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مجتبی طباطبایی و همکاران
بررسی اصول و مبانی اخالِق زمین...

 بررسی اصول و مبانی اخالِق زمین به عنوان شاخه ای نوظهور در اخالق حرفه ای
و ضرورت توجه به آموزش آن
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را  اجتماعی  مشکالت  و  مسائل  بررسی  و  حل  یا  اخالقیات  دعوی  به خودی خود  مهندسی  علوم  چکیده: 

گاهی از مسائل علمی، پیچیدگی های علوم  ندارند. از این رو، به شاخه ای بین رشته ای نیاز است تا ضمن آ
کاربردی و اخالق حرفه ای چنین وظیفه ای دارند. در پژوهش حاضر،  انسانی را نیز در بر داشته باشد. اخالق 
ابتدا  بررسی شده است.  نوظهور اخالق حرفه ای  از شاخه های  یکی  به عنوان   )Geo-Ethics( زمین  اخالق 
تعاریف و تقسیم بندی های پایه ای در فلسفه اخالق ارائه و سپس، جایگاه اخالق زمین و ریشه ها و تاریخچه 
آن بررسی شده است. اخالق زمین فصل مشترکی میان فلسفه، علوم زمین، اقتصاد و جامعه شناسی است. 
از جمله مسائل اساسی مربوط به اخالق زمین می توان به ارتباط آن با جامعه، مسئولیت های اجتماعی، 
کرد. بیان  کوسیستم حیات اشاره  اولویت های اخالقی اعضا و صاحبان حرفه، موضوع تغییر اقلیم و مسئله ا
دوراهی های اخالقی در مباحث علوم زمین و مسائل مرتبط با پژوهش های علمی در این حوزه از جمله دیگر 
موارد مورد بحث در اخالق زمین است. همچنین ارتقای سطح اخالقی محققان جوان و تشویق آنها به تفکر 
انتقادی درخصوص مدیریت منابع زمین و تالش برای یافتن راه حل های اجتماعی-اقتصادی در چارچوب 
اهمیت  به  توجه  با  است.  زمینه  این  در  کلیدی  مباحث  جمله  از  آینده،  نسل های  برای  پایداری،  اصول 
اخالق زمین، الزم است این دانش بین رشته ای به دانش آموختگان علوم و مهندسی زمین آموزش داده 
شود تا ضمن تقویت مسئولیت اجتماعی در آنان، به تبعات تصمیمات شان بر مسائل اجتماعی، اقتصادی 

گاه شوند. و زیست محیطی آ
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گروه محیط زیست معدنی، دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.  -1 
 mojtabatabatabae@ut.ac.ir .)نویسنده مسئول(

گروه محیط زیست معدنی، دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.  2- دکتری تخصصی، 
s.maghsoudy@ut.ac.ir

Fdoulati@ut.ac.ir .گروه محیط زیست معدنی، دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 3- استاد، 



48 بررسی اصول و مبانی اخالِق زمین...

مقدمه� 1
بیشـترین  کـه  اسـت  واضـح  بررسـی می کننـد،  را  بیسـتم  قـرن  اخـالق در  فلسـفه  تحـوالت  کـه  کسـانی  بـرای 
رشـد و پیشـرفت نـه در مباحـث نظـری اخـالق )توضیـح و تشـریح فلسـفِی چیسـتِی خوبـی و بـدی(، بلکـه 
 .)Singer, 1986( کاربـردی1 و جنبه هـای عملـی فلسـفه اخـالق در زندگـی روزمـره اسـت در بازخوانـی اخـالق 
کنـار فـرا اخـالق2 و اخـالق هنجـاری3 سـه بخـش اصلی فلسـفه اخالق را تشـکیل می دهند  کاربـردی در  اخـالق 
)شـکل 1(. در اخـالق هنجـاری، فالسـفه قواعـد و قوانینـی را ارائـه می دهنـد تـا بـا آنهـا بتـوان عمـل اخالقـی را 
کـه بـرای انجـام دادن  از عمـل غیراخالقـی تمیـز داد. بـرای مثـال، وظیفه گرایـان4 فعلـی را اخالقـی می داننـد 
کسـب سـود یـا فایـده شـخصی باشـد )Alexander & Moore, 2007(. نتیجه گرایـان5  وظیفـه و نـه صرفـًا بـرای 
کنشـگر اخالقـی، بهتریـن نتایـج بـر آن مترتـب باشـد. بـرای مثـال،  غ از نیـت  کـه فـار فعلـی را اخالقـی می داننـد 
کـه بیشـترین فایـده را برای بیشـترین افراد  فایده گرایـان6 )بخشـی از نتیجه گرایـان( عملـی را اخالقـی می داننـد 

.)Sinnott-Armstrong, 2003( داشـته باشـد
گرفتـه می شـد، امـا پـس از آن بـه  تـا سـال 1930 اخـالق هنجـاری مهم تریـن بخـش فلسـفه اخـالق در نظـر 
کـه امـروزه، تقریبـًا در تمـام دپارتمان هـای فلسـفه در دنیـا از شـمار  کـرد. به طـوری  مرتبـه دوم از اهمیـت تنـزل 
کاسـته شـده اسـت و دیگـر رونـق سـابق را ندارنـد، امـا همچنـان  کالس هـای اخـالق هنجـاری و فـرا اخـالق 
 .)Singer, 1986( کاربـردی تدریـس می شـود و یکـی از موضوعـات بـه روز و مورد بحث در فلسـفه اسـت اخـالق 
گاهـی از عمـل درسـت آن عمـل انجـام می شـود، رنـگ  کـه بـه صـرِف آ گـذر زمـان، ایـن دیـدگاه افالطونـی  بـا 
کشـورهایی  باختـه اسـت )Frede, 2003(، به خصـوص بشـر پـس از تجربـه تلـخ جنگ هـای جهانـی، آن هـم در 
کـه الزم اسـت اخـالق عملـی در جامعـه  کـه مهم تریـن نظریه پـردازان در اخـالق هنجـاری را داشـتند، فهمیـد 
گسـترش یابـد و مکتب فضیلت گرایـی در اخالق برای چنین  کنـد و بایـد فضایـل اخالقـی در جامعه  رواج پیـدا 

.)Anscombe, 1958( گرفـت نیـازی مـد نظـر قـرار 
بنابرایـن،  و  بررسـی می شـوند  به طـور جزئـی  کاربـردی مسـائل اخالقـِی سـیاق های مختلـف  در اخـالق 
تـا بـه سـیاق های مختلـف تعمیـم داده شـود.  کلـی وضـع نمی شـود  بـر خـالف اخـالق هنجـاری، قاعـده ای 
کارآمدنـد،  البتـه، قواعـد هنجـاری بـرای تشـخیص و توضیـح افعـال اخالقـی در سـیاق های متـداول بسـیار 
امـا بـه کار بسـتن ایـن قواعـد در مسـائل پیچیده تـر، به ویـژه بـرای متخصصـان و صاحبـان فـن، بسـیار دشـوار 
که از  کاربردی وجـود دارد  می شـود. بنابرایـن، متناظـر بـا حرفه هـای مختلـف، شـاخه های مختلفـی از اخـالق 
جملـه ایـن شـاخه ها می تـوان بـه اخـالق حرفه ای7، اخالق سیاسـت، اخـالق خانواده و اخالق محیط زیسـت 
کـرد )Tabatabaei et al., 2018(. درواقـع، اخـالق زمیـن8، اخـالق پزشـکی، اخـالق مهندسـی، اخـالق  اشـاره 

1- Applied Ethics 2- Meta Ethics 3- Mormative Ethics
4- Deontologists 5- Consequentialists 6- Utilitarianists
7- Professional Ethics 8- Geo Ethics
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گانـه بـه مسـائل اخالقـِی ایـن  کسـب وکار و... همگـی از شـاخه های اخـالق حرفـه ای هسـتند. پرداختـن جدا
کـه نـه تنهـا ایـن حرفه هـا بـا چالش هـای اخالقـِی  حرفه هـا در زمینه هـای مختلـف امـری ضـروری اسـت. چـرا 
متفاوتـی روبـه رو هسـتند، بلکـه حتـی در ایـن حرفه هـا برخـی از اصـول اولیـه اخالقـی نیـز متفاوت اسـت. برای 
کاسـب رذیلـت اخالقـی به شـمار نمی آیـد، امـا در  مثـال، هرگـز بـه روز نبـودن اطالعـات بـرای یـک بـازرگان یـا 
ح اسـت،  اخـالق مهندسـی بـه روز بـودن اطالعـات یـک مهنـدس به عنـوان یـک اصـل اخالقِی بسـیار مهم مطر
کـه اطالعـات بـه روز نداشـته باشـد، همـواره ممکـن اسـت جـان و مـال دیگـران را بـه خطـر  کـه مهندسـی  چـرا 
بینـدازد. ایـن موضـوع در مسـائل مربـوط بـه علـوم زمیـن اهمیـت بسـیار بیشـتری دارد. در مقابـل، ممکـن 
کسـب وکار اهمیت نداشـته  کـه در اخـالق مهندسـی یـا اخـالق  ح باشـند  اسـت اصولـی در اخـالق پزشـکی مطـر
گی ها  که الزم اسـت دربـاره این ویژ گی های بیشـتری نیز دارد  باشـند. اخـالق حرفـه ای بـرای تحقـق عملـی ویژ

کـرد. بحـث و بررسـی شـود تـا پـس از آن بتـوان موقعیـت اخـالق زمیـن را روشـن 
در پژوهـش حاضـر تـالش شـد تـا ابتـدا جنبه هـای مختلف اخـالق حرفه ای معرفی شـود تا جایـگاه اخالق 
زمیـن نیـز مشـخص تر شـود. ایـن پژوهـش از  نـوع تحلیلی-گزارشـی بـود و اطالعـات جمـع آوری شـده بـه روش 
کتابخانـه ای بـا روش اسـتنتاجی تحلیـل و بررسـی شـد. پـس از بحـث درخصـوص اخـالق حرفـه ای، چیسـتی 
و تاریخچـه اخـالق زمیـن ارائـه و همچنیـن برخـی از مسـائل اساسـی در زمینـه اخـالق زمیـن ماننـد "اخـالق 
کوسیسـتم حیـات" بررسـی شـد.  زمیـن و دوراهی هـای اخالقـی"، "اخـالق زمیـن و جامعـه" و "اخـالق زمیـن و ا
درنهایـت، موضوعاتـی ماننـد ارتبـاط اخـالق زمیـن و پژوهشـگران و همچنیـن آمـوزش اخـالق زمیـن و آینـده 

پیـش روی ایـن حـوزه بررسـی شـده اسـت.

فلسفه اخالق

اخالق هنجاری

اخالق معیشت

فرا اخالق

کاربردی اخالق 

اخالق سیاست

اخالق محیط زیست

کار کسب و  اخالق 

اخالق مهندسی

اخالق حرفه ای

اخالق زمین

اخالق پزشکی

اخالق پژوهشی

شکل 1. تقسیم بندی های فلسفه اخالق و جایگاه اخالق محیط زیست، اخالق حرفه ای و اخالق زمین
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اخالق حرفه ای� 2
گـر هـر یـک از ایـن سـه وجـه وجـود نداشـته باشـند، در  کـه ا اخـالق حرفـه ای سـه وجـه عملـِی متفـاوت دارد 
کـد، اخـالق به مثابـه  عمـل، اخـالق حرفـه ای تحقـق نمی یابـد. ایـن سـه وجـه عبارت انـد از اخـالق به مثابـه 
فراینـد و اخـالق به مثابـه تعلیـم و تربیـت. در وهلـه اول بایـد میـان اخـالق به مثابـه فراینـد1 و اخـالق به مثابـه 
کـد و فراینـد به طورکلـی، درخصـوص تمـام  کدهـای اخالقـی2 تفکیـک قایـل شـد )Jickling, 1996(. تفکیـک 
کاربـردی اعـم از اخـالِق سیاسـت، اخـالِق محیط زیسـت یـا شـاخه های مختلـف اخـالق  شـاخه های اخـالِق 
ح و بسـط مسـئولیت ها و بایـد و نبایدهـای اخالقـی در یـک  کـد شـر حرفـه ای صـادق اسـت. اخـالق به مثابـه 
حرفـه مشـخص اسـت و اخـالق به مثابـه فراینـد ارائـه راه حل هـا و تشـکیل انجمن هـا و نهادهـا بـرای بررسـی 
مسـائل پیچیـده اخالقـی در آن حرفـه اسـت. امـا دربـاره اخـالق حرفـه ای نباید اهمیـت تعلیـم و تربیت و وجه 
گرفـت و بنابرایـن، اخـالق به مثابـه تعلیم و تربیت نیـز به یکی  آموزشـی اخـالق بـرای صاحبـان حرفـه را نادیـده 
کاتی نیز دارنـد )شـکل 2(، اما چنین  از وجـوه اخـالق حرفـه ای اضافـه می شـود. هرچنـد ایـن سـه وجهـه اشـترا

کارکـرد آن را سـاده تر می کنـد.  تفکیکـی فهـم اخـالق حرفـه ای و 

کد اخالق به مثابه 

اخالق به مثابه 
تعلیم و تربیت

اخالق به مثابه 
فرآیند

شکل 2. سه وجه اصلی  اخالق حرفه ای در عمل

کـه  کلـی هسـتند  کدهـای اخالقـی و همچنیـن منشـورهای اخالقـی راهنمایـی مختصـر و مفیـد از اصـول 
کـردن اولویت هـای اساسـی  کدهـا بـا مشـخص  بـرای صاحبـان حرفه هـای مختلـف نوشـته می شـوند. ایـن 
بتواننـد  راحت تـر  مختلـف  موقعیت هـای  در  تـا  می کننـد  کمـک  حرفـه  صاحبـان  بـه  مشـخص،  حرفـه ای 
کلـی از ارزش هـای اساسـی در هـر  کدهـای اخالقـی ترسـیم طرحـی  تصمیماتـی اخالقـی بگیرنـد. هـدف ایـن 
کـه تعهـدات جمعـی بـه اخـالق را نشـان  از آن نظـر  کدهـای اخالقـی   .)Adams et al., 2001( حرفـه اسـت
کـه  دارد  وجـود  اخالقـی  کدهـای  بـرای  اساسـی  نقـش  هشـت  دسـت کم  دارنـد.  اهمیـت  بسـیار  می دهنـد، 

:)Schinzinger, 2000( از  عبارت انـد 

1- Ethics as Process 2- Ethics as Code
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z	خدمت به مردم و محافظت از آنان

z	ارائه راهنمایی برای صاحبان حرفه

z	الهام بخشی به متخصصان

z	ایجاد استانداردهای مشترک در میان متخصصان

z	حمایت از متخصصان حرفه ای

z	مشارکت در آموزش و پرورش

z	جلوگیری از تخطی

z	تقویت شکل گیری یک تصویر حرفه ای
کدهـای اخالقـی بـرای مهندسـان  بـرای مثـال، انجمـن ملـی مهندسـان متخصـص امریـکاNSPE( 1( در 
فهرسـت دقیقی از بایدها و نبایدها و اولویت ها در مسـائلی چون حفظ محیط زیسـت، مسـئولیت اجتماعی 
کارمنـدان و... را بـرای آنهـا تهیـه و در  کارفرمـا و  مهندسـان در قبـال رفـاه شـهروندان، مسـئولیت در قبـال 

.)NSPE, 1993( اختیارشـان قـرار داده اسـت
.)Anderson, 1992( عالوه بر اینها، کدهای اخالقی راهنمایی مفید در حل برخی دوراهی های اخالق هستند 

الزم اسـت دو نـوع دوراهـی اخالقـی؛ یعنـی دوراهی هـای اخالقـی سـاده و دوراهی هـای اخالقـی دشـوار از هـم 
تفکیـک شـوند. دوراهی هـای اخالقـی سـاده عبارت انـد از: دوراهـی بیـن تصمیـم اخالقـی )مطابـق اصـول یـا 
کدهای اخالقی و بررسـی  کـه خـالف اصول اخالقی اسـت. رجـوع به  کدهـای اخالقـی( و تصمیمـی غیراخالقـی 
کارآمـد اسـت. امـا دوراهی هـای دشـوار شـرایطی هسـتند  اولویت هـا در حـل ایـن دوراهی هـا بسـیار سـودمند و 
کدهـای اخالقـی به تنهایـی از  کـه در آن اصـول و دالیـل اخالقـی در تقابـل بـا یکدیگـر قـرار می گیرنـد؛ در اینجـا 
کـه روبـه روی هـم قـرار می گیرنـد، بـرای مثـال، رفـاه  کدهـا هسـتند  کـه همیـن  مـا دسـتگیری نمی کننـد، چـرا 

اجتماعـی در مقابـل حفـظ محیط زیسـت قـرار می گیـرد. 
کارکـرد دوم اخـالق حرفـه ای؛ یعنـی اخـالق به مثابـه فراینـد می رسـیم. در اخـالق  بنابرایـن، در اینجـا بـه 
به مثابـه فراینـد بـا فرایندهـای پیچیـده فلسـفی- تحلیلـی مواجـه می شـویم )Jickling, 1996(. پزشـکانی را 
گاه هسـتند )کدهـای اخالقـی پزشـکان را بـه خوبـی  کـه به خوبـی از وظایـف اخالقـی خـود آ در نظـر بگیریـد 
می داننـد(، بـا ایـن حـال، ایـن پزشـکان در مقابل مسـائلی چون سـقط جنین، رحـم جایگزیـن، به مرگی2 و... 
چـه تصمیمـی می تواننـد بگیرنـد؟ در این موارد صرف وظیفه شناسـی پزشـکان و حتی آشـنایی آنان با اخالق 
کدهـای اخالقـی، قـادر بـه حـل ایـن مسـائل نیسـت. ایـن مسـائل بجـز علم پزشـکی ابعـاد مختلف  هنجـاری و 
فرهنگـی، دینـی، فلسـفی، اخالقـی، اجتماعـی و اقتصـادی نیـز دارنـد. بنابرایـن، علـم پزشـکی به تنهایـی قـادر 
کاربـردی و در اینجا اخالق  بـه حـل ایـن مسـائل نخواهـد بـود. بررسـی و تحلیـل این مسـائِل دشـوار در اخـالق 

1- National Society of Professional Engineers 2- Euthanasia
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یـک  به مثابـه  جزمـی  رأی  پیچیـده،  اخالقـی  دوراهی هـای  دربـاره  اسـت  بدیهـی  می شـود.  انجـام  پزشـکی 
کـه پاسـخ ها بـه ایـن مسـائل بـر اسـاس مواضـع اولیـه و پیشـفرض ها  فـراورده قطعـی صـادر نخواهـد شـد، چـرا 
و همچنیـن نحـوه بررسـی مسـئله بسـیار متفـاوت خواهـد بـود. آنچـه در اینجا ارزشـمند اسـت، فراینـد تحلیل 
ح و بسـط نظرهـای خـود و نقـد  کـه طـی آن موافقـان و مخالفـان بـه شـر و بررسـی مسـائل اسـت، فراینـدی 
و  ایـن تحلیل هـا مسـائل روشـن تر می شـوند و تصمیم گیـری  نتیجـه  بررسـی نظـر مخالـف می پردازنـد. در  و 
درخـور  بینابینـی  حل هـای  راه  امـکان  درصـورت  و  می گیـرد  صـورت  عاقالنه تـری  و  گاهانه تـر  آ قانونگـذارِی 

  .)Fletcher, 1973( شـرایط جامعـه پیشـنهاد می شـود
گر  کدهـای اخالقـی و نیـز تحلیل و بررسـی دوراهی های پیچیده بسـیار ارزشـمندند، اما ا هـر چنـد تنظیـم 
دغدغه اخالقیات و اخالقی زیسـتن در میان صاحبان حرفه وجود نداشـته باشـد، نه تنها چنین تالش هایی 
کدهـای اخالقـی سوءاسـتفاده خواهـد شـد، به طوری کـه صاحبـان حرفه هـا  بیهـوده خواهنـد بـود، بلکـه از 
بـا تظاهـر بـه اخالقـی بـودن بـا سـهولت بیشـتری بی اخالقـی می کننـد)Schinzinger, 2000(. بنابرایـن، بایـد 
پیوسـته آمـوزش اخـالق حرفـه ای و یـادآوری اصـول آن در میـان متخصصـان و دانشـجویان و صاحبـان حرفـه 

انجـام شـود. ایـن موضـوع وجـه سـوم اخـالق حرفـه ای؛ یعنـی توجـه بـه آمـوزش و پـرورش را آشـکار می سـازد.
گـر مسـئولیت های  توجـه بـه هـر سـه مـورد یادشـده به طـور توأمـان و هماهنـگ بـا یکدیگـر الزامـی اسـت. ا
ممکـن  اخالقـی  دوراهی هـای  حـل  نـه  و  اسـت  امکان پذیـر  آمـوزش  نـه  نشـوند،  روشـن  به درسـتی  اخالقـی 
و  نـدارد  ارزشـی  هیـچ  اخالقـی  مسـئولیت های  توضیـح  دیگـر  نباشـند،  مسـئولیت پذیر  افـراد  گـر  ا می شـود. 
کـه صرفـًا بـه منافـع شـخصی خـود فکـر می کننـد، محلـی از اعـراب نـدارد.  کسـانی  اصـاًل دوراهـی اخالقـی بـرای 
کاربـردی  بـه مسـائل پیچیده تـر و بررسـی دوراهی هـای اخالقـی، عمـاًل وارد اخـالق  درنهایـت، بـدون توجـه 
ح مسـئولیت ها و  وظایـف باقـی مانده ایـم. بـرای مثـال، انجمـن ملـی مهندسـان  نشـده و صرفـًا در سـطح شـر
کـرده اسـت تـا هـر سـه مـوارد یادشـده را بـا انجـام دادن وظایـف مختلـف  متخصـص امریـکا )NSPE( تـالش 
ح و توضیـح می دهـد،  کدهـای اخالقـی مسـئولیت های مهندسـان را شـر کنـد. ایـن انجمـن بـا ارائـه  تأمیـن 
کالس هـا مسـائل اخالقـی از قبیـل مسـئولیت اجتماعـی را آمـوزش می دهـد و همچنیـن زمینـه ای  بـا برگـزاری 
بـا  بـا پرداخـت حـق عضویـت، در صـورت رویارویـی  تـا شـرکت های مهندسـی بتواننـد  کـرده اسـت  را فراهـم 
کارشناسـان و تحلیلگـران NSPE راه حلـی بـرای دوراهی هـای  دوراهی هـاِی اخالقـِی پیچیـده، بـا مراجعـه بـه 
که نه تنهـا حق عضویت بـا بی میلی پرداخت نمی شـود،  کننـد. نکتـه حائـز اهمیـت آن اسـت  اخالقـی دریافـت 
نظـر  در   NSPE عضـو  شـرکت های  کـه  چـرا  دارد،  نیـز  سـختگیرانه ای  نظـارت  خـود  اعضـای  بـر   NSPE بلکـه 
اخـالق  کدهـای  نظـر  زیـر  اخالقـی  منشـوری  شـرکت ها  ایـن  کـرد.  خواهنـد  جلـوه  اعتمادتـر  قابـل  مشـتریان 
کاربـردی می فرسـتند و در حـل  کارکنـان خـود را بـه دوره هـای اخـالق  مهندسـی NSPE دارنـد و مهندسـان و 

کمـک می گیرنـد. کارشناسـان  مسـائل اخالقـی از 
کاربـردی نیـاز باشـد، شـکل گیری اخـالق  کـه بـه ایـن سـه وجـه اخـالق  بنابرایـن، در هـر حرفـه یـا دانشـی 
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الزامـی می شـود. در علـوم زمیـن نیـز هـم بایـد اولویت هـای اخالقـی مشـخص شـود،  حرفـه ای در آن حرفـه 
هـم بـا دوراهی هـای اخالقـی پیچیـده مواجه ایـم و هـم نیـاز بـه آمـوزش متخصصـان بـا اخـالق وجـود دارد و 

درنتیجـه، مـا بـه شـاخه جدیـدی از اخـالق حرفـه ای در علـوم زمیـن؛ یعنـی "اخـالق زمیـن" نیازمندیـم.

چیستی و تاریخچه اخالق زمین� 3
کلمه ژئواتیکس ]GeoEthics[ اسـت. بخش ژئو ]Geo[ به معنای “زمین” از ریشـه یونانی  اخالق زمین ترجمه 
گایا به معنای زمین اسـت و در اسـطوره های یونان باسـتان الهه تشـّخص یافته  گرفته شـده اسـت.   ]Gaia[ گایا
زمیـن، همسـر آسـمان یـا اورانـوس ]Uranus[ و مـادر تایتان هـا و مادربـزرگ خدایـان المـپ، یکـی از قدیمی تریـن 
کلمـه  گا ]Ga[ در یونانـی بـه معنـای خانـه و سـرپناه اسـت.  گایـا؛ یعنـی  اسـاطیر اسـت. همچنیـن بخـش اول 

.)Peppoloni & Di Capua, 2014( بـه معنـای اخـالق نیـز بـه شـرح و توضیـح نیـاز نـدارد ]Ethics[اتیکـس
کلمـه ژئواتیـک نمی تـوان به درسـتی بـه محتـوای ایـن شـاخه بین رشـته ای  بـا ایـن حـال، بـا ریشـه یابی1 
کننـده نیز باشـد. برای مثـال، اخـالِق محیط زیسـت را در نظر  گمـراه  پـی بـرد و چـه بسـا ایـن لفـظ تـا حـدودی 
بگیریـد. در ایـن شـاخه از اخـالق مسـئله اساسـی ارزش ذاتـی2 خـود محیط زیسـت در مقابـل ارزش ابـزاری3 
آن اسـت یـا در نگـرش خـاص آلـدو لئوپولـد4 در اخـالق محیط زیسـت، لنـد اتیکـس]Land ethics[ بـه معنـای 
کـه در آن  اخـالق سـرزمین، مسـئله اصلـی حقـوق و ارزش هـای ذاتـی خـود سـرزمین ها و موجوداتـی اسـت 
که مسئله اصلی نه ارزش  زندگی می کنند )Tabatabaei et al., 2018(. اما در اخالق زمین مشاهده می شود 
یـا حقـوق خـود زمیـن، بلکـه وظایـف و مسـئولیت های مهندسـان و پژوهشـگران علـوم مرتبـط با زمین اسـت؛ 
کنشـگر اخالقـی  به عبـارت دیگـر، مسـئله اخـالِق زمیـن ماننـد دیگـر شـاخه های اخـالق حرفـه ای، از وظایـف 
کنشـگر اخـالق در اخالِق پزشـکی، پزشـکان و در اخالِق مهندسـی عموم مهندسـان  کـه  اسـت، بـا ایـن تفـاوت 
کنشـگر اخالقـی در موضـوع اخـالق زمیـن تمـام پژوهشـگران و دانشـمندان مرتبط با علـوم زمین  هسـتند؛ امـا 
هسـتند، اعم از مهندسـان معدن، پژوهشـگران ژئوفیزیک، ژئوشـیمی، جی آی اس5، زمین شناسـان و تمام 

رشـته های مرتبـط بـا زمین.
کـه از لفـظ ژئواتیکـس اسـتفاده و آن را از ترکیـب ژئوسـاینس )مهندسـی  کسـی اسـت  واسـالو نمـچ6 اولیـن 
کـرد )Nemec, 2007(. بنابرایـن، شـاید لفـظ ژئوسـاینس  معـدن و زمیـن شناسـی( و اتیکـس )اخـالق( ایجـاد 
گویـای محتویـات ایـن موضـوع باشـد. بـا  اتیکـس ]Geoscience Ethics[ یـا "اخـالق علـوم زمیـن" نیـز بتوانـد 
کلمـه  بـرای ایـن عبـارت، نویسـندگاِن پژوهـش حاضـر درنهایـت،  توجـه بـه وجـود نداشـتن معـادل فارسـی 
گرفتنـد و در پژوهـش حاضـر از ایـن لفـظ  "اخـالق زمیـن" را عبـارت مناسـب تری بـرای Geo-Ethics در نظـر 

1- Etymology 2- Intrinsic Value 3- Instrumental Value
4- Aldo Leopold 5- GIS 6- Vaclav Nemec
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نـدارد.  نظـر وجـود  اتفـاق  مقـاالت مختلـف  در  زمیـن  اخـالِق  پیدایـش  و  تاریخچـه  بـر سـر  کردنـد.  اسـتفاده 
آلدولئوپولـد  کارهـای  و  محیط زیسـت  اخـالق  پیدایـش  بـه  زمیـن  اخـالق  ریشـه های  مقـاالت  از  برخـی  در 
.)Nikitina, 2012; Bobrowsky et al., 2017( اسـت  شـده  داده  نسـبت  سـرزمین  اخـالق  عنـوان   بـا 

اخـالق  نیسـت.  توجیه پذیـر  نسـبتی  برقـراری چنیـن  قبلـی،  بخـش  ح شـده در  بـا مسـائل مطـر امـا مطابـق 
به خوبـی  هـم  محیط زیسـت  اخـالق  بـدون  مـا  و  نمی گویـد  محیط زیسـت  اهمیـت  از  صرفـًا  محیط زیسـت 
ذاتـی  ارزش  توضیـح  در  خـاص  نگرشـی  محیط زیسـت  اخـالق  هسـتیم.  گاه  آ محیط زیسـت  اهمیـت  از 
.)Tabatabaei et al., 2018( اسـت  انسـان محوری1  رد  و  انسـان(  غیـر  و  انسـان  از  )اعـم  محیط زیسـت   کل 
که زندگی انسـان  غ از ارزِش ذاتـی زمیـن و بـا نگاهی انسـان محور، از آنجایی  کـه در اخـالِق زمیـن، فـار در حالـی 
بـه زمیـن وابسـته اسـت، مطابـق بـا توسـعه پایـدار بـه وظایف پژوهشـگران و راهکارهـای حفظ زمیـن پرداخته 
می شود )Grunwald et al., 2015(. پپولونی2، زمین شناس ایتالیایی، تولد اخالق زمین را به دیگر زمین شناس 
ح  ایتالیایـی؛ یعنـی اینتونیـو سـتپانی3 نسـبت می دهـد. اینتونیـو سـتپانی در فرضیـه عصـر انتروپوزویـک4 مطـر
از  یکـی  بـه  انسـان هـم  انسـانی،  فعالیت هـای  کـه درنتیجـه  بـه دوره ای رسـیده ایم  امـروزه،  کـه  اسـت  کـرده 
.)Peppoloni & Di Capua, 2014( کنـار دیگـر نیروهـای طبیعـی تبدیـل شـده اسـت  نیروهـای ژئولوژیکـی در 

گرفتـن از تحقیقـات همسـرش، لیدمیـال نمکـوا5  بـا ایـن حـال، اولیـن بـار واسـالو نمـچ در سـال 1991 بـا الهـام 
کار6، از الـزام شـکل گیری شـاخه ای بـرای یکپارچه سـازی اخـالق و علـوم زمیـن سـخن  کسـب و  دربـاره اخـالق 
کـه ایـن لفـظ در سـال های بعـد بـرای معانـی دیگـری بجز زمین شناسـی، علـوم زمین و   )Nemec, 2007( گفـت
کتاب “زندگی من یا زندگی تو7”  مهندسی معدن نیز به کار رفت. برای مثال، روتبالت )Rothblatt, 2017( در 
اخـالق زمیـن را تقریبـًا مشـابه اخـالق زیسـتی8 بـه کار بـرده یـا پومنـد )Pumain, 2009( بـرای توضیـح اخـالق در 

کرده اسـت. جغرافیـا نیـز از همیـن لفـظ اسـتفاده 
آنچـه در ایـن مطالعـه دربـاره آن بحـث و بررسـی شـده اسـت، اخـالق زمیـن به مثابـه شـاخه ای از اخـالِق 
کـه هـدف آن بررسـی مسـائل اخالقـی در علـوم زمین شناسـی، مهندسـی معـدن و به طورکلی،  حرفـه ای اسـت 
تمـام علـوم مربـوط بـه زمیـن اسـت. انجمنی بین المللی با عنـوان ارتقای اخالِق زمیـنIAPG(9( در این زمینه 
گسـترده ای در ایـن خصـوص انجـام می دهـد. این انجمن در سـال 2012  تأسـیس شـده اسـت و فعالیت هـای 

:)IAPG, 2012( کلیـدی در زمینـه اخـالق زمیـن را بـه قـرار زیر برشـمرده اسـت برخـی از مـوارد 

z	 در اخـالق زمیـن بـه پیامدهـای اخالقـی، اجتماعـی و فرهنگـی فعالیت هـای مختلـف در حـوزه علـوم
زمیـن توجـه و نقطـه تالقـی ایـن علـوم بـا فلسـفه و جامعه شناسـی فراهـم می شـود؛

z	 اخـالق زمیـن موقعیتـی را بـرای فعـاالن علـوم زمیـن فراهـم می کنـد تـا درخصـوص نقـش اجتماعـی و

1- Anthropocentrism 2- Peppoloni 3- Antonio Stoppani
4- Anthropozoic era 5- Lidmila Němcov 6- Business Ethics
7- Your Life or Mine 8- Bioethics 9- International Association for Promoting GeoEthics
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گاه تـر باشـند؛ مسـئولیت های اقداماتشـان آ

z	 کوسیسـتم گاهـی جامعـه از مشـکالت مربـوط بـه منابع زمین شـناختی و ا اخـالق زمیـن ابـزاری بـرای آ
کـره زمین اسـت.  زیسـتی 

در شـکل 3 نسـبت اخـالق زمیـن بـا دیگـر علـوم ماننـد فلسـفه، زمین شناسـی، اقتصـاد و جامعه شناسـی 
ارائه شـده اسـت.

)Mogk et al., 2017( شکل 3. نسبت اخالق زمین با دیگر علوم

مسائل اساسی در اخالق زمین� 4
کـره زمیـن اسـت. در  گسـترده و شـامل تمـام مسـائل سیسـتم های  جنبه هـای مختلـف علـوم زمیـن بسـیار 
کـه هـدف اصلـی آن بحـث و بررسـی  وهلـه اول، اخـالق زمیـن به عنـوان شـاخه ای از اخـالق معرفـی می شـود 
مسـائل اخالقـی، فرهنگـی و اجتماعـی درخصـوص مباحـث علمی شـاخه های مختلف علوم مربـوط به زمین 
اسـت. ایـن بحـث و بررسـی همـراه بـا حفـظ رابطـه ای پویـا بـا دیگـر شـاخه های علـوم انسـانی نظیـر فلسـفه، 
جامعه شناسـی و اقتصـاد انجـام می شـود )Bobrowsky et al., 2017(. اخـالق زمیـن به طـور جزئی تـر شـامل 

مـوارد زیـر اسـت: 

z	 ،اخالقـی زمینه هـای  در  وی  مسـئولیت های  و  زمیـن  علـوم  پژوهشـگر  اجتماعـی  نقـش  بـر  کیـد  تأ
بـر جامعـه و محیط زیسـت داشـته  او می توانـد  کـه تصمیمـات  نیـز عواقبـی  اقتصـادی و  فرهنگـی و 

)Wyss & Peppoloni, 2014(؛ باشـد 

z	 ،جامعه شناسـان فالسـفه،  و  زمیـن  علـوم  پژوهشـگران  میـان  دانـش  تبـادل  و  همـکاری  ترویـج 
اقتصاددانـان، زیست شناسـان، روانشناسـان و دیگـر دانشـمندان به منظـور تقویـت روشن اندیشـی و 
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)Cervato & Frodeman, 2012(؛  انتقـادی  تفکـر 

z	 ،تقویـت نشـر صحیـح مطالعـات علمـی، ارائـه درسـت داده هـا و نتایـج آنهـا، ترویـج مسـئولیت پذیری
گـردش اطالعـات، در  رعایـت صحـت و صداقـت در تحقیـق و نیـز تعریـف خـط مشـی توسـعه روزافـزون 

عیـن رعایـت حـق مؤلـف )Mayer, 2015(؛

z	 گاهی، ترویج ارزش ها و افزایش مسـئولیت پذیری سـازماندهی ابزارهای آموزشـی مؤثر برای افزایش آ
در میان دانشمندان و پژوهشگران علوم زمین به ویژه پیشکسوتان )Mogk & Geissman, 2014(؛

z	 درخصـوص به ویـژه  زمیـن  علـوم  حـوزه  انسـانی  جوامـع  در  اخالقـی  گیـر  فرا سیاسـت های  تشـویق 
)Asher, 2001(؛  زمیـن  علـوم  معلـول  دانشـمندان  و  اقلیت هـا   ،)Holmes & O’Connel, 2003(زنـان

z	 ارتقـای آمـوزش علـوم زمیـن به عنـوان وسـیله ای بـرای جـذب جوانـان بـه مطالعـات زمین شناسـی و
مهندسـی زمیـن، بـا هـدف نهایـی تشـویق به اخـالق و تفکر انتقـادی و ارائه نظرگاهـی جدید از جهان 

بـه جامعـه )Bobrowsky et al., 2017(؛

z	 ،بـرای تحلیـل و بهبـود روابـط بیـن جوامـع علمـی، تصمیم گیرنـدگان و سیاسـتگذاران هدفگـذاری 
)Lambert & McFadden, 2013(؛ مـردم جامعـه  و  رسـانه های جمعـی 

z	 گاهی اجتماعی ارتقای ارزش های زیبایی شناسـانه، آموزشـی و علمِی علوم زمین به منظور افزایش آ
از اهمیـت میـراث علـوم زمیـن و تنـوع زمین شـناختی و اهمیـت حفـظ آثـار زمین شـناختی از طریـق 

گسـترش ژئوتوریسـم2 به عنـوان ابـزاری بـرای حفـظ ایـن آثـار )Allan, 2015(؛ تأسـیس ژئوپارک هـا1 و 

z	 مواجهه با مشکالت مربوط به مدیریت ریسک زمین3 و بررسی آنها و نیز اطالع رسانی و آموزش به منظور
بهبود انعطاف پذیری جامعه در مقابل بروز سوانح و بالیای طبیعی )Dolce & Di Bucci, 2015(؛

z	 معرفـی بـا  روزمـره،  زندگـی  در  زمیـن  علـوم  دانـش  کاربـردی  جنبه هـای  و  فوایـد  برجسته سـازی 
پزشـکی  در  زمیـن  علـوم  کاربـرد  و   )Fuge et al., 2005( پزشـکی  زمین شناسـی  ماننـد  رشـته هایی 

 .)Bergslien, 2012( قانونـی 
کـه در ادامه هـر یک از ایـن ابعاد به  کـرد  کلـی خالصـه  می تـوان شـالوده  ایـن فهرسـت بلنـد را بـه پنـج بعـد 

تفکیک بررسـی و تجزیه و تحلیل شـده اسـت.

اخالق زمین و دوراهی های اخالقی. 4-1
در علوم زمین نیز مانند دیگر علوم مهندسـی و پزشـکی دوراهی های اخالقی وجود دارد. سـازمانی را در نظر 
کنـد. منابع مالی  کـه قرن هـا بدون زلزله بوده اسـت، بیمارسـتانی احداث  کـه تصمیـم دارد در شـهری  بگیریـد 
اختصـاص یافتـه بـه ایـن پـروژه محـدود اسـت و این شـهِر فقیر نیازی اساسـی به بیمارسـتان دارد. حال فرض 

1- Geo-Parks 2- Geo-Tourism 3- Geo-Risks Management
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کنیـد بـا توجـه بـه محاسـبات مهندسـان، می تـوان یـک بیمارسـتان 30 تختـه و ضـد زلزلـه یـا بـا همـان بودجـه 
کـه برای این شـهر فقیر حتی  کنید  کمتـر سـاخت و فرض  یـک بیمارسـتان 60 تختـه، امـا بـا اسـتحکامی بسـیار 
کافـی نباشـد. در اینجـا صرفـًا بـا یـک دوراهـی بیـن خـوب و بـد یـا دوراهـی منافـع  بیمارسـتان 100 تختـه هـم 
کننـد. بدیهـی  کدهـای اخالقـی بتواننـد مشـکل را حـل  کـه  شـخصی یـا حقـوق شـهروندان روبـه رو نیسـتیم 
کـه حتـی صرفـًا بـا دو راه روبـه رو نیسـتیم و در اینجـا عامـل ایمنـی در مقابـل زلزلـه بـا ظرفیـت تخت هـای  اسـت 
کاهـش عامـل ایمنـی اسـت و افزایـش عامـل  بیمارسـتانی نسـبت عکـس دارنـد. افزایـش ظرفیـت بـه معنـای 
گر مهندسـان علوم  کاهـش ظرفیـت تخت هـای بیمارسـتانی منجـر می شـود. حـاال ا ایمنـی در مقابـل زلزلـه بـه 
کننـد و ایـن شـهر در سـال های  کاهـش دهنـد و بیمارسـتانی بـا ظرفیـت باالتـر احـداث  زمیـن عامـل ایمنـی را 
گـر علی رغـم وجـود نیـاز، مهندسـان  آتـی پـس از قرن هـا دچـار زلزلـه شـود، چـه خواهـد شـد؟ در عیـن حـال، ا
کار غیراخالقی انجـام نداده اند؟ این  خ ندهد، آیا  عامـل ایمنـی را بـاال نگـه دارنـد و هرگـز در این شـهر زلزلـه ای ر

دوراهی هـای اخالقـی موضـوع اساسـی اخـالق زمیـن اسـت.
اطمینـان از سـالمت و ایمنـی افـراد و جامعـه بـرای پژوهشـگران و مهندسـان علـوم زمیـن تعهـدی اساسـی 
محسوب می شود و این مسئله در مطالعه بالیای طبیعی اصلی انکارناپذیر و اساسی است. اما در عین حال، 
کـه از دسـت دادن زندگـی به دلیـل بالیـای طبیعـی جـزء آخریـن عوامـل  در یـک بررسـی نشـان داده شـده اسـت 
مـرگ و میـر در سراسـر جهـان از سـال 1980 تـا 2014 بـوده اسـت)Bobrowsky, 2013(. در بررسـی دیگـری نشـان 
که از سـال 1980 تا 2014 مرگ و میر ناشـی از بالیای طبیعی تقریبًا آخرین عامل مرگ و میر در  داده شـده اسـت 

جهـان بـوده اسـت. حـال جنبـه دوراهـی اخالقـی بـودن مثـال مذکور بیش از پیش مشـخص می شـود.
گاهـی افـراد و جوامـع بیشـتر و روش های اسـتفاده از زمین، دسـتورالعمل های اسـتاندارد  کـه آ بـه میزانـی 
ساختمان سـازی و اقدامات پاسـخگویی اضطراری بهتر می شـود، خطرها و اثرهای شـدید بسـیاری از بالیای 
کم هزینه تـر را بـرای شـرایط مثـال مذکـور  کاهـش می یابـد. درنتیجـه، بهتـر می تـوان اسـتانداردهای  طبیعـی 
طریـق  از  طبیعـی  مخاطـرات  کاهـش  زمینـه  در  زمیـن  علـوم  پژوهشـگران  اقدامـات  به عـالوه،  کـرد.  بررسـی 
گیـر بـه نیروهـای محلـی، منطقه ای  همکاری هـای بین رشـته ای شـامل مشـارکت مؤثـر جامعـه و وابسـتگی فرا
کاهـش خطـر به طـور معمـول بـا اسـتفاده از پروتکل هـای   .)Bobrowsky, 2013( و ملـی بسـیار اثرگـذار اسـت
که سـازندگان  کّمی بررسـی می شـود )Jordan et al., 2014(. اما سـؤال این اسـت  معتبر مبتنی بر ارزیابی های 
کننـد؟ تصمیـم اخالقـی و درسـت در این گونـه مـوارد  بیمارسـتاِن مثـال مذکـور چـه تصمیمـی را بایـد اتخـاذ 
چیسـت؟ مهندسـان و فعـاالن حـوزه علـوم زمیـن در چنیـن دوراهی هایـی بـا خطـری مبتنـی بـر توصیفـات 
کیفـی ماننـد مـرگ و زندگـی و سـالمت شـهروندان روبـه رو می شـوند. بنابرایـن، متخصصـان بـه بحث و بررسـی 
کم  که چقدر می توان از ظرفیت  گسـترده ای درباره الگوی  فلسـفه اخالق زمین نیاز دارند. باید بررسـی شـود 
کـرد یـا برعکـس؛ بـه هـر حال، زمین شناسـان یـا مهندسـان به تنهایی نمی توانند مشـخص  و بـه ایمنـی اضافـه 
کاهـش ایمنـی در مقابل زلزله  که  کافـی ایمن اسـت، به ویژه در شـرایطی  کـه چـه مقـدار ایمنـی بـه انـدازه  کننـد 
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کمـک می کنـد)Potthast, 2015(. این گونـه دوراهی هـای پیچیـده  بـه شـکل دیگـری بـه سـالمت شـهروندان 
گسـترش یابـد. کـه توجـه روزافـزون بـه ایـن شـاخه جدیـد از اخـالق حرفـه ای بیشـتر  اخالقـی موجـب شـده اند 

اخالق زمین و جامعه. 4-2
جامعـه می توانـد از مباحـث مرتبـط بـا علـوم زمیـن بسـیار تأثیـر بپذیـرد. قطعـًا یکـی از وظایف پژوهشـگران علوم 
گاه سـازی آنـان از محدودیـت منابـع زمیـن اسـت  کـردن جامعـه از خطرهـای ناشـی از زمیـن و نیـز آ گاه  زمیـن آ
کـه منابـع زمیـن  کـه بـا علـوم زمیـن آشـنایی ندارنـد، چنیـن تصـور می کننـد  )Mogk et al., 2017(. بیشـتر مـردم 
گاه انـد  ماننـد نـور خورشـید نامحـدود اسـت. زمین شناسـان و مهندسـان معـدن به خوبـی از بطـالن ایـن نظـر آ
گاهـی دارنـد. بنابرایـن، در بسـیاری از مـوارد پژوهشـگران علـوم زمیـن در  و وظیفـه ای اخالقـی بـرای نشـر ایـن آ
کـه  مقابـل جامعـه بـا دوراهی هـای اخالقـی روبـه رو می شـوند. بـرای مثـال، منطقـه محرومـی را در نظـر بگیریـد 
قـرار اسـت در آنجـا مجموعـه ای صنعتـی تأسـیس شـود. تأسـیس ایـن صنایـع موجـب اشـتغال زایی بـرای بیـش 
از 500 نفـر می شـود و منطقـه به دلیـل فقـر و بیـکاری بـه ایـن اشـتغال زایی نیـاز جـدی دارد. درنتیجه، مسـئوالن 
که ایـن صنایع  گفتـه نمی شـود، آن اسـت  مجموعـه صنعتـی در ایـن خصـوص تبلیغـات زیـادی می کننـد. آنچـه 
کاهش سـطح آب هـای زیرزمینی منطقه و  به دلیـل نیـاز بـه آب و اسـتفاده از منابـع آب هـای زیرزمینـی، موجـب 
که به ازای اشـتغال زایی  کنید  کشـاورزی منطقه در طوالنی مدت می شـود. فرض  ع  درنتیجه، از بین رفتن مزار
کشـاورزی از بین برود. شـاید در این  بـرای 500 نفـر، بیسـت نفـر مزرعـه دار بیـکار شـوند و مقداری ناچیز محصول 
گر نتیجه اسـتفاده از این حجم آب خشـک شـدن دایمی سـفره های آب  کار را اخالقی بدانیم، اما ا شـرایط این 
کامـل منطقـه باشـد چـه؟ آیـا در ایـن شـرایط نیـز سـاخت واحـد صنعتی یک  زیرزمینـی و درنتیجـه، خشکسـالی 
عمـل اخالقـی اسـت؟ احتمـال وقـوع ایـن رخـداد چقـدر اسـت؟ آیـا بـه صـرف احتمـال وقوع ایـن موضـوع باید از 
کـه در اینجـا هـم بـا دوراهـی اخالقـی روبـه رو هسـتیم،  سـاخت واحـد صنعتـی ممانعـت به عمـل آورد؟ می بینیـم 
کـه جنبه هـای فنـی و تخصصـی زیـادی نیـز در حـوزه علـوم زمیـن دارد. این گونـه مثال هـای ذهنـی  دوراهـی ای 
کـه شـاخه ای بـه نـام "اخـالق زمیـن" چقـدر می توانـد ماننـد اخـالق پزشـکی و اخـالق قضـاوت  نشـان می دهـد 
دارای جنبه هـای دوگانـه باشـد و لـزوم بحث هـا و بررسـی های عمیـق فلسـفی و فنـی در ایـن خصـوص بیـش از 
کـه برخـی از مباحـث علـوم زمیـن در ارتبـاط  پیـش مشـاهده می شـود. همچنیـن مثـال مذکـور نشـان می دهـد 
تنگاتنـگ بـا جامعـه اسـت و بـر مناسـبات اجتماعـی، فرهنگـی و اقتصـادی مـردم عـادی تأثیـرات زیـادی دارد. 
کـه بنیانـی در علـوم انسـانی و بنیانـی در علـوم زمیـن  درنتیجـه، اخـالق زمیـن به مثابـه دانشـی بین رشـته ای، 

  .)Kelman, 2014( داشـته باشـد، از جملـه مـوارد بسـیار الزم و ضـروری اسـت

کوسیستم حیات. 4-3 اخالق زمین و ا
وظایـف اخالقـی متخصصـان علـوم زمیـن بـه مسـائل منطقـه ای یـا محلـی محـدود نمی شـود، بلکـه بررسـی 
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کـره زمیـن محسـوب می شـوند نیـز  کـه به طورکلـی، تهدیـدی بـرای حیـات در  تهدیدهـا و معضـالت جهانـی 
کوسیسـتم حیـات را  کـه ا از جملـه آن هاسـت. امـروزه، شـاید "تغییـر اقلیـم" بزرگ تریـن مشـکل جهانـی باشـد 
که درباره تغییر اقلیم در سـال 2014  تهدیـد می کنـد. انجمـن آمریکایـی پیشـرفت علـمAAAS( 1( در بیانیـه ای 

کـرده اسـت: کـرده، این گونـه بیـان  منتشـر 
افزایـش  میـزان  چـه  یـا  بکننـد  بایـد  چـه  کـه  بگوییـم  مـردم  بـه  نداریـم  وظیفـه  دانشـمند  به عنـوان  "مـا 
کننـد، بلکـه مسـئولیت مـا رسـاندن درک مـردم از مسـئله بـه آنچـه خـود درک  خطرهـای تغییـر اقلیـم را بـاور 
کـه ناشـی از دسـتکاری های انسـان در طبیعـت اتفـاق  کـه در تغییـرات اقلیمـی  کرده ایـم اسـت و آن ایـن اسـت 
کنش  گهانی، پیش بینی ناپذیر و بالقوه برگشـت ناپذیر روبه رو هسـتیم. وا افتـاده اسـت، مـا بـا خطر تغییـرات نا

.)Bobrowsky, 2013( "کاهـش می دهـد سـریع و به موقـع، خطـر و هزینـه ایـن اقدامـات را 
در حـال حاضـر، تغییـر اقلیـم به شـدت تحـت تأثیر مباحـث فرهنگـی، مناظرات، بی نظمی های سیاسـی، 
که شـکاف  گرفتـه اسـت. به ویـژه هنگامـی  سـردرگمی های اجتماعـی و متأسـفانه، بی اخالقی هـای علمـی قـرار 
عظیـم میـان منکـران و اسـتدالل کنندگاِن تغییـر اقلیـم به طـور دقیـق بررسـی می شـود، اهمیـت ایـن موضـوع 
گـذار بیـن ورودی هـای  کـه دانشـمندان علـوم زمیـن در  بیـش از پیـش مشـخص می شـود. بـه نظـر می رسـد 
اخیـر  فقـط در چنـد سـال  رانـده شـده اند.  بـه حاشـیه  اقلیـم  تغییـر  تکنولوژیـک موضـوع  و  انسان شناسـانه 
کرده اند تا مجددًا اهمیت و ارتبـاط بین داده های موجود و دانش و  دانشـمندان علـوم زمیـن بـار دیگـر تالش 
مهارت هـای خـود را بـا موضـوع تغییـر اقلیـم مد نظر قـرار دهنـد )Bobrowsky, 2013(. بنابراین، دانشـمندان 
از  باالتـری  اسـتانداردهای  بـه  موضـوع،  ایـن  در  مرتبـط  رشـته های  از  دیگـر  بسـیاری  ماننـد  زمیـن،  علـوم 
کننـد. بررسـی درسـت و دقیـق چنیـن تحقیقاتـی از دیگـر  پاسـخگویی نیـاز دارنـد تـا بتواننـد شـک ها را برطـرف 

کارکردهـای اخـالق زمیـن اسـت. وظایـف و 

اخالق زمین و پژوهشگران. 4-4
 .)Abbott et al., 2004( کدهـای اخالقـی در اخـالق زمیـن، صحت و تمامیت در تحقیق2 اسـت پایـه و اسـاس 
کرد، وجوه متعددی  تمامیت در تحقیق ]Research Integrity[ که می توان آن را راستی در تحقیق نیز ترجمه 
دارد که ترجمه فارسی آن قادر به انتقال تمام بار معنایی آن نیست. مفاهیمی چون تمامیت، کمال، صحت، 
گسـترش دانش نیـز در درون مفهوم تمامیت تحقیـق قرار دارند.  کمـک به  صداقـت، قابـل بازسـنجی بـودن و 
)Carter, 1996( کارتر چ اینتگریتی نیز وجود دارد، به طوری که استفان   این ابهام حتی در لفظ انگلیسی ریسر
ولـی  )راسـتی( ماننـد آب و هواسـت و همـه دربـاره آن صحبـت می کننـد،  بـاره می گویـد: “تمامیـت  ایـن  در 
کنـد. همچنیـن تمامیـت ماننـد هـوای خـوب اسـت و همـه در  کار  کسـی به درسـتی نمی دانـد دربـاره آن چـه 

1- American Association for the Advancement of Science 2- Research Integrity
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مـدح آن سـخن می گوینـد”. بنابرایـن، الزم اسـت منظـور از “تمامیـت در تحقیـق" روشـن شـود. تمامیـت در 
 تحقیـق از جملـه اصـول ضـروری و پایـه ای در موضـوع اخـالق زمیـن و بـر چهـار اصـل اساسـی زیـر اسـتوار اسـت

:)Steneck et al., 2017(

z	داشتن صداقت در تمام مراحل تحقیق

z	پاسخگویی در اجرای تحقیق

z	کار با دیگران داشتن تواضع حرفه ای و رعایت انصاف در 

z	 داشتن بازخورد و همفکری درخصوص تحقیق از طرف دیگر محققان
بین المللـی  کنفرانـس  در  اسـت.  وابسـته  بسـیار  تحقیـق"  در  "تمامیـت  رعایـت  بـه  تحقیـق  یـک  ارزش 
تمامیـت در تحقیـقWCRI(1( مسـئولیت های اصلـی بـرای رعایت تمامیت در تحقیق به صورت زیر برشـمرده 

:)Steneck et al., 2017( شـده اسـت
کمال مسئولیت اعتبار تحقیق خود را بپذیرند؛ الف( راستی: پژوهشگران باید به طور تمام و 

گاه و بـه آن  ب( پایبنـدی بـه مقـررات: پژوهشـگران بایـد از قوانیـن موجـود در زمینـه مـورد بررسـی خـود آ
پایبند باشـند؛

پ( روش تحقیق: پژوهشـگران باید از روش تحقیقی مناسـب، بر پایه نتایجی حاصل از تجزیه و تحلیل 
کامـل و عینی  کننـد. همچنیـن آنهـا بایـد یافته ها و تفسـیرها را به طور  نقادانـه مـدارک قبلـی موجـود اسـتفاده 

ارائـه دهند؛ 
و  به طـور دقیـق  را  تحقیقـات خـود  مـدارک  و  پرونده هـا  تمـام  بایـد  پژوهشـگران  تحقیقـات:  ت( حفـظ 

کننـد؛ آنهـا را بازبینـی و تکـرار  تـا دیگـر پژوهشـگران بتواننـد تحقیقـات  کننـد  واضـح حفـظ 
ث( یافته هـای تحقیـق: پژوهشـگران بایـد بـه محـض آنکـه توانسـتند ادعـای مالکیـت تحقیقـات خـود را 
کنند. این انتشـار باید به گونه ای باشـد  اثبات و تمام داده ها و یافته هایشـان را به طور دقیق و آشـکار منتشـر 

کننـد و قابل بررسـی و صحت سـنجی باشـد؛ کـه دیگـر پژوهشـگران بتواننـد از آنهـا اسـتفاده 
کـه  ج( نویسـندگان تحقیـق: فهرسـت نویسـندگان بایـد شـامل همـه افـراد و فقـط شـامل افـرادی باشـد 

واجـد ضوابـط نویسـندگی در پژهـش مـد نظـر هسـتند؛ 
کـه در آن پژوهـش همـکاری  کسـانی  چ( قدردانـی تحقیـق: پژوهشـگران بایـد بـا ذکـر نـام و نقـش افـراد از 
افـراد دخیـل در  و  نویسـندگان، حامیـان  بـه  و معیارهـای مربـوط  لیکـن ضوابـط  کننـد.  کرده انـد، قدردانـی 

گیـرد؛ پژوهـش نبایـد مـورد تخطـی قـرار 
ح( نقـد دیگـر پژوهشـگران: پژوهشـگران بایـد به دقـت، منصفانـه و در اولیـن فرصـت، تحقیقـات دیگـر 

کننـد؛ پژوهشـگران در آن زمینـه را نقـد و بازبینـی 

1- The World Conferences on Research Integrity
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کلیـه مراحـل تحقیـق آشـکارا بیـان  گونـه تضـاد منافـع را در  خ( تضـاد منافـع: پژوهشـگران موظف انـد هـر 
کلیـه سـازمان ها، شـرکت ها و افـراد دخیـل را در نظـر بگیرنـد و  کننـد و از نظـر مالـی، علمـی و فنـی بایـد منافـع 

کننـد؛ مطابـق توافقـات انجـام شـده عمـل 
کـه آنهـا  کننـد  د( مالحظـات اجتماعـی: پژوهشـگران و مؤسسـات تحقیقاتـی بایـد به طـور جـدی توجـه 

کننـد؛ کارشـان محاسـبه  تعهـدی اخالقـی دارنـد تـا منافـع اجتماعـی را در برابـر خطرهـای ذاتـی 
گـزارش تحقیقـات غیرمسـئوالنه: پژوهشـگران بایـد هرگونـه سـوء رفتـار یا عمل غیرقانونـی در تحقیق از  ذ( 
گـزارش دهنـد. همچنیـن  جملـه سـاخت داده هـای جعلـی، دروغ، سـرقت ادبـی و... را بـه مسـئوالن مربـوط 
کـه بـر اعتبـار تحقیـق تأثیـر می گـذارد، ماننـد فهرسـت نامناسـب نویسـندگان،  سـایر اقدامـات غیرمسـئوالنه 
یـا اسـتفاده از روش هـای تحلیلـی فریب دهنـده، بایـد بـه مسـئوالن  گـزارش داده هـای متناقـض  بی دقتـی، 

گـزارش شـوند. مربـوط 
که ممکن اسـت در پژوهشـی تمام  آنچـه وجـه اخالقـی "تمامیـت در تحقیـق" را پررنـگ می کنـد، آن اسـت 
قوانیـن و مقـررات مربـوط بـه سـرقت ادبـی و... رعایـت شـده باشـد، امـا تمـام مؤلفه هـای تمامیـت در تحقیـق 
که تمامیت  وجود نداشته باشد. بنابراین، پژوهشگران اخالقًا )و نه قانونًا( و با اراده آزاد و اختیار موظف اند 
که در علوم  کننـد. رعایـت تمامیـت در تحقیـق در علـوم زمیـن اهمیـت ویژه ای دارد، چـرا  در تحقیـق را رعایـت 
کامـل ارائـه داد. در بسـیاری از پژوهش هـا  کاری  زمیـن به راحتـی می تـوان تمامیـت را رعایـت نکـرد و بـه ظاهـر 
محققـان می تواننـد راه را بـر نقـد دیگـر محققـان ببندنـد، بـرای مثـال، بسـیاری از آزمایش هـای علـوم زمیـن 
صحت سـنجی  و  تکرارپذیـری  تحقیـق،  تمامیـت  نشـدن  رعایـت  مـوارد  از  بسـیاری  در  و  نیسـتند  تکرارپذیـر 
کـه بـرای مثـال، در داروسـازی همـواره می تـوان اثرهـای  کلـی ناممکـن می سـازد. در حالـی  تحقیقـات را بـه 

کـرد. درمان بخشـی دارو را مجـددًا بررسـی و بازبینـی 
کیـد  کـد منحصـر تأ بـر تمامیـت در تحقیـق به عنـوان یـک  کدهـای اخالقـی در اخـالق زمیـن نه تنهـا  در 
از  برخـی دیگـر   .)Abbott, 2017( کمابیـش حـول همیـن محـور می گردنـد  کدهـا هـم  باقـی  بلکـه  می شـود، 
کدهـای اخالقـی زمیـن بـه مناسـبات عملـی در اجـرای پروژه هـا نیـز بـه کار مـی رود. بـرای مثـال، بندهـای 8 و 9 

کدهـای اخالقـی انجمـن زمین شناسـان اروپـاEFG(1( در سـال 2016 بـه قـرار زیـر اسـت: از 

z	 کـه این غفلت کننـد، به ویـژه هنگامـی  گونـه غفلـت در حرفـه خـود اجتنـاب  زمین شناسـان بایـد از هـر 
کارفرما یا محیط زیسـت بشـود؛ موجـب بـروز خطرهـا یـا آسـیب های مالـی یـا اخالقـی بـرای 

z	 به طوری کـه کننـد،  انـکار  را  آنهـا  یـا  دهنـد  تغییـر  را  حقوقـی  یـا  علمـی  حقایـق  نبایـد  زمین شناسـان 
.)Abbott, 2017( شـوند  عمـوم  کـردن  گمـراه  یـا  کارفرمـا  تشـویق  موجـب 

کافی را نخواهد داشت  کارایی  که یکباره به دسـت پژوهشـگران داده شـود،  بدیهی اسـت صرف بیانه ای 

1- European Federation of Geologists
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و در عمـل مؤثـر واقـع نمی شـود. از ایـن رو، آمـوزش اخـالق زمیـن برای پژوهشـگران جوان بسـیار اهمیت دارد 
که در بخش بعدی به آن پرداخته شـده اسـت.

آموزش اخالق زمین� 5
کـه پژوهشـگر علـوم زمیـن را بـه  مطالعـه روابـط درونـی و همزمـاِن سیسـتم های زمیـن پیچیدگی هایـی دارد 
گـون ملزم می کند. درواقـع، تمام علوم  گونا گیـری مهارت هـا، روش هـا و دانش هـای مختلـف از رشـته های  فرا
کـه بجـز رشـته اصلی شـان، بـر علـوم بین رشـته ای دیگـر نیـز تسـلط داشـته  مـدرن بـه دانشـمندانی نیـاز دارنـد 
اجتماعـی،  اقتصـادی،  پیامدهـای متعـدد  کـه  نیـز تصمیماتـی می گیرنـد  زمیـن  علـوم  پژوهشـگران  باشـند. 
کیـد مسـئولیت های پژوهشـگران علـوم زمیـن اهمیت  زیسـت محیطی و انسـانی دارد. از ایـن رو، یـادآوری و تأ
کدهـای  تنظیـم  و  تهیـه  قبیـل  از  اقداماتـی  خصـوص،  ایـن  در   .)Bobrowsky et al., 2017( دارد  ویـژه ای 
کـه می توانـد بـه  اخالقـی، تشـکیل انجمن هـای اخـالق زمیـن و آمـوزش اخـالق زمیـن از جملـه مـواردی اسـت 
کنـد. از جملـه سـازمان های تشـکیل شـده به منظـور  کمـک  تعمیـق ایـن دانـش در متخصصـان علـوم زمیـن 
آمـوزش و تربیـت و ارتقـای سـطح اخالقـی متخصصـان این حوزه می توان از انجمن زمین شناسـان مهندسـی 
و زمین شناسـان زیسـت محیطیAEG(1(، انسـتیتو زمین شناسـان حرفـه ای امریـکا2)AIPG( و از همـه مهم تـر 

انجمـن بین المللـی ارتقـای اخـالِق زمیـنIAPG( 3( نـام بـرد.
گفتـه شـد، آمـوزش اخـالق از ارکان اصلی اخالق حرفه ای اسـت و بنابراین،  کـه در بخـش دوم  همان طـور 
در اخـالق زمیـن نیـز به عنـوان شـاخه ای از اخـالق حرفـه ای، آمـوزش نقـش اساسـی دارد. الزم اسـت آمـوزش 
اخـالق زمیـن هـم از طریـق انجمن هـای اخـالق زمیـن بـه پژوهشـگران و مهندسـان شـاغل و هـم از طریـق 

نهادهـای دانشـگاهی بـه دانشـجویان و پژوهشـگران جـوان در دانشـگاه ها آمـوزش داده شـود. 
که باید ایـن دانش را  پژوهشـگران جـوان علـوم زمیـن بهتریـن منبـع برای آینده این رشـته هسـتند، کسـانی 
کنند. آنها صرفًا  به نسل های آینده انتقال دهند و ارزش اجتماعی و فرهنگی علوم زمین را برای رفاه بشر حفظ 
کـه جامعه علمی قادر به معرفی آمـوزش اخالق زمین به عنوان یک  درصورتـی می تواننـد در ایـن راه موفـق شـوند 
بخش اساسـی در آموزش علوم زمین باشـد. الزم اسـت به دانشـجویان رشـته های علوم زمین آموزش داده شود 
کـه جنبه هـای مختلـف علـوم زمیـن به خودی خـود اخالقـی نیسـتند، بلکـه صرفـًا ابزاری در دسـت ما هسـتند که 

.)Bobrowsky et al., 2017( می توانند در راه های مختلف، درسـت یا غلط اسـتفاده شـوند
گیری علم به معنای مسئولیت پذیری  که فرا گاه شوند  که دانشمندان جوان علوم زمین آ ضروری است 
کـردن ارتبـاط بیـن تأثیـرات علـوم زمیـن بـر جامعـه و راه هـای بهره منـدی جامعـه از ایـن علـوم  بـرای برقـرار 
کـه چـه چیـزی را، چگونـه و چـرا می توانیـم بـه دانش پژوهـان جـوان  اسـت. در اخـالق زمیـن بایـد روشـن شـود 

1- Association of Environmental and Engineering Geologists 2- American Institute of Professional Geologists
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کـه چـرا بایـد بـه روش  کـه بـه آنهـا انگیـزه قـوی بدهیـم  آمـوزش دهیـم. وظیفـه اساسـی اخـالق زمیـن آن اسـت 
از تحصیـل  بـه اخـالق نبایـد پـس  از طـرف دیگـر، توجـه   .)Bobrowsky et al., 2017( کننـد اخالقـی عمـل 
کـه ایـن  کیـد و بـه پژوهشـگران و مهندسـان شـاغل یـادآوری شـود  فرامـوش شـود و پیوسـته بایـد بـر آنهـا تأ
وظیفـه بـر عهـده انجمن هـای اخـالق حرفـه ای اسـت. به طورکلـی، اهـداف آمـوزش اخـالق زمیـن عبارت انـد 
از: تقویـت حساسـیت اخالقـی1 در میـان پژوهشـگران، یـادآوری و تقویـت دغدغه هـا و مسـئولیت اجتماعـی، 
کدهـای اخالقـی و ایجـاد آمادگـی در مواجهـه بـا دوراهی هـای اخالقـی و نحـوه برخـورد بـا  نحـوه اسـتفاده از 
کارهـای ارزشـمند انجـام شـده درخصـوص آمـوزش اخـالق زمیـن، تهیـه  آنهـا )Mogk et al., 2017(. یکـی از 
و تنظیـم سـوگندنامه دانش آموختـگان علـوم زمیـن  اسـت. برخـی از مفـاد ایـن سـوگندنامه عبـارت اسـت از 

:)Matteucci et al., 2014(

z	 گاه کامـل از مفاهیـم اجتماعـی مربـوط آ کـه متخصصـان علـوم زمیـن را به طـور  سـوگند یـاد می کنـم 
سـازم و بـرای حفاظـت از زمیـن به منظـور حفـظ منافـع بشـر بیشـترین تـالش را صـورت دهـم؛

z	 کـه از مسـئولیت های خـود در برابـر جامعـه، نسـل های آینـده و محیط زیسـت بـا سـوگند یـاد می کنـم 
گاهی داشـته باشـم؛ هـدف توسـعه پایـدار آ

z	که در شغل خویش منافع جامعه را در اولویت قرار دهم؛ سوگند یاد می کنم 

z	 کـه تحـت فشـار کـه هرگـز از دانـش علـوم زمیـن سـوء اسـتفاده نکنـم، حتـی زمانـی  سـوگند یـاد می کنـم 
گرفته باشـم؛ قـرار 

z	که همیشه برای ارائه تخصص حرفه ای ام در مواقع نیاز آماده باشم؛ سوگند یاد می کنم 

z	 گاهـی از محدودیـت در توانایی هـا و امکاناتـم همچنـان به پیشـرفت علوم کـه بـا آ سـوگند یـاد می کنـم 
کنم؛ کار حفظ  زمیـن در طـول عمـرم ادامـه دهـم و همیشـه صداقـت فکـری خـود را در 

z	 کـه به عنـوان یـک متخصـص علـوم زمیـن همـواره دانـش خـود را به روز نگـه دارم و سـوگند یـاد می کنـم 
کامـل بـه فرایندهـای زمیـن احتـرام بگذارم. به طـور 

آینده اخالق زمین� 6
تـا  دارد  پیـش  در  زیـادی  راه  مختلـف  مشـکالت  بـا  رویارویـی  ضمـن  نـو،  رشـته ای  به عنـوان  زمیـن  اخـالق 
البتـه،  برسـد.  پزشـکی  اخـالق  و  مهندسـی  اخـالق  ماننـد  حرفـه ای  اخـالق  شـاخه های  دیگـر  انسـجام  بـه 
کوچکـی از مهندسـان؛ یعنـی مهندسـان معـدن،  کـه مخاطبـان علـوم زمیـن صرفـًا بخـش  انکارناپذیـر نیسـت 
ایـن  قطعـًا  کـه  هسـتند  محیط زیسـت  حـوزه  متخصصـان  و  عمـران  مهندسـان  از  بخشـی  زمین شناسـان، 
کـه اخـالق زمیـن حتـی در  کوچک تـر اسـت. امـا مشـکل آن اسـت  کل مهندسـان و پزشـکان  جامعـه از جامعـه 

1- Moral sensitivity
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میـان پژوهشـگران علـوم زمیـن نیـز به خوبـی شـناخته نشـده اسـت. پژوهـش در ایـن حـوزه مشـکالت زیـادی 
کـه صرفـًا بـه علوم زمین مربوط می شـوند، در مباحث علوم انسـانی جایگاه  کـه موضوعـات اخالقـی  دارد، چـرا 
شـناخته شـده ای ندارنـد؛ از طـرف دیگـر، بحث هـای فلسـفی و اخالقـی دربـاره مسـائل علـوم زمیـن ممکـن 
اسـت بـرای برخـی از متخصصـان علـوم زمیـن چنـدان جـذاب نباشـد. بـا ایـن حـال، راه زیـادی بـرای پیمودن 
کـه می تواننـد در  کاربـردی در اخـالق زمیـن وجـود دارنـد  باقـی اسـت و مسـائل بسـیار زیـادی از جنبه هـای 
کـه از جملـه آنهـا می تـوان بـه اخـالق در ژئوفیزیـک، چرخـه آب  آینـده بیشـتر بحـث و بررسـی شـوند )شـکل 4( 
کشـورهای  و هیدروژئولـوژی، زلزلـه و بالیـای طبیعـی، مدیریـت ریسـک بالهـای طبیعـی، مسـائل اخالقـی در 

کـرد.  درحـال توسـعه، زیبایی شناسـی و تنـوع زمین شناسـانه و بسـیاری جنبه هـای دیگـر اشـاره 

کاربردی متنوع  اخالق زمین و امکان مطالعات بیشتر در آینده شکل 4. جنبه های 

نتیجه گیری� 7
که در آن مسـائل اخالقی در حوزه  کاربـردی اسـت  اخـالق زمیـن یـا Geo-Ethics شـاخه ای نوظهـور در اخـالق 
که  علـوم زمیـن بحـث و بررسـی می شـود. مسـائل زمین شناسـی و مهندسـی زمیـن از جملـه موضوعاتی اسـت 
گاهـی سیاسـی  نه تنهـا جنبـه فنـی دارد، بلکـه دارای جنبه هـای مختلـف اجتماعـی، اقتصـادی، فرهنگـی و 
گرمایش  اسـت. لـزوم توجـه بـه مسـائل اخالقـی در این حوزه به ویژه درباره مسـائلی همچون بالیـای طبیعی، 
زمیـن و پژوهش هـای زمین شناسـی از جملـه مـوارد مـورد بحـث در تحقیـق حاضـر بودنـد. تـا امـروز در بیشـتر 
کیـد شـده  مکتوبـات منتشـر شـده در اخـالق زمیـن بـر صداقـت، راسـتی و مسـئولیت اخالقـی پژوهشـگران تأ
کد بررسـی و بازبینی شـد. البته، چنین  اسـت. در ایـن پژوهـش ایـن نـگاه بـه اخـالق بـا عنـوان اخالق به مثابـه 
کیـدی ضـروری و بسـیار ارزشـمند اسـت، امـا در پروژه هـای مهندسـی و سـیاق های عملـی، مهندسـان و  تأ
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گاه تریـن افـراد  کـه حتـی تصمیم گیـری بـرای مسـئولیت پذیرترین و آ پژوهشـگران در شـرایطی قـرار می گیرنـد 
بااخـالق  و  مسـئولیت پذیر  افـراد  بـرای  پیچیـده  اخالقـی  دوراهی هـای  به خصـوص  می شـود.  دشـوار  نیـز 
کـه انتخـاب هـر تصمیمـی با مسـئولیت یا مسـئولیت های اخالقی آنها در تضاد اسـت )اخالق  دشـوارترند، چـرا 
به مثابـه فراینـد(. چالـش دوراهی هـای اخالقـی مهم تریـن مسـئله در اخـالق زمیـن اسـت. ایـن دوراهی هـا و 

کاربـردی علـوم زمیـن بـه فراوانـی یافـت می شـوند. تصمیم گیری هـای اخالقـی پیچیـده در جنبه هـای 
در ایـن پژوهـش اصـول و مبانـی و ریشـه های تاریخـی اخالق زمین معرفـی و جنبه های مختلف آن مانند 
کوسیسـتم حیـات بررسـی شـد. سـپس، بـا  موضـوع دوراهی هـای اخالقـی و ارتبـاط اخـالق زمیـن بـا جامعـه و ا
ح و برخـی  مشـخص شـدن اهمیـت اخـالق زمیـن مسـئله لـزوم آمـوزش آن بـه پژوهشـگران علـوم زمیـن مطـر
اقدامـات مقدماتـی بـرای آشـنایی پژوهشـگران جـوان بـا مسـائل اخالقـی موجـود در علـوم زمیـن بیـان شـد. 
اهمیـت توجـه بـه جنبه هـای مختلـف اخـالق در علـوم زمیـن در دهه هـای اخیـر بـه موضوعـی بسـیار حایـز 
اهمیـت تبدیـل شـده اسـت، امـا هنـوز اخـالق زمیـن حتـی در میـان پژوهشـگران علـوم زمیـن نیـز به خوبـی 
شـناخته شـده نیسـت و همچنـان راه درازی بـرای پیمـودن باقـی اسـت. هرچنـد بیشـتر تالش هـای صـورت 
کدهـای اخالقـی و آمـوزش اخـالق زمیـن بـوده و به نـدرت  گرفتـه در زمینـه اخـالق زمیـن درخصـوص تأمیـن 
دوراهی هـای مشـکل اخالقـی بررسـی شـده اسـت، بـا وجـود ایـن، مـوارد مذکـور بـرای رشـته ای تازه تأسـیس 

ارزشـمندی محسـوب می شـود. قدم هـای 
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	z محیط زیسـت رشـته  ارشـد  کارشناسـی  دانش آموختـه  طباطبایـی:  مجتبـی 

معدنـی از دانشـکده مهندسـی معـدن پردیـس دانشـکده های فنـی دانشـگاه 

و  هیدروژئولـوژی  تحقیقاتـی  آزمایشـگاه  پژوهشـگر  وی  اسـت.  تهـران 

محیط زیسـت معدنـی )MEHR Lab( دانشـگاه تهـران و عالیـق پژوهشـی 

کسـازی باطله هـای معدنـی  ایشـان فلسـفه اخـالق، اخـالق محیط زیسـت و پا

اسـت.

	z از معـدن  مهندسـی  رشـته  دکتـری  دانش آموختـه  مقصـودی:  سـروش 

آزمایشـگاه  پژوهشـگر  کنـون  اسـت. وی هم ا تهـران  فنـی دانشـگاه  دانشـکده 

 )MEHR Lab( معدنـی  محیط زیسـت  و  هیدروژئولـوژی  تحقیقاتـی 

علـوم  در  توأمـان  پدیده هـای  وی  پژوهشـی  عالیـق  اسـت.  تهـران  دانشـگاه 

چنـد  تصمیم گیـری  و  مدیریـت  و  زیسـت محیطی  اثرهـای  ارزیابـی  زمیـن، 

اسـت. زمیـن  علـوم  در  معیـاره 

	z معـدن مهندسـی  رشـته  دکتـری  دانش آموختـه  جانـی:  ارده  دولتـی  فرامـرز 

دانشـکده  اسـتاد  کنـون  هم ا ایشـان  استرالیاسـت.  ولنگونـگ  دانشـگاه  از 

گرایـش محیط زیسـت معدنـی و عالیـق  مهندسـی معـدن دانشـگاه تهـران در 

کسـازی باطله هـای  پژوهشـی وی هیدروژئولـوژی و محیط زیسـت معدنـی، پا

آالینده هاسـت. انتقـال  مدلسـازی  و  پسـاب  تصفیـه  معدنـی، 


