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چکیده :تاریخچه فعالیتهای مهندسی شامل نمونههای زیادی از توسعه است که بخشی از آن منجر به
تخریب محیطزیست شده است .از این رو اخالق زیستمحیطی در آموزش مهندسی جایگاه ویژهای دارد.
مقاله حاضر در زمینه اخالق مهندسی است که به صورت اختصاصی بر امر آموزش اخالق زیستمحیطی
تمرکز دارد .عدموجود دوره آموزشی مرتبط با اخالق زیستمحیطی در حقیقت یک حلقه مفقوده در
آموزش کارشناسان مهندسی است که نیاز به توجه ویژه جهت مرتفع کردن مشکالت آتی دارد .در همین
راستا مسئولین باید به فکر ایجاد یک تغییر الگو در عرصه آموزشوپرورش در مهندسی باشند ،زیرا این امر
به تعامل میان مهندسین و محیطزیست مربوط میشود .در نتیجه آموزش اخالق زیستمحیطی باید
بهعنوان یک مهارت ضروری در کلیه برنامههای مهندسی در نظر گرفته شود .به این منظور ،این مقاله یک
برنامه درسی برای دوره اخالق زیستمحیطی را پیشنهاد میدهد.
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1.مقدمه
امــروزه ،داشــتن اخلاق مهندسـی متناسـب بـا نیـاز جامعـه بهعنــوان یــک مزیــت رقابتــی در حرفه مهندسـی
مطــرح میشــود کـه پیشـرفت جامعـه ،مسـتلزم تربیـت اخالقـی مهندسـان در حوزههـای مختلف فنی اسـت
تا بازدهی بهینه در پروژهها میسر گردد ( .)Gharemaleki, 2016دانــش اخالقــی ،شــاخهای از علوم انســانی
اســت که موضوع آن ارزش خوب بودن یا بد بودن رفتارهای انســانی اســت .اخالق اســاس معنویت اســت
و انســانی کــه اخالقیتـر اســت ،معنویتــر هـم اســت ( .)Prasad et al., 2011از ایـن رو اخلاق را میتـوان
مجموعــهای از صفــات انســانی دانسـت کــه از خلقیــات درونــی انســان ناشــی و بـه صــورت رفتــار ظاهــر
میشــود ( .)Shah Ali et al., 2011تعریــف اخلاق حرف ـهای در قالـب اخلاق شـغلی ،نوعــی تحویلینگــری
و تقلیــل دادن اخلاق حرفــهای اســت زیــرا هویــت جمعــی و ســازمانی ،مفهومـی بســی فراتــر و پیچیدهتــر از
شــغل فــردی اشــخاص دارد ( .)Gharemaleki, 2017طبــق دیــدگاه صاحبنظــران در جوامــع پیشــرفته
صنعتــی ،مهنــدس بایــد از دانـش مربـوط بــه تخصـص خـود برخـوردار باشـد ،ایـن دانـش را بـهروز نگـه دارد
و بتوانـد بـا ابتـکار و خالقیـت ،مسـائل مربـوط بـه سلامت ،بهداشـت ،درمـان ،آمـوزش ،کشـاورزی ،مسـکن،
حملونقـل ،محیطزیسـت ،صنعـت و سـایر مسـائل مرتبـط بـا تخصص خـود را حل کند و در نهایت ،آسـایش
و رفـاه بیشـتری را بـرای مـردم فراهـم آورد (.)Imanzadeh et al., 2020
متـون متعالـی اسلامی در قالـب بیانـات مختلفـی بـه طبیعـت ،محیطزیسـت و فوایـد آن اشـاره کردهانـد
و همچنیـن بـر لـزوم حفاظـت از آن تأ کیـد داشـتهاند .آیـات قـرآن کریـم در مـوارد متعـددی بـه ّ
اهمیـت احترام
بـه محیطزیسـت و همچنیـن بـه بسـیاری از اصولـی کـه ضامـن بقـا و تـداوم حیـات عالـم هسـتی هسـتند،
اشـاره میفرمایـد ،بهطـوری کـه احتـرام بـه ایـن اصول بهنوبه خود ضامن سلامت محیطزیسـت اسـت .برای
نمونـه ،جهـت سـاخت بزرگتریـن سـد جهـان (ارتفـاع  185متـر) ،چین محل اسـکان بیش از یـک میلیون نفر
ً
از منطقـه رودخانـه یانگتسـه را تغییـر داد .ایـن سـد تقریبـا  12میلیـارد دالر هزینـه داشـت و بـا احـداث آن،
منطقـهای وسـیع ( 28800هکتـار) بـه زیـر آب رفـت و طیـف وسـیعی از زمینهـای زراعـی از بیـن رفتنـد .نمونـه
ایرانـی ،سـد گتونـد اسـت کـه بـا اعتبـاری در حدود هفت هزار میلیارد تومان سـاخته شـد تا عنـوان بزرگترین
فاجعـۀ زیسـتمحیطی ایـران را از آن خـود کنـد.
تاریخچـه فعالیتهـای مهندسـی شـامل نمونههـای زیـادی از توسـعه اسـت کـه منجـر بـه تخریـب
محیطزیسـت شـده اسـت .بـا ایـن حـال ،مثالهـای فـوق نشـان میدهنـد کـه مهندسـی آینـده ،ا کنـون بیش
ً
از هـر زمـان دیگـری ،ایـن پتانسـیل را دارد کـه تأثیـرات زیسـتمحیطی کاملا عظیمـی به همراه داشـته باشـد.
در گذشـته بهخاطـر خرابیهـای ناشـی از توسـعه اقتصـادی ،بسـیاری از مهندسـین سـرزنش میشـدند .ایـن
توسـعه نـه تنهـا بـا افزایـش تقاضـا بـرای انـرژی و منابـع طبیعـی ،بلکـه با بـاال رفتن سـطح اسـتاندارد زندگی نیز
افزایـش یافتـه اسـت و ایـن بـه نوبـه خـود ،فعالیـت مهندسـان را نیـز در آینـده افزایش میدهـد .در حال حاضر
بحـران زیسـتمحیطی را میتـوان بهطـور مسـتقیم بـه تحمیـل فعالیتهـای اقتصـادی بـه سیسـتمهای
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زیسـتمحیطی نسـبت داد .بدیهی اسـت که توسـعه بدون محدودیت بهواسـطه (الف) بهرهبرداری بیش از
ً
حد از منابع طبیعی و (ب) تخلیه پسـماند ،مسـتقیما اسـتعدادهای مورد نیاز برای توسـعه آینده را تضعیف
میکنـد ( .)Hashim, 1994; Hejazi, 2010همچنیـن میـزان و شـدت بهرهبـرداری افزایـش یافتـه اسـت و
ً
علتهـای آن علاوه بـر رشـد جمعیـت ،بـه ایـن دلیـل هـم هسـت کـه فنـاوری (عملا متـرادف بـا فعالیتهـای
مهندسـی) بـه افـراد ایـن امـکان را داده اسـت تـا در مـدت زمـان کوتاهتـری بـه منابـع بیشـتری دسترسـی پیـدا
کننـد و از بیـن ببرنـد (.)DuBose et al., 1994
بنابرایـن ،ا کنـون یـک نیـاز اجبـاری بـرای مهندسـین وجـود دارد کـه بهطـور هوشـمندانه ،هـم منابـع
طبیعـی مـورد اسـتفاده در توسـعه و هـم پسـماند تولیدشـده از ایـن تحـوالت را مدیریـت و کنتـرل کننـد.
راهنمـای اصلـی بـرای همـه توسـعهها در آینـده ،اصـل عدالـت بیـن نسـلها اسـت ،یعنـی فرصـت برابـر در
همـه نسـلها ( .)Wilkinson, 1993ایـن اصـل در اصطلاح همـان توسـعه پایـدار اسـت کـه توسـط کمیسـیون

جهانـی محیطزیسـت و توسـعه (1987م) بـه صـورت "پاسـخگویی بـه نیازهـای حـال حاضـر بـدون بـه خطـر
نچـه در نظـام آمـوزش
انداختـن توانایـی نسـلهای آینـده در تأمیـن نیازهـای خـود" تعریـف شـده اسـت .آ 
مهندسـی وجـود نـدارد ،تأ کیـدی اسـت کـه باعـث ایجـاد اخالقـی میشـود کـه در وهلـه اول ،بهطـور خـودکار
از منظـر انسانشناسـانه بـه محیـط پیرامـون مینگـرد و بـه دادههـای محیطـی در چارچـوب کیفیـت زندگـی
تمـام موجـودات روی کـره زمیـن معنـی میدهـد .گسـترش جامعـه اخالقـی بـرای در برگرفتـن همـه زوایـای
زندگانـی انسـان بـا نگاهـی فراتـر از عالقـه بشـری ،پایـه و اسـاس یـک اخالق زیسـتمحیطی را تشـکیل میدهد
(.)Gunn & Vesiland, 1986
2.مؤلفههای یک اخالق زیستمحیطی
راهحلهـای فنـی بـرای مسـائل زیسـتمحیطی اغلـب بهخودیخـود میتواننـد نا کافـی باشـند زیـرا آنهـا
در یـک طـرز فکـر تقلیلگـرا توسـعه یافتهانـد .ایـن نگـرش معتقـد اسـت توانایـی کاهـش مشـکل از نظـر فنـی،
ً
منجـر بـه توانایـی در همراهـی حـل مسـئله بـه دالیـل کاملا فنـی میشـود .مشـکل ایـن رویکـرد ایـن اسـت
کـه نمیتـوان ّ
ماهیـت فعالیـت انسـانی را کـه باعـث تولیـد آالینـده میشـود ،زیـر سـؤال َب َـرد .تغییـرات رفتـاری
انسـان ،فنـون مدیریـت پسـماند ،حـذف یـا کاهـش منابـع ،اقدامـات پیشـگیرانه در داخـل خانـه یـا رویکـرد
اصالحـی تکرارشـونده ممکـن اسـت روشـی واقعبینان هتـر از روشهـای درمانـی پـس از وقـوع آلودگـی باشـد.
ً
سـؤاالت ارزشـمند مرتبط با ماهیت یا "چرایی" ّ
فعالیتهای انسـانی وجود دارند که اساسـا سـؤاالت اخالقی
هسـتند .اینهـا بهطـور سـنتی مـورد توجـه برنامههـای مهندسـی نبودهانـد (در حالـی کـه تمایـل دارنـد بـه
سـؤاالت "چـه" یـا "چگونـه" توجـه کننـد) .توصیـه میشـود کـه یـک پایـداری اخالقـی در همـه رشـتههای
مهندسـی وارد و شـایع شـود .هـدف از برنامههـای آمـوزش مهندسـی ،بایـد تربیـت مهندسـانی باشـد کـه هـم
از نظـر فنـی و هـم از نظـر محیطزیسـتی آ گاه باشـند ( .)Oghli Reyhan & Alizadeh, 2018پایـداری اخالقـی
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بـه عنـوان یـک تعهـد در برابـر محیطزیسـت ،متشـکل از دو مؤلفـه اسـت :یکـی در جهـت پیشـگیری از آلودگـی
و دیگـری در جهـت رفـع آلودگـی ( .)Wareham and Elefsiniotis, 1995مؤلفـه اول بـه ایـن بـاور اشـاره دارد
کـه ارزیابـی و حسابرسـی مفاهیمـی ماننـد اثـرات زیسـتمحیطی ،بـه حداقـل رسـاندن پسـماندها و تحلیـل
چرخـه زندگـی بایـد در کلیـه برنامههـای آمـوزش مهندسـی ،صرفنظـر از رشـته ،بایـد لحـاظ شـوند .بـا ایـن
ً
ً
حـال همانطـور کـه قبلا اشـاره شـد ،آمـوزش ایـن مفاهیـم صرفـا در قالـب فنـون مهندسـی ،ارزش آنهـا را تـا
حـد روشهـای فنـی کاهـش میدهـد (کورکورانـه با کمی سـؤال از ّ
ماهیت فعالیتهای انسـانی از این مفاهیم
بـا ارزش عبـور میکننـد) .در عـوض ،ایـن مفاهیـم بایـد در یـک چارچـوب فلسـفی یـا اخالقـی آموختـه شـوند
کـه در آن توسـعه اقتصـادی و تأثیـرات زیسـتمحیطی ،بـا اصـول برابـری بیـن فرهنگهـا ،عدالـت اجتماعـی
و مسـئولیتپذیری و پاسـخگویی در قبـال محیطزیسـت باهـم آمیختـه شـوند و حقـوق موجـودات زنـده
ا کوسیسـتم در یـک تعـادل مناسـب بـا حقـوق انسـانها باشـند .ایـن جنبههـا همـه ،مالحظـات اخالقـیای
هسـتند کـه بـه عنـوان محدودیـت عمـل میکننـد تـا تفکـر مهندسـین را همراه بـا احتـرام واقعگرایانه به سـوی
محیطزیسـت سـوق دهنـد .در اصـل ،یـک تغییـر الگـو الزم اسـت کـه در آن مهندسـین بـا کسـب آمـوزش بـه
عنـوان حافظـان آفرینـش و نـه ویرانگـران آفرینـش معرفـی میشـوند .از ایـن پـس مهندسـین بایـد بـه ایـن
نتیجـه برسـند کـه نـه تنهـا وظیفـه خدمـت بـه عمـوم مـردم را دارنـد ،بلکـه وظیفـه دارنـد در هـر دو رفتـار
حرفـهای و اخالقـی بـه سرتاسـر طبیعـت خدمـت کننـد .این امر نیاز به تغییر در درک و تمرکز در سـطح جهانی
بـرای نسـلهای مختلـف دارد .بهاینترتیـب ،جنبشهـای سـبز دیگـر مجـاز بـه ادعـای ّ
مالکیـت انحصـاری در
خصـوص نگرانیهـای زیسـتمحیطی نخواهنـد بـود.
مفهـوم توسـعه بهطـور سـنتی ،سازشـی اسـت بیـن آنچه کـه از لحاظ فنـی امکانپذیر و از نظـر اقتصادی
جـذاب باشـد .در چارچـوب اخالقـی کـه عدالـت اجتماعـی در مـورد حقـوق همـه مخلوقـات اعمـال میشـود،
ً
یـک عامـل دیگـر کـه در حـال حاضـر بایـد در نظـر گرفتـه شـود ایـن اسـت کـه آیـا فنـاوری واقعـا در زمینههـای
زیسـتمحیطی قابلقبـول اسـت یـا خیـر ( .)Mena, 1994یـک رویکـرد یکپارچـه سـازگار بـا محیطزیسـت
نمایـان میسـازد کـه حرفـه مهندسـی بهطـور کلـی وظیفـه دارد اهـداف نظـارت بـر محیطزیسـت را بـرآورده
کنـد .دومیـن مؤلفـه پایـداری اخلاق ،تزکیـه حـس ارزشهـای اخالقـی اسـت کـه بهطـور خـاص مربـوط به رفع
ً
آلودگـی اسـت .اساسـا وسـیلند ( )1994بـا اشـاره بـه ایـن موضـوع ،اظهـار میکنـد کـه...
" ....افـکار عمومـی تـا جایـی تکامـل یافتهانـد که تأثیرات مسـتقیم و فـوری آلودگیهای زیسـتمحیطی،
دیگـر عامـل نگرانـی آنهـا نیسـتند .پا کیزگـی رودخانههـا ،نـه تنهـا بـه نفـع سلامتی انسـان ،بلکـه بـه نفـع خود
رودخانـه هـم اسـت ،بهنحـوی کـه خـود آن به یک نیـروی محرک تبدیل میشـود و قوانینی تصویب شـدهاند
ً
کـه مسـتقیما روی سلامت انسـان متمرکـز نیسـتند ،بلکـه در عـوض تمایـل مـا بـه داشـتن یـک محیـط تمیـز را
برطـرف میکننـد .حفاظـت از زیسـتگاه حیاتوحـش ،حفـظ گونههـا و سلامت بومسـازگانها ،بـه اهدافـی
معتبـر بـرای هزینهکـرد منابـع تبدیـل شـدهاند .چنیـن احساسـی از مأموریـت (بیارتبـاط بـا سلامت انسـان)
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اغلـب بهعنـوان یـک اخلاق زیسـتمحیطی مطـرح میشـود کـه یـک نیـروی اصلـی محـرک در مهندسـی
محیطزیسـت مـدرن اسـت".
از مـوارد فـوق میتـوان دریافـت کـه مهندسـین در خـط مقـدم جنبش برای پا کسـازی آلودگی مسـئولیتی
خطیـر دارنـد ،حتـی ا گـر آلودگـی ارتبـاط مسـتقیم بـا بهداشـت عمومـی نداشـته باشـد .ایـن مسـئله دوبـاره
بهعنـوان یـک ضـرورت اخالقـی ُبـروز میکنـد زیـرا اصلاح آلودگـی بهعنـوان کاری اخالقـی انجـام میشـود
(بـه جـای کار الزم بـرای انجـام نگرانیهـای مربـوط بـه سلامت انسـان) .یـک پایـه محکـم در اخلاق
زیسـتمحیطی ،ایجـاد یـک دوره بنیـادی بـرای همـه برنامههـای مهندسـی در مقطـع کارشناسـی اسـت.
مهندسـین ممکن اسـت نسـبت به تعیین یک دوره اخالق بهعنوان یک مهارت اساسـی ،احسـاس ناراحتی
کننـد ،در درجـه اول بـه ایـن دلیـل کـه ایـن دورههـا بـه میـزان قابلتوجهـی بـه سـختافزار کمتـری نسـبت بـه
دورههـای مهندسـی سـنتی احتیـاج دارنـد .شـایان ذ کـر اسـت کـه بحـران فعلـی محیطزیسـت بـه ایـن خاطـر
بهوجـود آمـده کـه اخلاق زیسـتمحیطی از لحـاظ تاریخـی ،بـه دور از مفاهیـم مهندسـی تلقی شـده اسـت نه
بهعنـوان مبنایـی کـه بایـد بـر آن تکیـه کـرد .آیـا مهندسـان مقصـر بودهانـد کـه مشـکالت زیسـتمحیطی را بـه
دو ناحیـه فنـی و غیرفنـی تقسـیم و سـپس بهگونـهای عمل کردنـد که گویی ناحیه غیرفنـی از ّ
اهمیت کمتری

برخـوردار اسـت؟ از نظـر تاریخـی ،بخـش اعظـم آییننامههـای اخالقـی ،بـر روی ّ
فعالیتهـای مهندسـی تمرکز
کـرده اسـت زیـرا ایـن آییننامههـا مربـوط بـه (الـف) نحـوه اجـرای مراحـل فنـی و (ب) نحـوه تعامل مهندسـین
هسـتند .بـا ایـن حـال ،ا گـر سـامانهای بـه شـکل حرفـهای تحلیـل و طراحی شـود ،اخلاق که در آن نمـود پیدا
نمیکنـد هیـچ (بـا فـرض رعایـت تمـام آییننامههـا و اسـتانداردهای روز) ،بلکـه محیطزیسـت را هـم از بیـن
میبـرد.
در عمـل بـه نظـر میرسـد ،نهادهـای مهندسـی حرفـهای هیـچ فکـری بـه نتایـج زیسـتمحیطی
فعالیتهایشـان نمیکننـد .بـا کـم شـدن منابـع ،مهندسـین متوجـه شـدهاند کـه ّ
ّ
فعالیتهـای مهندسـی
ایـن پتانسـیل را دارنـد کـه بهشـدت بـر محیطزیسـت تأثیـر بگذارنـد و در نتیجـه محیطـی کـه ایجـاد میشـود،
آینـده پروژههـای مهندسـی را بهشـدت تحـت تأثیـر قـرار خواهـد داد .ایـن اثـر چرخـهای باعـث میشـود تـا از
ُ
مسـائل غیرفنـی بـه ماننـد امـور فنـی اسـتقبال شـود .همچنیـن بدیهـی اسـت همانطـور کـه بـا ارائـه آمـوزش
رسـمی در مهندسـی میتـوان کار بهتـری بـا حرفـه مهندسـی انجـام داد؛ بنابرایـن ا گـر یـک برنامـه رسـمی در
اخلاق زیسـتمحیطی بـه مهندسـان ارائـه شـود ،یـک کار بهتـر در تصمیمگیریهـای اخالقـی (مرتبـط بـا
محیـط زیسـت) میتوانـد انجـام شـود .بنابرایـن زمـان آن فـرا رسـیده اسـت کـه ارزش اخالقی بقـای یکگونه و
یـا حفـظ بومسـازگان ،بهعنـوان یـک مشـکل مهندسـی در نظـر گرفته شـود ،یعنی مشـکلی کـه در آن مهندس
بهواسـطه آمـوزش خـود ،مهـارت الزم را دارد کـه بتوانـد آن را حـل کنـد .بنابرایـن بـا ارائـه دلیـل و مبانـی
اخلاق زیسـتمحیطی در فعالیتهـای مهندسـی ،ا کنـون الزم اسـت محتویـات یـک دوره اولیـه از اخلاق
زیسـتمحیطی مشـخص و ارائـه گـردد.
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3.برنامه درسی پیشنهادی برای یک دوره اولیه در اخالق زیستمحیطی

رئـوس مطالـب دورههـای زیـر بـا مطالعـه در زمینه توسـعه اخلاق زیسـتمحیطی و کاربـرد آن در ّ
فعالیتهای
مهندسـی فراهـم میشـود .مطابـق جـدول  ،۱مطالـب ارائـه شـده در ایـن دوره را میتـوان بـه سـه بخـش
تقسـیم کـرد کـه بـرای یـک نیمسـال ارائـه شـده اسـت.
جدول  .۱برنامه درسی پیشنهادی برای دوره اخالق زیستمحیطی

بــخـش و مـوضــوع

هـفـتـه

بخش اول :مبانی اخالق زیستمحیطی
هفتههای  ۱و ۲

_مفاهیم پایه

هفتههای  ۳و ۴

_تئوری اخالق و محیطزیست
بخش دوم :تئوریهای اخالق زیستمحیطی

هفته ۵

_اخالق زیستسنجی

هفته ۶

_بومشناسی (ا کولوژی) و اخالق

هفته ۷

_اخالق زمین

هفته ۸

_ا کولوژی عمیق و ا کولوژی اجتماعی
قسمت سوم :مطالعات موردی منتخب

هفته ۹

_کیفیت هوا و آب :باران اسیدی

هفته ۱۰

_انرژی هستهای

هفته ۱۱

_کشاورزی

هفته ۱۲

_اقتصاد و کنترل آلودگی یکپارچه

ارزیابـی میتوانـد بهصـورت  ۳آزمـون (مربـوط به  ۳بخش دوره) باشـد و از آن برای سـنجش درک مطالب
اسـتفاده شـود .همچنیـن ،ارائـه یـک مقالـه مهـم بـرای توسـعه مهندسـی ،کـه در آن بـه یـک معضـل اخالقـی
در محیطزیسـت اشـاره شـده باشـد ،الزم اسـت .ارائـه شـفاهی مقالـه را میتـوان جزئـی از نمـره نهایـی در نظـر
گرفـت و ایـن ارائههـای کالسـی در هفتههـای پایانـی نیمسـال تحصیلـی انجـام میشـود.
قسـمت اول (مفاهیـم پایـه) بهعنـوان مقدمـهای بـر پایههـای اخلاق زیسـتمحیطی و همچنین مواضع
فلسـفی فعلـی آن ارائـه میشـود .بخـش دوم (تئوریهـای اخلاق زیسـتمحیطی) بـر تئوریهـای اخلاق
زیسـتمحیطی ،از تنـوع زیسـتی گرفتـه تـا محیطزیسـت اجتماعـی ،تمرکـز دارد .بخـش سـوم (کاربردهـای
اخلاق زیسـتمحیطی در فرایندهـای تصمیمگیـری مهندسـی) بـا بررسـی نمونههایـی از زمینههـای مختلف
مهندسـی ،یـک روش مطالعـه مـوردی را اتخـاذ میکنـد تـا نیـاز بـه یـک اخلاق زیسـتمحیطی در ایجـاد
برنامهریـزی منطقـی و تدویـن سیاسـتهای صحیـح محیطزیسـتی را نشـان دهـد.
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3-1.بخش اول مبانی اخالق زیستمحیطی
هفته  ۱و  :۲مفاهیم اساسی
zمقدمه (چالشهای زیستمحیطی جهانی" ،راهحلهای" فنی و سیاستهای زیستمحیطی)
ّ
zعلـم و فنـاوری بـدون اخلاق ("داسـتان" ّ
"واقعیـت" و
واقعیـت علـم ،رویکـرد تقلیلگرایانـه ،تمایـز بیـن
"ارزشها")
zاخلاق بـدون علـم و فنـاوری (اسـتدالل فلسـفی "اصیـل" یـا "صریـح" ،نیـاز بـه اخلاق "کاربـردی"،
سـودمندی علـوم "تجربـی" در تدویـن مفاهیـم اخالقـی)
zاخالق زیستمحیطی (تعریف ،ریشهها و توسعه تاریخی)
zاخلاق توصیفـی ،هنجـاری و فلسـفی (تعاریـف ،تشـخیص ،ارتبـاط بـا اختالفـات و مشـکالت
ز یسـتمحیطی )
هفته  ۳و  :۴تئوری اخالقی و محیطزیست
zمقدمـه (حقـوق فـردی و منافـع کلـی ،نیـاز بـه نظامهایـی از ارزشهـای تئوریهـای اخالقـی ،دالیـل
مطالعـه آنهـا)
zنسبیتگرایی اخالقی (ارزش و "عینیت" احکام اخالقی)
zتئوریهـای سـنتی اخلاق (بهعنـوان مثـال قانـون طبیعـت یـا سـنت غایتشناسـی ،سـنت فایـده،
وظیفهشناسـی (اخلاق وظیفـه و حقـوق)
3-2.بخش دوم :تئوریهای اخالق زیستمحیطی
هفته  :۵اخالق زیستسنجی
zمقدمـه (مفهـوم توسـعهگرایی اخالقـی ،انسانشناسـی در مقابـل اخلاق زیستسـنجی ،نیـاز بـه
توسـعه یـک فلسـفه جامـع محیطزیسـتی)
zبحث در مورد ارزشها (ارزش ابزاری ،ارزش ذاتی ،ثروت ذاتی)
zاخلاق زیستسـنجی و تکریـم زندگـی ("احتـرام بـه طبیعـت" ،اخلاق و شـخصیت ،پیامدهـای عملـی
در حـل تعارض)
هفته  :۶ا کولوژی (بوم شناسی) و اخالق
zمقدمه (توسعه اخالق ا کولوژیکی ،جامعه و اخالق فردی ،ارزش و ایده سرزمینهای دستنخورده)
zمحیطزیسـت و اسـطوره خیالـی سـرزمینهای دسـتنخورده (حفاظـت ،تأثیـر مـدل خیالـی بـر
رفتارهـای محیطـی فعلـی)
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ُ
zمدلهای ا کولوژیکی طبیعت (توسعه و ارزیابی مدلهای ارگانیک ،جامعه و انرژی)
هفته  :۷اخالق زمین
zمقدمـه (تئـوری  Leopold’sدر مـورد مدیریـت منابـع ،توسـعه مفهـوم حفاظـت از اراضـی بهعنـوان
یـک مسـئله اخالقـی)
zاخالق زمین (مفهوم "جامعه زمین" ،الگوی حیات ،دیدگاه کلنگر یا نظاممند ،کلگرایی اخالقی)
zنقـد اخلاق زمیـن (حرکـت از حقایـق زیسـتمحیطی بـه ارزشهـای اخالقـی ،پیامدهـای اخلاق
کلگرایانـه)
هفته  :۸ا کولوژی عمیق و ا کولوژی اجتماعی
zمقدمـه (فعالیتهـای زیسـتمحیطی قانونـی و غیرقانونـی ،چشـماندازهای زیسـتمحیطی "عمیق"
یـا "کمعمـق" ،کشـاورزی پایـدار و رویکرد ا کولـوژی اجتماعی)
zا کولـوژی عمیـق (اصـول اساسـی ،مفهـوم سـازگاری بـا فلسـفه محیطزیسـت ،محیطزیسـت
متافیزیکـی :فردگرایـی در مقابـل تقلیلگرایـی ،از متافیزیـک گرفتـه تـا اخلاق :عینیـت در مقابـل
ذهنیـت ،برابـری زیسـتمحور)
zا کولوژی اجتماعی (سلطه انسانی و تخریب محیطزیست ،ساختار اجتماعی و اثرات زیستمحیطی
آن ،مفاهیم مربوط به "بهرهوری" ،سلطه در مقابل نظارت ،محیطزیست فمینیسمی)
3-3.بخش سوم :مطالعات موردی منتخب
هفته نهم :کیفیت هوا و آب :باران اسیدی
zبحث باران اسیدی (توسعه زمانی ،پیچیدگی علمی موضوع ،تأثیر همایشهای استکهلم)
zچارچـوب گسـتردهتر (آ گاهیهـای زیسـتمحیطی ،برخـورد بـا عدم ّ
قطعیـت در تصمیمگیریهـای
زیسـتمحیطی ،خطـر "واقعـی" در مقابـل خطـر "درکشـده" ،اصـول احتیاطـی)
zراه پیـش رو (مدیریـت محیطزیسـت پایـدار ،چالـش در تطابـق فرضیههـای علمـی و سیاسـتی ،تفکـر
جهانی)
هفته :۱۰انرژی هستهای
zمقدمـه (منبـع تغذیـه و تقاضـا ،کنتـرل اشـعه یونیزهکننـده ،مسـائل مربـوط بـه بهداشـت حرفـهای و
عمومـی ،چرخـه سـوخت و حفاظـت)
zدفع زباله (توصیف زباله ،شیوههای دفع ،معیارهای دفع ،ارزیابی و نگرانیهای عمومی)
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zخطـر حـوادث بـزرگ (تأمـل مهـم در حـوادث شـدید اخیـر ،ارزیابـی ّکمـی خطـر ،سـودمندی و
پیامدهـای اخالقـی ،ارزیابـی اسـتانداردهای ایمنـی)
هفته  :۱۱کشاورزی
zچشـمانداز تاریخـی (کشـاورزی سـنتی ،تغییـر کشـاورزی ،کودهـای شـیمیایی ،روشهـای متمرکـز و
پرقـدرت ،نقـش دولـت در تغییـر شـیوههای کشـاورزی (یارانههـا ،کاربـری اراضـی و غیـره)
zمعضـل و فرصـت ("برگشـتپذیری" آسـیبهای زیسـتمحیطی ،تولیـد و توزیـع مـواد غذایـی،
پیامدهـای اجتماعـی و اقتصـادی ،کاربردهـای متعـدد زمیـن)
ً
zکشـاورزی و حفاظـت (ادرا ک طبیعـت ،بررسـی نظامهـای فلسـفی کـه قبلا مـورد بحـث قـرار گرفـت و
کاربـرد آنهـا در کارهـای کشـاورزی ،نیـاز بـه اهـداف جدیـد و "اخلاق جدیـد")
هفته  :۱۲اقتصاد و کنترل یکپارچه آلودگی
zمقدمـه (معنـی ،دلیـل و محدودیـت اصطلاح "کنتـرل یکپارچـه آلودگـی ،شکسـت در مدیریـت
ّ
موفقیتهـا ،نبـود تفکـر "نظاممنـد" ،شکسـت سـازمانی ،عـدم
پسـماندها ،اطالعـات مربـوط بـه عدم
وجـود چارچـوب تصمیمگیـری مناسـب ،شکسـت در بـازار فـروش)
ّ
ّ zفنـاوری پـا ک (امـور مالـی و اقتصـادی ،نقـش اخلاق در نـوآوری و انتشـار فنـاوری جدیـد ،پیامدهـای
اقتصادی-اجتماعـی)
zقیمتگـذاری کلـی محیطزیسـت (رویکـرد جامـع ،ارزیابـی هزینههـا و منافع فراتر از نظـام ارزش پولی،
توسـعه روشهـای چندمعیاری ،جسـتجوی گزینههـا جدید و جایگزین)
هفته  ۱۳تا  :۱۶نقد و بررسی و انعکاس اندیشههای مهم
zارائه مقاله و مباحثه
zجمعبندی و نتیجهگیری
4.نتیجهگیری
مقالـه حاضـر در زمینـه اخلاق مهندسـی اسـت کـه بهصـورت اختصاصـی بـه بررسـی اخلاق زیسـتمحیطی
میپـردازد .توجـه بـه امـر محیطزیسـت در دوره زندگـی بشـر ،کـه بـا عدمتوجـه کافـی بـه خواسـتگاه مهـم
خـود زمیـن مواجـه بـوده اسـت ،نـه تنهـا در دورههـای گذشـته مشـکالت بسـیار زیـادی را موجـب شـده ،بلکـه
همچنـان مشـکالت قابلتوجهـی را بـر دوش محیطزیسـت برجـا میگـذارد .همـان طـور کـه در مقالـه عنـوان
شـده اسـت ،عدموجـود دوره آموزشـی مرتبـط بـا اخلاق زیسـتمحیطی ،در حقیقـت یـک حلقـه مفقـوده در
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 اضافه.آموزش مهندسـین و کارشناسـان مهندسـی اسـت که نیاز به توجه ویژه برای رفع مشـکالت آتی دارد
 امـری ضروری به،)شـدن طـرح پیشـنهادی بـه دوره آمـوزش کارشناسـان (در دوره لیسـانس یا فوقلیسـانس
. اجرایـی و آموزشـی کشـور واقع شـود،نظـر میرسـد و امیـد اسـت کـه مـورد عنایـت مسـئوالن مرتبـط فرهنگـی
 آمـوزش و پـرورش در مهندسـی بایـد بـه سـمت ایجـاد یک تغییـر الگو در عرصـه درک عمومی،در همیـن راسـتا
 نبود آموزشهای مربوط به. زیرا این امر به تعامل میان مهندسـین و محیطزیسـت مربوط میشـود،باشـد
 بنابرایـن. تخریـب محیطزیسـت را فزونـی میبخشـد،)اخلاق مهندسـی (بهخصـوص اخلاق زیسـتمحیطی
الگـوی آمـوزش مهندسـی در آینـده بایـد طـوری اصلاح شـود کـه در آن مهندسـین حافظـان محیطزیسـت
 آمـوزش اخلاق زیسـتمحیطی بایـد بهعنـوان.باشـند و نسـبت بـه سلامتی طبیعـت مسـئولیتپذیر باشـند
 ایـن مقالـه یـک، بـه ایـن منظـور.یـک مهـارت ضـروری در کلیـه برنامههـای مهندسـی در نظـر گرفتـه شـود
.برنامـه درسـی بـرای دوره اخلاق زیسـتمحیطی را پیشـنهاد میدهـد
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Wفرهـاد حسـینلو :فـار غ التحصیـل رشـته مهندسـی عمران (گرایش سـازههای
دریایـی) از دانشـگاه تبریـز اسـت .وی از سـال  ۱۳۹۸عضـو هیئـت علمـی
دانشـکده مهندسـی عمـران و معمـاری دانشـگاه شـهید چمـران اهـواز بـوده و
زمینههـای پژوهشـی ایشـان ،دینامیـک سـازههای فراسـاحلی ،تئـوری امـواج
و ارتعاشـات تصادفـی ،تسـت مـودال ،اخلاق مهندسـی و روشهـای آمـوزش
مهندسـی اسـت.

