
 

      

 

 همایش  علمی  گزارش 

 "زیستطمحینقش ادیان در خروج از بحران "

 اصفهان -تل عباسی  ه 1401آذرماه   23

 

انجمن مدیریت   توسط  دانشگاه ادیان و مذاهب مشترک  با همکاری    "محیطینقش ادیان در خروج از بحران زیست "نخستین دوره از همایش  

 برگزار گردید.  16:00الی  8:00هتل عباسی از ساعت  در شهر اصفهان و 1401آذرماه سال  23سبز ایران به تاریخ 

و دانشمندان علم نوین،   های دینی و مدیریتی شخصیت  ،(اسالم، مسیحیت، یهودیت، زرتشت)ادیانمعظم  ندگان  نمای  حضورا  ب این همایش  

با عنوان مراسم افتتاحیه با سخنرانی و حمایت    از این همایش  برگزارشد. بخش اولاجرائی در بخش صنعت و خدمات  فیلسوفان و مدیران

اجرائی آغاز شد و سپس ضرورت و چرائی توجه به ظرفیت ادیان برای مواجهه تاریخی با بحران معاصر زیست محیطی  رجال سیاسی، دینی و  

در ادامه چهار پنل تخصصی  ویژه ضعف و قوت رویکرد علمی/ تحصلگرائی در این مواجهه از سوی انجمن مدیریت سبز ایران مطرح شد.  و به

و انجمن مدیریت   نمایندگان ادیان و شخصیتهای دانشگاهی و اجرائی، با مدیریت دانشگاه ادیان و مذاهببا حضور هییت رییسه متشکل از  

 سبز ایران و با عناوین ذیل ارائه شد. 

 

 



 

 موضوعات  پنل اول: چرائی و ضرورت نیاز انسان معاصر به ادیان  

 عقالنیت: قوت و ضعف   •

 ن بشر معاصر شناسائی مسائل بنیادی •

 زنده بودن دین و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل دین •

 

 طبیعت فصل مشترک تمامی ادیان-تبیین رابطه انسان  :وضوعات پنل دومم

 انحاء گوناگون مواجهه انسان با طبیعت •

 انسان: دوگانه انگاری یا یگانه انگاری یا هیچکدام -طبیعت •

 

 

 دین اکولوژی اجتماعی و        وضوعات پنل سوم: م

 زیست محیطنسبت عقل سلیم و بدیهیات اجتماعی با بحران   •

 

 

 



 موضوعات پنل چهارم:    تغییرات اقلیمی و زیباشناسی طبیعت

 زیست و دین فلسفه محیط •

 جایگاه ارزشی یا جایگاه اخالقی طبیعت •

 

 

 بحث شده در همایش ی محورهای

از قابلیت حل مسائل بشری برخوردار است. بنابراین اگر ما با چالشی مواجه هستیم،    "عقل"ن امر است که  یکی از بدیهیات زیست جهان ما ای 

ا  برای نمونه اگر چالش زیست محیطی داریم، ب و پاسخ از او گرفته شود.  کافی است به عقل یا عقل کل که همان انسان است مراجعه گردد  

-positivism-  محیطی را یافت. به بیانی دیگر با روشهای علمیمسئله زیست گر ضوابط حلتوان قانون، فنآوری و دییه عقل م مراجعه ب

Scientific / .بعبارتی بشر پاسخ تمام نیاز   جهان ما است.  تاین جهان بینی حاکم بر زیس می توان به تمام نیازها و مسائل بشری پاسخ داد

 جستجو می کند.  -عقل-خود را در خود

 

و    ، تسلط فنآوریساخته شده است، عبارت است از: خشونت، بی عدالتیما    برایزیست جهانی که متاثر از چنین رویکردی    هایاما مشخصه

است طی و برهم خوردن اکو سیستم  حی می زیستبه معنای تغییرات اقلیمی، آلودگ  زیستمحیط بحران    .زیست محیط از همه مهمتر بحران  

های جانوری و گیاهی در حال از بین رفتن هستند بلکه خود انسان نیز بشدت در ما را فرا گرفته است.در این شرایط نه فقط گونه که جهان  

مصرف   ، در این سبک زندگیهایی، سبک زندگی و یا جهان بینی انسان معاصر نسبت به زندگی است.  بنیان چنین چالشحال تهدید است.  

 .هستندنحوه مواجه انسان با طبیعت  های اصلیمولفهشادی لذت/گرائی و 



       

طبیعت، منبع تولید انرژی و ثروت افرینی است و این سبک زندگی بدلیل رویکردی است که بشر در مواجه با طبیعت اتخاذ کرده است.  

حال هرگونه راهکاری که علم  ، اتم، سنتر و فتوسنتز تقلیل می یابند. شیمیایی ای از مولکول، واکنشهایهمچنین عناصر طبیعت به مجموعه

همچون انرژی   زیستو عقل ارائه می نماید در همین چارچوب و هندسه فکری است. در نتیجه راهکارهای علم برای خروج از بحران محیط 

   بواسطه نوع نگاه و نگرش انسان به طبیعت شکل گرفته است.  زیستمحیط های پاک و ... راهکارهای واقعی نیستند. چونکه بحران 

 طبیعت قائل نیست.-انسان  بین  رابطه حقوقیو    بودهننبع  پردازد و برای دین طبیعت ممی  رابطه انسان با طبیعتو    هستیدین به پیدایش  

طبیعت را در کل فهم  دین . دادبه میزان ارزش آن خسارت  می توان بیندو آسیب ب ود بر از بین اگر گیاه و یا حیوانی از منظر حقوقی چراکه 

" چشم بر بند و چشم دار   -دارهوش بگذار و هوش" ضرورت  النا    بقول مو  در همین راستادهد.  اش تقلیل نمی  ء عناصر طبیعت را به اجزا  می کند.

در زندگی از ارزش   معناداری  جهتحیرت کردن در مقابل طبیعت به  ابراین  بن  است.ح  طور جدی مطرب  زیست محیط ان  رای خروج از بحر ب

 لب جامعه مصرفی خود را نمایان نموده است.شیطان در دوران معاصر در قاژان بودریار ماهوی برخودار است. شاید 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نتیجه گیری و جمع بندی: 

پیشنهادات ذیل جهت زیست، محیط بویژه بحرانبرای مواجهه با جهان معاصر  ادیاندر این همایش با هدف توسعه فهمی نوین از ظرفیت 

 اتخاذ شد:اجرا 

ندان علوم نوین و مدیران متقویت مرکز مطالعات دین و طبیعت با هدف ایجاد کارگروه تخصصی متشکل از نمایندگان ادیان، دانش -1

 ها و صنایع بزرگ اجرائی و صنعتی  سازمان

  زیر نظر "طبیعتمرکز مطالعات دین و " با نام تدوین آیین نامه و اساسنامه و روش های اجرائی مرکز مطالعات دین و طبیعت -2

 انجمن مدیریت سبز ایران 

   "یت پذیری زیست محیطی و اجتماعی مبتنی بر فرهنگ سنتیمسئول"برگزاری همایش -3

 

 


