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  سرآغاز

، چارچوبی اساسـی و غیرقابـل اجتنـاب بـراي           1ایده توسعه پایدار  
گیـري در    هایی است که جهـت تـصمیم       )استراتژي(راهکارایجاد  

بـا شـدت    . سطح کالن و راهبردي توسعه کشور ضروري هستند       
رویه منابع سـرزمین   یافتن مشکالت جهانی مربوط به مصرف بی     

حـیط زیـستی و همچنـین    و متعاقب آن، بروز اثرات زیـان بـار م   
اخیر، که تداوم  هاي     اجتماعی در سراسر جهان در دهه      -اقتصادي

حیات را در کره زمین به مخاطره انداخته است و عزم کشورها در 
ایده توسـعه   «مشارکت جهانی جهت کاهش و کنترل این اثرات،         

 و رفـاه    2زمان توسـعه و کـارائی اقتـصادي        طور هم  ه که ب  »پایدار

 و حفـظ و   4مراه حفـظ پایـداري محـیط زیـست        ه  بهرا   3اجتماعی
عنوان نقـشه راه آینـده       هنماید، ب  بازیابی منابع سرزمین تجویز می    

ــ-توســعه ملــل تــرین دســتاوردهاي  عنــوان یکــی از مهــم ه و ب
ییـد  أ مورد اسـتقبال و ت -محیط زیستی سازمان ملل   هاي    اجالس

جهـت توصـیف ایـده      . غالب کشورهاي جهان قرار گرفته اسـت      
مختلفی در نظر گرفته هاي  عه پایدار تعاریف بسیار و چارچوبتوس

هـاي    فراینـد توسـعه پایـدار بـه محـدودیت         : ازجملـه . شده است 
 حساس است و در پـی بـه حـداقل رسـاندن اثـرات               5اکولوژیکی

که  طوري هبرداري و استفاده از منابع طبیعی است، ب ناخواسته بهره 
همچنین فراینـدي   . اشنداثرات منفی بر روي بقاي منبع نداشته ب       

  )ريمقاله مرو(
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  چکیده

حفظ پایداري محیط طبیعی و بازیابی منابع «همراه  را به» رفاه اجتماعی«و » توسعه و بازده اقتصادي«زمان طور هم ایده توسعه پایدار، به :نهیزم
برد، ناکارمدي آنها در پایدار نمودن محیط  ها و اقدامات در این زمینه را زیر سؤال می طور آشکار نتایج پژوهش نماید آنچه به تجویز می» سرزمین

رسد جهان به تعریف جدیدي از مفهوم توسعه پایدار نیاز دارد که در آن،  نظر می به  از این روي، .  متعالی استزیست انسانی جهت حیاتی درخور و
هاي محیطی، اجتماعی و اقتصادي، تعالی اخالق و فرهنگ انسانی و تکامل روحی او را نیز مورد توجه قرار دهد تا بتوان  بر حفظ و ارتقاء جنبه عالوه

این مقاله به بررسی . عنوان جانشین خالق در زمین دست یافت جهت حیاتی ارزشمندتر و درخور شأن و منزلت مقام انسان بهبه چهارچوبی مناسب 
هاي این  ضرورت و چگونگی ورود مفاهیم اخالقی و معنوي به مثلث سنتی توسعه پایدار می پردازد و با تحلیل و تجمیع نظرات و مطالعات، مؤلفه

  .نماید دار را تبیین میبعد چهارم توسعه پای
 

 -شـود  عنـوان بعـد جدیـد چهـارم مطـرح مـی             کـه بـه   -دهد که اهداف نهـایی فراینـد توسـعه پایـدار               نشان می  نتایج این تحقیق  : يریگ جهینت
ن هـاي الهـی روح انـسا    جاي تأکید براحساس رضایت درونی افراد، باید بـر تعـالی و کـسب خیـر معنـوي و بـه منـصه ظهـور رسـاندن قابلیـت                         به

بینــی، کــسب فــضایل اخالقــی و در  دردي و شــفقت، احتــرام بــه قــوانین طبیعــی، روشــن  گــسترش عــدالت و خیرخــواهی، هــم.متمرکــز باشــد
  .باشند نهایت تالش جهت تجلی اسماء الهی در وجود خویش، از اهداف مطرح در این دیدگاه می

 

   توسعه اخالق، بعد چهارم،توسعه پایدار: واژگان دیکل
 
 

_______ __________________________________________________________________________________________________________ _  
  tehrani @ ari.ac.ir: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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جایگزینی اقتصادي و محیط زیـستی      هاي    است که در آن هزینه    
اگرچـه در   ). 1(استفاده از یک منبـع، بایـد در نظـر گرفتـه شـود             

مــشهورترین تعریــف ارائــه شــده از ایــده توســعه پایــدار توســط 
ملـل، مفهـومی کـامال     سـازمان  زیـست  محیط کمیسیون توسعه

در نظر گـرفتن غیرخـود   « :ست ازا اخالقی نهفته است که عبارت   
که درواقع همـان اخـالق کـاربردي        » در هنگام انجام یک عمل    

تدوین شـده،  هاي   و شاخصها ، خط مشیها است، اما در سیاست   
آنچه کـه در ایـن      . شود  می کمتر نشانی از این جنبه تعریف دیده      

 نهایی ایده پایداري، یعنی توجهی قرار گرفته، هدف مورد بیمیان 
امروزه بازتعریف ایده رایج توسعه پایدار بـا  . ق و الهیات است  اخال

افزودن مفاهیم اخالقی و معنوي و غیرمادي به این مثلث سنتی           
ضرورت پیدا کرده است، شاید با افزودن این ضلع مهم، بتوان به            
چهارچوبی مناسب جهـت حیـاتی ارزشـمندتر و درخـور شـأن و              

. لق در جهان، دست یافت    عنوان جانشین خا   منزلت مقام انسان به   
این مقاله به تحلیل عقاید صاحب نظـران، ضـرورت و چگـونگی      

  . پردازد  میگنجاندن مفاهیم اخالقی در ایده توسعه پایدار
  

  )ها یافته (متن طرح
  بعد چهارم پایداري چیست؟

هـاي    نظـران بـسیاري معتقدنـد کـه نگرانـی          محققان و صـاحب   
محـیط  ( سه بعدي پایداري     )مدل(الگواي در مورد کارایی      فزاینده

وجود دارد و این مدل از توجه یک        ) زیستی، اقتصادي و اجتماعی   
 کـه  6»انـسانی هـاي     ارزش«بعد اساسی مغفول مانده است؛ بعـد        

ـ    می  زیبـایی   -فرهنگـی «: مختلـف هـاي     صـورت جنبـه    هتوانـد ب
 در نظـر  » روحـانی -مذهبی« و یا    » سیاسی -نهادي«،  »شناختی

ــک از   در ا).4-2(گرفتــه شــود ــر هری دامــه، مــروري مختــصر ب
  :یاد شده خواهیم داشتهاي  جنبه
هـاي   این بعد بر هنر و جنبـه     :  زیبایی شناختی  -جنبه فرهنگی  ●

حـس  صـورت    بـه  بعد فرهنگـی کـه    . زیبایی شناسانه تمرکز دارد   
عنوان    به شود، باید   می سالمت، خالقیت، تنوع و نوع آوري درك      

. لم در نظـر گرفتـه شـود       یکی از نیازهاي اساسی یک جامعه سـا       
، درواقــع بایــد بــه تمــامی الگوهــاي مــشخص معنــوي، مــادي 

ویژگیهاي فکري و عاطفی که یک جامعه یـا گـروه اجتمـاعی را     
یونسکو نیز به نقش اساسی فرهنگ  ).2(دهد توجه شود  میشکل

یـک رکـن ایـستا در فراینـد توسـعه           عنوان     به در اخالق پایداري  
  ).5(اي سه رکن دیگر، اشاره داردپایدار یا یک پایه اساسی بر

ـ       هاي    جنبه : نهادي -جنبه سیاسی  طـور   هنهـادي توسـعه پایـدار ب
در کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملـل مـورد توجـه           اي    گسترده

 نتیجـه فراینـدهاي بـین فـردي ماننـد           »نهاد« .قرار گرفته است  
ارتباطات و همکاري است که منجر به ایجـاد سیـستم قـوانین و        

 که بر تعامالت میـان اعـضاي جامعـه حـاکم            شود     می اطالعاتی
  ).6(است
 دیگر که کمتـر شـناخته شـده و       جنبه:  روحانی -جنبه مذهبی  ●

 تمرکز این تحقیق اسـت، در ایـدة         مورد توجه قرار گرفته و مورد     
 نهفته است که تحول    »بیداري وجدان اخالقی و معنوي جهانی     «

جدان درحـال ظهـور،     این بیداري و  . کند  می پایداري را پی ریزي   
بیــنش و شــجاعت اخالقــی در ایجــاد : شــود  مــیچنــین تعبیــر

). 7(، براي حصول به تحول در پایداري ضروري اسـت         ها  سیاست
 نیز بیداري وجدان و اخالق، رکن اصلی بـراي         20+در بیانیه ریو    

  ).8(سه رکن دیگر برشمرده شده است
 مـورد   ظاهري در یـک   هاي     تفاوت با وجود هر سه جنبه یاد شده      

. انـسانی اسـت   هـاي     مشترك هستند و آن مطرح نمـودن ارزش       
تـرین    مهـم  »انسانیهاي    ارزش«معتقدند که    تعدادي از محققان  

آنهـا ارزش را در قالـب       . دهد  می رکن این بعد پایداري را تشکیل     
  :کنند  میدو تعریف بیان

 قضاوت فرد در مورد آنچـه       -2 اصول یا استاندارهاي رفتار و       -1
البته اصول و رفتارها نیـز از آنچـه         . در زندگی مهم است   براي او   

شـوند بنـابرین تعریـف دوم در       مـی  براي افراد مهم اسـت منـتج      
  ).9(برگیرنده تعریف اول نیز هست

آنچه که در بسیاري از مباحثات در مورد ایده پایداري مورد غفلت   
) اصول و یـا اسـتانداردهاي رفتـار       (قرار گرفته است، تعریف اول      

این بعد  . شود  می  یاد 7اخالقیهاي    عنوان ارزش  که از آن به   است  
 و  هـا   چهارم، هم طراز سه بعد دیگـر پایـداري، بایـد در گفتمـان             

جدي دیـده شـود؛    طور     به شده و  گرفتهکار     به المللی تعامالت بین 
بعدي کـه   . خورد  می چیزي که در مناسبات امروزه کمتر به چشم       

. داننـد   مـی  از ابعاد دیگر پایداريتر تعدادي از محققین آن را مهم    
  توسط در واقع اخالقیات و الهیات، در چارچوبی که مطرح شده و 
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ترین گزینـه جهـت توصـیف        مناسبعنوان     به برخی اندیشمندان 

هدف نهایی توسعه پایدار در     عنوان     به توسعه پایدار انتخاب کرده،   
، ارتبـاط   در ایـن چـارچوب    ). 1نگـاره    ) (10(شوند  می نظر گرفته 

میان اقتصاد انسانی و منابع کره زمین، چنین به تـصویر کـشیده             
در سطح اول یا قاعده یک مثلث فرضی، که پشتیبان          : شده است 

 قرار دارد که توسط    8هر عمل و هر اقدامی است، ابزارهاي نهایی       
. شـوند   مـی  آنها تمام زندگی و تبادالت اقتصادي ایجاد و حمایت        

انـرژي خورشـیدي،    .  است 9طبیعیهاي   این سطح، همان سرمایه   

اطالعات ژنتیکی کـه     و   ها  بیوژئوشیمیایی، اکوسیستم هاي    چرخه
ایـن  . موجـودات زنـده   عنـوان      بـه  هـا   اند و انـسان    درخود جا داده  

اینهـا میراثـی    . شـوند  ها ایجاد نمـی    ابزارهاي نهایی توسط انسان   
دارد است که انسان در بطن آنها متولد شده و از آنها، هرچیز که              

شـوند    می آنها توسط علوم مطالعه   . شود  می شکل داده ،  داند  می یا
  .شوند  میو از طریق فناوري به ابزارهاي میانی منتقل

، نیـروي کـار مـاهر،       ها  ، کارخانه ها  ، ماشین ها  ابزار میانی، دستگاه  
ــراوري شــده، ســرمایه  ــرژي ف ــاده و ان ســاخته شــده و هــاي  م

این ابزار میـانی ظرفیـت      . ندانسانی و مواد خام هست    هاي    سرمایه

 
 )11 (چارچوب منتخب جهت تبیین ایده توسعه پایدار: 1نگاره 

  رفاه
 وی خداشناس
  اخالق

 ت،یهو ،یهماهنگ ،یخوشبخت
 استعال خود، شناخت و تحقق

  يفکر روشن و
 

 یانیم اهداف
 یاجتماع وی انساني ها هیسرما
و   سواد تحرك، تفرج، ثروت، ،یسالمت

  خدمات و کاال ارتباطات، دانش،
 

 یاسیس اقتصاد

  یانیم ابزار

  يفناور و علم

  ییغا ابزار

 یانسان و شده ساختهي ها هیسرما
   ها، کارخانه الت، آابزار کار،ي روین

 شدهي فراور خام مواد
 

  یعیطبي ها هیسرما

 ها، ستمیاکوس وسفر،یب ،يدیخورشي انرژ
  نیزم کرهیی ایمیوژئوشیبي ها چرخه
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اقتـصاد دانـان آنهـا را بـه         . کننـد   مـی  تولیدي اقتـصاد را تعیـین     
طبیعـی  هـاي   سـرمایه هاي    آنها ورودي (کنند    می  تعبیر »ورودي«

شوند در نظـر      می تر وارد  قیمت گذاري نشده را که از سطح پایین       
ابزار میانی ضـروري هـستند امـا بـراي حـصول بـه              ). گیرند نمی

التر کافی نیستند و مدیریت، ارزشیابی، توزیـع، حفـظ و           اهداف با 
  .استفاده از آنها، دغدغه اقتصاددانان و سیاستمداران است

  نویـد  هـا    و حکومـت   هـا   اهداف میانی، اهدافی هستند که دولـت      
: رود که اقتصاد، آنها را بـرآورده کنـد ماننـد            می دهند و انتظار   می

ت، ثـروت، سـواد،     کاالها و خدمات براي مصرف کنندگان،سـالم      
» خروجـی «یـزي کـه اقتـصاد دانـان         چ. تفرج، ارتباطات، تحرك  

طلبند اما حصول بـه آنهـا هـیچ           می اهدافی که همگان  . نامند می
چنانچـه در بـسیاري   .  نیست»رضایت «تضمینی براي رسیدن به 

این سطح بخوبی پوشش داده شده، اما مردم    هاي    مؤلفهاز جوامع   
زیرا اهداف میانی، خود، هـدف      . کنند  می همچنان احساس پوچی  

نیستند بلکه ابزاري جهت حصول به چیزي واالتـر و ارزشـمندتر            
تغییر و تبدیل اهداف میـانی بـه اهـداف غـایی مـستلزم              . هستند
 است که   »اي فلسفه« یا   »دین« یا   »ثیرگذارأاخالق ت «یک   وجود

این سالمت، ثروت و    «: کننده دهد  ال جواب قانع  ؤبتواند به این س   
  » براي حصول به چیست؟یالتتحص

گیرد که بخودي     می  قرار 10لذا در راس هرم فرضی، اهداف غایی      
دسـت آوردن هـدف    هخود مطلوب هستند نه اینکه ابزاري براي ب    

 معتقد است که تعریف و یـا        نظران یکی از صاحب  . دیگري باشند 
گیري این هدف غایی بخصوص براي مردم مغـرب زمـین            اندازه

دادي واژه را کـه معتقـد اسـت مـردم جهـت             مشکل است؛ او تع   
اقتـصادي و زنـدگی   هـاي   توصیف این اهـداف غـایی از فعالیـت    

خوشبختی، : افزاید  می برند به سطح نهایی مثلث     میکار     به انسانی
هماهنگی، تحقق آرزوها، احترام به خود، شـناخت خـود، جامعـه،        

چارچوب عنوان شـده، بهتـرین و       . هویت، استعال و روشن فکري    
 جهـت بـه   ها  و توصیفها  ثرترین چارچوب از میان دیگر روش     ؤم

 ). 11(تصویر کشیدن ایده توسعه پایدار است 

اي جهــت مــرتبط نمــودن ســطح  توســعه پایــدار در واقــع ایــده
جامعـه  . هـرم مـذکور اسـت     ) پایداري(و سطح پایین  ) توسعه(باال

تعداد کمی  صنعتی امروز، هزاران شاخص براي سطح میانی هرم،
سفانه تقریبا هیچ شاخـصی را بـراي        أسطح پایین هرم و مت    براي  

در نظـر   ) یا همان اهداف غایی مد نظـر ایـن نوشـتار          (سطح باال   
دلیل نیست که جامعه انـسانی هـرروز بـیش از        بی). 11(گیرد نمی

فرایند توسـعه پایـدار بایـد       . گردد  می پیش از اهداف متعالی تهی    
سالمت : م جلب کند  توجه اذهان را به حفظ سطح اول و آخر هر         

اکوسیستم و محیط زیست و در نهایت تعـالی انـسانی و اهـداف              
ـ           . عالی بشري  نظـر   هاگرچه ممکن اسـت در وهلـه اول متـضاد ب

 باید از سـطح پـایین و   »پایداري« و  »توسعه«برسند، اما دو ایده     
لذا قابل تـصور اسـت کـه سـالمت،          . باالي هرم استخراج شوند   

جایی انرژي، سرمایه و کار    گر جابه تحصیالت و هماهنگی، حتی ا    
 در جهت   این روند دقیقاً  . توانند افزیش یابند    می کمتر منجر شود،  

در واقع هدف اولیه در یک جامعه پایدار تولید         . توسعه پایدار است  
  .بیشتر اهداف غایی، با کمترین ابزار ممکن است

  
  اهداف غاییهاي  شاخص

 توسـعه پایـدار دارد،      در یک جامعه که تمایل به حرکت در مسیر        
یی مـورد بررسـی قـرار       هـا   توانند توسط شاخص    می اهداف غایی 

متنـوع جهـان،    هـاي     پس از مطالعات بسیار میان فرهنگ     . گیرند
 -1 :شامل.  معرفی شده است   »نیازهاي اولیه انسان  «فهرستی از   

 - 6مـشارکت  -5درك -4محبـت  - 3 امنیـت  -2امـرار معـاش   
؛ سـایر   )12(آزادي-9هویـت   -8خالقیـت   -7تفریح و اسـتراحت     

دیگر مانند زیبایی، تعـالی، روشـن فکـري و    هاي   لفهؤمحققین، م 
خر ندارند أتاین نیازها تقدم و ). 11(اند بخشش را نیز به آن افزوده

نـوع  . گـردد  و برآوردن یکی موجب عدم نیـاز بـه دیگـري نمـی            
دستیابی و وسیله دستیابی به آن هم در جوامع مختلـف متفـاوت           

کیفی، طور     به توانند حداقل   می رسد اهداف غایی    می نظر هب. است
توصیف و تعیین شوند و براي افراد مختلف هم تفـاوت چنـدانی             

 و ابزار حصول به آنهـا در افـراد مختلـف            ها  وجود ندارد اما وسیله   
  . متفاوت است

  
 یـا خیـر و   هـا  اولویـت  اهداف غـایی براسـاس    

 صالح؟
کنـد    ا را بهتر یـا بـدتر مـی        ه  مردم بیشتر در موردآنچه زندگی آن     

تعدادي از فالسفه نیز به همین دلیل تأکید        . شوند  می  دچار اشتباه 
هـایی   کنند آنچه مهم است تمایالت فرد نیست بلکه خواسـته    می
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هـر عمـل   ) واقعـی (است که او در صورت آگاهی کامل از نتیجه      
اگر در مورد احداث یک ساختمان کـه مـستلزم خـشکاندن            . دارد

نـدارد، نظـر افـراد را    اي   گونه جاذبه  اشد که به ظاهر هیچ    تاالبی ب 
 شـود زیـرا     می بر تاالب ترجیح داده    بپرسند، به احتمال ساختمان   

 متنوعی از گیاهان و جـانوران را         دانند تاالب چه جامعه     افراد نمی 
بودند، اولویت آنهـا چیـزي      کامل آگاه   طور     به اگر. کند  حمایت می 

دیر از ماهیـت آنچـه نـابود شـده بـاخبر            بود و اگر خیلی       دیگري  
  -لـذا تجزیـه تحلیـل هزینـه       . اند  کنند زیان دیده    شوند، حس می  

دهد و تأثیر چنین ساخت و سازي را بر           فایده، نتایج مطمئنی نمی   
نماید، مگر آن که کوشش جدي        رفاه انسان به دقت ارزیابی نمی     

ود، در آگاه کردن کامل مردمی که قرار است نظرشان پرسیده شـ        
 ). 13(عمل آید به

) ارزش عینـی  (همچنین میان آنچه براي یک موجود خوب است         
) ارزش ذهنـی (کند که برایش خوب است     و آنچه موجود فکر می    

کند یا آگاهانـه دنبـال       آنچه که یک موجود میل می     . تفاوت است 
. نماید به آنچه که عمال براي او خوب اسـت، ارتبـاطی نـدارد       می

مل آگاهانه طبـق میـل خـویش را داشـته          موجودي که قابلیت ع   
رود کـه    باشد، اگر به درستی مطلع شـود، دنبـال آن چیـزي مـی             

برایش خوب است، اما تمایل به آن، به خاطر خوبی آن است نـه              
آنچه بـراي  . کند پس آن خوبست این که چون فرد بدان میل می  

در او خوبست، خوبست خواه او هر طور که میل کرده باشـد، یـا               
از ایـن  ). 14(ابلیت میل کردن داشته باشد یا نداشته باشد        ق اصول
 مفهوم خوب بودن چیزي براي یک موجود را باید از میل و روي،

لذا آنچه در . ترجیح، و در واقع از هر نوع زندگی آگاهانه، جدا کرد  
ضرورت دارد این است که بدانیم بـراي بقـا در           اي    مورد هر گونه  

گونه است، و بـراي   صوصیت آنشرایط سالم و تحقق آنچه که خ      
 از این روي،  . وجود آمده است، چه چیزهایی مورد نیاز است        هآن ب 

اهداف غایی حیات نباید بر میل و خواسته افراد بلکه بر مصلحت            
دلیـل فقـدان ایـن بیـنش و        بـه . و خیر آنها تعریف و دنبال شـود       

بصیرت در تصمیمات سیاستمداران است که بحران فعلی جهـان          
بحران این است که بشریت امروزه بیش از هر         . رده است رقم خو 

زمان دیگر درگیر جدال بـر سـر زیـاده خـواهی و سـلطه جـویی          
خویش و اثرات منفی حاصل از آن بر محـیط زیـست، اجتمـاع و       

او به تعریف جدیدي از مفهوم توسعه پایدار        . اقتصاد خویش است  

هـاي    ء جنبـه  نیاز دارد؛ تعریفی که در آن عالوه بر حفـظ و ارتقـا            
محیطی، اجتماعی و اقتصادي، تعالی اخالق و فرهنگ انـسانی و          

ایده رایج توسعه پایدار بـا    . تکامل روحی انسانها را نیز در بر گیرد       
افزودن مفاهیم اخالقی و معنـوي و غیـر مـادي بـه ایـن مثلـث         

وارنوك معتقـد اسـت جهـان       . سنتی، باید مورد بازبینی قرار گیرد     
منـابع، اطالعـات، هـوش،      : روسـت   ج چیز روبه  امروز با کمبود پن   

ــدردي  ــت و هم ــدردي  «؛ و11عقالنی ــود هم ــفقت،  » کمب ــا ش ی
 ترین نوع محدودیت اسـت کـه بـه بحـران فعلـی دامـن                بنیادي

رسد در تعیین اهداف غایی، آنچـه بـه           می بنابرین به نظر  . زند می
مصلحت و صالح و خیر انسان اسـت نقـش اساسـی دارد نـه از                

  .دهد  میاهد یا ترجیحخو  میآنچه او
  

ــفه   ــدگاه فالس ــسان از دی ــعادت ان ــال و س کم
  مختلف

در طول تاریخ، فالسفه مختلف نظرات متفاوتی را در مورد هدف           
غایـت  ،  مالصدرا. غایی و کمال و سعادت انسان مطرح نموده اند        

وجود انسان را رسیدن به عقل مستفاد که شناخت وجود حضرت           
نتیجه سعادت حقیقی از نظر صدرا       در   .شمارد  می باشد بر   می حق

 ،در بـاالترین حـد آن      ادراك نظري معقوالت که   : عبارت است از  
  .گیرد  میعقل مستفاد و شناخت خداوند متعال قرار

هـاي    اگر انسان بتواند از خواسـته     تعدادي از فالسفه معتقدند که      
درونی تعـادل ایجـاد     هاي    قواي خود، مستقل شود و بین خواسته      

ي رفتارهـاي شایـسته و پـسندیده گـرایش یابـد و             کند و به سو   
هـاي   فضایل اخالقی را در وجود خویش تا حد رسیدن بـه ملکـه           

نفسانی پرورش دهد، به آزادي درونی و عدالت خواهد رسید کـه            
بنابراین، اگـر  . مرز سعادت حقیقی در بعد عملی انسان خواهد بود       

 در بعـد    یی را به خوبی درك کند،     ها  انسان در بعد نظري، صورت    
عملی ظاهر، گناه نکند و رفتار خوب داشته باشد، و در بعد عملی             
باطن با پروراندن اخالق و ملکات پسندیده در خود، بـه نـشاط و              
آرامش درونی برسد؛ چون نفس تمام این معقوالت و ملکات را با 

ماند، بـدین صـورت       می خود دارد و با آنها متحد و یکپارچه باقی        
رسـطو در  ا ).15(آخـرت سـعادتمند خواهـد بـود     انسان در دنیـا و      
گوید خوشبختی همان اسـت کـه انـسانها           می تعریف خوشبختی 
 افـراد متکـی   خواسـت  به میل و اشتیاقی، چنین بدان اقبال دارند  
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است که عقـل عملـی بـر آنهـا     اي  خواستهنیست، بلکه مبتنی بر  
مـال و شـکوفایی سرشـت آدمـی         با ک زند و آنها را       می مهر تایید 

، بــا غــایی دیــدگاه ارســطو دربــاره خیــر ).14(دانــد  مــیزگارســا
ویژه یهودیت، مـسیحیت و اسـالم، انطبـاق          هدینی، ب هاي    دیدگاه

خروي انسان بـا طـرز رفتـار او در          رنوشت حیات اُ  س ؛ چرا که  دارد
 بر این باور بود که تا  اوبر همین قیاس،    . خورد  می این جهان رقم  

نرسیده است، نمی توان درباره   آن هنگام که زندگی فرد به پایان        
زیرا داشتن زندگی سـعادتمندانه بـه       . خوشبختی او اظهارنظر کرد   

همه رویدادها و ازجمله واپسین رویدادهاي زنـدگی آدمـی بـسته          
نقطه افتراق میان دیدگاه ارسطو و دیدگاه ادیان این اسـت           . است

 در دید ادیان نـوعی پـاداش زنـدگی خـوب بـه      غاییکه سعادت  
آید، در حالی که در اندیشه یونانیان به صراحت اسمی از   میشمار

عالمـان الهیـات و     . خـروي بـه میـان نیامـده اسـت         این پاداش اُ  
 متخصصان ادبیات روم باستان در ایـن بـاره کـه تـا چـه میـزان           

.  را با هم آشـتی داد، اخـتالف نظـر دارنـد            ها  توان این دیدگاه   می
بـه نظـر    . شانس اسـت  تفاوت دیگر تفکر ارسطو با ادیان، مساله        

سطو، کسب فضایل شرط الزم نیـل بـه خوشـبختی اسـت نـه        را
برد هرچند    می سف بار رنج   زیرا کسی که در اوضاع اَ      ؛شرط کافی 

ــعادتمند      ــد س ــی توان ــد نم ــد باش ــره من ــسیار به ــضیلت ب  از ف

   .به شمار آید
 با تفکر ارسـطویی و  ،معاصر درباره ماهیت خیر  هاي    غلب اندیشه ا

گرایان، انسان منفعت از دید .  بیگانه است،ر دینی با تفک چنینهم
عمـل کنـد کـه بیـشترین        اي     ملزم است به گونـه     ازنظر اخالقی 

را براي بیشترین افـراد جامعـه فـراهم آورد، هرچنـد بـه               خوشی
گرایـی   وظیفـه . قیمت از دست رفتن خوشی خود او تمـام شـود          

 مقـدم بــر خــوبی بـوده و          ،دیدگاهی است که درسـتی اعمـال      
  چیـزي کـه خـوب را بیـشینه         تنهـا تقل از آن است و درست       مس

ي مختلـف   هـا   مالك درستی اعمال در نظریه    . سازي کند نیست  
 گرایی چیـزي از قبیل اصول عقلـی ماننـد اصـل تعمـیم             وظیفه

پذیري، ذات اعمال، امر الهی، قرارداد اجتمـاعی، اراده و انتخـاب            
ه مقتـضیات   ک معتقدند   وظیفه گرایان ). 16 (فردي یا حقوق است   

اخالقی ممکن است با مقتضیات مـصلحت اندیـشی در تعـارض            
 ،دینی و نیز دیدگاه ارسطو و افالطون      هاي    براساس دیدگاه . باشد

 کـه  ه زیـرا آنگـا   ؛تعارضی در کار نیست تا اقدام به رفع آن نمـود          

آن را افـراد    ،شود  می دریافتارزش واقعی زندگی فضیلت مدارانه      
 و از قـوانین   رنـد آو  می ویش به حساب  در راستاي خیر و صالح خ     

   .ندبر  میاخالقی فرمان
، هـا   نظریات قراردادگراي معاصر، خیر آدمی را در تامین خواسـته         

. دانند که دستخوش عوامـل متعـددي اسـت          می  یا منافعی  امیال
پذیرند   می آگاهانه راترجیحاتعقالنی یا هاي  بعضی تنها خواسته

 مراتـب مختلفـی از   ، بعضی دیگر براي تـشخیص خیـر انـسان       و
نظر از نحـوه انجـام       صرف. دارند  می  و منافع را ملحوظ    ها  خواسته

، منـافع و    هـا   این کار، نتیجه آن است کـه ایـن نیازهـا، خواسـته            
 عالیق فرد است که خیر و صالح اجتماعی و سیاسـی را تعیـین             

و عالیـق را بـه      هر گونه تمهیدات سیاسـی کـه منـافع          . کند می
  عادالنه تلقـی   ،شکلی عادالنه یا سودمند براي همه فراهم سازند       

 بدین معنا که    ؛ نظر ارسطو موضوع برعکس است     ازاما  . گردند می
ست، بلکه از   نیاي براي سعادت فردي       وسیله تنهافعالیت سیاسی   
اجتماعی است، فضیلت او    طبیعی موجودي   طور    به آنجا که انسان  

 . یابد  میفت اجتماعی تحقق در بابه ضرورت

 از تمهیـدات  اي    در تفکر دینی نیز جامعه چیزي بیش از مجموعه        
شان به ترویج سـعادت فـردي       ِ  نماید که ارزش آنها از گرایش      می
  ).17(ت گیردأنش
  

نقش اخالق محیط زیست در ارتقاء چـارچوب        
  توسعه پایدار

محل تعامل میـان اهـداف غـایی و ابـزار           12اخالق محیط زیست  
در هـرم توسـعه   . باشـد   مـی  »پایـداري « و   »توسعه«ایی، میان   غ

 ابزار اصلی در قاعـده و اخالقیـات       عنوان     به محیط زیست ،  پایدار
تعامل دو انتهاي   . اهداف اصلی در راس هرم جاي دارند      عنوان    به

 هرم جهت حصول به توسعه پایدار ضـروري اسـت میـان آنچـه             
طـور     بـه  و آنچـه  ) عیطبیهاي    سرمایه( وجود دارد فیزیکی  طور    به

 اخـالق بـه     که  جائی). اخالقیات و الهیات   (باشدغیر فیزیکی باید    
حفظ محیط زیست و بالعکس محیط زیست نیز به تعالی اخـالق          

در این میان توجـه بـه مفـاهیم و دانـش            . کنند  می انسانی کمک 
توانـد در دسـتیابی بـه یـک چـارچوب             مـی  اخالق محیط زیست  

یی با ابزار غایی جهت ایجاد یـک        مناسب جهت تلفیق اهداف غا    
. چارچوب موثر و جامع براي ایده توسعه پایدار، یاري رسان باشـد  
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رویکردي در اخالق محیط زیست کـه فـرد را از دایـره محـدود               
مصالح و منافع خـویش و حتـی گونـه خـویش، بیـرون بـرده و                  
همراهی و همکاري با نظم موجود درطبیعت و احترام و همدردي   

توانـد بـه تعـالی        می کند،  می رینش و حیات را تجویز    با مظاهر آف  
 که هدف غـایی توسـعه پایـدار و    - انسان13روح و تکامل معنوي  

اخالق محیط زیست این پرسش را .  رهنمون گردد-حیات اوست 
کند که یک انسان خوب در ارتباط بـا جهـان طبیعـی               مطرح می 

 بایستی چه فضایلی و چه گرایشی داشته باشـد تـا یـک زنـدگی              
اگـر بـراي حفـظ محـیط زیـست          خوب انسانی را سـپري کنـد؟        

 ضرورت داشته باشد، براي میـسر شـدن ایـن           ها  انسانهمکاري  
: ها عبارتنـد از     این. هاي الزمه را دارا باشند      باید فضیلت   همکاري  

 14فـضایل اخالقـی  . اعتماد، اعتبار، ازخود گذشتگی، امانـت داري     
هـا تحـسین    طر داشتن آن  فراگیرتر فرد، یعنی آنچه که فرد به خا       

شـود، فراتـر از ایـن مفهـوم           مـی  شود یا به او احترام گذاشته       می
ـ     .است  متداول اخالق     را در   »حیـرت « ۀبسیاري از فالسفه تجرب

دیـن داري   «. اند  هاي علم، دین و زیباشناختی مهم دانسته        عرصه
به زبان ساده به معنی پذیرش عمیق شکنندگی و وابستگی بـشر    

ینکه باري را که بشر به عنوان میـراث بـر دوش            است، پذیرش ا  
گـرایش بـه    . کمک دیگران تحمل کنـد      تواند بدون   کشد، نمی   می

شکرگزاري به خاطر وجود خود و حرمـت بـه دنیـاي کـه بـدان                
است و حس کردن این راز نامکشوف که چگونه در وجـود     وابسته
 ها در خاکساري بشر در مقابل       رود؛ تمامی این احساس     می آمده و 

گــشادگی ). 13(»آینــد عمــل طبیعــت یکجــا گــردهم مــی    
هاي انـسانی     چشمداشت به جهان و به عمل درآوردن ظرفیت         بی

ایـن بـدان    . کند  براي مشاهده و درك آن، به رفاه بشر کمک می         
معنی است که توجه و مراقبت، فارغ از طمع نسبت به چیـزي در      

ق محـیط   تلفیـق اخـال   ایـده   . افزایـد   بیرون از فرد، به رفاه او می      
یـک    و ایجاد  15زیست با رهیافت ارزیابی راهبردي محیط زیست      

 طرحهـاي توسـعه     یي محیط زیـست   ها  فرایند جدید براي ارزیابی   
  نیـز توسـط پژوهـشگران دیگـري        »توسعه پایدار « نیل به    جهت

 ).18 (شده استپیشنهاد 

  
  

  سعادت انسان از منظر قرآن
در . ته شده است  در ادیان مختلف به هدف از خلقت انسان پرداخ        

دین اسالم کمال انسان در حصول به هدفی است که خالق براي   
جهان هستی تنها در خدمت چنین هدفی       . او در نظر گرفته است    

است که در خدمت انسان و فایده رساننده براي او، قـرار گرفتـه              
لذا تعیین اهدافی غیر از هـدف خـالق، بـه عـدم رضـایت               . است

معناي جانـشین خداونـد     . هد انجامید نهایی و گمراهی انسان خوا    
بودن به معناي محل ظهور اسماء الهی بودن یعنی محل تجلـی            

  . و کماالت الهی استها تمامی خوبی
خداوند انسان را خلق نموده تا اسماء خودش را در آینـه مخلـوق              

وهللا االسماء الحسنی فـادعوه     «: فرماید  می خداوند در قرآن  . ببیند
س   »بها مایی است که همه آنها نیک هستند و خـدا         براي خداوند اَ

سماء فرا بخوانید      فرماید که تمامی آنها را به        می سپس. ارا با آن اَ
یعنی جانشین خداوند ظرفیت پذیرش تمامی      .انسان آموخته است  

بلی انـسان جانـشین خداونـد بـر         . حضرت حق را دارد   هاي    جلوه
مـال او   و مظهر ج   او آمده تا مبهوت جالل الهی     .روي زمین است  

 حقـایق معنـوي بـر وي        »باطن« عالم را ببیند و      »ظاهر«. گردد
  ).19(شودآشکار شود و محل تجلی تمامی اسماء الهی 

شود انـسان بـراي رسـیدن بـه سـعادت             می با اینکه بیشتر گفته   
اما قرآن هدف خلقت و حضور انسان در زمین         . آفریده شده است  

ق مطرح نمی شـود     در قرآن هیچگاه این منط    . نامد  می را عبادت 
که انسان براي بیشتر دانستن و توانستن آفریده شده است بلکـه            
آفریده شده تا خداوند را پرستش کنـد و اگـر عبـادت خداونـد در      
. میان نباشد بسوي هدف خلقت گام بر نداشته و سعادتمند نیست        

در بخشی دیگر از کتاب آسمانی، ایجاد عدالت اجتمـاعی هـدف            
همچنین سعادت انسان   . معرفی شده است  مبعوث شدن پیامبران    

اما هدف از تمامی مـوارد      . در گرو تذهیب نفس عنوان شده است      
زیرا انسان موجودي است الهی     . عناون شده، نزدیکی به خداست    

 .)20(که هیچ چیز نمی تواند خالء وجود خداوند را در وي پر کند            
 و در   از دیدگاه اسالم، انسان خلیفه و جانشین خدا در زمین است          

زمـین   حفظ و آبادانی کره      خداوند. دار باشد  این مقام، باید امانت   
را به انسان سپرده و او را از هرگونه آسیب به سایر موجودات بـر              

 در جهت رفع    تنهااستفاده انسان از طبیعت باید      . تحذر داشته اس  
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ي زیاده طلبانـه و بـا پرهیـز از هرگونـه            ها  ها و نه خواسته   »نیاز«
  ).21( گیرداسراف انجام

  
  گیري نتیجه

رسد هدف غایی در هرم       می بنظر،  با توجه به مطالب عنوان شده     
گردد، باید    می توسعه پایدارکه از وادي اخالقیات و الهیات حاصل       

چیزي بیشتر از احساس رضایت و امیـال مقطعـی و تـرجیح داده        
بلکه با تاسی به مفاهیم نـاب قرآنـی و دیـن      .  باشد ها  شده انسان 

سالم و دیگر ادیان آسمانی، دستورالعملی است الهی، حک    مبین ا 
شده در فطرت انسانی، جهت رسیدن به سعادت و اوج تکامـل و             
خیر براي آدمی؛ هدفی که بخاطر حصول به آن به کـره خـاکی               

هماهنگی با طبیعت و قـوانین الهـی، کمـک بـه     : قدم نهاده ایم    
و روشن  گسترش خیر و خوبی و آگاهی معنوي و صلح و دوستی            

بینی و تعالی و فضایل اخالقی و احساس همدردي و یکپارچگی           
خصوصیات و افعالی که بخودي خود خوب       . با همه مظاهر حیات   

و نیک هستند و انسان جهت تعالی و رشد معنـوي خـویش و در               
نهایت رسیدن به مقام قـرب بـه خداونـد نیازمنـد آنهاسـت و در                

سماء الهی د        ر حیـات زمینـی خـود      نهایت انسان مظروف تجلی اَ
  .باشد می

لذا آنچه که در ایده توسعه پایدار باید مطرح باشد، ایجاد رهیافتی         
 که هماهنگی و تعادل     » ابزار -اهداف« ۀسیستمی بر مبناي چرخ   

میان ظرفیت موجود طبیعی، نیازهاي اولیه انسانی و اهداف غایی       
 سازد و اسـتوار نمـودن اهـداف غـایی بـر مبنـاي               می او را میسر  

ــسان،    ــبختی ان ــعادت و خوش ــور از س ــحیح و درخ ــی ص    تعریف
محـیط طبیعـی از     هـاي     بدون شناخت ظرفیت و آستانه    . باشد می

هاي متعالی   یک سو، نیازهاي واقعی انسان و فراتر از آنها، ارزش         
و الهی او و ایجاد ارتباط و بازخور میان آنها، حصول بـه اهـداف                

درخـور انـسان، تـضمین      توسعه پایدار و در واقع پایداري حیـات         
  .شود  نمی

رسد هدف از حـصول بـه اهـداف نهـایی             می نظر هدر این میان ب   
توسعه پایدار بجاي احساس رضـایت درونـی، بایـد بـر تعـالی و               

هـاي    کسب خیر معنوي و الهی و به منصه ظهور رساندن قابلیت          
هدفی که در نهایت بـه توسـعه و        . الهی روح انسان متمرکز باشد    

انجامد، حتـی اگـر       می و معنوي و سعه صدر انسان     تکامل روحی   
. موجبات رضایت و رفاه کوتاه مدت و مقطعی او را فراهم نیـاورد            

بعد چهارمی که در تعاریف جاري توسعه پایدار کمتر از آن حرفی            
که پایداري و همـاهنگی آن بـا   اي  توسعه. شود  میبه میان آورده 

ور آدمـی مـورد نیـاز       دیگر ابعاد توسعه، جهت حیات پایدار و درخ       
است و تنها در این صورت است که انسان به نهایـت رضـایت و               

از . احساس سعادت و خوشبختی واقعـی و پایـدار خواهـد رسـید            
مطرح براي این بعـد چهـارم توسـعه در ایـن دیـدگاه              هاي    مؤلفه

گسترش عـدالت و خیرخـواهی، همـدردي و شـفقت،           : عبارت از 
ات دیگر، روشـن بینـی، کـسب     احترام به قوانین طبیعی و مخلوق     

 فضایل اخالقـی و عبـادت خـالق و حیـرت از آفـرینش جهـان،               
احساس یکپارچگی با آن و در نهایت تالش جهت تجلی اسـماء            

در ) که به منصه ظهور رسیدن نهایت خیـر و خـوبی اسـت            (الهی
  .باشند  میوجود خود،

توجه به چنین توسعه پایداري، رویکردي است که شایسته اسـت         
 و ها  برنامه  ،ها  المللی، خط مشی   ملی و بین  هاي    وین سیاست در تد 
توسعه پایدار نهادینه شده و مورد پایش قرار گیرنـد تـا            هاي    طرح

د پایداريِ توسعۀ درخور شأن انسانی، تضمین شـده     کربتوان ادعا   
چرا که بدون تعریف این عالی ترین مرتبـه هـرم توسـعه،             . است

ول به توسعه پایـدار هـیچ       جاده طوالنی تالش انسان جهت حص     
زیرا درچارچوب  .سرانجام مطمئن و رضایت بخشی نخواهد داشت      

فعلی توسعه پایدار، تنها به توسعه ابزار توجه شده نه تعالی جان و 
دیگـر در خـدمت ایـن بعـد       هـاي     لفـه ؤ که تمامی م   -روح آدمی   

اگر جهانیان با سعی در تغییـر درك و آگـاهی خـود، بـه               . هستند
ژي، سـرمایه و تـالش بـراي جنـگ، دشـمنی و             جاي صرف انر  

تفرقه، آنها را صـرف صـلح و همـدلی و ارتقـاء آگـاهی معنـوي                 
 به یقـین جهـانی بـس متفـاوت و پایـدارتر را                کردند،  می خویش
  . کردند  میتجربه

  
  اخالقی هاي مالحظه

با معرفی منابع مورد استفاده، اصل اخالقی امانت  در مقالۀ حاضر،
لفین آثار محترم شمرده شده ؤو حق معنوي مداري علمی رعایت  

  .است
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  نامه واژه

1. Sustainable Development توسعه پایدار  
  2. Economic Efficiency کارائی اقتصادي 

3. Social Welfare رفاه اجتماعی 

4. Environmental Sustainability 
 پایداري محیط زیستی

5. Ecological Limitations اکولوژیکیي ها محدودیت 

6. Human Values  انسانیهاي  ارزش 

7. Ethical Values اخالقیهاي  ارزش 

8. Ultimate Tools ابزار غائی 

9. Natural Capitals طبیعیهاي  سرمایه 

10. Ultimate Goals اهداف غائی 

11. Compassion همدردي 

12. Environmental Ethics اخالق محیط زیست 

13. Spiritual Development تکامل روحی 

14. Moral virtues فضایل اخالقی 

15. Strategic Environmental Assessment (SEA) 
 ارزیابی استراتژیک محیط زیست
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