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زیستنظریه مسئولیت مداري انسان: رهیافت اخالقی در کشاورزي و محیط

، 1*غالمحسین زمانی
)23/3/95پذیرش ؛ 25/9/94(دریافت:

چکیده
توانیميافزارنرمعمده يهاسازهبستگی دارد. از يافزارنرمچندي از جمله معنوي و يهاسازهحفظ و توسعه کشاورزي و منابع طبیعی به 

متنوعی مطرح هايیهنظرو اقدامات در بخش کشاورزي هابرنامه، اشاره داشت. در ارزیابی اخالقی رفتارمحیطییستزالق کشاورزي و به اخ
و بین کاربران عبارتند از: نظریه پیامد گرایـی (فایـده بـاوري)، فضـیلت گرایـی     يبرداربهرهاز بعد قابلیت مراوده و هاآنترینیجراشده که 

ضـرورت تـدوین تعریفـی از    ،و کشـاورزي محیطـی یسـت زاخـالق  هايینهزماسالمی در يهاآموزهکلیف گرایی. با توجه به فراوانی ت-حق
واکاوي منابع علمی و نظرات علماي اسالمی و اندیشمندانو در این راستا این پژوهش طراحی و اجرا گردید. بابومی احساس شدايیهنظر

براي انجام پژوهش تبیین شد. » مداري انسانیتمسئول«، نظریه اخالق کشاورزي محیطییستزیک نظریه اخالقی يهامؤلفهو با توجه به 
تحقیـق در سـه دور اجـراي فـن دلفـی      هـاي یآزمـودن و فن دلفـی اسـتفاده گردیـد.    مطالعات تطبیقی، تحقیقات اسناديیشناسروشاز 

و اساتید منابع طبیعی و ترویج کشـاورزي آشـنا بـا مبـانی اخالقـی را      -محیطییستزآشنا با مفاهیم اخالق -متخصصین الهیات و اخالق 
نـام  محیطـی یستزاخالق کشاورزي و هايیهنظرمعیار براي ارزیابی 40به تنظیم فهرستی با توانیمآمده به دستشامل شدند. از نتایج 

ـ یـا  ي خاصی برخوردارند ولی در برخی از ابعاد ضعیف بـوده و مذکور از توانمندهايیهنظربرد. این تحقیق نشان داد که هر یک از  نظـر یب
از امتیاز باالیی برخورداراسـت. مقایسـه آمـاري    هاسنجهدر اکثر "مداري انسانیتمسئول"نظریه ،هایهنظر، لکن در مقایسه با سایر هستند

از سـه نظریـه دیگـر بـراي ارزیـابی رفتارهـا نسـبت بـه         اريدیمعنمداري انسان با اختالف یتمسئولبین چهار نظریه نشان داد که نظریه 
يهابرنامهمداري انسان در تهیه پیوست فرهنگی یتمسئولاز نظریه شودیمتوصیه هایافتهبر اساسکاراتر است. زیستیطمحکشاورزي و 

حاکم قضایی و داوري استفاده گردد.، در پرورش بعد اخالقی کارشناسان و برنامه ریزان و حتی در ممحیطییستزتوسعه کشاورزي و 

تکلیـف گرایـی،   -گرایـی، حـق  ، پیامـد گرایـی، فضـیلت   محیطـی یسـت زاخالقـی کشـاورزي و   هـاي یـه نظر: کلیـدي يهاواژه
مداري انسانیتمسئول، يمحورانسان

یج و آموزش کشاورزي دانشگاه شیرازاستاد بخش ترو-1
ghh_zamani@yahoo.comمسئول مکاتبات، پست الکترونیک: -*
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مقدمه
بخش درسازه در فرآیند توسعه است.ینترمهمعامل انسانی 

) 1باشد: عمده میسازهیرزازه شامل دو کشاورزي نیز این س
سازهیرز) 2و نیروي کار افزاري مانند سختسازهیرز

پردازد. از آنجا که افزاري که به چگونگی رفتار یا اخالق مینرم
یافته و در روزافزونمبحث اخالق در کشاورزي اهمیتی 

رشته یکعنوانبهاي برخوردار وسطح جهانی از تأکید ویژه
تحقیقاتی و مطالعاتی هايینهزمدیسیپلین علمی جدید یا

فراوانی را در برگرفته است ضرورت دارد که در راستاي 
و تولید علوم اسالمی نیازهاي زیربنایی این حرکت سازيیبوم

ها و مکاتب فلسفی تأمین شود. بدیهی است که نظریه
مطالعاتی در بحث اخالق هايیتفعالترین نیاز زیربنایی

اورزي هستند. فلسفه اخالق از دیرباز مورد توجه فالسفه و کش
اندیشمندان بوده است و استاد شهید مرتضی مطهري مروري 

اند فرموده و نقدي عالمانه ارائه فرمودههاآنترین جامع بر رایج
ق از دید ناظر حسین زکی ال) فلسفه اخ1387(مطهري، 

ی خوبی و از علمی که در آن از چیستعبارت است)1384(
بدي (و تشخیص معیارهاي مربوطه) و از وظایف و تکالیف 

این تکالیف براي چه مقصودي باید انجام کهینااخالقی و 
گیرد و هدف و غایت این وظایف و تکالیف چیست بحث 

کند. فلسفه اخالق علمی است که به تبیین اصول، مبانی می
صدیقی پردازد و مبادي تصوري و تو مبادي علم اخالق می

دهد اخالقی را مورد پردازش قرار میيهاگزارهعلم اخالق و 
و زیستیطمح) لکن در بحث 1388یزدي،(مصباح

کشاورزي علماي غربی چند نظریه با رویکرد کاربردي در حل 
اند.ها و مناقشات میدانی این موضوعات مطرح کردهچالش

هایی ورالعملها و دستاي از اصول، برنامهمجموعهکلی طوربه
و عواملکه رفتار انسان را نسبت به کشاورزي اعم از فرآیند 
و مصرفتأثیرگذار بر تولید، تبدیل و نگهداري، عرضه، 

نماید را اخالق محصوالت کشاورزي تبیین و بهینه می
رشته تحصیلی اخالق کشاورزي و دروس وکشاورزي گویند.

هاي معتبر منابع طبیعی چند سالی است که در دانشگاه
Parsonsگردد (جهان ارائه می & Johnson, ). ضرورت 2001

اخالق کشاورزي در ایران نیز احساس يارائه درسی در زمینه
شد لکن پس از تصویب درس توسط شوراي آموزشی دانشگاه 
شیراز تالش براي تطبیق محتواي با فرهنگ اسالمی و بومی 

یژهوبهي فلسفی هاآغاز گردید. از جمله این مبانی نظریه
که معیارهاي الزم براي سنجش هاي کاربردي بودنظریه

اخالقی بودن رفتارهاي جاري در بخش کشاورزي و منابع 

مذکور در هايیهنظرکنند. گرچه برخی از طبیعی ارائه می
تطبیق با فرهنگ اند، لکن درغرب جالب و قابل استفاده

ین مطالعه سعی به باشند. ااسالمی ایرانی مشکل و نارسا می
اي جامع و پاسخگو است که ارائه نظریهها وبررسی آن نظریه

و پرورش دانشجویان محیطییستزهاي اخالق در ارائه درس
و توان عملیاتی کردن سویکعلوم انسانی اسالمی از بر اساس

هاي کشاورزي و منابع طبیعی و حل چالشيهاصحنهدر
از آنجا که اخالقآمد باشد.از دیگر سو کارهاآناخالقی 

محیطییستزکشاورزي برگرفته و تحت تأثیر مباحث اخالق 
به این مفاهیم در توسعه اخالقی يااشارهبنابرایناست، 

کند.کشاورزي کمک می
ارائهبا توجه به آنچه گفته شد این تحقیق با هدف کلی 

ایرانی –تعریفی مشخص و کاربردي از یک نظریه اسالمی 
گردید. اخالق کشاورزي و منابع طبیعی طراحی و اجرابراي

يهامؤلفهیا یارهامعاهداف ویژه تحقیق نیز تهیه فهرستی از 
نظریه با سه نظریه آماري آنیسهو مقاهر نظریه اخالقی، 

بود.هاآنمطرح در غرب و اعتبار سنجی 
يمختلفی در زمینههايیهنظرکه گفته شد طورهمان
برخی از مکاتب و یا ارائه شد است. تاکنوناخالق
هاي اخالقی، مختصراً عبارتند از:نظریه

مالکیت فردي و منافع شخصی :هایستمارکسنظریه -
رفتاري که در راستاي بنابراینکند، ایجاد تضاد و فساد می

شود.زندگی اشتراکی باشد موجب ایجاد جامعه اخالقی می
قل و اراده بر انسان نظریه عقالنی: اخالق یعنی حکومت ع

رفتاري اخالقی است که تحت کنترل و هدایت بنابراینو 
عقل باشد.

دستورهاي صریح بر اساسنظریه وجدانی: رفتاري که -
اخالقی راکندکه وجدان انسان از درون به وي تکلیف می

.دانندمی
نظریه زیبایی: رفتار اخالقی خوب و زیبا است و اساساً 

و غیره در دید گذشت،ی چون استقامتیصفات و رفتارها
همه زیباست.

نظریه پرستش: رفتاري که دیگران آن را تقدیس و -
ستایش کنند و مافوق کارهاي طبیعی باشد آن را اخالقی 

نامند.می
نظریه حقوق طبیعی: رعایت نیازهاي طبیعی موجودات -

دانند.را رفتاري اخالقی می
اي بر آن م هر چه جامعهنظریه قرارداد اجتماعی: انجا-

نامند.توافق کرده است را رفتاري اخالقی می
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و رعایت استحقوق موجودات منشأحقوق الهی: خداوند - 
رفتاري اخالقی است. ستاحقوقی که خداوند تعیین کرده

گرایی نیز مشابه است)طبیعت(به نظریه اخالقی فرا
یامدها براي : هر رفتاري که بهترین پییگرایامدپنظریه - 

را داشته باشد اخالقی است.ربطيذبیشترین افراد 
بر اساسگرایی: ارزش اخالقی رفتارها یامد نا پنظریه -

ربطی ندارد.باشد و به پیامدهاي اساسی آن میهافضیلت
طالیی: با دیگران چنان رفتار کن اینظریه قاعده زرین -

فتار کنند.پسندي در همان شرایط دیگران با تو رکه می
: کاري اخالقی است که )(اپیکوريییگرالذتنظریه -

باشد.بخشلذتبلکه آن الم ایجاد نکند،بلندمدتعواقب 
نظریه سازواري: رفتاري که تضادي در باورها و اراده و -

بین اهداف و وسیله ضد و نقیض وجود نداشته باشد
.)1392(گنسلر،منطقی و اخالقی است

يهاعاطفهکه از : رفتاري اخالقی استنظریه عاطفی-
عالی فرد یعنی غیر دوستی نشأت گرفته باشد.

مباحث بازیستیطمحدر غرب معتقدند که اخالقیات 
ي مشکالت آلدولئوپولد شروع گردید که ادعا داشت ریشه

,Appelgren(باشد اکولوژیکی فلسفی می در ).2004
هاي يتقسیم بندمحیطییستزهايیهنظرواکاوي 

شود. اشاره میهاآنکه به برخی از متنوعی شکل گرفته 
) ضمن تحلیل دو 1388فهیمی و مشهدي (در این راستا، 

نگرکلبه تفکر محوريیعتطبو يمحورانساننظریه 
را محوریعتطبانسان یارسیده و رویکرد آنتروبیوسنتریک

دستورات بر اساسدهند. اینان معتقدند که پیشنهاد می
زیستیطمحدر جهت حفاظت از یذهبی انسان مسئولیتم

که انسان را نه مالک بلکه مدیر یمسئولیتهمآندارد و 
.شناسدیم

اخالق ،نظرانصاحبگرچه جمعی از محققین و 
بومیرا سه نوع (اخالق زیستمحیطییستز
)Biosphere( دوستانهنوع؛ اخالق)Altruistic(اخالق ؛

,Snelgar)(کنندیمتعریف )Egoistic(خودخواهانه

، لکن فرایند و مراحل رشد علم اخالق 2006
بیان گردیده نیزفاز زیر4و کشاورزي در محیطییستز

است:
)Anthropocentric(محورانساناخالق -1

زیستیطمحصیانت از و طرفداران این مکتب حفظاز دید
تنها و توسعه کشاورزي معطوف به منافع انسان است زیرا 

موجودي که داراي ارزش ذاتی و منزلت اخالقی است 

و دیگر موجودات ابزاري براي تمتعات باشدیمانسان 
انسان هستند.

Animal(محورحیواناخالق -2 – Centered Ethics /

Zeocentrism(
زیستیطمحو چون تخریب اندمهمانسان و حیوان هر دو 

است.خالقییراغمنفی دارد یرتأثبر حیات هر دو 
Life(اخالق حیات محور-3 – Centred Ethics(

در وسان، حیوان، گیاه و...) مهم بودههمه جانداران (ان
زمین در تعامل با یکدیگر کرهیستزپیکره اکوسیستم 

ه در یک مرتبه نیستند، ولی همگی؛ گرچکنندیمزندگی 
.باشندیممشمول مالحظات اخالقی 

Universal Consideration(اخالق مالحظه عام-4

Ethics(
در این مکتب گستره اخالق تا مرز جمادات نیز کشیده 

و چون همه موجودات با یکدیگر ارتباط دارند شودیم
در همگی داراي ارزش ذاتی و منزلت اخالقی هستند.

) پنج نظریه را معرفی 1390همین رابطه فتحعلی (
مدار، نظریه حیات ، نظریه حیوان مدارانسان: نظریه کندیم

و شناسحقو نظریه عالم مدار.مدار، نظریه بوم مدار
این بهمحیطییستز) در واکاوي اخالق 1387ذاکري (

در محیطییستزملی اخالق که سیر تکااندیدهرسنتیجه 
و يمحورانسانغرب سه دوره کلی اسطوره گرایی، 

را گذرانده است.گرایییعتطب
الحقیقه ) قاعده بسیط1392و همکاران (يهندیدب

خداوند تمام و کمال هر «: دهندیمرا چنین شرح مالصدرا 
طت و وحدانیت اموجودي و هر وجودي است. او با بس

هاآنوجودي خویش کل اشیاء است، اما هیچ یک از 
نیست....کل مراتب هستی داراي ارزش ذاتی و منزلت 
اخالقی خاصی بوده و جزء جزء هستی حتی جمادات 

گرچه این نظریه جامع بوده و تمام ».داراي حیات هستند
که حیات رسدینمبه نظرلکن گیردیبرمهستی را در 

پس از به حیات پس از مرگ را شامل شود، زیرا اعتقاد 
ارزیابی اخالق عالم ملکوت در عالم ملک باو ارتباطمرگ 

و اززیستیطمحرفتار امروز انسان با و محیطییستز
.باشدیماثرگذارکشاورزي هايیتعالفجمله 

زیستیطمحقی مطرح در کشاورزي و اخالهايیهنظر
اندیشمندان این حیطه تحت عناوین مختلفی اصول و 
معیارهاي سنجش رفتارهاي اخالقی در کشاورزي و 

يبندجمع. اندکردهارائه »نظریه«را در قالب زیستیطمح
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ریه کلی را معرفی سه نظ،هایهنظرو تطبیق محتواي این 
که توسط برخی از این اندیشمندان معرفی شده کندیم

) معتقدند که بسیاري از 2004است. کنمور و همکاران (
یکی از سه دیدگاه اخالقی خود را کالً بريهانظامفالسفه 

فایده باوري (پیامد) 1:اندکردهیا نظریه زیر استوار 
. فه محوريوظی- حق) 3و یفضیلت گرای) 2، ی)گرای

يهاچالشکه در مناقشات و کنندیممحققین فوق اظهار 
اخالقی معموالً یک گروه ممکن است براي تبیین و دفاع از 

فوق استناد کند در حالی هايیهنظرموضع خود به یکی از 
که گروه مخالف به نظریه دیگري ممکن است متوصل و 

استدالل نماید.
نظریه فایده باوري

يهامجموعهاز زیر)Utilitarianism(باورينظریه فایده 
است.)Consequentialism(ییگرایامدپفلسفه اخالقی 

با شودیمدر بحث اخالق کشاورزي این نظریه مرتبط 
و یا هايفناوریريکارگبهرفتاري کشاورزان، يهاچالش

استفاده از نهادهاي مختلف و یا عوامل انسانی که در این 
ی رویکردي شفاف و گرایند. معموالً پیامدهستمؤثرموارد 

يهاچالشمستقیم در تحلیل و ارائه موضع نسبت به 
این مکتب فکري یدهايتأک. از کندیممذکور ارائه 

براي برداشت بیشترین هانهادهو مصرف بهینه "يوربهره"
از دید این مکتب یا نظریه، یطورکلبهومحصول است

ترین فایده و کمترین هزینه رفتاري اخالقی است که بیش
(خسارت) را در پی داشته باشد.

) مکتب اصالت فایده که از 1383به نظر توحیدي نیا (
(فرجام شناختی) است مطلوبیت ییگرایامدپهاي یهنظر

اجتماعی را اصل قرار داده و سپس به حقوق انسانی توجه 
. در این مکتب حقی رسمیت دارد که مطلوبیت کندیم

آینده يهانسلرا حداکثر نماید و منافع و مصالح اجتماعی
يبندجمعتوحیدي نیا پس از تحلیل جامع اهمیتی ندارد.

پارتو ییکارااصالت فایده با ارائه معیار که مکتب کندیم
اقتصادي را نهاده که در نتیجه هايگیريیمتصممبناي 

و از فراوانی را در پی داشته استمحیطییستزمشکالت 
، محیطییستزجمله به ایجاد اثرات خارجی منفی آن 

انسانی يهاارزشتوسعه ناپایدار و تضییع حقوق و 
.باشدیم
یظریه فضیلت گراین

هايیشهاندبه )Virtue theory(نظریه فضیلت گرایی
. ارسطو اعتقاد داشت که انسان گرددیماخالقی ارسطو باز 

دیگر اگر در در رفتار تمایل دارد و از سوي اعتدالبه
کنترل و هدایت نباشد به شرارت و بدي خواهد افتاد. 

براي هدایت رفتار یلرذافهرستی از فضائل و بنابراین
ارائه کرد (رساله اخالق نیکو ماخوس) و این هاانسان

رفتار خود یا هاانسانشد که ییگرامبناي نظریه فضیلت 
ه شده دیگران را با الگوهاي انسانی، هنجارهاي پذیرفت

فضیلت عنوانبهدیگر آنچه در جامعه به عبارتو اجتماعی
.طبیق و یا ارزیابی کنندتشودیمشناخته 

، هاسنتمشابه این تفکر که بیشتر بر فرهنگ جامعه (
رفتارهاي اجتماعی، هنجارهاي رایج در جامعه و ...) تأکید 

اندیدهنام)Communitarianism(ییگراجامعهد را دار
که تبعیت از آن و تطبیق هر رفتار با فرهنگ ياهگونبه

یراخالقیغجامعه مربوطه اخالقی و در صورت عدم تطبیق 
گر این نظریه را تحت . برخی دیکندیمبودن رفتار را تلقی 

و قرار دادهمورد مطالعه )Character(عنوان منش
زیستیطمحمعتقدند که نحوة رفتار انسان با کشاورزي و 

,Warner(باشدیماخالقی و منش او هايگییژوگویاي 

هایی از جمله یلهقبیا هاگروهاین خصوص در.)2009
در که از اروپا آغاز و نام بردتوانیمرا )Amish(هاامیش

Kenmore)اندشدهپراکنده یادن et al., و اعتقاد (2004
دارند که افزایش تولید محصوالت کشاورزي فقط با افزایش 

نیروي انسان موجه است و از يهانهادهو تالش 
چون سم و کود و حتی ییهانهادهیري کارگبه

را هاآنفنی بشدت مخالفت کرده و هاييتکنولوژ
زندگی گونهینامعتقدند بنابراین.دانندیمیراخالقیغ

و ساده و قانع براي انسان بهتر و کشاورزي را پایدارتر 
تماعی را بیشتر تقویت اجهايیطمحخانواده و انسجام

,Warner(. وارنر کندیم به نقل از توماس اکویناس )2009
و در راستاي ارزشیابی بردهنامفضیلت عمده و اساسی را 4

) 1شرح داده است که عبارتند از محیطییستزرفتارهاي 
Prudence(حزم و احتیاط) Justice( ،2(عدالت و انصاف

or Wisdom( ،3اعتدال ()Temperance( جرأت و 4و (
) 1385(؛ که شیخ محمود شبستري)Fortitude(شجاعت

صفت را در قالب یک بیت شعر بیان کرده 4معادل این 
است:

اصول خُلق نیک آمد عدالت                                      
پس از آن حکمت و عفت، شجاعت
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محوريتکلیف- نظریه حق
)Deontology(ییگراوظیفه ن راآاین نظریه که برخی 

رفتاري را ،اندیدهنامنیز يمحورانساناز مکاتب دانندیم
کلیه حقوق اساسی و وظائف رفتار کنندهکه داندیماخالقی 

و شرایط رعایت نماید. یامدهااز پاز نگرانی به دورمربوطه را 
اخالقی است ییجامختلف کشاورزي تا هايیتفعالینبنابرا

آینده، همۀ افراد و يهانسلقوق اساسی (طبیعت، که ح
است هاآنمرتبط) را رعایت و وظائفی که در قبال موجودات

رسیده باشد.به انجام
هايیهنظرمند است از گفتمان این نظریه متأثر و بهره

اجتماعی هابز که قرارداد) کانت و شناسییفهوظوجدانی (
آزادانه را تأکید که در به نحوي حق فرد براي رفتار هرکدام

دوم وظیفه جامعه را براي رعایت این حقوق نیز تبیین یهنظر
. از نکات مورد تأکید این نظریه تکلیف جبران نمایدیم

خساراتی است که رفتاري حتی بر مبناي حق مرتکب شده 
با انگیزه یکژنتباشد. براي مثال: محصوالتی که با مهندسی 

را در اجبار کنندگانمصرفاست آمدهبه دستافزایش تولید 
که محصولی را که از نظر ذائقه يبه نحودهدیممصرف قرار 

با برخی از خصوصیات مورد عالقه ایشان نیست مصرف کنند. 
را کنندگانمصرفاین یک رفتار غیراخالقی است زیرا حقوق 

رعایت نکرده و آزادي آنان را در مصرف محدود کرده است. 
یرسفایده باوري چون افزایش تولید براي مکتبازنظرگرچه 
از یريگبهرهبنابراینامري است مفید هاانسانکردن

بنابراین ؛ باشدیمرفتاري اخالقی )GM(مهندسی ژنتیک
–منفعت هايیابیارزموفقیت یا شکست یک برنامه و رفتار با 

بلکه با لحاظ کردن حقوق آزادي شودینمهزینه انجام 
.شودیمو توجیه تفسیرربطيذيهاانسان

یا حاکمیتیفرمان"نزدیک به این مکتب نظریه از تفکرات
)Commands("این تفکر دارد که که تأکید برباشدیم

شفاف و مستقیم مشخص و طوربهاموري که باید انجام گیرد 
مبادرت کرد و این رفتار اخالقی است. این هاآنباید به انجام 

و آنچه در عدالت اجتماعی ، قانونهافرمانتصوربهبایدها که 
ترینیاصل. باشدیممثالً قوه قضائیه هر کشور تعیین شده 
شعار محیطییستزتأکید طرفداران این مکتب در بخش 

باشدیم"وارد نکنیدزیستیطمحبه يالطمهخسارت و "
)Warner, 2009.(

روش پژوهش
یک نظریه اخالقی در این مطالعه که با هدف تدوین و ارائه

هاي هاي اسالمی انجام شد از فنون و روشبرگرفته از آموزه

و مطالعه استفاده شد. بخشی از مطالعه متنوعی در پژوهش
)Archival Research(بر مبناي روش مطالعات اسنادي

هاي دیگر از روشو بخشی اي) صورت گرفت(کتابخانه
نهایت از فن دلفیو درمطالعات تطبیقی تبعیت کرد

)Delphi Technique(استفاده گردید. در تدوین نظریه
یژهوبههاي اخالقی اخالقی ضمن واکاوي مکاتب و دیدگاه

مطرح محیطییستزهاي کشاورزي و آنچه در زمینه
ي جستجو و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. براشودیم

ارائهمختلفی هايیوهشو تدوین یک نظریه يسازيتئور
در منابعاز الگوهاي ارائه شده ؛ در این پژوهششده است

May(می و همکارانعلمی مانند et al., و)2009
Christensen(کریستنسن et al., استفاده ولی )2015

) قرار داده شد.1391اساس کار الگوي رها (زمانی 
May(و همکـاران مـی  et al., بـراي تـدوین یـک    )2009

اند:نظریه سه مرحله را پیشنهاد کرده
بندي تجربـی از مشـاهدات   تهیه و ارائه یک جمع-فاز اول

ــده   ــک پدیـ ــون یـ Developing empirical(پیرامـ

generalization(
ساختن یک الگو از نظریه کـه قابلیـت بررسـی و    -فاز دوم

Building an applied(آزمـون داشـته باشـد (کـاربردي)    

Theoretical model(
Making a formal(تهیــه نظریــه رســمی–فـاز ســوم  

theory(
ــاران   ــن و همک Christensen(کریستنس et al., 2015 (
یل بیان داشته تفصطوربهریه را فرآیند تهیه و ارائه یک نظ

) توصیف 2مشاهده پدیده، ) 1هاي زیر است: که شامل گام
) 4مفـاهیم، يبنـد دسـته ) 3شـاهدات، و سنجش و ثبـت م 

تجزیه و تحلیل و نهایتاً ارائه یک عبارت و گزاره که روابـط  
هاي نظریه را همراه با استدالل عرضـه  علّی و معلولی مؤلفه

دارد.
منابع که ذکر شد و با تبعیت از گونهینازابا ایده گرفتن 

) فرآیند 1391(زمانی -رهیافت هدایتی انسان-الگوي رها 
یر براي تهیه یک نظریه اخالقی طراحی و دنبال گردید:ز
که براي موردنظرفاز توصیفی؛ ضمن تعریف از پدیده -1

هاي شود (اخالق کشاورزي)، مؤلفهآن تئوري ساخته می
شد.يآورجمعالزم و اطالعاتعمده شناسایی 

فاز تحلیلی؛ با تجزیه و تحلیل عوامل علّی و معلولی و -2
ها و عناصر مؤثر در نظریه مؤلفههاآنبین بررسی روابط 

مشخص گردید.
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فاز طراحی نظریه؛ با توجه به تعریف نظریه مقایسه -3
گیري از تحلیل فوق نسبت به و بهرههاي مطرحنظریه

هاي نظریه مورد نظر و تدوین آن اقدام شد.تنظیم مؤلفه
فاز سنجش، تکمیل و تأیید؛ براي سنجش سازگاري -4

ا با یکدیگر و تأیید اعتبار ساختاري، نظریه فوق همؤلفه
و با انجام مطالعه تطبیقی قرار گرفتمورد واکاوي دقیق 

هاي آن شناسایی و برطرف و نهایتاً نظریه مسئولیت ضعف
تکمیل و زیستیطمحمداري انسان نسبت به کشاورزي و 

تأیید شد.
مداري انسانیتمسئولنظریهپس از تدوین تعریف اولیه

به مقایسه علمی این نظریه با سه نظریه عمده اخالقی در 
و يهندیدبزیراپرداخته شد.زیستیطمحکشاورزي و 

براي تبیین ارزش و جایگاه هر نظریه )1392همکاران (
ظریه را با دیگر نظریات مطرح نمعتقدند که باید آن 

در این شرایط است که ونقد و ارزیابی) کرد(مقایسه 
براي انجام .شودیمو کاستی دیگري مشخص ارزش یکی 

این مهم از فن دلفی استفاده شد. در اجراي فن دلفی 
لم اخالق آشنا با اخالق عجمعی از متخصصین 

و گروهی از متخصصین کشاورزي و منابع زیستیطمح
از بین اساتید دانشگاه طبیعی آشنا با مفاهیم اخالقی

و منابعرویج، الهیات و فلسفه، تيهارشتهشیراز در 
). در سه دور فن دلفی نفر30انتخاب گردیدند (طبیعی

معیار، ویژگی 40اجرا گردید: در دور اول فهرستی بالغ بر 
و یا مؤلفه مرتبط با نظریه اخالقی که با بررسی منابع 

به ها نسبت آمده بود تنظیم و نظر آزمودنیبه دستعلمی 
ها اخالق ریهدر ارزیابی نظهاآنمیزان مرتبط بودن 

). پس از محاسبه 1کشاورزي خواسته شده (جدول 
نظریه 10،هاي ارزیابیمیانگین و انحراف معیار فرم

آمد به دستمعیار 30با یتر حذف شد و فهرستضعیف
ها ارزیابی که در دور دوم دلفی توسط چند نفر از آزمودنی

ترین مؤثرو انتخابها به تأیید گردید. در دور دوم آزمودنی
هاي اخالق کشاورزي ها براي ارزیابی نظریهمعیار و ویژگی
). در 3جدول مورد انتخاب شد (20یتاًو نهامبادرت کرده 

نظریه اخالق کشاورزي را با 4ها هر دور سوم آزمودنی
گانه ارزیابی کردند و 20هاي توجه به معیارها و ویژگی

قایسه و مspss19هاي آماري و استفاده از سپس با روش
،کرونباخمحاسبات آماري مانند تعیین ضریب آلفاي 

و انجام آزمون مقایسه میانگین و انحراف معیار
و غیره انجام و نتایج گزارش گردید.Fهاي میانگین

ها و بحثیافته
به مداري انسان نسبتیتمسئولنظریه تدوینبراي

تعریفی ارائهپس ازالزم بودزیستیطمحکشاورزي و 
پرداخته شود: مبانی و کلی نیزموضوعختصر از آن به دوم
اخالقی هايیهنظرنظري، مقایسه تطبیقی با یربناهايز

که این مهم با مطالعه اسنادي و کشاورزي مطرح و مرتبط
انجام شد.پردازيیهنظرالگوي 

مداري انسان نسبت به یتمسئولتعریف نظریه اخالقی 
کشاورزي

نده حضرت سبحان روي زمین است انسان خلیفه و نمای«
ه امانت بطوربهجمله منابع کشاورزي ازوزیستیطمحو 

وي سپرده شده است؛ تا با عمران و آبادانی آن راه کمال را 
انسان که در مسئوالنهرفتارهاي بنابراینطی نماید. 

در نتیجه مهیا وو عمران آنراستاي حفظ امانت، بهبود
موجوداتیگردکمال خود و کردن شرایط براي رشد و
».شودیمباشد خوب و اخالقی تلقی 

مسئولیت مداريمبانی و زیربناهاي نظریه
در این قسمت پیرامون خلقت جهان آفرینش و اراده 

خلیفه و عنوانبهتکوینی حضرت حق، انتصاب انسان 
که این ايیفهوظنماینده خدا بر روي زمین و نقش و 

و عمران يدارامانتمسئولیعنی –رد ادبه عهدهنماینده 
مختصر طوربه- و پیشرفت براي کمال و سعادت انسان

بحث خواهد شد.
نظام خلقت-الف

در نظام خلقت دو زیر نظام تکوین و تشریع تعریف شده 
است. زیر نظام تکوین یعنی کل عالم خلقت و قوانین 

زیر نظام تشریع رابطه رفتاري کهیحالحاکم بر آن، در 
. شفیعی سروستانی دهدیمان با عالم تکوین را توضیح انس

: کندیمتعریف گونهینا) فرآیند پویائی و تکوین را 1380(
ریشه در خلقت و سرشت موجودات »هدایت تکوینی«

جانوران است. دارد. این نوع هدایت مربوط به گیاهان و
ل و امکانات الزم براي رشد و کمال را به خداوند همه وسای

موجودات عالم ارزانی داشته است. تشریع نیز به همه 
»هدایت تشریعی«است و مراد از يگذارقانونمعنی 

هدایتی است که از طریق فرستادن پیامبران و گونهآن
گونهینا. گیردیمآوردن دستورات و احکام الهی صورت 

عالم خلقت با نظمی خاص و هماهنگ مسیري را که 
و در این پویائی از کندیمل خداوند تعیین فرموده دنبا

. این عالم افزون بر جنبه گیردیمفیض مستمر الهی بهره 
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ملکی و دنیوي داراي بعد ملکوتی و معنوي از نوع شعور و 
درك برخوردار و همگی تجلی و آیه خداوندي هستند.

خلقت تنها نه زمین باشد                      در کارگه
باشدآیات مبینگردنده بسیاري ز

این خیمه و این خرگاه از بهر بشر نبود                       
انگیزه خلقت را منظور نه این باشد

)دکتر عبدالحسین جاللیان(
موجودات و مخلوق خود را دوست يهخالق این عالم هم

شعوريذیژهوبهو دغدغه خوشبختی همه موجودات داشته
ب رضاي خداوند است سمایل به کهر انسانی که ؛را دارند

اوستحضرت باید مسئوالنه کاري کند که خواست و اراده 
از کاري که او نهی کرده و سبب رنجش حضرت حق و
نندهانسان مسئول دنبال کبنابراینبپرهیزد. شودیم

دغدغه خداوند متعال (هدایت تشریعی) در عالم تکوین 
م پیرامون نقش انسان در عالراستا، یندر ا.باشدیم

که از اهداف و داردیم) بیان 1394خلقت، منصوري (
و عمران است که انسان عبودیت، خالقیتهايیتمأمور

در طول هم قرار گرفته و مکمل هدف نهائی یعنی خدائی 
.باشدیمشدن انسان 

جانشین خداوندیاهوم و نقش خلیفه مف-ب
الهی خلقت هدفمند انسان براي ایفاي نقش خلیفه

جام کارهاي مستخلف عنه (جوادي آملی، مستلزم ان
بپردازد که براي ییبه کارهایعنی بایستی باشدیم) 1386

حکم نمایندگی دریافت داشته است. خداوند سبحان هاآن
به انسان عطا فرمود تا روي زمین در رااستعدادهاي الزم

توانیمبهره گیرد. هاآنمحوله از يهابرنامهاجراي 
) رشد و کمال 1ر دو بعد کلی جستجو کرد: را دهابرنامه

انسان در جهت سزاواري جانشینی حضرت سبحان در 
) تأسیس مدینه فاضله و تمدن شایسته و اعمال 2زمین،

اصول و روابطی که خداوند حکیم براي آن تعیین 
همان منبع).(اندفرموده

، لکن راغب اندآوردهبراي مفهوم خلیفه معناي جانشینی را 
این ؛ کهافزوده استبر آن) نیابت هم 1416انی (اصفه

اندبرشمردهمفهوم با شروط و انواعی که دیگر بزرگان 
انسان کامل و مخلص) همآنیعنی انسان (؛ سازگارتر است

به نمایندگی از سوي خداوند نقش هدایت و حراست از 
دارد. به عهدهموجودات در چارچوبی که تعیین شده را 

الذي جعلکم خالئف فی هو«:رمایندفیمقران کریم 
االرض فمن کفر فعلیه کفره و ال یزید الکافرین کفرهم 

» عندربهم اال مقتاً و ال یزید الکافرین کفرهم اال خساراً
. )39(فاطر 

) در تفسیر آیه فوق 1374عالمه طباطبائی در المیزان (
خلیفه بودن مردم در زمین به این معنا است ": فرمایندیم

جانشین سابق شود و سلطه و ر الحقی از ایشانکه ه
؛ "ی بر دخل و تصرف و انتفاع از زمین داشته باشد...توانای

استنباط کرد که جانشینی انسان شودیماز این تفسیر که
هاییییتواناو هر نسل با یابدیمنسل پس از نسل ادامه 

و تسلطی که سویکعطا کرده است از هاآنکه خداوند به 
از انددادهحضرت احدیت براي انسان به سایر موجودات 

و (از زمین يمندبهرهو یريکارگبهدیگر سو، توان دخالت، 
در این بنابراین؛ وآنچه متعلق به زمین است) را داراست

است عمل ننماید شدهیینتعکه گونهآنمسیر اگر انسان 
رسدیمخود انسان کفر ورزیده و نتیجۀ آن کفر اوالً به 

ثانیاً خشم حضرت ربوبیت را در پی دارد و ثالثاً براي آنچه 
ان چیز دیگري نخواهد یجز خسارت و زرسدیمبه انسان 

بود.
) در تحلیل اخالق زیستی از منظر دین 1386اقدامی (

که اسالم انسان را خلیفه یا کندیمگیريیجهنتاسالم 
بر اساسکه بایستی داندیمنماینده خداوند در زمین 

اصول و قوانین خداوند از آب، خاك، مرتع، جنگل و غیره 
است در دستان او حراست نماید. در همین ايیعهودکه 

در تعریف اخالق، 1369ع (راستا دائره المعارف تشی (
و یندر زم. بودن اهللایفهخلبه سویکانسان را از پایگاه
ل و ظلوم بودن وي وي و از سوي دیگر به جهويدارامانت

خلیفه و عنوانبهمسئولیت انسان )1391پیري (.داندیم
زیستیطمحنماینده حضرت حق نقش مدیریتی بر 

) نیز مفهوم خلیفه ا... 1388کاوند (نه مالکیت آن.داندیم
که داندیمرا در نمایندگی حضرت آدم (ع) و فرزندان او 

او پروردگار و مأموریتصفاتش پرتوي از صفات
الهی در جهت کمال يهانعمتاز زمین و يبرداربهره

.باشدیم
يدارامانت-پ

مداري انسان یتمسئولدیگر عنصر نظریه يدارامانت
) پیرامون مفهوم 1393(یسروستانعابدي .است
که داردیماظهار محیطییستزدر اخالق يدارامانت

که همانند یک امانت بنگرندزیستیطمحبه هاانسان"
"بعد تحویل دهند.يهانسلآن را سالم به بایستییم

براي امانت الهی که خداوند متعال به انسان واگذار 
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اختیار و آزادي، فرمودند تعابیر متفاوتی چون والیت الهیه،
است. در شدهمطرحعقل، پیکر انسان، تکلیف واجبات و غیره 

هی چیست. پاسخ به این سؤال که باالخره منظور از امانت ال
آل البیت پس از بحثی مبسوط یرساناطالعمرکز جهانی 

امانت الهی همان استعداد خالفت "که نمایدیميبندجمع
"ابلیت تکامل ... و تعهد و قبول مسئولیت است.قالهی و 

براي امانت در منابع مختلف معانی متعددي آمده است که از 
هدف این وجه بها تبهاآنینترمناسببه توانیمجمله آن

طباء)، حفاظت و مقاله اشاره کرد: استواري در راستی (ناظم اال
) معتقد است که منظور از 1389نوري (یانت (آنند راج).ص

حق و حقوق دیگران است که در نزد شخص "امانت الهی: 
) 1389مظاهري (و"به امانت گذاشته شودتواندیمامین 

، جهان طبیعت و همه در نگاه قرآن کریم"معتقد است که: 
و اتقان یباییزطبیعی آفرینش الهی که در کمال هايیدهپد

و تعادل خلق گردیده، در تسخیر انسان قرار داده شده تا 
و گریشهاندخداوندي باشد و هم يهانعمتآدمی هم شاکر 

. در این نگاه قدسی و شماریبيهانعمتاهل تعقل در این 
نسانی، متعلق به همه ازیستیطمحمعنوي، طبیعت و 

عظیم ... قلمداد يهانعمتاین دارانامانتو آنان هاستانسان
ایشان ضرورت تعامل اخالقی با منابع طبیعی ."شوندیم
.انددادهامانت الهی را مورد تأکید قرار عنوانبه
انسان به پاس الطاف حضرت حق که وي را ، دیگریانببه

استعدادهاي الزم براي تحقق این دانسته و اللهییفهخلسزاوار 
امر در وي ایجاد و ضمناً شرایط محیطی از جمله در اختیار 
قرار دادن سایر موجودات (حیوانات، گیاهان و...) و مسخر و 

) ، ...، دریاها، خورشید، ماههاکوه(ها هتسلیم کردن سایر پدید
؛ بجا آوردرا نعمت همهینابراي او فراهم آورده باید شکر 

، خوشحالی از توفیق چنین شرایط براي هانعمتنی درك یع
و عمل هانعمتزبان آوردن و ذکر ه ، بیتعالحقجلب رضاي 

کردن نسبت به هر نعمت در راستاي حقیقت وجودي آن 
نعمت...

مداريیتمسئول- ت
مفهوم "مداري انسان یتمسئولبعد دیگري در نظریه 

نظریه اخالق ) پیرامون 1390فتحعلی (است؛ "یتمسئول
مسئولیت "از دیدگاه اسالم معتقد است که زیستیطمح

و يدارامانتاخالقی انسان در برابر طبیعت، برحسب فضیلت 
جانشینی او در زمین و نیز به موجب قاعده تالزم میان حق و 

از مواهب يبرداربهرهیعنی در قبال حق تصرف و "تکلیف
جوادي شده است.بر او تکلیفيدارامانتطبیعت مسئولیت 

يهاآموزهدینی که در يمحورانسان) معتقد است که 1387(
محیطییستزيهابحراناصلی منشأمسیحیت وجود دارد 

انسان را اسالمیيهاآموزهبر مبناي يمحورانساناست و در 
بیش از سایر موجودات مسئول نظم و انتظام طبیعت و در 

.داندیممحیطییستزنتیجه جلوگیري از بحران 
و آبادانی طبیعتعمران- ث

که کندیمتحلیل زیستیطمح) پیرامون دین و 1391نصر (
آدم االسماء) و از و علمخداوند انسان را با برخورداري از علم (

لحاظ عملی (هو انشاءکم من االرض و استعمرکم فیها) 
توانمند ساخت تا در لباس جانشینی به مرمت و آبادي قلمرو 

عنصر خالفت ینترمهمپردازد. وي معتقداست که خالفت ب
الهی پس از فراگیري معارف دینی، آباد ساختن زمین و نجات 
آن از هرگونه تباهی و تیرگی است. مراد از زمین، گستره 
زیست بشر است که از اعماق دریا تا اوج سپهر و قله آسمان 

گیرد... و مراد از عمارت زمین، تأمین اصول یمبردررا 
براي حیات انسانی است... تا هم بدن از مزایاي محیطییستز

طب طبیعی سودي برد و هم روح او مواهب ویژة نفس 
"رحمانی، به روح و ریحان بار یابد.

تبیین ) در 1390کلوپ دات کام،در برخی منابع (سایت
شدهچنین آورده"عمران و آبادانی از نظر قرآن کریم"مفهوم
قرآنی، عمران و آبادانی مسئولیت يهاآموزهاز نظر «:است

همگانی بشر است و انسان به حکم وجودي خود در قرارگاه 
جهان را آباد و زمین را عمارت بسازد. بایستیمزمین 

ساختن محیط زیستی مناسب براي خود و دیگر گمانیب
موجودات کاري سخت و دشوار است... بر این اساس است که 

ی را هم فلسفه و هدف آفرینش انسان خداوند عمران و آبادان
. کندیمو هم وظیفه و مسئولیت همگانی بشر اعالم داندیم

، مسئولیتی هاحوزهعمارت و آبادانی در همه هرحالبه... 
خلیفه عنوانبههاانسانتاریخی و وظیفه همگانی است که 

به آن احترام کنند و در مسیر پیشرفت و بایستیمعام الهی 
.»کمال آن بکوشندتعالی و

) در کتاب حقوق حیوانات سؤالی تایبهامار (- دیوید کارلز
مستقیماً شاهد کشتار هاانسانکه آیا ما کندیمرا مطرح 

؟ و سپس خود یمابودههاآننات و یا آزمایش روي حیوا
و کندیمکفایت هابرنامهکه آگاهی از این دهدیمپاسخ 

براي هارنجمسئول ایجاد این ما به تنهائی"که: افزایدیم
"پایان دهیم.هاآنحیوانات هستیم و وظیفه ماست که به 

از ، هفته استنزنده نکاتی ظریف اتموجودازيدارامانتدر 
و پیشگیري از حفظ و نگهداريدر : بایستی آن جمله
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شدهسپردهبه امانت هرگونه خسارت و گزند به موجود
بتواند به بایدموجودهاینابر و افزون کوشیدمسئوالنه

بایستی تمام دارامانتحیات خویش ادامه دهد و فرد 
شرایط زیستی و حفظ جایگاه موجود در عالم خلقت را 
حفظ و نیازهاي طبیعی براي زیست موجود را فراهم 

نزد شما به امانت سپرده ياپرندهمثال: طوربهنماید.
و خوراك دادن و ، آب نگهدارينحوه گذارامانت، شودیم

و همچنان از دور و کندیمرا سفارش هامواظبتسایر 
مناسب نظارتهايیوهشخود را با هايینگراندلنزدیک 

احتمالیگزندهربایستی پرنده را ازدارامانت. کندیم
از خواندن ضمناًو بدهد موقعبهمحفوظ داشته، آب و دانه 

برد.لذت تواندیمو صداي پرنده نیز 
داخلی و خارجی فهرستی علمیمنابع متنوعبا بررسی 
اخالقی هايیهنظربراي ارزیابیشاخصه40بالغ بر 

ونظر ،هاشاخصهاین ضمن ارائه 1جدول استخراج گردید. 
در دور اول اجراي فن دلفی را هاي تحقیقیندآزموارزیابی 

ینبه رادهد. در قالب میانگین و انحراف معیار نشان می
سنجه ضعیف را شناسایی 10س محقق توانست حدود اسا

دوم تدوین و بار پرسشنامههاسنجهو حذف نماید. با بقیه 
ها (تعداد محدودتر) خواسته شد نسبت به دیگر از آزمودنی

رزیابی اانتخاب مؤثرترین شاخصه و یا معیار براي واکاوي و
هاي اخالقی کشاورزي نظر دهند. حاصل این تالش نظریه

اجراي فن دلفیسنجه بود که براي دور سوم20عیین ت
تنظیم گشت.

20عرضه کننده میانگین و انحراف معیار براي 2جدول 
باشد. اند میرا مورد ارزیابی قرار دادههایهنظراي که سنجه

که هر نظریه براي آن استاطالعات این جدول گویاي 
عیف ها نقطه قوت و براي برخی دیگر ضبرخی از سنجه

در تدوین نظریه جدید بایستی به ضعف بنابراینباشند. می
ها توجه داشت و از هر نظریه بجاي خود هاي نظریهو قوت

که نظریه آن استاستفاده کرد. جدول مذکور گویاي 
و از نظر "تأمین منافع جامعه"فایده باور در ییگرایامدپ
ز سایر کلی رساتر اطوربه"عملی و کاربردي بودن نظریه"

منافع افراد ینتأم"براي معیار ییگراحقها و نظریه نظریه
مؤثرترین تشخیص داده شده است. نظریه "صاحب حق

"و باورهاي فرهنگیهاارزشرعایت "فضیلت گرایی نیز در 
"هایابیارزانسانیت محوري و دخالت عاطفه در "و سپس 

انسان مداريیتمسئول. لکن نظریه رسدیمبه نظرتريقو

سنجه یا ویژگی برتر تشخیص 20مورد از 13در بیش از 
داشتن نگرش به حفظ و "داده شد و بیشترین قوت آن در 

با يمهرورز"، "زیست و پایداري آنیطمحست از حرا
توجه داشتن "و"زیستیطمح، نگرش به توسعه "طبیعت

.باشدیم"به همه موجودات
ر چهار نظریه با هاي هبررسی هماهنگی درونی بین سنجه

مورد بررسی قرار گرفت. نتایج در کرونباخآماره آلفاي 
هاي هر چهار که بین سنجهآن استبیانگر 3جدول 

ها داراي روایی نظریه انسجام نسبتاً خوبی برقرار و مقیاس
به عبارت دیگر بین ؛ باشنددرصد می93تا 79بین 
هماهنگی مداري انسان وفاق و یتمسئولنظریه يهامؤلفه

بنابرایندرصد). 93بسیار باالیی وجود دارد (آلفاي معادل 
هاي مربوطه از روایی باال ها و سنجهمقیاس ارزیابی نظریه

باشد. از سوي دیگر میانگین و قابل اعتمادي برخوردار می
که آن استییدکنندهتأهایهنظرامتیازات براي هر یک از 

، با 70نگین نزدیک به نظریه مسئولیت مداري انسان با میا
توجه قرار گرفته و در صدردرصد کل امتیازات 35کسب 

-و حق پس از آن نظریه فضیلت گرایی، فایده باوري
تکلیف گرایی به ترتیب قراردارند.

ها اشاره دارند که ارزیابان توانمندي و این میانگین
را تا حدي تأیید یهچهار نظرکاربردي بودن هریک از 

نظریه در 4هاي هر بایستی از توانمنديبنابراینو اند کرده
ترویج ابعاد اخالق کشاورزي در جامعه استفاده نمود. 
نظریه مسئولیت مداري انسان با فاصله نسبتاً زیاد باالترین 

درصد کل 35اختصاص داده است. (با به خودامتیاز را 
ها برتر داري از سایر نظریهمعنیطوربهامتیازات) و 

). آزمون F=20/33, p=0/0001یص داده شده است (تشخ
یامدپکه بین نظریه دهدیمآماري تعقیبی شفه نشان 

وجود ندارد، داريیمعنتکلیف گرایی تفاوت - با حقییگرا
از دو داريیمعنولی نظریه فضیلت گرایی با اختالف 
نظریه ؛ وباشدیمنظریه فوق از امتیاز باالتري برخوردار 

داریمعنطوربهري انسان از هر سه نظریه مدایتمسئول
دیگر به عبارتامتیاز باالتر را کسب کرده است؛ 

در هایهنظراین نظریه را توانمندتر از سایر هایآزمودن
اخالقی بخش کشاورزي و حل و فصل يهاچالشقضاوت 

مناقشات و تبیین اخالقی بودن رفتارها نسبت به 
.انددادهکشاورزي تشخیص 
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اخالقیهايیهنظرآمار توصیفی و فهرست اولیه معیارهاي ارزیابی-1دول ج
مرتبهانحراف معیارمیانگین*اخالقیهايیهنظريهاسنجه

90/222/132منافع فرد صاحب حقینتأم
45/368/012منافع جامعهینتأم

27/300/119نشودیرضرر غقاعده الضرر؛ نفع فرد موجب 
60/351/08و پایداري آنزیستیطمحاز نگرش حراست 

50/370/011نگرش به سازندگی و توسعه
44/352/013نگرش به پویایی و رشد و کمال

00/394/027دقیق بودن
90/156/040کوتاه و موجز بودن

40/269/037توسط دانشجویان)یژهوبهقابلیت درك (
63/367/06نظریهيهامؤلفهعدم تناقض و تضاد بین 

81/340/01هماهنگی بین اجزاء نظریه (حتی هدف و وسیله)
54/229/136برخورداري از منبع و مأخذ معتبر

36/392/018توجه به حقوق همه افراد
09/313/125شعوريذتوجه به حقوق موجودات 

63/392/07توجه به همه موجودات
09/383/022دغدغه تأمین غذاي مردم

36/380/017دغدغه نسبت به عرضه محصوالت سالم کشاورزي
10/399/021الزم)يهامؤلفهجامعیت (شامل بودن 

09/304/124مانعیت (تصریح چیزهایی که نباید)
30/282/039)مندبهرهبه عهده(هزینه يمندقاعده

72/346/02یکسانی براي همه–عدالت محوري 
20/363/020فه گرایی و انسانیت محوريعاط

81/275/033موضع نسبت به انسجام جامعه
90/299/029اجتماعیيهامشارکتکنندهیتتقو

70/348/05حکیمانه و منطقی بودن
72/346/03سنجشقابليهامؤلفهداراي –کاربردي بودن 

36/350/014و باورهاي فرهنگیهاارزشرعایت 
36/350/015مهرورزي با طبیعت

90/204/131قابلیت گفتمان و بحث
36/367/016قاطعیت و تصریح (شفاف بودن)

00/377/026استثناءهاو رعایت یريپذانعطاف
72/346/04نگريیندهآو ییگراآخرت

54/382/010مبتنی بر فطرت
54/368/09وجدان گرایی

90/294/028یشمولجهان
09/394/023انسانییارو اختتوجه به آزادي 

80/278/035هاچالشعدم جزمیت در برخورد با 
90/204/130تعادل عقل و احساسات

36/292/038داراي ساختار و اصول ثابت
(Objectivity) 81/207/134عینی بودن

محاسبه شده است.1-5از دامنه هایانگینم* 



1395/ 1/ شماره 12علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

159

اخـالق  هـاي یـه نظراز فهرست نهایی معیارهاي مـرتبط بـا   هایآزمودنمیانگین و انحراف معیار ارزیابی -2ول جد
محیطییستز

ــنجه ــاس ــهنظريه ــايی ــالق ه اخ
کشاورزي

(فایـده  یـی گرایامـد پنظریه 
باوري)

تکلیــف -نظریــه حــق 
گرایی

نظریه مسئولیت مـداري  نظریه فضیلت گرایی
انسان

ــراف میانگینمعیارانحراف میانگین* انحــ
معیار

ــراف میانگین انحــ
معیار

ــراف میانگین انحـــ
معیار

43/2منافع فرد صاحب حقینتأم b43/160/3 a61/180/1 b88/023/2 b35/1
10/4منافع جامعهینتأم a98/177/1 b93/067/1 b09/147/2 c45/1

، نفع فرد موجب ضـرر  ال ضررقاعده 
غیر نشود

30/274/150/259/147/238/177/254/1

و زیسـت یطمحـ نگرش حراسـت از  
پایداري آن

77/1 b22/157/1 b81/077/1 b81/090/4 a39/1

نگــرش بــه ســازندگی و توســعه    
زیستیطمح

57/1 c81/077/1 bc85/020/2 b99/047/4 a30/1

نگرش بـه پویـایی و رشـد و کمـال     
انسانی

40/1 c10/130/1 c83/097/2 b65/113/4 a90/1

57/1شعوريذتوجه به حقوق موجودات  c10/150/2 b77/010/2 bc18/183/3 a62/1
53/1توجه به همه موجودات b52/180/1 b21/130/2 b39/133/4 a70/1

دغدغـه تـأمین محصـوالت سـالم و     
کافی کشاورزي

10/3 a97/173/1 b08/177/1 b89/040/3 a83/1

30/272/157/230/123/210/190/244/1براي همهیکسانی–عدالت محوري
انسانیت محوري و دخالـت عاطفـه   

هایابیارزدر 
63/1 b40/173/1 b04/103/3 a24/160/3 a73/1

يهـــامشـــارکتتقویـــت کننـــده 
اجتماعی

3/2 ac48/180/1 bc96/097/2 a32/197/2 a69/1

97/1حکیمانه و منطقی بودن b18/187/1 b22/183/2 a41/137/3 a47/1
ــودن   ــاربردي ب ــی و ک داراي –عمل

قابل سنجشيهامؤلفه
07/379/137/237/140/235/110/224/1

30/1و باورهاي فرهنگیهاارزشرعایت  b95/037/1 b71/020/4 a66/113/3 a87/1
50/1مهرورزي با طبیعت b38/173/1 b01/117/2 b14/160/4 a69/1

10/2نگريیندهآو ییگراآخرت bc53/147/1 c86/043/2 b56/14a70/1
47/1مبتنی بر فطرت b38/150/1 b86/003/3 a54/14a76/1
2bc50/183/1انسانییارو اختتوجه به آزادي  c02/183/2 ab36/133/3 a68/1

انعطاف و عدم جزمیـت در برخـورد   
هاچالشبا 

13/2 c47/143/1 b97/007/3 a04/133/3 a62/1

.استداریمعننبود تفاوت یبه معنو حروف التین مشابه محاسبه شده1-5از دامنه هایانگینم* 
میانگین، انحراف معیار و ضریب آلفاي کرونباخ)(هایهنظرمقایسه آماري - 3جدول 

جمع میانگین امتیازات هر درصد)(یازامتسهم از کل نظریه اخالقی
نظریه

اف انحر
معیار

هاسازگاري درونی بین سنجه
(آلفاي کرونباخ)

ــه  ــدپنظری ــیگرایام ــده (ی فای
77/20a53/4190/1382/0باوري)

11/19a22/3878/1186/0ییگراحقنظریه 
14/25b28/5043/1179/0نظریه فضیلت گرایی

98/34c87/6978/2093/0نظریه مسئولیت مداري انسان
0001/0Pvalue= ،33/20F=
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هاو پیشنهادگیريیجهنت
توسعه کشاورزي کشور و حفظ و بهبود منابع طبیعی با 

. براي پاسخگویی استمواجه یروزافزونپیچیده و يهاچالش
فنی، اقتصادي، يراهبردهانظرانصاحبهاچالشبه این 

یکی از، ولیانددادهانگیزشی و حتی حاکمیتی متنوعی ارائه 
راهبردي که مبتنی بر اصول توانیمها را بردمؤثرترین راه

ايیهنظراین مطالعه تالش کرد که .ذکر کرداخالقی باشد 
يهاقضاوتایرانی براي –بومی و مبتنی بر فرهنگ اسالمی 

و اقداماتی که در بخش کشاورزي و اخالقی نسبت به رفتارها 
ارائه دهد.گرددیممنابع طبیعی معمول 

نشان داد )Archival Study(و اسناديياکتابخانهيهمطالع
در آنچهلکن اندمطرحاخالقی متعددي هايیهنظرکه 

) معرفی شده و جنبه کاربردي در زیستیطمحکشاورزي (و 
ییگراپیدا کرده است سه نظریه پیامد المللیینبمجامع 

است. ییگراو فضیلت ییگراتکلیف- (فایده باوري)، حق
ئولیت انسان نسبت به سایر موجودات پیرامون رسالت و مس

داخلی و چه در هايیتشخصچه در منابع مذهبی و نظرات 
بنابراینمنابع خارجی مطالب و مباحثی ارزنده وجود دارد. 

الگوهاي بر اساسضرورت داشت این نقطه نظرات جمع و 
تنظیم و در قالبی که از سوئی براي کاربران پردازيیهنظر

مناسب پژوهاندانشو از سوي دیگر براي قابلیت درك و اجرا
یتمسئولنظریه ینبنابراو تحلیل باشد تدوین گردد.هحثابم

ایرانی به سه –اسالمی يهاآموزهاز برگرفتهمداري انسان 
گرفت.قراریبررسموردنظریه مذکور اضافه و 

از يبرداربهرهنتایج تحقیق نشان داد که در انتخاب و 
در بخش کشاورزي عوامل و یژهوبهی اخالقهايیهنظر

مورد را 40بسیاري دخالت دارند که این پژوهش يهامؤلفه
نظریه رایج در مباحث 3استخراج و معرفی کرد. براي مقایسه 

یشناسروشکشاورزي با نظریه پیشنهادي از يهاچالشو 
Delphi(ت تطبیقی استفاده و با فن دلفیتحقیقا

Technique(و سپس تجزیه و يآورجمعی ماطالعات ک
، ییگراکه سه نظریه پیامد آن استتحلیل شد. نتایج گویاي 

در یک یا دو هرکدامییگراو فضیلت ییگراتکلیف- حق
و براي سه تا پنج مؤلفه متوسط و در بقیه موارد مؤلفه قوي

13. لکن نظریه مسئولیت مداري انسان در باشندیمضعیف 
و براي متوسط به باال شناخته شدمؤلفه 6و در مؤلفه قوي
عملی و کاربردي بودن) نسبتاً ضعیف بود. مؤلفه(یک مورد

بایستی اقداماتی صورت در تبیین و معرفی این نظریهبنابراین
گیرد که بتوان از این نظریه عمالً در حل مناقشات و مسائل 

کشاورزي استفاده کرد. براي مثال: اگر نظر کارشناس 
صین تغذیه و ...) بر آن باشد که مصرف موضوعی (متخص

بیشتر شودیمسموم دفع آفات گیاهی از حدي که تعیین 
در مصرف بنابراینو اندازدیمبه خطرشود سالمت جامعه را 

سم محدودیت قائل شوند این امر بر رویکرد مصرف سم، 
افزایش تولید و تأمین غذاي مردم مرجح است و منظوربه

حدي اخالقاً مجاز است که سالمت میزان مصرف سم تا 
نیفتد.به خطرجامعه 

محورانساناخالقی هايیهنظرد و بنابراین اگر رویکر
)Anthropocentric( که انسان را اشرف مخلوقات و صاحب

داندیممنفعت خود را بهحق دانسته و او اختیار دارد هر چه 
رزي گیاهان و حیوانات کشاوازجملهنسبت به سایر موجودات 

، نظریه اخالقی مسئولیت گیردیماعمال کند مورد نقد قرار 
را نداشته بلکه موجب هایهنظرآن يهاضعفمداري انسان 

حفظ و تکریم سایر موجودات شده و انسان را مسئول بهبود، 
توسعه، پیشرفت و ارتقاء همه موجودات دانسته و عمران و 

. این نظریه کندیمبهینه را ترویج يمندبهرهآبادانی مفرح و 
هم مسئوالنه نسبت به حال و آینده انسان و سایر موجودات 

، هم حقوق همگان (حتی در دعاوي و تضاد گیردیمموضع 
رعایت يبه نحودر بخش کشاورزي) را هاگروهبین افراد و 

که به کسی یا موجودي در مسیر عمران و کندیم
ظلمی نشود.يبرداربهره

قی مسئولیت محوري انسان در بخش نظریه اخالبنابراین
و جامع، کاربرديايیهنظر،کشاورزي و منابع طبیعی

از آن یريگبهرهمذهبی ما است و –هماهنگ با مبانی بومی 
موارد استفاده از این نظریه را ازجمله.گرددیمتوصیه 

زیر اشاره داشت:هايینهزمبه توانیم
هاي کشاورزان و و ارزیابی رفتارهاچالشدر تحلیل - 

براي هایییهتوصارائه،کارشناسان و بر اساس نتایج حاصله
ارتقاي سطح رفتار اخالقی آنان

محیطییستزدر تدریس دروس اخالق کشاورزي و اخالق - 
هايیهنظرو یا مباحث مربوطه که الزم است مبانی نظري و 

ینترمناسباخالقی به بحث گذاشته شود تا دانشجو بتواند 
اتخاذ نماید.هاقضاوتضع را در مو
میدانی براي هايیبررسپژوهشی و هايیتفعالدر - 

و عوامل رفتارهاي هایشهرتشخیص مشکالت اخالقی و 
و مآالً عرضه در بخش کشاورزي و منابع طبیعییراخالقیغ

با فرهنگ هماهنگراهبردهاي سازنده و مؤثر مبتنی بر علم و 
بومی.
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Abstract
Preserving and developing agriculture and natural resources depend on a number of factors, including
agricultural and environmental ethics. In evaluating ethical behavior, programs, and initiatives in the agricultural
sector, various theories have been proposed of them the following three theories for their ability to communicate
and applicability among users have been the most recognized: Utilitarianism, Virtue theory, and the theory of
Right task-oriented. According to Islamic teachings and ethical recommendations towards natural resources and
agriculture a need for developing a definition of a culturally based theory, was felt and in this regard, this study
was designed. The Islamic scholars and thinkers’ viewpoints as well as scientific resources and ideas were
reviewed, and based on the findings an ethical theory: “Human Liability towards Agriculture" was defined. The
research methodologies were: comparative studies, archival research, and the Delphi technique. The participants
in the three-round Delphi implementation were theologists and ethics experts as well as some agriculture faculty
members familiar with the concepts of environmental ethics and moral principles. The results set up a list of 40
criteria to assess the environmental moral theories mentioned. The study also showed that each of the
aforementioned theories of special abilities, but in other aspects of weak or no opinion, but the theory of “human
liability” in most measures, enjoys a high rating. Statistical comparison between the four orbital theories shows
that Human Liability Theory is the most significantly powerful to assess ethical behaviors toward agriculture and
the environment. Based on the findings, it is recommended that the orbital theory of human liability to be used in
the preparation of cultural attachment projects for agricultural development and environmental programs, and by
experts and planners in the development of moral and judicial courts.

Keywords: Agricultural and Environmental Ethical Theories, Utilitarianism, Virtue, and Right-Task Oriented,
Anthropocentric, Human Liabilities
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