد
آموزش محیط زیسرت قابرل تفسریر اسرت .برا ایرن توصریف مشرخص مرییرود آمروزشهرای
محیطزیسیی برای رسید به سند  1404و اجرای قااو اساسی یک راهبرد اساسی برهحسرا
میآید .در ادامه سیاستهای مثرر بهمنظور اجررای اصرول و ابلراد منردرد در اسرناد باالدسرت
مرتبط با آموزش محیطزیست ارائه مییود.
 .1آموزش ارزشهای دینی و اضایل ادالقی در رابله با محیطزیست در آموزشهای رسعی
و غیررسعی؛
 .2ارائه آموزشهای محیط زیسیی به سربازا و اعاام آاها به مناطق مخیلف در زمرا صرل
بهعنوا آموزیررا محیطزیست؛
 .3آموزش اتروی بهینه مصرف و اتروی پایدار توتید در جامله؛
 .4ریشهکنی اقر بهمنظور جلوگیری از تخریب محیطزیست؛
 .5تلامل وزارت آموزشوپرورش با دیرر کشورها در رابله با آموزش محیطزیست؛
 .6توسله تخصصی آموزشهای محیطزیسیی در رسااه ملی؛
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 .7توسله آموزشهای محیطزیسیی در دااشراهها و مدارس؛
 .8توسله آموزشهای محیطزیسیی در باغوح ها ،موزهها ،مراکا طبیلت ،پارکها و مراکرا
اجیعاعی؛
 .9تشکیل هسیه امربهملروف در یهرداریها بهمنظور پاکیاه ارهدایین محیطزیست؛
 .10بخشودگی ماتیاتی برای واحدهای توتیردی کره در زمینره حفر محریطزیسرت الرال
هسیند؛
 .11ملرای آموزشهای محیطزیسیی بهعنوا یکی از وظایف یوراهای اداری و محلی.
منابع فارسی
اصغری ،محعود (« ،)1391مثتفههای رااه اجیعاعی در آموزههای اسالمی» ،پژوهشهاای اجتمااعی
اسالمی ،یعاره .159-182 :94
باباپور گلااشاای ،محعدمهردی ( « ،)1391مبراای کالمری قرااو اساسری جعهروری اسرالمی ایررا »،
فصلنامه مطالعات انقالب اسالمی ،یعاره .167-180 :31
براو  ،تسیر ( ،)1372وضعیت جهان ،ترجعه حعید طراوتی ،تهرا  :آروین.
باقری ،اریده ،ایعا داا پرور و حسین کاواد (« ،)1386رواد دط اقر و یادصهای اقر در ایررا طری
سالهای  ،»1375 -1385گزیده مطالب آماری ،یعاره .71-82 :2
بیابااررد ،اسعاعیل ( ،)1382روشهای تحقیق در علوم انسانی و اجتماعی ،تهرا  :غدیر.
پاتعر ،جوی.ای ( ،)1390آموزش محیطزیست در قرن  ،21ترجعه علیمحعد دورییددوست ،تهرا :
سعت.
تیال ،پروااه (« ،)1385بسیج و محیطزیست :زمینههای قااوای حضور مثرر در ارتقای امنیت اجیعاعی»،
مطالعات راهبردی بسیج ،یعاره .41-72 :31
حدادی ،محسن ( ،)1387اتف« ،اادیشه و اظر :مباای حفاظت از محریطزیسرت در اسرالم» ،اطالعاات
حکمت و معرفت ،یعاره .54-57 :36
حدادی ،محسن (« ، ،)1387مباای ادالق زیستمحیلی در ادیرا » اطالعات حکمات و معرفات،
یعاره .25-28 :27
حقوقی ،مرتضی ( ،)1377امنیت غذایی ،آب و توسعه ،یعاره .47-57 :2
جوادیآملی ،عبداهلل ( ،)1380انتظار بشر از دین ،قم :اسراء.
دالور ،علی ( ،)1385مبانی عملی و نظری پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی ،تهرا  :رید.
رحیعی ،حسین (« ،)1389بررسی ارر اقر بر محیطزیست» ،اطالعات سیاسای -اقتصاادی ،یرعاره
.214-221 :169-170
رادکلیف ،مایکل ( ،)1373توسعه پایدار ،ترجعه حسین ایر ،تهررا  :مرکرا ملاتلرات و براامرهریرای و
اقیصاد کشاورزی وزارت کشاورزی.
رکنی ،اوردهر ( ،)1372اصول بهداشت مواد غذایی ،تهرا  :دااشراه تهرا .
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سازما حفاظت محیطزیست ( ،)1390برنامه جامع آموزش همگانی محیطزیست ،تهرا  :سرازما
حفاظت آموزش محیطزیست.
سازما مدیریت و براامهریای کشور ( ،)1382چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در ساال  1404و
استهای توسعه فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی ،تهررا  :سرازما مردیریت و براامرهریرای
سی 
کشور.
سایت یورای ارهبا  ،قانون اساسی جمهوری اسالمی( ،بردو تراریخ) .بازیرابی در  ،1394 /18 /3از
یورای ارهبا  .قابل دسیرسی درhttp://www.shora-gc.ir/Portal/Home :
سیفی ،سیدمحعدرضا و جعشید حکعیی ( ،)1390طراحی باغ و پارک ،تهرا  :دااشراه پیام اور ،جاوه
درسی رییه کشاورزی.
نهاای
منطقهای باا تأکیاد بار ساموم و زمای 

ییخاالسالمی ،مریم ( ،)1390برنامهریزی غذایی
کشاورزی ،تهرا  :دااشراه تهرا .
گرجی ،ابواتقاسم (« ،)1363اسالم و محیطزیست» ،نور علم ،یعاره .111-116 :4
صاتحیامیری ،سیدرضا و یهرود امیراایخابی (بهار « ،)1392راهکارهرای ارتقرای سررمایه اجیعراعی در
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فصلنامه راهبرد دفاعی ،یعاره .1-34 :39
ععید ،حسن ( ،)1339فرهنگ فارسی عمید ،تهرا  :امیرکبیر.
مرعشی ،سیدمنصور ،سیدجالل هایعی و اعظم مقیعیگسک (« ،)1391تحلیل کیرا هرای بخرواایم و
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