


 
 
 
 

 :ّرهسگبىبِ ّوّت ًوبیٌدگی هٌَب در استبى فبرس ٍ 
ٌ پردازی ي وًآيری در علًم اوساوی اسالمی   (     وشان)بیست ي یکمیه وشست اید

 

:ایدُعٌَاى   
 «ييي بحراى زیست هحيطیتحليل ًببسٌدگی هببدي رٍش شٌبختی ٍ اخالقی اقتصبد ًئَکالسيکی در تب»

  :ایدُ پرداز

(( سُ)وبسؿٌبػی اسؿذ التلبد اًشطی داًـگبُ ػالهِ ًجبًجبیی ) ػلیشهب سػٌبییجٌبة آلبی   

:بتيد داٍراس   

 دکتر سيد عقيل حسيٌی

 دکتر رٍح اهلل شٌْبزي

 

 : هدیر ًشست

 دکتر هجتبی جبٍیدي
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هی گَیٌذ ٍ ّیچ چیض دس  آػوبى ّبی ّفتگبًِ ٍ صهیي ٍ ّوِ ی آًچِ دس آى ّبػت تؼجیح خذاًٍذ سا
 (44ػَسُ ی ثٌی اػشائیل، آیِ ی ) ػبلن ًیؼت جض ایٌىِ ثِ تؼجیح خذای هتؼبل هـغَل اػت

 



 اًسبى علیِ طجیعت

 
 

 

 

 هختلبت 
 ثحشاى

 ّذف



 ثزرسی ثحزاى اس چْبر ثُعذ
 «هٌبثك ثب ّذف اكلی» 

 تطَرات هفَْهی طجیعت

ثشداؿت اًؼبى اص ًجیؼت، » 
 «هفَْم ًجیؼت فی حذ راتِ

رٍش ضٌبسی علن 

 هذرى

ػلن تجلی ػیٌی پیؾ »
فشم ّبی خبف دس هَسد 

 «ًجیؼت
 اخالق

گضاسُ ّبی اسصؿی دس » 
 «تىشین هحیي صیؼت

 اقتصاد

استجبى ثب ّش ػِ حَصُ، »» 
«ًمؾ ػیبػت گزاسی ّب  



 چزا طجیعت هْن است؟

 طجیعت پژٍاکی اس ثْطت است

 تن هتبفیضیىی ثحشاى
(ًِ التلبدی ٍ ًِ هٌْذػی)   

هشٍست ثشسػی پیؾ فشم، ػلل 
ٍ ػَاهلی وِ هَجت ظَْس ثحشاى 

 .ؿذُ اًذ

ًَع تفؼیش ًجیؼت ٍ تَجِ ثِ 
 هلبدیك هختلف ثحشاى

 چشا

!فمي آلَدگی َّا؟  





 يابستگی بٍ طبیعت

 اقتصبد

 کويببی•

 ببزیبفت•

عبهل تَليد؛ زهيي ٍ هٌببع •
 طبيعی

 سهیي ضٌبسی

ٍابستگی هتقببل عٌبصر تشکيل  •
 دٌّدُ طبيعت

 تبدیل پيَستِ هبدُ بِ اًرشي•

 حد آستبًِ اي ببزیبفت•

اقتصبد صرفبً یک زیر سيستن از •
 کل زیست کردُ



 (اکَ سیستن)سبختبر یک ًظبم سیستی

 ایي هیبى اًفؼبالت ٍ فؼل هـخق، فیضیىی ٍ ًجیؼی هحیي یه دس صًذُ هَجَدات :تؼشیف•
 َّا، آة، هبًٌذ )وٌذهی هحذٍد سا آًبى هثل تَلیذ ٍ سؿذ وِ هحیي دس غیشصیؼتی ػَاهل ٍ هَجَدات

 :اػت جضء چْبس ؿبهل ػیؼتن اوَ .ؿَدهی ؿبهل سا ( هؼذًی هَاد ٍ دهب

 اتوسفز

 گاصّایی ؿاهل
 صهیي وِ اػت

 پَؿاًذهی سا

 ّیذرٍسفز

 فیضیىی جغشافیای دس
 آب هجوَػِ تیاًگش

 ٍ سٍ صیش، دس هَجَد
 ػیاسُ یه فعای
 .اػت

 لیتَسفز

 ػطح ػٌگْای تِ
 تاالی ٍ صهیي

 صیش دس یا گَؿتِ
 اؿاسُ صفحات
 .هی وٌذ

 الیِ یا تخؾ آى
 صهیي وشُ اص

 وِ هی ؿَد گفتِ
 آى دس

 داسد ٍجَد حیات

(سیست کزُ)ثیَسفز  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86


  ی دٌّذیه ػَم اوَ ػیؼتن سا ثخؾ غیش صًذُ ٍ صیؼت وشُ ثخؾ صًذُ سا تـىیل ه. 

لىشد ٍ ثمبی آى ًمؾ استجبى هتمبثل ٍ پَیب هیبى اجضای صًذُ ٍ غیشصًذُ دس اوَػیؼتن دس ػو
ای اػت وِ هَجت حیبت ٍ  گًَِاستجبى ٍ ّوشاّی ایي اجضاء ثِ. ثؼیبس هْن ٍ حیبتی داسد

 .ؿَدهیحغ صًذُ ثَدى خَد اوَػیؼتن ًیض 
 گاُ صیؼت ػٌَاى تِ .1
 حیاتی ػٌصش ؿؾ تشای هخضًی .2
  ول %95 ،فؼفش ٍ ػَلفَس ًیتشٍطى، اوؼیظى، ّیذسٍطى، وشتي،)

 (دٌّذ هی تـىیل سا صًذُ ّای اسگاًیؼن
 جای خَد دس سا ػٌصش ؿؾ ایي اص ثاتتی حجن صهیي .3
 .دّذ هی 
 .اػت ػٌاصش ایي تاصیافت هؼتلضم اوَػیؼتن ػولىشد .4

 آٍسی تاب ًَػی اجضایؾ هتماتل سٍاتط تا هطاتك اوَػیؼتن
 آٍسی تاب دس اختالل تاػث هحیطی صیؼت تحشاى  ،داسد تغییشات تشاتش دس 
 اػت ؿذُ اوَػیؼتن هؼتوش ػولىشد تشای ػٌصش ؿؾ تاصیافت ٍ 
 



تواند خلق کند،ی جدید نمیزیست کره از یک حجم ثابتی از ماده تشکیل شده است، به این معنا که طبیعت ماده  

کره وجود ندارد که ماده را خلق کندهیچ فعالیتی در زیست. کنندبلکه مواد از حالتی به حالت دیگر تغییر می   

 

ثِ ضذت ًبثَد کزدُ استثحزاى سیست هحیطی ایي چزخِ را   



 رًسبًس، اًقالة علوی ٍ اًقالة صٌعتی

گیشی ؿىل
ػمایذ ٍ 
 تاٍسّا 

وـفیات 
اًذیـوٌذاى 
 ػلَم تجشتی 

آسیؼتاخَسع ػاهَػی  
ًظام تطلویَػی ٍ اؿشف هخلَلات 
ِاًمالب وپشًیىی؛ سٍی دیگش ػى 



 !قبتالى طجیعت

 آغبس هکبًیکی کزدى عبلن

 سد اتؼاد ویفی طثیؼت ٍ تأویذ تش وویت هادی آى

 اتتٌاء هؼشفت ٍ داًؾ تِ اصَل سیاظی ٍ
 ایجاد ػَتظوتیَیؼن

 صَست تٌذی ًْایی اص اًذیـِ ّای پیـیي
 دس لالة تفؼیش ووّی اص طثیؼت

 صَست تٌذی وشدى لَاًیي ًَیي طثیؼت



ًفی غبیتوٌذی ٍ ّذفوٌذی اس 

 طجیعت

 ًبثَد کزدى اًذک رٍسًِ اس تفسیز هعٌَی ًسجت ثِ طجیعت کِ در دکبرت ٍ ًیَتي هوکي ثَد

 ّوشاّی واهل فلؼفِ
.تا تحَالت ػلوی    





 جمع بىدی بُعد ايل

ٍ ػمالًی آى  ثحشاى صیؼت هحیٌی یه هؼئلِ ی هتبفیضیىی اػت لزا ثبیذ ثِ ػلل تبسیخی
 پشداخت

 .ثشای پشداختي ثِ ػلل ثبیذ ثِ پشػؾ ّؼتی ٍ ًجیؼت چیؼت پبػخ داد

سا داسد،   اوَػیؼتن یه ظشفیتی داسد ٍ تب یه حذ آػتبًِ ای تحول ثبصیبفت هبیؼبت
 .ثحشاى صیؼت هحیٌی ایي چشخِ سا ثْن صدُ اػت

لٌِ جَیبًِ ثش  سًؼبًغ، اًمالة ػلوی ٍ اًمالة كٌؼتی هَجت  غلجِ ی ًگبُ هىبًیىی ٍ ػ
 .ًجیؼت ؿذ

ی هَجت تمذع تغییش ًگشؽ اًؼبى ثِ ًجیؼت دس یه استجبى دٍ ًشفِ ثب یبفتِ ّبی تجشث  
 .صدایی اص ًجیؼت ٍ اًىبس ًجیؼت ثِ هثبثِ تجلی كٌغ خذاًٍذی ؿذ

 





 علن هذرى؛ تجلی عیٌی پیص فزض ّبی فلسفی پیزاهَى طجیعت

 اُ چِ دػتاٍسدی سا دس ٍلتی اًؼاى تا ػیٌه خاصی تِ طثیؼت ًگاُ وٌذ، ػلَم تشآهذُ اص آى ًگ
 سفتاس خَد تا طثیؼت خَاٌّذ داؿت؟

 

دٍ هطخصِ اصلی  

 رٍش ضٌبسی علن

ی حؼی دس اػتثاس خَاّی تجشتِتواهیت•
 تخـیذى تِ هؼشفت

 ی اهَس تِ وویّت هادی هحطتملیل ّوِ•

  خٌثی یهشاّذُ ها کِ هعٌا بذیي هشاّذُ؛ بر ًظریِ تقذم
  باردار را هشاّذات خَد هفاّین ٍ ًظریات با بلکِ ًذارین،

  بخشینهی خَد هفاّین با هتٌاسب هعٌایی آى بِ ٍ کردُ



ایٌذ ػذم تَجِ تِ فعا ٍ جَّ ایذئَلَطیه ٍ ّؼتِ ی ػخت حاون تش ػشف دس فش 
 .اًتماد اص ٍظؼیت ّش دٍسُ

تِ لذسی  ) ٍجَد تشخی اصَل هَظَػِ تِ صَست پیـفشض دس آى جَّ رٌّی 
 (ٍاظح ّؼتٌذ وِ افشاد خَد ًوی داًٌذ چِ چیضی پیـفشض اػت

 اهىاى ٍلَػی تؼذاد ووی ػیؼتن ّای فىشی دس آى جَّ رٌّی

 .هتمي تَدى ػلن یىی اص آى اصَل جَّ رٌّی صهاًِ ی هاػت

هؼیاسصحت ٍ اػتثاس، ّشچیضی . ػلن ًِ ًَػی اص هؼشفت، تلىِ هطلك هؼشفت 
 .اػتثاس خَد سا دس ًؼثت تا ػلن تِ دػت هی آٍسد

 هذّت علن پزستی



 پَسیتَیسن ٍ تقلیل گزایی

ی حؼی وٌذ اػتٌبی آى ثِ تجشثِچیضی وِ اػتجبس هؼشفت ٍ ؿٌبخت سا هـخق هیآى
 .اػت

 تجشثِ ی حؼی هٌلك هؼشفت ٍ ًِ ًَػی اص هؼشفت

 .ؿَدًویّشگض اثجبت تجشثی وِ یه ثبٍس ایذئَلَطیىی اًحلبسگشایی دس تجییي ٍالؼیت ٍ 

 .اػتٍاحذّبی یه چیض لبثل تملیل ثِ ٍاحذّبی دیگش 

ّب ٍ لَاًیي تٌؼیك  ی پظٍّؾ اص ًظشیِاػتخشاج ًظشیِ یب لبًَى دس یه حَصُ: تملیل گشایی
ی یه دٌّذُّبی تـىیلتش ٍ اجضاء ٍ ثخؾهؼوَالً دس ػٌح پبییي) ی دیگشؿذُ دس حَصُ

 ولػیؼتن یب 

 ػذم تَجِ ثِ تملیل پزیش ثَدى ٍ یب ًجَدى پذیذُ ّب



 طبیعت تقلیل می یابد

 تملیل گشایی

التضام هؼشفت 
 ؿٌاػی

حاؿیِ تَدى  دس
 ػٌت ّتشدٍوغ

 التضام هتافیضیىی

ًادیذُ اًگاؿتي 
 اخالق

ًادیذُ اًگاؿتي 
 اتؼاد ویفی

 ثی تَجْی ثِ ثحزاى ٍ علل هجٌبیی آى



 تزٍیج تقلیل گزایی

 پیرٍی بی چَى ٍ چرای علَم اًساًی از رٍش شٌاسی علَم طبیعی  

با ٍجَد بی اعتبار شذى ایي رٍش در فلسفِ ی علن ٍ فیسیک چرا 
 کَاًتَم اها در علَم اًساًی ٍ اجتواعی کواکاى یکِ تاز است؟

 هَضَعِ خَد پَزیتیَسن قابل اثبات تجربی ّستٌذ؟اصَل 

 

 



 جوع ثٌذی ثُعذ دٍم؛ تقلیل طجیعت یعٌی قتل طجیعت

-توبهیت. 1: دٍ هـخلِ ی هْن ػلن هذسى وِ دس هَاجِْ  ثب ًجیؼت هْن ّؼتٌذ  

ی اهَس ثِ وویّت ّوِتملیل . 2هؼشفت ی حؼی دس اػتجبس ثخـیذى ثِ خَاّی تجشثِ
 هحنهبدی 

ی هٌلك اًگبؿتي هؼشفت تجشثی هٌجش ثِ حزف ػبیش هٌبثغ ؿٌبخت ؿذ، پشٍطُ   
 .ػلن پشػتی هذسى ػلش اهٌشاة سا سلن صد

 تملیل ًجیؼت ثِ وویت هبدی هحن

 چشا پَصیتیَیؼن ٌَّص غبلت اػت؟



اخالق هطلَثیت  

گزایی ٍ هحیط  

 سیست ثبساری

 چشا اخالق؟

سیـِ ؿٌاػی 
 اخالق

اخالق ػلن 
اػت یا 
 فلؼفِ

ػیش تاسیخی 
اخالق ٍ 

تىثشگشایی 
 اخاللی

تعاد ػلن ٍ 
آیا التصاد هی  اخالق

تَاًذ اخاللی 
 تاؿذ؟

اخالق 
هطلَتیت 

 گشایی

اسصیاتی هٌصفاًِ 
اص اخالق واًتی 

ٍ ّاتضی دس 
 هَسد طثیؼت

ٍحذت اخالق ٍ 
طثیؼت؛ ٍلتی  

ّایذگش اوَلَطیؼت 
 هی ؿَد

طثیؼت 
هطلَتیت صا 

.ًیؼت  



 چزا اخالق؟

 .اٍلیي ٍاوٌؾ ثِ تخشیت ًجیؼت گضاسُ ّبی اخاللی اػت 

ٍ اسصؿگزاسی دس ًؼجت ثب ًجیؼت اص هجبحث هشثَى « اسصؽ»هَهَع 
 .ثِ اخالق ٍ التلبد اػت

 ظَْس اخالق صیؼت هحیٌی ثِ ػٌَاى یه سٍیىشد هْن 

 گشایی ّبی هىتت اخاللی هٌلَثیتالتلبد ًئَوالػیه خَد ثش ثٌیبى



 اخالق تِ چگًَِ صیؼتي هی پشداصد

چیضی اػت وِ صًذگی سا دس خَس اخالق  آى
ی دسػت ی ؿیَُوٌذ، یا دستاسُصیؼتي هی

 صیؼتي اػت



• Ethics 

• Morals 
ریطِ ضٌبسی  

 اخالق

گزس اص فعیلت تِ   •
 هطلَتیت

سیز تبریخی 

اخالق ٍ 

 تکثزگزایی اخالق



 ػَتظوتیَیؼن اخاللی

 اخاللی ػَثظوتیَیؼن دس ػلن ًمؾ

  ثشای اخاللی گشاییػیٌی یًظشیِ جذیذ؛ ػلن پیذایؾ اص لجل اخالق ثَدى ػیٌی
 رّي اؽػشچـوِ ٍ جبیگبُ ٍ ًیؼت اًؼبى یػبختِ اكالً اخاللی لَاًیي وِ ثَد ایي

-گفتِ حؼت ثش یب اػت الْی اؽػشچـوِ یب .داسد غیشاًؼبًی هٌـأ ثلىِ ًیؼت، اًؼبى

 .اػت خبسج ػبلن ًْبد دس دیگش، ّبی

  لزا ؿذًی، اثٌبل ًِ ٍ پزیشًذاثجبت ًِ اخاللی ّبیگضاسُ پَصیتیَیؼن ًگشؽ ًجك
-اسصؽ اص فبسؽ ػلن لزا اػت، ػلن یحَصُ اص خبسج اخالق دسًتیجِ ّؼتٌذ، هؼٌبثی

 اػت اخالق ٍ ّبگزاسی

 

 

 



 اخالق هطلَثیت گزایی

 هٌطك حاون تش هطلَتیت گشایی؛ هٌطك ّضیٌِ فایذُ•

 هطلَتیت گشایی، اًمالتی دس اخالق •

 هٌتفی ؿذى سجَع تِ احىام الْی ٍ ظَاتط هطلك دس اخالق •

 (  هشي فعیلت.)اخالق دیگش تِ هؼٌای پایثٌذی تِ اصَل ولی ًیؼت •

 

 وِ اػت ایي گشاییهطلَتیت یآهَصُ
 تِ ٍ اػت، هطلَب اهشی خَؿثختی

 اػت، هطلَب چیض تٌْا ّذف، یه ػٌَاى
 ایٍػیلِ ػٌَاى تِ دیگش چیضّای یّوِ
 ّؼتٌذ هطلَب ّذف ایي تِ سػیذى تشای



اصَل هَظَػِ  
هطلَتیت  

 گشایی

 . ی دسػتی ٍ ًادسػتی آى ػول اػتًتایج ٍ پیاهذّای ّش ػول، تؼییي وٌٌذُ•

)  دس اسصیاتی ًتایج ٍ پیاهذّای ّش ػول، تٌْا هؼیاس صحیح، هیضاى لزت •
( ًاخـٌَدی، ًاسظایتی، تذتختی) ٍ دسد( هٌذی، خَؿثختیخـٌَدی، سظایت

ًاؿی اص آى ػول اػت، لزا اػوال دسػت، اػوالی ّؼتٌذ وِ  لزت تیـتش ٍ 
 .دسد ووتش سا ًتیجِ ؿًَذ

ی افشاد یىؼاى اًگاؿتِ ؿذُ ٍ آى چیضی وِ ی لزت ٍ دسد، ّوِدس هحاػثِ•
ػاصی  هْن اػت حذاوثشػاصی لزت تشای تیـتشیي افشاد هوىي ٍ یا حذالل

الصم تِ روش اػت ایي ًَع ًگاُ لزت ٍ دسد هشتثط تا . دسد تشای آًاى اػت
 . گشایی اػتهفَْم لزت

تجویغ سجحاى ّا ٍ اًتخاب یه ٍاحذ اًذاصُ گیشی تشای 
(تملیل)آى  

-تِ سجحاى هطلَتیت. ؿًَذّا یىؼاى هحاػثِ هیی سجحاىّوِ

.دّذّا ٍصى هیی آىدستاسُ اسصؿی ّا تذٍى لعاٍت  

ّا چِ تأثیشی دّی تش چِ اػاػی خَاّذ تَد؟  ٍ ایي ٍصىایي ٍصى
اًذ؟تش ظَْس تحشاى صیؼت هحیطی داؿتِ  



 مثال َایی از مىاقشات اخالقی

 (همیاع ّای هتفاٍت)لزت اص تواؿای دسیا ٍ دسد تِ دلیل تاخت تین هَسد ػاللِ •

هشي اسصؽ ّا ٍ ) جَاى دٍچشخِ ػَاس ٍ جـي تَلذ،  تی خثشی اص غیثت گَیی •
 (فعایل

 دسیذى هؼیحیاى ٍ لزت سٍهیاى•

هیلیَى دالسی تشای  147فیلیپ هَسیغ، ؿشوت تٌثاوَ، ػَد .)فَایذ ػشطاى سیِ •
 (دٍلت دس اصای هشي ٍ هیش ًاؿی اص هصشف ػیگاس

 ؿشوت فَسد ٍ تان تٌضیي•

 

 

 



 چِآى ًذاسد، اخالق تثجیت یصهیٌِ دس هـبسوتی ّیچ
 چیضی آى اص هتفبٍت وبهالً ػبصدهی ؿبد سا اًؼبى یه
-جؼت دس سا اٍ چِآى ٍ اػت خیش اٍ ثشای وِ اػت

 هتفبٍت وبهالً ػبصدهی َّؿیبس یب هحتبى هضیتؾ ٍجَی
 ثٌب .وٌذهی هٌذفویلت سا اٍ وِ اػت چیضی آى اص

 ٍیشاى سا آى ؿأى تشجیحبت ٍ ػالیك ثش اخالق وشدى
 هتوبیض ًبػشُ اص سا ػشُ چگًَِ وِ آهَصدًوی ٍ وٌذهی

 ثْتش هحبػجِ دس فمي  وِ دّذهی تؼلین هب ثِ ثلىِ وٌین،
 .ثبؿین



 عقالًیت، ًفع ضخصی ٍ اًسبى اقتصبدی
 «اًؼبى التلبدی تجلی اػتحبلِ ی ػَم فبٍػت گَتِ» 

 (REASON  ٍINTELLECT توایض هیاى .)ػمالًیت التصادی، تفؼیشی خاف اص ػمالًیت اػت •

(  ًفغ ؿخصی)صی هطلَتیتػمل ًثایذ تِ دًثال اّذاف اسصؿی تشٍد تلىِ تایذ تِ دًثال حذاوثش ػا •
 .تاؿذ

 تِ دًثال ًفغ ؿخصی ًثَدى یؼٌی ػذم اػتفادُ اص ػمالًیت •

حلیل اص ػمالًیت ٍ اًؼاى تفؼیش تملیل گشایاًِ اص اػویت، آهاستیاػي هؼتمذ اػت اػویت تا ایي ت •
 .التصادی هخالف اػت

 



 حقًق، عدالت ي ارزش 

 (خٌثی ثَدى دس تَصیغ هٌلَثیت) توبد ػذالت گشایی ثب هٌلَثیت گشایی
 توبد حك ٍ حمَق ثب هٌلَثیت گشایی

 كذالت ٍ ٍفبی ثِ ػْذ تٌْب دس كَستی هْن اػت وِ هٌلَثیت سا 
 حذاوثش ثشػبًذثِ 

 لزت ثشدى اوثشیت اص چیضی دسػتی آى سا ثبثت ًوی وٌذ 
 .لزت ثشدى اوثشیت اص یه لبًَى هؼیي، آى سا ػبدالًِ ًوی وٌذ

 .ػذالت ٍ حمَق ثِ هٌلَثیت تملیل هی یبثٌذ ٍ ثِ خَدؿبى ًوی پشداصد 
 .(هٌلَثیت گشایی چیضی سا ثِ خبًش ًفغ آى چیض ثِ حؼبة ًوی آٍسد)

 
 



 هطلَثیت گزایی ٍ هحیط سیست
 

 داسداًؼبى التلبدی ثش اػبع ػمالًیت اثضاسی ثِ ًجیؼت ًگبُ اثضاسی 
 ؿخلیؿخلی هَجت ثی اسصؽ ؿذى ًجیؼت هی ؿَد هگش آى وِ هٌفؼت هٌفؼت 

 .سا تْذیذ وٌذ  
 وِافضایؾ داهٌِ ی ثحشاى ، ثِ خٌش افتبدى هٌلَثیت اًؼبى ٍ هٌشح ؿذى هلبدیمی اص ثحشاى   

 (ًجیؼت ثِ خَدی خَد اسصؿی ًذاسد.) هٌلَثیت سا تحت تبثیش لشاس دادُ اػتثیـتش 
 وٌینًفؼِ تؼشیف تَاى ثشای ًجیؼت ؿأى ٍ حمَق ٍ اسصؽ فیهیچٌَس 

 ؟ای لشاس ثگیشدفبیذُوِ فشاتش اص هحبػجبت ّضیٌِای گًَِثِ
 گشایی اػت هوىي خَاّذ ؿذ؟آیب چٌیي چیضی وِ خبسج اص ظشفیت سٍیىشد هٌلَثیت  

 
 



 جوع ثٌذی ثُعذ سَم؛طجیعت هطلَثیت سا ًیست

تَاًذ هطلَتیتی تشای اًؼاى دس تش داؿتِ تاؿذ، هگش طثیؼت تِ خَدی خَد ًویفَْم ه
 .دس ؿشایطی وِ هطلَتیت اًؼاى سا تحت تأثیش لشاس دّذ

  الثتِ ).ؿَد طثیؼت تِ اخاللی هالحظات طشح اص هاًغ تَاًذ ًوی ّن اخاللی ًؼثیت 
 (پشداصد هی طثیؼت تِ ّایی فشض پیؾ چِ اػاع تش سٍیىشد ّش وِ اػت هْن تؼیاس ایي

تَاى اص تخشیة هحیط صیؼت جلَگیشی وشد ٍ ًیاص تِ تا هؼیاس لشاس دادى هطلَتیت ًوی
 .اػتیه تحَل اػاػی دس اخالق ظشٍسی 

  تملیل هطلَتیت تِ سا چیض ّوِ وِ چشا اػت گشاییتملیل ًَػی تٌْا ًِ گشاییهطلَتیت
 تاس پَصیتیَیؼتی گشاییتملیل تش ػالٍُ وِ چشا اػت، هعاػف گشاییتملیل تلىِ دّذهی

 .ؿَدهی ػثة هطلَتیت تا ًؼثت دس تاس ایي سا گشاییتملیل یسٍیِ دیگش



اقتصبد سیست هحیطی 

در ثزاثز اقتصبد ثَم 

 ضٌبختی

ظَْس التصاد  
 هحیط صیؼت

سٍیىشد آوادهیه  
تِ التصاد ٍ 
 هحیط صیؼت

التصاد تَم 
ؿٌاختی یا  

 صیؼت هحیطی

طثیؼت دس  
 التصاد

تحشاى صیؼت 
هحیطی، 

تحشاًی جْاى 
 ؿوَل

ساُ حل ّای  
 التصادی

التصادی  
وشدى 
 طثیؼت

ًمؾ  
وـَسّای دس  
 حال تَػؼِ

ػشهایِ داسی ٍ 
 پایاى طثیؼت



اقتصبد 

 ًئَکالسیک

«  تٌَسات»
هفَْهی  
 ًجیؼت

هٌلَثیت 
 گشایی

تملیل 
 گشایی

 اقتصبد هحیط سیست



 اقتصبد سیست هحیطی ٍ اقتصبد ثَم ضٌبختی

 اخالق

 التلبد
ًئَوالػیه    



 آلَدگی ّبی صٌعتی

 حذ آػتاًِ ای طثیؼت دس جزب ظایؼات•

 اّویت  ویفیت ظایؼات ٍ جٌغ آى، ػذم جزب ظایؼات صٌؼتی•

 پیـشفت ّای تىٌَلَطی، آلَدگی ّای جذیذی سا ًیض تَجَد هی آٍسد•



 راُ حل ّبی اقتصبدی

 اًتـبس اًتمبل لبثل ػَاسم ٍ اًتـبس ػَاسم هبلىیت، حمَق ٍ وَصی ّبیسٍؽ هؼئَلیت، لبًَى

  اكَل هٌبفی ػول لحبٍ ثِ آلَدگی ٍ ًذاؿتِ ًجیؼت خَد راتی اسصؽ ٍ ؿأى یب ثٌیبدیي هؼبئل ثِ تَجْی ّیچ
 ػَاسم، ایي صیشا.پشداصدهی سا هجلغی آى ثشای فشد وِ چشا اػت ؿذُ پزیشفتِ آلَدگی .ؿَدًوی هحىَم اخاللی

 دیگش هلبدیك ثشای ٍ جْبًی همیبع دس آًبى اص اػتفبدُ ٍ وبسثشد وٌذ،هی كبدس سا آلَدگی هجَص ًَػی ثِ
 ،اػت ثشاًگیض ػَال ًیض جْبًی گشهبی هبًٌذ ثحشاى

  ثِ ٍ ًگشفتِ ًظش دس جْبًی همیبع یه دس سا هحیٌی صیؼت ثحشاى ٍ داسًذ لشاس جضءثیٌی ًْبیت دس سٍیىشدّب 
 ًذاسًذ تَجْی ووتشیي هحیٌی صیؼت ثحشاى ظَْس ػلل

 ،دادین ًـبى سا هحیٌی صیؼت ثحشاى ثب هَاجِْ دس هتؼبسف التلبد تَاى ٍ حذ آخشیي سٍیىشدّب ایي ثشسػی ثب

 وٌذ؟ حل ایسیـِ ًَسثِ سا هحیٌی صیؼت ثحشاى یهؼئلِ ثتَاًذ وِ داؿت اًتظبس تَاىهی التلبدی چٌیي اص آیب
 .اػت ًبتَاى ثحشاًی چٌیي ثٌیبدیي ػلل دسن ٍ هؼئلِ كَست فْن ثِ ًؼجت حتی وِ التلبدی

 

 



وبالیی 
وشدى هحیي 

 صیؼت

توبیل ثِ پشداخت  
ثشای وبالی خَة 

ٍ یب اجتٌبة اص 
 وبالی ثذ

اسصیبثی  
ثشاػبع  

 اسصؽ پَلی

ػذم لٌؼیت ٍ 
ػذم اًویٌبى ٍ 

 آػیت ّب





آػیت ّبی صیؼت  
 هحیٌی

 هخبسج ثشای

 وٌتشل آلَدگی



سٍد، ٍ حتی حذالل ؿذى آى هتٌبػت ی هْن دس ایٌجب ایي اػت وِ ایي آلَدگی ّشگض اص ثیي ًویًىتِ  
 .ی التلبدی اػتی تحول ًجیؼت وِ ًِ، ثلىِ هتٌبػت ثب ثْیٌِثب آػتبًِ

 

 

 

(MCPD) 

< 

 

 هحیطی سیست تعذیالت اجزای1.

 (اقتصبدی تعبدل)ثْیٌِ ًقط2ِ.

 هحیطی سیست تعذیالت اجزای عذم  3.



 
 

  خَاّیذ ثبصسػبًی اػتخذام ثِ ًیبص ؿوب ّبدٍدوؾ ایي ًلت ثش ًظبست ثشای»
-ًوی تملت وِ یبثٌذ اًویٌبى ٍ وٌٌذ سدگیشی پیَػتِ سا ّبوبسخبًِ وِ داؿت

 ػبدگی،ثِ وِ اػت آى اص ثیؾ هشاتتثِ ؿیَُ ایي اجشایی ّبیّضیٌِ .وٌٌذ
  ثؼتِ اػت گیشیاًذاصُ لبثل ساحتی ثِ وِ وبسخبًِ تَلیذ یػتبدُ ثش هبلیبتی

  ثشای ثْیٌِ یػتبدُ ػٌح وِ ؿَد دادُ اجبصُ تمبهب ٍ ػشهِ ثِ ػپغ ٍ ؿَد
 «.وٌٌذ تٌظین سا جبهؼِ

  ایي اص اًویٌبى حلَل ّذف ثلىِ ًیؼت، هٌفی خبسجی اثشات حزف ّذف »
 هٌبفغ ؿًَذ،هی دادُ ٍصى هٌبفغ، یّوِ ٍ  ّبّضیٌِ یّوِ ّشگبُ وِ اػت اهش

-آى تَلیذ ّبیّضیٌِ اص ثیؾ ؿًَذ،هی تَلیذ وِ ػتبدُ اص ٍاحذّبیی اص حبكل

  همذاسی ثب اگشچِ تَلیذ .ثبؿذ هٌفی خبسجی اثشات ّبیّضیٌِ جولِ اص ّب،
 «.ثَد خَاّذ جبهؼِ حبلثِ ثْیٌِ اػت، ّوشاُ آلَدگی تَلیذ

 



 سزهبیِ داری ٍ پبیبى طجیعت
پزیشؽ ٍهؼیت وًٌَی ثِ ػٌَاى آسهبى ؿْش= ػلن التلبد+ ػشهبیِ داسی   

:تحمك ػیٌی اسصؽ ّبی رٌّی ثش اػبع هىبًیؼن ثبصاس  

-تَاى تش اػاع لیوت اسصؽفشض ًْفتِ اػت وِ ّوِ چیض سا هیپیؾ

گزاسی وشد، دس صَستی وِ دس هَسد طثیؼت ٍ هحیط صیؼت چٌیي  
طثیؼت ٍ هحیط صیؼت  . اًگیض اػتفشظی صادق ًثَدُ یا حذالل هٌالـِ

گزاسی ؿذى تَػط طَس ولی لاتلیت اسصؽٍ تشخی هٌاتغ طثیؼی تِ
لیوت یا هىاًیضم هطلَتیت سا ًذاسد چشا وِ اصالً  اسصؽ آًاى هؼتمل اص   

تَاًین چٌیي تصَس وٌین اػت، لزا ها ًوی« توایل تِ پشداخت» چاسچَب 
تَاى تحلیل وشد، چشا وِ  ّای رٌّی هیوِ طثیؼت سا تشاػاع اسصؽ

-تش ًؼثت تِ هىاًیؼن تملیلتشای اسصیاتی طثیؼت تایذ یه دیذگاُ هتؼالی

. گشایی التصادی اتخار وشد  

ّای اجتواػی ّای تاصاس تِ دسػتی اسصؽی دٍم ایي تصَس وِ اسصؽجٌثِ
، چشا وِ هَظَػی .وٌٌذ یه خیال ٍ ٍّوی تیؾ ًیؼتسا هٌؼىغ هی

.هثل طثیؼت اصالً لاتلیت تملیل تِ اتؼاد صشفاً التصاد تاصاسی سا ًذاسد  



 جوع ثٌذی

 هفَْهی ٍ تغییش ًگشؽ اًؼبى ًؼجت ًجیؼت  تٌَس 

گشایی ػلن هذسى ٍ ػلن التلبد دس هَاجِْ ثب ًجیؼت ٍ تملیل ًجیؼت ثِ تملیلؿٌبػی سٍؽ
 اؽیه یه هفَْم اثضاسی كشف ٍ ًبدیذُ گشفتي اثؼبد ویفی

ٍ  هحیٌیّبی اخاللی پیشاهَى ثحشاى صیؼت گشایی دس ًبسػبییًمؾ اخالق هٌلَثیت
 هشٍست تحَل اخالق

شٍست تَجِ ثِ ًبتَاى ثَدى التلبد هحیي صیؼت دس تجییي ػلّی ثحشاى صیؼت هحیٌی ٍ ه 
 التلبد ثَم ؿٌبختی



 جوع ثٌذی

INEFFICIENT ECONOMICS 

ECONOMICS FAILURE. (NOT ONLY MARKET FAILURE) 

 ثذاًینهذسًیتِ  ی ثِ ًبمتشػبماص ظَْس ثخـی التلبد سا ثبیذ ثِ ػٌَاى 

-ػیش ؿىلدس ػٌَاى یه هحلَلی وِ هجبًی تىَیي آى ثِ ًگبُ ًظبم هٌذ ثِ ػلن التلبد 

 .جذیذّبی دًیبی فشمگیشی پیؾ

 تبسیخی ٍ هجٌبیی ثحشاى ػلل جؼتجَی  آهذىفشاّن 

تَاًذ هـىلی سا وِ ثِ ًظبهی وِ هـىالت ػبختبسی ثِ لحبٍ هجٌبیی داسد چگًَِ هییه 
ای وِ گًَِِلحبٍ هجٌبیی اص ػلت ٍجَدی خَد آى ًظبم سٍی دادُ اػت سا ثشًشف وٌذ ث

 خَد آى ًظبم آػیت ًجیٌذ؟



 سَال ٍ تفسیز

 ی ؿَد؟چشا اص هیبى هلبدیك ثحشاى صیؼت هحیٌی فمي ثِ آلَدگی َّا پشداختِ ه  

 د؟چشا دس ًَل تبسیخ ٍ دس ػبیش توذى ّب ػلن ثِ هؼٌبی هذسى آى ظَْس ًىش

 ؿَد؟هٌٌك ٍصى دّی دس هٌلَثیت گشایی دس هَاجِْ ثب ًجیؼت چگًَِ تفؼیش هی 

دی هْن دس اسائِ ی ساُ حل ّب ثشای ثحشاى صیؼت هحیٌی آیب فمي ثْیٌِ ی التلب
 اػت؟

 وبالیی ػبصی ًجیؼت یب هحیي صیؼت ثبصاسی ثِ چِ هؼٌی اػت؟ چِ ًمـی دس
 دسًٍی وشدى اثشات خبسجی آلَدگی داسد؟ 

 «التلبدداى ٍالؼی وؼی اػت وِ التلبدداى ًجبؿذ» 

 «آلَدگی تْشاى اص َّایؾ ًیؼت»



ها حتی اوش ًؼثت تِ ایي ٍالؼیت ّن فشاهَؽ  »
 واس ؿَین،

 وٌین،تاص ّن دس یه جْاى همذع صًذگی هی

 .  جْاًی وِ تایذ تحت هشالثت لشاس گیشد

خَاُ ًؼثت تِ ایي هطلة اطالع داؿتِ تاؿین یا 
 ،ًِ 

 .حمیمت هاجشا اص ایي لشاس اػت

ٍ دسٍالغ یگاًِ   -ًتیجِ ایٌىِ ها ًگاّثاًاى
 ّؼتی ّؼتین -ًگاّثاًاى

 «.جای آٍسین یا ًِخَاُ ػول ًگاّثاًی سا تِ

 



 قصه کوهت کن هک رفتم رد حجاب
هین خمش و اهلل اعلم 

 بالصواب


