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 مقدمه
 به طولانی و تدریجی فرایند یک در که جهان شدن کوچک

 در بشر هايتوانایی افزایش از تابعی همواره پیوست، وقوع
 اولین با فرایند، این است. طبیعت بوده بر غلبه و تسخیر

 هاياجتماع و مختلف هاياقلیم در پراکنده بشر هايگام

 زیستطمحی طبیعی هايمقاومت بر غلبه مسیر در هم از دور

 یک هرگام، با و شده آغاز اجتماعی حیات هايدشواري و

است  کرده کمک جهان ساختنِ ترکوچک به مرحله

زیست یک کشور برآیندي (. وضعیت محیط0831)کاستنر،

هاي ها، بنگاهاز تاثیرگذاري تصمیمات و تعاملات دولت
هاي محیطی، تودههاي مردم نهاد زیستسازماناقتصادي، 

ضع وباشد. واقعیت این است که مردم و مجامع علمی می

زیست در ایران و کشورهاي در حال توسعه بحرانی و محیط

 با روند فزاینده تخریب و الودگی مواجه است و در طی 
ا،  ههاي گذشته، تصمیمات اقتصادي و سیاسی این گروهدهه

محیطی نبوده است. روند حاکم معطوف به مدیریت زیست

ندي ببر اقتصاد سیاسی ایران سبب شده است که در رتبه
شاخص  27محیطی مجمع جهانی اقتصاد با مطالعه زیست

انجام  7112از سوي دانشگاه کلمبیا و ییل که در سال  

 087کشور مورد مطالعه رتبه  041پذیرفت، ایران در میان 

را کسب نمود و در کنار کره  87امتیاز، نمره  011و از  
  (.0831بندي قرار گیرد )غلامپور، ترین ردهشمالی در پایین

، 7121میلیارد نفر تا سال  9با افزایش جمعیت انسان به 

نیاز به غذا، آب پاکیزه، سوخت و فضا افزایش یافته و با 
زیست تغییرات اقتصادي و اجتماعی، تغییرات در محیط

سال، جمعیت جهان  82که هر ادامه خواهد یافت؛ ضمن این

نیز  یشود و به همین نسبت، نیاز به منابع طبیعدو برابر می

تحقیقات  .(7101دوبرابر خواهد شد )جارین و همکاران، 
هاي گیاهی و دانشمندان حاکی از روند رو به انقراض گونه

جانوري در جهان است، همه ساله مقادیر انبوهی از مساحت 

ها، افزایش سطح شوند، فرسایش خاکها نابود میجنگل
 روند هاي شهري و صنعتی،ها، افزایش حجم فاضلاببیابان

اي هکارگیري سلاحهاي فسیلی، بهفزاینده مصرف سوخت

ها، مانورهاي نظامی و .... از جمله اتمی در جریان جنگ

را باشد که زمین و موجودات آنمحیطی میخطرات زیست

زیست از آن لحاظ جدي است کند. تخریب محیطتهدید می

 رهاي جدیدي که دکه انسان را قادر ساخته است با فناوري

اختیار دارد، سطح این تخریب را نسبت به دوران گذشته با 
عمق و وسعت بسیار بیشتري به انجام رساند. علاوه بر این، 

اهی، خوتغییر تفکر و فرهنگ انسان امروز در زمینه موفقیت

برابرطلبی و رشد دادن کیفیت زندگی و به حداکثر رساندن 
ین میان، سود، این چالش را دوچندان نموده است و در ا

سال اخیر  81اي در طی هاي توسعهایران در پی اجراي طرح

طوري که اي با بحران رو به روست بهسابقهبه نحو بی

برابر،  8برابر، تعداد دام در مراتع  7جمعیت آن بیش از 
برابر  2/7درصد، فرسایش خاک  88تخریب پوشش جنگلی 

نقل از به  0837برابر شده است ) گلکار،  7و مصرف آب 

(. در اقتصاد سیاسی 0894سلیمانپورعمران و یارمحمدیان، 
ود شوسیله سیاست تعیین میها، بهمشیزیست، خطمحیط

خواهند و مداران باید ببیند عموم مردم چه میو سیاست

سپس با آگاهی از فرایندهاي سیاسی اختصاص منابع است 

ادي صتوان برنامه مورد پذیرش سیاسی و کارایی اقتکه می
 زیستی،هاي گفتمان محیطیکی از شاخصهتنظیم نمود. 

ي بالاي جهانی شدن است. براي نمونه طرفداران درجه

 کنند تا فیلسوفانزیست در جوامع صنعتی سعی میمحیط
کرده و از این  "گیريوام"هاي جوامع غیرصنعتی را و کنش

اي هها و استاندارداي را براي توافقالمللیطریق مراکز بین

زیست و امروزه مسائل محیط .محیطی ایجاد کنندزیست

ي جهانی مطرح عنوان یک مسئلهپیامدهاي ناشی از آن به
ز نی وهاي محلی گیري تلاششده که همین امر موجب شکل

ارتباط المللی شده است. در علوم اجتماعی مباحثات بین

و زیستی جستجبا مسائل محیط باید  "جهانی شدن"مفهوم 
ولیتی جهانی وزیست مسد. چرا که محافظت از محیطشو

ترین مسائل آن است. است که گرم شدن هوا یکی از مهم

 فرا  "تفکر جهانی"زیست ما را به طرفداران محیط

زیستی دهی آن نیز، گفتمان محیطخوانند. در سازمانمی
توان هاي جهانی به خود گرفته است. از آن جمله مینسبت

، 0997به بزرگترین گردهمایی همایش زمین ریو در سال 

و صندوق  "صلح سبز"زیستی حیطم  NGOبزرگترین
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-که همگی در یک گفتمان زیست اشاره کرد جهانی طبیعت

هاي واقعی خود وارد محیطی براي ابراز حقوق و نگرانی

را  "جهانی"اي فرهنگی، نام اند. اگر بتوان بر پدیدهشده
تواند آن پدیده باشد. زیست میفاظت از محیطگذاشت، ح

تواند چارچوب مفیدي را براي درک مفهوم جهانی شدن می

عنوان یک زیست بههاي محافظت از محیطبرخی از ویژگی
  ي فرهنگی فراهم کند. پدیده

 شناسی پژوهش روش
 -ي توصهههیفی روش این تحقیق از نوع مروري و از گونهه

ههاي لازم برداري ابتهدا دادهتحلیلی اسهههت و بها ابزار فیش
ها پرداخته شهههود و سهههپس به تفسهههیر دادهگردآوري می

ههاي گردآوري شهههده ي بعهد، دادهشهههود. در مرحلهههمی

 ياسههاك،کلیه این شههوند. بربندي و خلاصههه میطبقه

 هايپژوهش و هامقاله ها،پایگاه اسههناد، مدارک، ها،کتاب

بررسههی موضههوع پژوهش  به که پژوهشههگر دسههترك در

 هههاآن از و گرفتههه قرار مطههالعههه مورد انههد،پهرداختههه

شهود و نهایتا  مورد سهازماندهی و تفسیر و می برداريفیش
 گیرد.تبیین قرار می

 محیطيزیست هایسیر نظریه

 گرایی، صههیانتحفاظت از عبارتند هارهیافت این ترینرایج
 زمین، اخلاق حیوانات، حقوق اجتماع، شههناسهیبوم گرایی،

 ایدار وپتوسعه نیکداري، اکوفمینیسم، ژرفانگر، شهناسیبوم

 پایداري.
 رفتههار نمود گراییصهههیههانههت و گراییحفههاظههت -الهف

 عیمنب عنوانبه را طبیعت که است گرامنبع محیطیزیست

 در. گیردمی نظر در هاانسهههان اسهههتفاده براي وسهههیع
 ایدب دلیل این به زیستمحیط مختلف اجزاء گرایی،حفاظت

 گرایی،صههیانت اما دارند، اقتصههادي ارزش که شههوند حفظ

 بر و کندمی رد را طبیعت صههرف اقتصههادي گذاريارزش

 یزیبای اي،گونه تنوع از اطمینان براي طبیعت از صههیانت
 تطبیع از انسان آینده یا حال استفاده و طبیعی، هاينظام

 . دارد تاکید

 مشکلات تمام که است باور این بر اجتماع شهناسیبوم -ب
 ونبد و شوندمی ناشی اجتماعی مشکلات از محیطی،زیست

 نیز شهههناختیبوم مشههکلات ها،آن حل براي جدي عزم

 . شوند برطرف یا و شده درک روشنی به توانندنمی

 یا حیوانات به وظایف و حقوق حیوانهات، حقوق در -پ

 برخورداري را آن علت و یابدمی بسهط زیسههتی، سهلسههله
 اسههتدلال ظرفیت و خودآگاهی یا هوشههیاري از حیوانات

 معتقدند رهیافت این مدافعان برخی کهطوريبه دانندمی

 کمتر انسانی حقوق از وجه هیچ به حیوانات اخلاقی حقوق
 . نیست

 عضو یک به فاتح یک از انسهان نقش زمین، اخلاق در -ت

 رايب حرمت شدن قائل مستلزم که کندمی تغییر آن ساده

 کار. اسهت( زمین) اجتماع کل براي احترام و اعضهاء سهایر
 نحوي به اجتماعی مرزهاي محدوده گسترش زمین، اخلاق

 را زمین کلی، طوربه یا جانوران گیاهان، آب، خاک، تا است

 رفتاري نظر از چیزي زمین، رفتاري نظر از. گیرد بر در
 تیزیس اجتماع زیبایی و ثبات انسجام، به که است صحیح

 . کند کمک

 حفاظت براي موجود هايتلاش ژرفانگر، شناسیبوم در -ث

 و نگرسهطحی شههناسهیبوم جنبش دو به زیسهتمحیط از
 دنبالهب اول، جنبش است. تقسیم قابل ژرفانگر شناسیبوم

 یسلامت افزایش هدف یا منابع اتلاف و آلودگی علیه مبارزه

 رژرفانگ شناسیبوم. اسهت یافتهتوسهعه کشهورهاي ثروت و
 و اسههت مفیدتر نگرسههطحی شههناسههیبوم از که دارد ادعا

 یاخلاق وظیفه یک را ژرفانگر شناسیبوم سهمت به حرکت

 دارزشمن اما ابزار در ساده، ژرفانگر شناسیبوم شعار. داندمی

 فس ازن تکامل دنبالبه ژرفانگر شناسیبوم. نتایج، است در
 از را آن به رسههیدن و اسههت اشههیاء بقیه با وحدت طریق

 و هابومزیسههت ها،گونه افراد، سههایر یا فرد یگانگی طریق

 در نفس، تکامل است معتقد و داندمی ممکن اندازهاچشهم
 تنوع در یابیهویت تجربه معناي به خود، کمال نهایت

 .گیردمی قرار بیگانگی مقابل در که است

 را اسیشنبوم و فمینیسم بین پیوندهاي اکوفمینیسم،  -ج

 با انسان و زن با مرد روابط در را سلطه عمل و دارد نظر مد
 نوع دو هر که است معتقد و دهدمی قرار نقد مورد طبیعت

 و زن به مرد ستم رهیافت، این در. برود بین از باید سلطه

 باید و نبوده تفکیک قابل یکدیگر از طبیعت، به انسههان
 اخلاق نظهام هر و گیرنهد قرار بررسهههی مورد زمهانهم
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 طبیعت و زن بر متقابل و زمانهم سلطه که محیطیزیست

 الت،ح بدترین در و ناقص حالت بهترین در بگیرد، نادیده را

 . است نامناسب
 سههایر به نسههبت انسههان پیشههکاري بر نیکداري، در -چ

شهود )نصهر، می تاکید هاآن از حفاظت و خداوند مخلوقات

 زمین صهههاحب ما که دارد تاکید رهیافت این (.0823
 ستا نبوده مطلق گاههیچ زمین، بر انسان سلطه و نیستیم

 ما. اسهت شهده واگذار انسهان به مخلوقات از مراقبت بلکه،

 ات،مخلوق با است شده خواسته ما از و هستیم پیشکار فقط

 و مقدك طوربه اسهههت خواسهههته خداوند که طورهمان
 م،کنی چنین نتوانیم که هنگامی و کنیم رفتار خرمندانه

 .بیندمی زیان زمین

 عنوانبه پایدارتوسعه و پایداري مفاهیم معمولا  چه اگر  -ح
 اما این  شهههوندنمی گرفته نظر در اخلاقی هايرهیهافهت

 پایداري. شهوند تشهریح اخلاق حسهب بر توانندمی مفاهیم

 اهداف آمیختن براي المللیبین ايرشهههته بین هايتلاش

 یردبرگ در را چیزي باید که است محیطیزیست و اقتصادي
 ایدارپتوسعه. شودمی نسلی نامیده بین( عدالت) انصاف که

 ،منابع از برداريبهره آن، در که اسههت تغییري فرایند نیز

 بالقوه فناورانه توسعه سهوگیري و هاگذاريسهرمایه هدایت
 و نیازها کردن برآورده براي آینده نسههل و فعلی نسههل

 رمحو انسان پایدار،توسعه. کنندمی عمل انسانی، هايآرمان

 پایدارتوسعه از مدرن درک از توانمی را موضوع این. اسهت

 قدمعت و دارد طبیعت به ابزاري دیدگاهی که گرفت نتیجه
 لیلد. است طبیعت و انسان بین شناسیهسهتی جدایی به

 و توسعه هدف عنوانبه انسان بر پایدارتوسهعه تاکید دگر،

 هايانانس منافع تامین دلیلبه محیطیزیست ابعاد به توجه
 يترگسترده طوربه پایداري، اما. است آینده نسهل و فعلی

 تا رود،می پایدارتوسعه محوريانسان هايریشهه ماوراي به

 شههودمی نزدیک محور، بومزیسهت نظریه یک به که حدي

نیست )عابدي و همکاران،  نیکداري اخلاق به شباهتبی که
0831.) 

این رویکردهها را بهه ترتیهب در قهالب طیفی از  0جهدول 

حوري و محیط محوري و دیههدگهاه معنوي بههه انسهههان م

 دهد.دیدگاهی مادي نشان می

 زیستمحیطپردازان سیر تاریخي نظریه

  زیستهای نوگرایي محیطالف( نظریه

بیشهههتر ابتههدایی  را جهامعهه طبیعی: توماا  هاا   -1

دانسهت بدین معنا که زندگی بشهر تنها زمانی وضعیت می

اي نهامتمدن و واپسهههمانده از طبیعی دارد کهه در مرحلهه
 تکامل اجتماعی است.

رویکرد ابزاري مدعی مالکیت خصهوصی و : جان لاک  -2

گذاري برخورد و ارزش ه منطقا زیسهههت اسهههت کبه محیط

بر این  توجیه کرده اسههت.ابزاري با محیط تهی از آدمی را 

اسهاك محیط تهی از آدمی که دسهت بشههر به آن نخورده 

 .ارزش استباشد، بی
وي با هم پردازي اجتماعی نظریهه: ژان ژاک روسااو -8

بینانه به هاي خود متفاوت بود و رویکردي خوشعصهههري
و محیط طبیعی  نظر وياز طبیعت انسههانی داشههته اسههت 

در برابر آثار زیانبار  کمال،اصههالت و  نماینده معصههومیت،

 شهرنشینی و پیچیدگی زندگی متمدن دانست.

ارهپردازی اجتماعي پیشرو و واپسریهنظ -ب  نگر در 

 زیست محیط

 افزایش جمعیت،نشهههان داد  نظریهه مهالتوك 09در قرن 

عد به صهورت تصهاعد هندسهی و افزایش منابع غذایی تصا

و زیسهههت و جمعیت خطري براي محیط حسهههابی اسهههت
 گردد. خودش محسوب می

 زیست طبیعينظریه اجتماعي و تکامل محیط -پ

پیوند مهم بعدي در  اسپنسر،اصول بسهط با چارلز داروین 

تاریخ رابطه میان محیط تهی از آدمی و نظریه اجتماعی را 

دو جنبه از نظریه تکامل داروین شههایان  دهد.تشههکیل می

 ذکر است:
ه این نظریه داستان انجیل کطوريهتاریخ تکامل انسان ب-0

را رد نموده و ها به اراده خدا درباره خلقت زمین و انسهههان

 .نمایدرا کمرنگ می جهان انسان و غیر انسانمرز بین 
 کنند.هاي خود تطابق پیدا میموجودات زنده با محیط -7
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 محیطيهای زیسترویکردها و دیدگاه -1جدول 

 هاویژگي محیطيرویکردهای زیست

 گردد.پیشکاري و مسئولیت انسان نسبت به سایر مخلوقات خداوند و حفاظت از آن تاکید می رب خدامحوری

  .کندباشد بحث میراي ارزش مستقل از منافع انسان میانفسه دطبیعتی که فی از ارزش ناخلاق زمی

 کند.شناسی و عاطفی، تاکید و دوگانه بودن انسان و طبیعت را رد میها و دانش بومبر تغییر ارزش شناسي ژرفانگر وم

 نماید.هاي اخلاقی درونی استفاده میزیست از انگیزهطبیعت را با زن تداعی و براي اصلاح محیط اکوفمینیسم

 پست مدرنی م
کدام برتر از دیگري نیست بر خلاف عصر متفاوت است و فهم و تعریف هیچفهم هر کس از طبیعت با دیگري 

 گردد. عنوان تمدن تلقی میزیست بهمدرن، امروزه توانایی انسان در حفاظت از محیط

 شناسي اجتماعي وم
قش نزیست از دیدگاه اجتماعی و داند و به تخریب محیطمحیطی را ناشی از مشکلات اجتماعی میمسائل زیست

 نگرد.دوگانه نیروهاي فرهنگی و سیاسی جامعه مدرن می

 یابد.ها بسط میدر این دیدگاه حقوق و وظایف نسبت به حیوانات به سلسله زیستی آن حقوق حیوانات

 گایا
ي موجودات در وحدت با آن هستند و براي شناخت آن رهیافتی کند که همهاي تلقی میزمین را موجود زنده

 گرایانه دارد که براي سایر اجزا موجود در طبیعت حرمت و منزلت قائل است. کل

 نماید. هاي طبیعت و منافع انسانی تعادل برقرار میبین ارزش وحدت زیستي

 داند.ترین عامل تشکیل دهنده جامعه، تاریخ و رفتارهاي انسان میجغرافیا را اصیل گرایيجغرافیایي

 نماید. طبیعت هر یک روح محافظ خود را دارد که آنان را از گزند حفظ میعناصر  گرایياسطوره

 نظر از نتایج و پیامدهاي آن توجه دارد. عنوان یک وظیفه و صرفبه حفاظت از طبیعت به گرایيوظیفه

 گرایيصیانت
انه شهود زیباشناس حفظ طبیعت براي استفاده حال یا آینده انسان از طبیعت در اموري مانند پژوهش علمی و یا

 باشد و تنها انسان ارزش ذاتی دارد و براي امور دیگر ارزش ابزاري دارند. می

نهضت سیاسي سب  تیره و 

 سب  روشن

سبز تیره، طرفدار ارزش ذاتی طبیعت و تغییرات عمیق در نوع رویکرد انسان به طبیعتند اما سبزهاي روشن 

 گذاري و داوري گردند. ها، باید ارزشبودن آن محیطی فارغ از چگونهمعتقدند مسائل زیست

 کند.ها حفظ میافزوده اقتصادي آنمنابع طبیعی را با هدف تبدیل بیشترین سود و ارزش اصالت سود

 پایدارتوسعه
و  شناسانه بین انسانمحیطی است و به جدایی هستیاي از آمیختن اهداف اقتصادي و زیستتلاشی بین رشته

 (.0831وهمکاران،  داند )عابدي سروستانیو انسان را هدف توسعه می طبیعت معتقد

 پیشرفت تمدن از طریق مبارزه، کنترل و ایجاد تغییرات هدفمند در طبیعت اجتناب ناپذیر است.  اسطوره پیشرفت

 فن محوری
به طبیعت  زدنکند. این دیدگاه آسیب محیطی، شکل کنونی جامعه بر مشکلات غلبه میبا مدیریت صحیح زیست

 کند. را با این دلیل که درآینده انسان براي آن راه حلی خواهد اندیشید، توجیه می

 گیري از آن است. معتقد به نامحدود بودن منابع طبیعی و بهره حد و مرزگستردگي  ي

 (0894منبع: سلیمان پورعمران و یارمحمدیان ) 

 

 زیستو محیط یسمنظریه اجتماعي مارکس -ت

کهارل مارکس و فریدریش انگلس و نظریه سهههیاسهههی و 

هاي ها، یکی دیگر از نظریهاجتمهاعی مارکسهههیسهههتی آن

میلهادي اسهههت که در آن محیط  09اجتمهاعی مهم قرن 
 کشی از طبیعتدر نظام کمونیستی بهره نقشی خاص دارد.

یی  و اسهتو تولید ثروت، کالاها و خدمات مولد  بسیار کارا

  خواهد داشت.

 

پردازی اجتماعي لیبرالیساام و نخسااتین نظریه -ث

 سب 

هایی پیشههاهنگ طرح بسههیاري از موضههوع ،جان اسهتوارت
 وي ها اطلاق شد.شناختی بداناسهت که بعدها سبز یا بوم

در مقابل این دیدگاه مشهترک و مسههلط توسههعه صههنعتی 

دفاع از گسههترش هاي او در مورد دیدگاه ایسههتادگی کرد.

او را در رده یکی  توجهه اخلاقی به حیوانات غیر از آدمیزاد،
 دهد.پردازان اجتماعی سبز قرار میاز نخستین نظریه



 محیطی: سیری تاریخی به مکاتب و ...جهانی شدن، سیاست و سواد زیست                        و همکاران    سلیمان پورعمران

 

43 
 

 سرشت آدمي و ستی   ا طبیعت فروید، -ج

زیسهههت هم طبیعهت بیرونی یعنی محیط در این مکتهب،
طبیعی و هم طبیعههت درونی یعنی سهههرشههههت آدمی 

ظریه فروید مربوط به اینست که بخش اصلی نمدنظرست. 

چگونهه تمهدن و پیشهههرفهت و ترقی اجتماعی نه فقط به 
بلکه به مهار کردن  کشهههی از طبیعت بسهههتگی دارد،بهره

بسته برخی جنبه هاي بالقوه مخرب سهرشهت درونی نیز وا

 .است

 یورگن ها رما  و مسئله طبیعت در نوگرایي -چ

ابزاري  ،زیسهههت طبیعیبا محیط برآن اسهههت که رابطه ما

که  اسههت کشههیبهره مبتنی برسهابگرانه و فنی ، حتولیدي
 باشد.نوع بشر میخصلت ویژه 

 زیستجهاني شدن و محیط آنتوني گیدن ،نظریه -ح

آنتونی گیهدنز مهاننهد هابرماك در آثار خود به نوگرایی و 

گرچه بر خلاف او به موضهههوع  نتایج آن پرداخته اسهههت.

نظریه اجتماعی خود  محیطی و جایگاه طبیعت درزیسههت

در نظریه جهانی شههدن  توجه بیشهتري نشهان داده اسهت.
گیهدنز، آثهاري از پیهامهدهاي اقتصهههادي و مالی گرفته تا 

 ترینیکی از ملموك گیرد.پیهامدهاي فرهنگی را در بر می

ه  استبومی جهانی مسهائل زیسهت ،تجربه جهانی شهدن ب
 لودگی و گرم شهههدن زمین وآویژه مشهههکلهات مربوط به 

تغییرات آب و هوایی کهه از مرز ملی فراتر رفتهه و اثرات 

بومی جهانی رو گسترش مشکلات زیستاز این جهانی دارد
گسهههترش  عنوان یکی از پیهامهدهاي جهانی شهههدن،بهه

ایجاد بازار  داري صههنعتی به سههراسههر کره زمین،سههرمایه

بدین معنا که  جهانی و توسههعه ارتباطات گوناگون اسههت،

پیوندهاي سههیاسههی و فرهنگی جامعه هاي دور از نهادها و 
نژاد )محرم آوردگستر گرد میهم در یک نظام جهانی جهان

 (.0839و تهرانی، 

 صورت خلاصه ارایه نموده است.ها را بهاین نظریه 7جدول 

 محیطيآگاهي و سواد زیست

هرچند آثار مخرب سههیاسههت و صههنعتی شههدن بر پیکره 

ناپذیري گذاشهته است اما در زیسهت لطمات جبرانمحیط

                                                                 
1
 Hungerford 

2
 Hawthorne 

محیطی را وارد نمود؛ عاملی این معادله باید سههواد زیسههت

که کمتر در این فرایند به آن توجه شههده اسههت. این امر 

ویژه با بیداري و دخالت آگاهانه شههههروندان کشهههورها به
بدین  0921تواند تاثیرات عمیقی داشهته باشد. از دهه می

محیطی ه رفتارهاي زیستسهو درک از عواملی که پشهتوان

برهسهتند بسیار رشد کرده است. گرچه اطلاعات می  تواند 
ها معمولا  پیش درآمد رفتار هها اثر بگهذارد و نگرشنگرش

رد و پذیمطلوب هستند اما از عوامل بسیار دیگري تاثیر می

توان آن را توضیح داد. ارائه اطلاعات هاي متعددي میاز راه

محیطی ههاي زیسهههتانتخهاب در مورد محیط زیسهههت و
زیسهههت همچنان نقش مهمی در آموزش حفاظت از محیط

آفرین در ایجهاد رفتههار خواههد داشههههت امهها تنههها نقش

 .(0931و دیگران،  0محیطی نیسهههت )هانگرفوردزیسهههت
زیسهت یک فرایند است که براي آموزش حفاظت از محیط

پذیر نسهههبت به حفظ ایجهاد یهک جمعیهت مسهههوولیهت

اي از اجزاي کند و شههامل مجموعهاش میزیسههت تلمحیط

تواند شامل این مجموعه می .باشدگسسته )اما مرتبط( می
هها و بهاورها، آموزش و اطلهاعهات، آگهاهی، نگرانی، نگرش

پذیرانه دانش و مهارت سهههواد و رفتار مسهههئولیت پرورش،

(.  0999 و آلبستر، 7زیست باشد )هاثورننسهبت به محیط
 زیست عبارتند از:حفاظت از محیط عوامل ایجاد رفتار

محیطی اطلاعات زیسهتمحیطي: الف( اطلاعات زیسات

منزله نخسههتین گام در جهت مشههارکت شهههروندان در به

محیطی به رسهمیت شهناخته شهده است. مسهائل زیسهت

دهد که اولین گام در فرایند همچنین تحقیقات نشههان می

ت از زیسههت دسههتیابی به اطلاعاآموزش حفاظت از محیط
محیطی در دستیابی به اطلاعات زیست .هاستطریق رسانه

تواند به متغییرهاي یک شهههروند امري مهم اسههت که می

دیگري مانند سهطح تحصیلات و یا طبقه اجتماعی مرتبط 
دسهههت آوردن اطلهاعههات (. بهه0920 ،8بهاشهههد )بهایلی

محیطی نه تنها یک نقطه شهروع است بلکه بخشی زیسهت

 فرایند آموزش است.ناپذیر از جدایی

3 Bailey 
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 زیستپردازان مکاتب مختلف در ارتباط  ا محیطنظریه -2جدول 

 مختصات  مکتب هانظریه

 نوگرایي های نظریه

های زیست و نظریهمحیط

 اجتماعي

 .و واپسمانده از تکامل اجتماعی است اي نامتمدنزندگی بشر تنها زمانی وضعیت طبیعی دارد که در مرحله: توماك هابز

محیط تهی از آدمی که . هایی از محیطبخش برمدعی مالکیت خصوصی گذاري ابزاري براي محیط و جان لاک: ارزش

 .ارزش استدست بشر به آن نخورده باشد، بی

در برابر آثار زیانبار  کمال،اصالت و  طبیعت و محیط طبیعی نماینده معصومیت،: تمدن هزینه دارد. ژان ژاک روسو

 شهرنشینی و پیچیدگی زندگی متمدن دانست.

پردازی اجتماعي ریهنظ

نگر در اره پیشرو و واپس

 زیستمحیط

و به هیچ وجه با چنین افزایشی تناسب کند ، طبیعت و تولید غذا را تهدید میمعتقد بود که افزایش جمعیت :مالتوك

ذا دولت ل افزاید.ها میدادن منابع بیشتر به فقرا فقط بر شمار آن کند.رفت را تهدید میاندازهاي پیشپیوسته چشم ندارد،

ن کنند کاري درآمدزا بیابند و به داشتها انگیزه پیدا میاگر کمک فقرا قطع شود آن کار شود.هنباید به یاري فقرا دست ب

 .شوندفرزند کمتر تشویق می

نظریه اجتماعي و تکامل 

 طبیعيزیست محیط

م بعدي پیوند مه دست هربرت اسپنسر،هنظریه تکامل از طریق گزینش چارلز داروین و بسط این اصول به تطور اجتماعی ب

هاي خود تطابق دهد. موجودات زنده با محیطدر تاریخ رابطه میان محیط تهی از آدمی و نظریه اجتماعی را تشکیل می

ند مااند باقی میها که بیش از همه با محیط خود هماهنگ شدهآن ن موجودات،در نتیجه جنگ براي بقا میا کنند.پیدا می

دولت  ها دخالتگذارند. طبق داروینیسم اجتماعی در مبارزه طبیعی براي بقا میان انسانجاي میهو نسل بیشتري از خود ب

 برد.بین می را ازدرنتیجه فرایند تطور اجتماعی که پیش شرط آن بقاي اصلح است زیرا  اندک است

اجتماعي نظریه 

و  ممارکسیس

 زیستمحیط

یعت انسان قادر است طب"را باید با شعار   هاکارل مارکس و فریدریش انگلس و نظریه سیاسی و اجتماعی مارکسیستی آن

ایان پداري بوده اما خواهان زیست طبیعی دانست که آغازگر سرمایهکشی از محیطتشدید بهرهمسبب  "را دگرگون سازد

اري داي برابرتر از شیوه سرمایهزیست به گونهکشی از محیطکشی انسان از انسان و توزیع دستاوردهاي بهرهیافتن بهره

کشی از طبیعت و تولید ثروت، کالاها و خدمات چنان کارساز و مولد خواهد بود که نیازهاي در نظام کمونیستی بهره. است

  ند.کمی هوردآمادي همه آدمیان را بر

لیبرالیسم و نخستین 

پردازی اجتماعي نظریه

 سب 

و اخلاق  شناختیسبز یا بوم زیست دارد که بعدها رویکرددر مورد محیط هاي بسیار اصیلجان استوارت میل دیدگاه

وافق تلیبرالیسم با سوسیالیسم در مورد رابطه میان جامعه و طبیعت و پیروي از پیشرفت مادي محیطی نامیده شد. زیست

 در مقابل این دیدگاه مشترک و مسلط توسعه صنعتی ایستادگی کرد.هاي وي نظریهاما  داشت،

سرشت یسم و فروید

 آدمي و ستی   ا طبیعت

ز طبیعت کشی ابخش اصلی نظریه فروید مربوط به اینست که چگونه تمدن و پیشرفت و ترقی اجتماعی نه فقط به بهره

 .هاي بالقوه مخرب سرشت درونی نیز وابسته استن برخی جنبهبلکه به مهار کرد بستگی دارد،

یورگن ها رما  و مسئله 

 طبیعت در نوگرایي

کشی است که مربوط با خصلت ویژه سرشت بهرهو زیست طبیعی رابطه ابزاري تنها رابطه ما با محیط دادهابرماك نشان 

 است.نوع آدمی 

 آنتوني گیدن ،نظریه 

جهاني شدن و 

 زیستمحیط

اقتصادي  پیامدهايو محیطی و جایگاه طبیعت در نظریه اجتماعی خود موضوع زیستو آنتونی گیدنز به نوگرایی و نتایج آن 

که از مرز ملی فراتر رفته و اثرات جهانی  پرداخته استبومی جهانی ستمسائل زی وو مالی گرفته تا پیامدهاي فرهنگی 

نعتی داري صگسترش سرمایه عنوان یکی از پیامدهاي جهانی شدن،جهانی بهبومی از این رو گسترش مشکلات زیست. دارد

 . ایجاد بازار جهانی و توسعه ارتباطات گوناگون است به سراسر کره زمین،

محیطی هاي زیستآگاهیمحیطي: ب( آگاهي زیست

ایش گرمداراي تعاریف مختلفی است. بیشتر مردم از معضل 

دانند ممکن است جهانی آگاهند اما چون عواقب آن را نمی

عنوان یک تهدید درک نکنند. این نوع آگاهی از آن را به

زمانی  کنددوستی اقتباك شده است که بیان مینظریه نوع
 محیطیکه یک فرد از پیامدهاي مضر یک وضعیت زیست

اري رفتآگاه باشد و خود را مسؤول این تغییر شرایط بداند 

ي ازیست خواهد داشت. این نوع آگاهی انگیزهبهتر با محیط

محیطی خواهد بود و باعث تقویت براي رفع مشکلات زیست
 .محیطی خواهد شدبروز اخلاق زیست

 هایی ها واکنشنگرشمحیطي: ج( نگرش زیست

گرایانه به اشیا یا رفتارها بر اساك باورها در مورد آن ارزش
ا ههستند. در روانشناسی اجتماعی، نگرش و رفتارهاء اشیا

 گیرند و هاي کلی و باورهاي اولیه نشات میاز ارزش
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ه ها بهاي فوري رفتار هستند. نگرشبینی کنندهپیش

ها و باورهاي ما در مورد سازي ارزشبندي و یکپارچهجمع

(. 0991کنند )میلر و لوینموضوعی خاص کمک می
 اند کهگونه تعریف کردهمحیطی را اینهاي زیستنگرش

ت زیسهاي محیطاز ویژگی در مورد بعضی ایجاد شده تمایل

 طرفی یا علاقگی یا بیعلاقه یا بی تواند نوعیکه می
محیطی بر دو هاي زیستاعتنایی را شامل شود. نگرشبی

محور هستند )کلایتون، محور و انسانمبناي طبیعت

 گارویل و نوردلاند از نقل به (0998) (. استرن0891

 لعام سه نگرشی، عامل بر علاوه که کندمی بیان (7118)
 دهد.می قرار تأثیر تحت را محیطی مثبت رفتار نیز دیگر

 و پاداش مادي، هايهزینه نظیر ايعوامل زمینه نخست،

ل مث فردي هايتوانایی دوم. است تکنولوژي به دسترسی
 هستند عادات سوم و است مهارت و محیطی خاص دانش

 حیطیم مثبت رفتار در  جهت رفتار تغییر منظوربه باید که

 یمحیط رفتارهاي بهتر درک براي بنابراین،. شوند سست

 در عادات و فردي هايتوانایی موقعیتی، عامل نگرشی، باید
 ظریهن براساك. گیرند قرار بررسی مورد یکدیگر با رابطه

 انجام براي را خود شخصی نفع فرد هر عقلانی، گزینش

گیرد )صالحی عمران، می درنظر محیطی هايفعالیت دادن
0832.) 

اجتماعی دانشمندان علوممحیطي: د( نگراني زیست

محیطی در جامعه براي تعیین سطح نگرانی زیست

ن اند که بیهایی را انجام داده و به این نتیجه رسیدهپژوهش

 محیطی محیطی و اخلاق زیستهاي زیستنگرانی

گیري مفهوم نگرانی هایی وجود دارد. براي اندازهرابطه
محیطی تعدادي از عوامل مختلف مانند درک زیست

محیطی، حمایت محیطی و مسائل زیستمشکلات زیست

زیست و دانش مسائل هاي حفاظت از محیطدولت از هزینه
 ،0محیطی و رفتار وجود دارد )ویگلو مشکلات زیست

0923.) 

 ولیت  ه محیطؤسلانه و احسا  موه( رفتار مسؤ

یک اصل اجتماعی در این نوع رفتار مطرح است.  زیست:

بسیاري از مردم ممکن است رفتار مسؤولانه داشته باشند، 

                                                                 
1
 Weigel 

زیست ها نگرش قوي در مورد حفاظت از محیطحتی اگر آن

نداشته باشند. اعتقاد این افراد آن است که حداقل تا حدي 

محیطی هاي مشکلات زیستحلمسئول ایجاد و بیان راه
هستند. مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است نشان 

هاي هر فرد با شدت اي از احساك مسؤولیتدهد درجهمی

زیست در ارتباط است. بیرهوف در رفتار او با محیط
مسؤولیت که از احساك  کشوري است مردم عتقد( م7117)

ن افکار را در محیطی بالایی برخوردار هستند ایزیست

 (.0834 دهند )بیرهوف،ادبیات خود نیز ترویج می

  محیطی،زیست اخلاقمحیطي: و( اخلاق زیست

 اخلاق اساسی هايحیطه و از کاربردي از فلسفه ايشاخه

 میان تا باشد قادر بایدمی شود کهمی محسوب زیستی
 سرگردان تجربی، واقعیات از ايپیچیهده مجموعه

 اخلاق سعی کند. داوري انسانی، هايارزش و هاایدئولوژي

 این براي جامعی و مندنظام دلایل ارائه محیطی،زیست

 و هاانسان بین اخلاقی باید روابط چرا که است منظور
 را، آن توانو می باشد داشته وجود طبیعی زیستمحیط

زیست محیط یک درون در اشتباه و درست رفتار مطالعه

 نقش (. بنابراین،7114، 7)هیتچرنمود  تعریف مشخص،
 رد اخلاقی درونی ایجاد موانع محیطی،زیست اخلاق اصلی

 است. نظریه طبیعت به نسبت رفتار براي جامعه آحاد

 عنو دو بین محیطی،زیست اخلاق در مورد استفاده ارزشی
 منفرد موجودات تمام براي "ارزش ابزاري" و "ذاتی ارزش"

 حتی و هابومها، زیستگونه ها،زنده، جمعیت توده زنده،

 ذاتی شود. ارزشمی قائل تمایز ادراک، بدون اندازهايچشم

 ابزاري ارزش. یابدمی معنا ابزاري، ارزش مقابل در معمولا 
 براي که ارزشی به شیء یک ارزش که است این مفهوم به

 اهدنخو ارزشی گونه هیچ والا وابسته است دارد دیگر اشیاء

 یک که است این مفهوم بهه ذاتی ارزش که،حالی در. داشت
ا ی باشد ارزشمند دیگري شیء براي که این بدون شیء

 معتقدند که هاییآن. است ارزش داراي نفسهفی نباشد،

 دارند تاکید موضوع این بر است، ذاتی ارزش داراي طبیعت

 باز طبیعت، از انسان برداريبهره یا و انسان حضور بدون که
 رابطه، این در است. ارزش داراي خود خودي به طبیعت هم

2 Hatcher 
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 انسان اخلاق دسته دو به غرب، در محیطیزیست اخلاق

 است تقسیم قابل آگاهی و احساك بر مبتنی اخلاق و محور

  بین عمیقی مباحثات اخیر، پنج دهه تا چهار طی و
 وجودبه طرفدار طبیعت گرایانعین و ارزشی گرایانذهن

 ارزیاب یک به هاارزش که است معتقد اولی،. است آمده

 طبیعت ذاتی ارزش به معتقد دومی، کهدرحالی نیاز دارند
هاي اخلاقی به چند دسته (. نظریه7110، 0است )پجمان

 هک این نظریه گرایی: درفایده شوند، الف(مجزا تقسیم می

 مطلوب است، نتیجه گرانتیجه اخلاق شکل مشهورترین

 اکثریت براي شادي حداکثر به رسیدن یک عمل، براي
 ار،ک یک درستی بهراي ارزشیابی اصلی معیار و است افراد

ب(  .است جمعیت یک براي منفعت متوسط یا مجموع

 بهه عمل یک اخلاقی ارزش نظریه، این در گرایی:وظیفه
 این هب. است وابسته عمل نوع به بلکه، ربطی ندارد نتایج

 اخلاقی اصول براساك که است درست عملی که معنا

 ه،ایهن نظری گرایی: درفضیلت ج(. باشد شده انجام درست

 تربیش آن، در و هستند رذایل و فضایل اخلاقی، عمل معیار
  توجه او منش و شخصیتی هايویژگی و فاعل فعل به

 از رفتار یک انجام فاعل در اگر نظریه، این در. شودمی

لیل دبه صرفا  را رفتار آن و باشد برخوردار شایسته انگیزه
 ندمفضیلت عملی باشد، داده انجام آن بودنفضیلت و ارزش

 رفتار آن صورت،این غیر در و است داده را انجام اخلاقی و

 برخی همین رابطه، در (. 7118، 7نیست )اوقتون اخلاقی

  مبنهاي عنوانبه ارزشی گیريجهت سه بین دیگر
 هس این. اندشده قائل تفکیک محیطی،هاي زیستگرایش

 آن در که خودخواهانه ارزشی گیريجهت الف( از: عبارتند

 .برساند آسیب فرد به تواندمحیطی میزیست مشکلات
 آن در که اجتماعی دوستی نوع ارزشی گیريجهت ب(

 آسیب افراد دیگر به تواندمی محیطیزیست مشکلات

 بوممحور یا زیستگیري ارزشی زیستجهتبرساند. ج( 

مستقل از منافع انسانی داراي  که در آن، طبیعتمحور 
الف و ب،  گیري ارزشیارزش ذاتی است. از آنجا که جهت

 زیست را به خاطر منافع انسانی مهمدوري از تخریب محیط

 . درمحور هستنددانند، پس این دو، یکسان و انسانمی

                                                                 
1 Pojman  -  

 اخلاقی جایگاه داراي هاانسان فقط محور،انسان اخلاق

 عمناف که است مهم جاتا آن زیستمحیط خریبت و هستند

دیدگاه غیر  که،حالی در. دهد قرار تاثیر تحت را انسانی
 سایر به را اخلاقی جایگاه نظر، این رد با محورانسان

  تعمیم کلیت، یک عنوانبه بومیا زیست زنده موجودات

 زیست،بر محیط تاثیرات که است معتقد و دهدمی
، هاانسان براي آن پیامدهاي از نظرصرف که است موضوعی

 چیزي چه شد، مشخص کهاین از است پس اهمیت داراي

 پرسش یعنی دوم، است، پرسش برخوردار اخلاقی جایگاه از

 مطرح  اخلاق منظر از نادرست یا درست عمل درباره
  (.0837 شود )حسنی،می

محیطی، مستلزم سواد زیستمحیطي: ز(  سواد زیست

هاي دنیاي طبیعت، درک روابط و بنیادي نظام درک عمیق

هاي جهان زندگان و غیرزندگان و توان برخورد و تعامل

فی و طرمعقول با مسائلی است که باید با شواهد علمی، بی

شناختی و اخلاقی هاي اقتصادي، زیبابا توجه به جنبه
محیطی، ها روبه رو شد. سواد زیستزیست با آنمحیط

محیطی  هايبیان تناسب نسبی بین سیستم توانایی درک و

و عملکرد دقیق حفاظت، ترمیم و بهبود سلامت این 
ي محیطی در برگیرنده همههاست. سواد زیستسیستم

 زیست است.ابعاد دانشی، مهارت و نگرشی در زمینه محیط

 گیریبحث و نتیجه
محیطی مورد هاي زیستدر پژوهش حاضر مکاتب و نظریه

 گرچهبررسی قرار گرفت. در بررسی نظریات موجود، لاک 

مرحله مقدماتی جامعه را چون هابز، کثیف و حیوانی و 

 را بسیار ابتدایی، فقیرانه و نیازمند بهبودآن نامید،کوتاه نمی
ر این ب داند.با استفاده از مالکیت بر محیط میو پیشرفت 

ر به آن نخورده اساك محیط تهی از آدمی که دست بش

پردازي اجتماعی ژان ژاک روسو نظریه. ارزش استباشد، بی

فاوت و لاک تاز لحاظ ارزیابی حالت طبیعی، هم با هابز 
روسو بر خلاف جریان تفکر روشنگري، معتقد بود  دارد.

هایی همیشه با هزینه که موهبتی باشد،جاي آنتمدن به

مان افکار توان یکی از پیشگاوي را می. همراه است
هاي اجتماعی را روسو آسیب احساساتی و سبز نامید.

2 Oughton 
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اصالت و  معصومیت،داند و میبار تمدن معلول آثار زیان

نه گوداروینیسم اجتماعی بدانداند. را در طبیعت می کمال

که در نیمه قرن نوزدهم تدوین یافت نظریه اجتماعی 
را  خشنی بود زیرا با تکرار مباحث مالتوك این اعتقاد

خشد بها را توان میکرد که کمک به فقرا فقط آنتقویت می

طور مصنوعی باقی بمانند و درنتیجه فرایند هکه به ناروا و ب
تطور اجتماعی را که پیش شرط آن بقاي اصلح است به 

در نظریه مارکسیسم به نظریه جمعیت مالتوك . قهقرا ببرند

 نموده است. حمله «نمیر دستمزد بخور و»و بحث او درباره 

از دیدگاه مارکسیستی، نظریه مالتوك تنها توجیهی 
جه و ایدئولوژیک بود که نقاب پژوهش علمی برچهره داشت.

مشترک هابرماك با نظریه اجتماعی کلاسیک اینست که 

اده کشی و استفشرط پیشرفت و توسعه جامعه انسانی بهره
وجه مشترک هابرماك با  ابزاري از محیط طبیعی است.

ریه اجتماعی کلاسیک اینست که شرط پیشرفت و نظ

کشی و استفاده ابزاري از محیط توسعه جامعه انسانی بهره

 و آن را بخشی از سرشت انسان معرفی  طبیعی است
هاي بسیار دیدگاهنماید. در این میان اما لیبرالیسم می

زیست و جانداران غیر نسبت به طبیعت و محیط اصیل

زیست هاي دوستدار محیطهاي دیدگاهانسان دارد، و رگه
گردد و رویکردي که قبلا در مکتب روسو در آن آشکار می

 میت،معصودر قالب سبز  احساساتو افکار  پیشگامعنوان به

طبیعت به آن اشاره شده بود، را توسعه  اصالت و کمال

به استثمار طبیعت نه تنها از بعد  فرویدبخشد. اما  می
ه درونی انسان اشارسرشت بعد درونی و بیرونی آن بلکه از 

کند. بعدي که در مکاتب قبلی تا آن زمان کمتر به آن می

 پرداخته شده بود. 
 این ترینتوان رایجبندي کلی میهرچند در یک جمع

 شناسیبوم گرایی،گرایی، صیانترا حفاظت هارهیافت

 ژرفانگر، شناسیبوم زمین، اخلاق حیوانات، حقوق اجتماع،

  پایداري نام برد. پایدار وتوسعه نیکداري، اکوفمینیسم،
توان در چند محیطی را میطورکلی رویکردهاي زیستبه

 اخلاقی هايرهیافت به توجه بندي مجزا جاي داد. بادسته

 به پاسخ چگونگی مبناي بر را هاآن توانمی محیطی،زیست

                                                                 
1- Anthropocentric 

 انانسکرد،  خلاصه براین اساك اخلاقی، اساسی پرسش دو

 اع؛اجتم شناسیبوم - گراییصیانت - گراییمحور: حفاظت

 زمین، اخلاق حیوانات؛ حقوق محور:زیست پایدارتوسعه
 - اکوفمینیسم - ژرفانگر شناسیبوم - محور بومزیست

و  0انسان مدارانهپایداري و به دو دسته  نیکداري؛

محوري: توجه به محیط -تقسیم نمود: الف 7مدارانهمحیط
ارزش ذاتی حیات و موجودات و تاکید برانسجام کل اجتماع 

کشی از موجودات محوري و بهرهزیستی دارد. به انسان

اعتراض دارد، براي تمامی موجودات زنده ارزش ذاتی قائل 

صورت یک کل یکپارچه است و مجموعه حیات را به
محوري: طبیعت عنصري وابسته انسان -ب بیندمی

خورد و هدف به منافع انسانی گره میگردد که محسوب می

باشد. از پاسداشت آن، حمایت از اهداف و منافع انسانی می
زیست قوي است در طول لذا برداشت ابزاري از محیط

دلیل دارا بودن هوش و خلاقیت، خود را تاریخ، انسان به

داند. از این عقیده به داراي موقعیت اخلاقی مستقل می

پور عمران و گردد )سلیمانمی انسان مرکزي نیز یاد
 (. 0892همکارن، 

را از دیدگاه جهانی و با رویکرد  زیستمحیط گیدن ،نظریه 

نماید و از ابعاد مختلف به این مهم سیستمی تبیین می

که اقتصاد، سیاست و فرهنگ را گردهم طوريپردازد؛ بهمی

تري ي تمدن جدید، تصویر کاملآورد تا از این پدیدهمی
توان گفت که این مردم کشورهاي کمتر می ایه دهد.ار

تی را زیسیافته هستند که مشکلات و مسائل محیطتوسعه

، زدایی، فرسایش خاککنند؛ مسائلی مانند جنگلتجربه می

چنین ناتوانی فراگیر در عدم زایی، همآلودگی، بیابان
ها را تواند آنمی زیستمحیط که برآورده شدن نیازهایی

کند. سازمان ملل متحد، در چندین گزارش خود، به  تامین

زیست، بقاي ارتباط میان اقتصاد جهانی، تخریب محیط
هایی را در حلالمللی پرداخته و راهها، و امنیت بینانسان

چه در دهد. آنارایه می زیستشناسی محیطي انسانحوزه

هاي مربوط به سیاست و جهانی ملموك است، ندادن نظریه

گیري مستقیم و آگاهانه انسان و به دخالت و تصمیم وزن
باشد. در این زمینه عوامل ایجاد زیستی میسواد محیط

2- Ecocentric 
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 محیطی زیست، سواد زیسترفتار حفاظت از محیط

ت زیسترین شیوه در حفاظت از محیطباشد که بنیاديمی

آموزد، تا از این طریق، هر فرد، از طریق احترام را می
عت، خویشتن را مسؤول حفظ و حمایت از گذاشتن به طبی

هاي اقتصاد، سیاست و جهانی سپهر بداند و در عرصهزیست

شدن، آگاهانه رصد نماید، نقد کند، تصمیم بگیرد و 
عنوان یک شهروند جهانی، گر باشد و بهانتخابگر و مطالبه

المللی باشد که هاي سیاسی و بینناظر آگاهانه تصمیم

بر زندگی فردي و اجتماعی آنان تبعات عمیق سیستمی 

 تعیین در و تغییرات نگرشی هاو هنجار گذاريدارند. ارزش
  درست یا نادرست بودن رفتار نسبت به طبیعت

منابع متفاوت اطلاعاتی و باشد. از طرفی کننده میتعیین

محسوب عنوان پیش شرط ضروري براي نگرش به ،آگاهی
عوامل خاصی در  افراد قانع نشوند که گردند و اگرمی

نگرش منفی به آن نخواهند  نابودي محیط نقش دارند،

 مختلف از  بیانسه  ،بر طبق نظر گولدبلات. داشت

 در آثار گیدنز توانمحیطی را میهاي زیستسیاست
 تشخیص داد.

 ي هابه نظر وي جنبش: گرانهدیدگاه محافظه -0

هاي سنتی مربوط به محیطی با بازسازي شیوهزیست
محیطی هاي زیستسیاست -7 محیط سروکار دارد.

 دهد.محیطی میپاسخی است که به خطرهاي زیست

محیطی به موازات هاي زیستبرمبناي این توجیه سیاست

 تر شدن مسائل و معماهاي آشکارتر شدن و مشخص
هاي سیاست -8 آیند.شناختی براي مردم پدید میبوم

خاصی است که شیوه زندگی سیاسی  محیطی،زیست

 گیدنز نظربه هاي اجتماعی جدید است.مرتبط با جنبش
ه محیطی بیشتر بهاي زیستهاي سبز یا سیاستسیاست

موضوعات هچنین کند و که شخص چگونه زندگی میاین

مربوط به هویت شخصی مرتبط است تا موضوعاتی که 

استخدام و  هاي جریان اصلی اعم از سطوح درآمد،سیاست
بدین ترتیب گیدنز توجه  کند.ادي را حاکم میرشد اقتص

 هايو بروز سیاست محیطیزیست روزافزون به موضوعات

داند که آشکارا از لحاظ هایی میمحیطی را پیشرفتیستز
هاي اخلاقی درباره نظام اجتماعی نو و مطرح شدن پرسش

نژاد و )محرم اخلاقی استآن،  اخلاقی اصول و هانهاده

 ها و رشد نگرش با توجه به این امر، (.0839تهرانی، 

اید بو  هاي سطحی باشدتواند مبتنی بر برنامهها نمیارزش
ر که مشتمل ببهره برد در این زمینه از نگرشی سیستمی 

 بخشی همراه با تغییر آگاهیهاي استفاده از شاخص

ناخودآگاه انسانی  هاي اخلاق درونی که از ضمیرانگیزه
و در کنار آموزش و انتقال آگاهی، به یرد گسرچشمه می

محیطی نیز در قالب هاي زیستها و ارزشتغییر در نگرش

هاي رسمی و غیررسمی در قالب آموزش و پرورش، آموزش

هاي شهروندي، آموزش زنان آموزش عالی، رسانه، آموزش
  (.0898پورعمران، گیري نمود )سلیمان و... بهره

 تدریجی جهانی شدن به جهان، تدریجی شدن کوچک

 جهانی جمعیت افزایش چراکه است؛ انجامیده نیز مسائل

 مشترک مسائل آمدن پدید موجب ها،شدنِ تعامل افزوده و

  سرنوشت خوردنِ گره و مسائل از مشترکی درک و

 از دیگر بیان به شده است. یکدیگر به معاصر هايانسان

 مسائل نفع به ملی و محلی شخصی، مسائل اهمیت و حجم

 و است خطرها کاسته جهانی و ايمنطقه جمعی،

 خطرهایی همه از آشکارتر و و جهانی همگانی تهدیدهاي

تر برجسته کنند،می تهدید را ما مشترک زیستمحیط که
 منافع و جهانی بر مسؤولیت مبتنی ايبرنامه و شوندمی

زند،  آید )شجاعیوجود میجهان به اداره مشترک براي

که تمام ابعاد یابد تحقق میپایدار زمانی توسعه(. 0837

 محیطی، اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی، سیاسی زیست
 بجز این باشد،که اگر  زمان مورد توجه قرار گیرندطور همبه

خواهیم شد. لذا در کنار معادله توسعه ناهمگون مواجه  با

سیاست و جهانی شدن در تئوري گیدنز، باید ضلع سوم 
 المللی داراي سواد را شهروندان بین این مثلث

 محیطی قرار داد.زیست
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Abstract 
High globalization is one of the environmental argument indices. Environment and its 
stableness or inconstancy will be effective on country development process and in a bigger 

scale, on people of the world.  In this context and during human history, some theories have 
been done by philosophers and scholars.  Therefore, the study has been done in order to survey 
of ecological theories and globalization policy approach. The research method is descriptive-

analytic and the sources and articles carried out by Library Studies and tools of note taking. 
In the present study we investigated the cause of environmental protection. The historical 

development of theories and theorists in the field of ecological, environmental, policy and 
globalization were discussed and interpreted. 
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