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چکیده

این نوشتار عهدهدار انجام واکاویهایي است که هر بحثـي در اخـالد زیسـتمحيطـي
بهنحوی مبتنيبر آنهاست :این واکاویها تا اندازهای به جایگاه ،اهميت ،و نتيجهبخشي
این شاخه از فلسفه و تا اندازهای به روشها ،پيشانگاشتها ،مفهومها ،اسـتداللهـا ،و
دیدگاههای مطرح در آن نظر دارد .بر پایة این واکافتها نتایجي ایجابي بهدست خواهد
آمد .استدالل خواهد شد که رویکرد اصول نگر که به اصـول حـاکم بـر رفتـار اخالقـي
ميپردازد ،گریزناپذیر است .در ادامه با پيشنهاد رویکردی فاعلبنياد یا کنشبنياد بجـای
رویکرد موضوع بنياد ،از شکلي از کلگرایي دفاع ميشـود کـه درجـهبنـدی و ـایف را
نادیده نميگيرد .همچنين ،ضمن واکـاوی مفـاهيم پایـهای اخـالد همچـون «ارزش»،
«و يفه» و «حق» ،نشان داده خواهد شد که با ابتناء و يفة انسان در قبال طبيعـت بـر
انگارة «حق» ،بجای انگارة ارزش ،گرههـای نظـری در اخـالد زیسـتمحيطـي بهتـر
گشوده خواهد شد.
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مقدمه
فيلسوفان سنتال در پيِ تفسير جهان بودهاند؛ ''کارل مـارکس'' امـا در مقابـل ایـن رویکـرد معتقـد بـود
فيلسوفان باید به دنبال تغيير جهان باشـند ( .)Marx, 1989گویـا اکنـون زمـان آن اسـت کـه بگـویيم
فيلسوفان باید زین پس در پيِ آن باشند که جهان هرچه کمتر تغيير کند! تغييراتي که پيآمد دخالت بشـر
در جهان است نتایج نگرانکنندهای نهتنها برای طبيعت بلکه نيز بـرای خـود انسـان بـهبـار آورده اسـت.
رخدادهایي ویرانگر در حال وقوع است که در سرتاسر تاریخ بشر بيسابقه بوده است .بارانهـای اسـيدی،
جنگل زدایي ،زبالههای هسته ای ،انقراض انواع ،و گرمـایش زمـين همـه از ایـن رونـد ویرانگـر حکایـت
ميکنند .بخـش بزرگـي از تنـوع زیسـتيِ مـا در شـرف نـابودیِ هميشـگي سـت .طبـق یـک پـژوهش
زیست شناختي ،هر ساعت سه ،هر روز بيش از هفتاد ،و هر سال  81666گونة طبيعي منقـرض مـيشـود
( ،)Wilson, 1992, p. 280و این روند سيری تصاعدی دارد (شکل )1؛ اگر همين رونـد ادامـه یابـد در
صد سال آینده نيمي از گونههای سيار ة مـا منقـرض خواهنـد شـد .بنـابرین نسـل کنـوني شـاهد و نيـز
دستاندرکار بزرگترین فاجعة تاریخ حيات از زمان انقراض دایناسورها در  05ميليون سـال پـيش تـاکنون
است.
آنگونه که پژوهشگران گفتهاند ،گسترش و تـداوم گونـه هـا در طـول تـاریخ زمـين پـنج بـار توسـط
رخدادهایي که هنوز با قطعيت شناخته نشدهاند دچار مشکل شده و انقراضهایي گسترده روی داده است.
ویرانگرترینِ آنها در پایان دورة زمينشناختيِ پرميان ) ،(Permian Periodحدود  885ميليون سال پيش
رخ داد که در اثر آن حدود  00درصد از گونههای آن دوران از بين رفت و حيات بر روی زمين بهسـختي
توانست از ویرانيِ کامل نجات یابد ) .(Erwin, 1989, p. 225در فاجعهای دیگر کـه  05ميليـون سـال
پيش روی داد حدود نيمي از گونه های موجود در آن زمان از بين رفتند .انقراض دایناسورها هم بخشي از
همين فاجعه بوده است .براساس یکي از پذیرفتهترین نظرات ،عامل این فاجعه شهابسنگي بـه قطـر 16
کيلومتر بوده که در محل ایالت مکزیکوی آمریکا به زمـين برخـورد کـرده و انفجـار پرحـرارت آن یـک
تخریب جوی و تغيير آب و هوایيِ شدید را باعث شده است (.)Alvarez et al., 1980
اکنون ششمين ویرانيِ طبيعت ،این بار بهدست یکي از انواع یعني «انسـان» ،در حـال رخ دادن اسـت.
هرچند اکنون بحران زیستمحيطي دیگر نه رخدادی قریبالوقوع بلکه واقعيتي تحققیافته است ،بحثها
بر سر راهکارها همچنان ادامه دارد .کوششهای زیستمحيطي بـه شـيوههـای گونـاگون و در دو شـکل
نظری و عملي در جریان است .اخالد زیستمحيطي هم بخشي از کوششهای نظـریِ زیسـتمحيطـي
ست که عهدهدار تغيير نگرش انسانها ست به سمتي که پيوند انسان طبيعت به شکلي تعریف شـود کـه
آسيب کمتری متوجه طبيعت باشد .در این نوشتار به برخي واکاویها ميپردازیم که پيشنياز هر بحثي در
اخالد زیستمحيطي اند .این واکاویها تا اندازهای به جایگاه ،هدف و ثمربخشيِ ادبيات زیسـتمحيطـي
نظر دارد و تا اندازهای به پيشانگاشتها ،مفاهيم ،دیدگاهها و استداللهایي که در این حوزه مطرح است.
همچنين از دل این واکاویها نتایجي ایجابي استنتاج خواهد شد.
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 -2جایگاه و اهمیت
اخالد زیست محيطي گسترة پرپهنایي دربردارندة دیدگاه ها و رویکردهای گوناگون است .روشن اسـت
که بحثهای مورد اختالف و رویکردهای گوناگون در اخالد زیستمحيطي به پهنة نظری محدود اسـت
و در رابطه با حفظ طبيعت و نياز به اقدامهای عملي اختالفي وجود ندارد .اما آیا نبود اختالف بر سر جنبة
عمليِ مسائل زیستمحيطي به این معنا است که شکلهای مختلف اخالد زیسـتمحيطـي بـا نظـر بـه
نتایجشان تفاوتي با هم ندارند؟ مثالل آیا خطمشيها و سياستگزاریهایي که بر پایة انسانمحوری شـکل
ميگيرند هيچ مغایرتي با سياستگزاریها و عملکردهای مبتني بر رویکرد ناانسانمحـور نـدارد؟ برخـي از
پژوهشگران بر این باور اند که دیدگاههای مختلف در اخالد زیستمحيطي از نظر ضرورت اقـدام عملـي
همگرا هستند (ب.ن .)Meyer, 1986, p.155; Norton, 1984; Pearce, 1987, p. 9 :این دیدگاه
انگارش همگرایي» ) (convergence hypothesisموسوم است نقدی بـه سـودمندیِ فلسـفة
ِ
که به «
ی مـا در زمينـة مسـائل
زیستمحيطـي بـوده و بـر ایـن پـيش انگاشـت اسـتوار اسـت کـه درک شـهود ِ
زیستمحيطي برایمان کفایت ميکند.
این دیدگاه قابل دفاع نيست .مي توان نشان داد که در مقـام عمـل هـم رویکردهـای نظـریِ متفـاوت
پي آمدهای متفاوتي خواهند داشت و فلسفة زیستمحيطي صرفال یک بازیِ فکری نبوده بلکه در رابطه بـا
عملکردهای زیستمحيطي اثرساز و حتي تعيينکننده است .برای یک نمونه مـيتـوانيم بـه تأثيرگـذاریِ
بحثهای فلسفي بر رویکردهای قانون گذارانه در رابطه با حقود حيوانات اشـاره کنـيم؛ قائـل بـودن بـه
حقوقي برای حيوانات آشکارا مستلزم نحوهای فرارفتن از انسانمحوری است .سياسـتگـزاریِ حقـوقي و
وضع قانون و مجازات در رابطه با حيوانات نيازمند پشتوانهای نظری است که جایگاه هستيشناختيِ آنها
را از سط هستيِ ابزاری فراتر برد.
بهطورکلي سودمندیِ کوششهایي که تحت عنوان اخالد زیستمحيطي انجام شده است هـم توسـط
شواهد تاریخي و هم از راه دالیل نظری تأیيد ميشود .از منظر تاریخي بهخوبي ميتوان تأثير این شـاخة
نوپدید فلسفه را مشاهده کرد و از جهت نظری هم کافي است اشاره کنيم که ،چون باورهای مـا بـه هـر
حال بر عمل ما تأثيرگذار اند ،سنجش و ارزیابيِ دقيق این باورها بيثمر نخواهـد بـود .همچنـين ،گرچـه
شهود متعارف همواره در رابطه با مشکالت و نياز به اقدام عملي در مورد آنها نقـش هشـداردهنده دارد،
اما از آنجا که مسائل معموالل برخاسته از شبکة پيچيدهای از باورها هستند شهود متعارف نميتواند چيـزی
فراتر از هشداری مبهم و کمرنگ را برای ما بهبار آورد و درنتيجه بهتنهایي در برخورد همهجانبه با مسائل
کفایت نميکند .از این رو ،باید گفت در زمينة مسائل زیستمحيطي ارجاع بـه شـهودهای متعـارف مـا را
چندان پيش نخواهد برد .گذشته از این ،باید توجه داشت که یک نقش فلسفه پدید آوردنِ گفتمان اسـت.
فلسفه با ایجاد گفتمان توجه انسانها را به بحرانها و خطرها جلب ميکند ،انگاشتها و باورهایي را کـه
دیرگاهي بر ذهن انسانها فرمانروایي کردهاند به چالش گرفته و انسانها را مهيا مـيسـازد بـرای زدودنِ
باورها و انگاشتهایي که اسباب دشواریهایي برای آنها شدهاند .حتي اگر هـيچ دليـل دیگـری نباشـد،
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توانایيِ گفتمانسازیِ فلسفه مي تواند دليل خوبي برای استفاده از آن در پهنة مسائل زیستمحيطي باشد.
پس ،در پاسخ به نقدی که سودمندیِ اخالد زیستمحيطي را نشانه ميگيرد ،ميتوان گفـت نيـازی کـه
اکنون در مورد اقدام عملي احساس ميکنيم خود تا اندازهای دستآورد کوششهایي است که در اخـالد
زیستمحيطي انجام شده است.
البته درست است که با وجود گسترش توجه به مسائل زیستمحيطي ،کردوکارهـایي کـه بـه تخریـب
طبيعت ميانجامد هنوز و در حد و اندازة باالیي در جریان است .شاید یک دليل این امـر ایـن باشـد کـه
معموالل کساني که دغدغة محيطزیست دارند مسئوليتهای مرتبط را برعهده نميگيرند .برخي نيز در این
رابطه از شکافي ميان ایستارها و رفتارها یا رویکردها و عملکردها در زمينة مسائل زیستمحيطـي سـخن
گفتهاند ( .)Beckmann et al, 1997اینکه چگونه دلنگرانيها و دغدغههای زیستمحيطي بـه مرحلـة
عمل ميرسد و پيوند علوي ميان ایستار و رفتار چگونه برقرار ميشود بهجای خود شایسـتة بررسـي اسـت.
بــرای یــک بررســي از ایــن دســت ،شــکل  8مــدلي از نســبت ميــان ایســتار و رفتــار در زمينــة مســائل
زیستمحيطي را به تصویر ميکشد.
 -1روایتنگری ) (Narrativismیا اصولنگری )(Principlism
بخش گستردهای از ادبيات اخالد زیستمحيطي بهدنبال تغيير نگرش مـا دربـارة ارزش باشـندههـای
نا انساني و به دنبال آن گستراندنِ نگرش اخالقيِ ما به آنها است .پيشفرض ایـن کـار ایـن اسـت کـه
گسترش نگرش اخالقي باید از راه کندوکاوهای نظری در مورد پيوند ميان انسان و محيط انجـام شـود و
برای همين این بخش از ادبيات اخالد زیستمحيطي تا اندازة زیادی بر نقد انسـانمحـوری یعنـي نقـد
دیدگاههایي متمرکز است که به انسان در نسبت به دیگر باشندگان ارزش ذاتي و جایگاه ویژه مـيدهنـد.
نظـری
ِ
اما برخي پژوهشگران اصوالل راهحل مسائل را در پهنههای دیگـر ،و نـه مسـتقيمال در خـود بحـث
اخالد ،جستجو کرده و کندوکاوهای نظری در مورد اصول کلي و انتزاعيِ اخالقي را بيهوده مـيشـمارند.
آنها نظرگاه فلسفي را ،که به نقد و ارزیابيِ اصول اخالقي ميپردازد ،بهطورکلي بيفایده دانسته و در این
زمينه مسئوليت را بهجای فلسفه بر عهدة روایتهای دیگـری همچـون دیـن ،سـنتهـا یـا سـاختارهای
اجتماعي اقتصادی ميگذارند .این گروه اخالد را امـری «داسـتانمنـد» یـا «روایـتمنـد» ()narrative
ميدانند ،به این معنا که ارزشهای اخالقي را از آن دسته امور ميشـمارند کـه بـرای خـود داسـتاني یـا
زمينهای دارند که در دل آن شکل گرفته اند؛ هر رویکرد اخالقي یا ارزشي چنان با داستان و زمينـة خـود
درهمپيچيده است که بررسي ِ آن جدا از این زمينه به بيراهه رفتن است .طبق این دیدگاه ،برای بسـياری
از انسانها ،ارزشها ،اولویتها و اینکه چگونه بایـد بزینـد و چـه بایـدها و نبایـدهایي را مراعـات کننـد
برخاسته از اصل های صوری یا انتزاعي نيست بلکه غالبال از نگرشي کليتر راجع به جهان و زندگيِ انسان
برميخيزند .ارزشگذاریهای انساني روایتمند بوده و با یک جهانبيني درهمتنيـده انـد .ایـن شـکلي از
«زمينه گرایي» ) (contextualismدر اخالد است که گشودنِ مسائل اخالقي را تنها از راه تغيير روایت
یا داستاني شدني ميداند که دشواریهای اخالقي پيآمدهای ناگزیرِ آن اند" .مک اینتایر" زمينـهگرایـي
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در اخالد را به این صورت توضي ميدهد« :من تنها وقتي ميتوانم به پرسشِ «چه باید انجـام دهـم؟»
پاسخ گویم که پيشاپيش به پرسش متقدمترِ «خود را بخشي از چه داستان یا روایتـي مـيدانـم؟» پاسـخ
گفته باشم» (.)MacIntyre, 1981, p. 216
در اخالد زیستمحيطي چندین رهيافت بر زمينـة ایـن نگـرش شـکل گرفتـه اسـت .در ایـن رابطـه
مي توان رهيافت های دیني و سنت گرا ،رهيافت های اقتصادی اجتماعي ،رهيافت های زنانه گـرا ،و دیـدگاه
بومشناسيِ ژرف ) (Deep Ecologyرا مثال زد .این رهيافتهـا ریشـة مسـائل زیسـتمحيطـي را در یـک
جهانبينيِ خاص ميبينند که سازندة روایت یا داستان خاصي است که دشوارههای زیستمحيطي جزئـي
جدایيناپذیر از آن است .رهيافت سنتگرا ميگوید مسـائل زیسـتمحيطـي ریشـه در داسـتاني دارد کـه
همان دنيای مـدرن اسـت؛ بـر اسـاس رهيافـت دینـي بحـرانهـای زیسـتمحيطـي نتيجـة کـمرنـگ
شدن جهانبينيِ دینياست؛ رهيافتهای اقتصادی اجتماعي سرعلت همـة مسـائل زیسـتمحيطـي را در
ساختمان اجتماعي اقتصادیِ حاکم بر جوامع جدید ميدانند که پيآیند جهانبينيِ سرمایهداری اسـت؛ بـر
پایة رهيافت زنانهگرا ،دشوارههای زیستمحيطي بخشي از روایت مردساالرانه ای است که بر ذهن انسان
امروزین فرمانروایي ميکند؛ و دیدگاه بومشناسيِ ژرف نگرشي را به نقد ميگيرد که باعـث شـده انسـان
خود را جدا از طبيعت بشمارد و الزمة این کار را نگاهي ژرفتر بـه پيونـد انسـان محـيط مـيدانـد .ایـن
رویکردها روایتنگر ناميده مي شوند چون بر روایتها یا جهانبينيهایي انگشت مينهند که بنا به دعویِ
آنها زیرساخت یا علت باورهای اخالقي ما ميباشند و چارة بحرانهای اخالقي را دگرگـون شـدن ایـن
روایتها ميدانند.
پس اهرال نخستين کار برای هر پژوهشي در اخـالد زیسـتمحيطـي داوری ميـان دو رویکـرد کلـيِ
یاد شده است :در یک سو ،رویکرد اصول نگر قرار دارد که خـط اصـليِ اخـالد زیسـتمحيطـي را شـکل
ميدهد و بر انگارة «ارزش ذاتي» و نقد انسانمحـوری متمرکـز مـيشـود ،و در سـویدیگـر« ،رویکـرد
روایتنگر» که علت بحرانها را در جهانبينيها ،داستانها یا روایـتهـا جسـتجو مـيکنـد .درحـاليکـه
رویکرد اصولنگر ) (Principlisticباورهای اخالقيِ فرد را مبتنيبر اصول کلـيِ پـيشپذیرفتـه مـيداننـد،
روایتگرایي ميگوید رفتار اخالقيِ افراد بر اصولي کلي مبتني نيست که آنها باور دارند ،بلکـه مبتنـيبـر
جهانبينيای است که در آن ميزیند .این نظر بهطورجزئي درست است ،چون انسانها معموالل بر اسـاس
اصولي کلي عمل نميکنند .با این حال ،بهنظر ميرسد از یکسو ،جهانبينيها بـر اصـولي کلـي اسـتوار
باشند و از سویيدیگر ،انسانها در حيات آگاهانة خود ،یعني زماني که مسألة اخالد بهطورجدی برایشـان
مطرح است ،ناگزیر از مشخص کردنِ اصولي کلي اند که مبنای نگرش اخالقي آنها باشد .بـهطـورکلـي
فرد جهانبينيها با اصول کلي چندان روشن نيست و بهنظر ميرسد آنچه ما «جهانبيني» مينـاميم در
واقع مجموعهای از اصول کلي باشد .روایتنگران به شکلهای مختلف ميکوشند رفتار و کنش انسان را
بر عوامل انضمامي (در مقابل اصول انتزاعي) استوار سازند ،و بدینسان جانمایة روایتنگـری قـرار دادن
علت بهجای دليل است .با این حال ،حتي اگر جهانبينيها را چيزی جز اصولي کلـي بـدانيم ،نمـيتـوان
پذیرفت که براساس دیدگاه روایت نگر دربارة اخـالد هـر رفتـاری اخالقـال روا و هرگونـه ارزشـگذاریای
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درست باشد .اندیشمند روایتنگر نمي تواند سازوارانه و بيتناقض نيک و بد اخالقي را حذف کند؛ چراکـه
در این صورت با همة دشواریهایي مواجه خواهد بود که نسبيگرایيِ اخالقي با آنها مواجه است .آشکار
است که ارزشگذاریهای ما بر رفتارهایمان تأثير به سزایي دارند و باز آشکار است که ارزشـگذاریهـای
ما گاهي نادرست اند و در نتيجه ما همواره نياز داریم معيار ارزشگذاریهای خود را بازبيني کنـيم .ممکـن
اســت دليــلهــا و توجيــههــای نادرســت مــا را بــه ارزشــگذاریهــای نادرســت رســانده باشــد و شــاید
هم جهانبينيهایي (علتهایي) ما را بـه ارزشـگذاریهـای نادرسـت کشـانده باشـد .امـا در هـر حـال و
از هر منظری که بنگریم درستي/نادرستي یـا خوبي/بـدیِ اخالقـي را نمـيتـوان حـذف کـرد .بنـابراین،
رویکردی که ارزشگذاریهای ما را به پرسش ميگيرد ،از گسترة نگرش اخالقي سـخن مـيگویـد ،و بـر
انگارة «ارزش ذاتي» متمرکز ميشود ،الزم است حتي اگر کافي نباشد.
 -9گسترة نگرش اخالقی
یک بحث کانوني در اخالد زیستمحيطي گستراندنِ نگرش اخالقي به محيط است .امـا شـيوههـای
چندی برای درک گسترش نگرش اخالقي به طبيعت وجود دارد ،برای مثال ،مـيتـوان پرسـيد آیـا ایـن
گسترش فردی یا کلي است .به بياندیگر ،آیا فرد فردِ گياهان یا حيوانات سزاوار نگرش اخالقـي انـد یـا
اخالد صرفال به زیستگاهها و بومها چونان کلها بسط ميیابد؛ ميتوان پرسيد آیا این گسترش حقمـدار
یا تکليفمدار است .به سخندیگر ،آیا حقِ طبيعت است که پاس داشته شود ،یا اینکـه انسـانهـا بنـا بـر
تکليف شان ،که مبنای دیگری جز حقِ طبيعت دارد ،باید از طبيعت پاسداری کنند؛ و شاید از همه مهمتر،
مي توان پرسيد آیا گسترش نگرش اخالقي انسانمحور یا بوممحور است .بدینسان ،بحث گسترة نگرش
اخالقي به این پرسش مي پردازد که چه موجوداتي ممکن است موضوع نگرش و کـنش اخالقـيِ انسـان
باشـند .مـيتـوانيم بـه پيـروی از تقسـيمبنـدیِ "مِيـر آبـيش" )، (Meyer-Abich, 1982, p. 588
دیدگاههای ممکن را به صورت زیر ردهبندی کنيم:
 -1هرکس باید رعایتِ خود را بکند؛
 -8هر کس باید رعایتِ خود و دیگر انسانها را بکند؛
 -3هرکس باید رعایت خود ،دیگر انسانها ،و دیگر باشندههای حاس را بکند؛
 -8هرکس باید رعایت همه باشندههای زنده را بکند؛
 -5هرکس باید رعایت همه باشندهها را بکند.
ميتوان این ردهبندی را به شکل دایرههایي هممرکز مجسم کرد که مرکزیت آنها را فاعـل اخالقـي
تشکيل ميدهد .بزرگترین دایره ،گستردهترین نگرش اخالقي را نشان ميدهد که همة باشندهها را دربـر
ميگيرد و کوچترین دایره تنـگتـرین نگـرش اخالقـي را نشـان مـيدهـد کـه فقـط فاعـل اخالقـي را
دربرميگيرد (شکل  .)1بر پایة این ردهبندی" ،تویچ" ( )Teutsch, 1985, p.92یک دستهبندی ارائه
ميکند که ميتوان گفت همة مفاهيم و زیردیدگاههای اخالد زیستمحيطـي را ،کـه حـول محـور ایـدة
گسترش نگرش اخالقي شکل گرفتهاند ،شامل ميشود .دسـتهبنـدیِ تـویچ چهـار رویکـرد را در اخـالد
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زیستمحيطي مشخص ميکند )1 :رویکرد انسانمحور ) (pathocentricکه فقط انسان را شایستة نگـرش
اخالقي مي داند؛  )8رویکرد آسيب محور ) (anthropocentricکه باشندگان حاس کـه قـادر بـه ادراک درد
هستند (انسانها و حيوانـات برتـر) را در دایـرة نگـرش اخالقـي مـيگنجانـد؛  )3رویکـرد زیسـتمحـور
) (biocentricکه همة باشندگان زنده را شایستة نگرش اخالقي ميشمارد؛ و  )8رویکرد کلنگر )(holistic
یا فيزیکمحور ) (physiocentricکه کلهای زیستي ،یا طبيعت چونان یک کل (شامل باشـندگان زنـده و
غيرزنده) را موضوع نگرش اخالقي ميداند.
اینگونه تقسيمبندیها در اخـالد زیسـتمحيطـي پـيش از هرچيـز مرزبنـدیهـای اخـالد را نشـان
ميدهند و در پاسخ به این پرسش طرح ميشوند که کـدام باشـندگان شایسـتة نظرداشـت اخالقـي انـد.
دیدگاههای مربوطه هریک بهنحوی خواستار بازنگری در مرزهـای پيشـين انـد .اکنـون از یـکسـو ایـن
پرسش پرسيدني است که آیا سپهر اخالد اتفاقال آن سپهر بيمرزی نيست که در سرشت خود با مرزبندی
ســرِ ناســازگاری دارد؟ پاســخ بــه ایــن پرســش بســتگي بــه رهيافــت کل ـيِ مــا در فلســفة اخــالد دارد.
اگر اخالقيبودن را بر اساس موضوعِ رفتار اخالقي مورد بررسي قرار دهيم با این مسأله سروکار خـواهيم
داشت که در مورد چه باشندگاني اخالقي بودن معنا دارد .اما اگر اخالقيبودن را بر پایة فاعل اخالد مورد
بررسي قرار دهيم یعني رهيافت ما به اخالد فاعلبنياد باشد آنگاه مسألة ما این خواهد بود که ،گذشـته از
اینکه موضوع یا پذیرندة فعل اخالقي چه یا که باشد ،چه کسـي اخالقـياسـت .همچنـين ممکـن اسـت
رهيافتمان کنشبنياد باشد یعني اصوالل بخواهيم بدانيم کدام کنش اخالقي است و کدام نيست ،در ایـن
صورت هم اهميت ندارد موضوع یا پذیرندة کنش اخالقي که یا چه باشد .البته کنش اخالقـي هميشـه و
همهنگام با این سه سویه (کنشگر ،کنش ،و کنشپذیر) سروکار خواهد داشت اما بسته به اینکه رهيافت
ما در فلسفة اخالد در درجة نخست بر کدامیک از این سه سویه متمرکز شود بـا پـيآوردهـای متفـاوتي
روبرو خواهيم شد.
از سویدیگر ،بهنظر ميرسد برای روشن شدنِ مسأله برخي مالحظات زبـانشـناختي یـا معناشـناختي
الزم باشد .زیرا ميتوان پرسيد اصوالل کجا و کِي ميتوان از اخالد سخن گفت .به بياندیگر ،آیا اخالقـي
عمل کردن در قبال همه چيز معنا دارد؟ برای مثال ،آیا سخن گفتن از اخالقي عمل کردن نسبت به یک
حيوان ،گياه ،یا یک تختهسنگ بامعنا است؟ شاید بسياری در نگاه نخست به ایـن پرسـش پاسـخ منفـي
بدهند .کليد مسأله باز در اینجاست که اگر اخالقيبودن را بر اساس موضوع فعل اخالقي بفهميم ،بهنظـر
مي رسد مثالل اخالقي عمل کردن نسبت به جمادات ،گياهان ،و حيواناتِ پستتر واقعال معنادار نباشد .حتـي
اگر بگویيم نسبت به همة جانداران ميتوان بطور بامعنایي از رفتار اخالقي سخن گفت ،روشن اسـت کـه
این رویکردی فردنگرانه است و کلنگری خودبهخود ابطال خواهد شد ،زیرا چگونه ممکن است ،آنسـان
که رویکردهای کلنگر به ما ميگویند ،بتوانيم از رفتار اخالقي نسبت به باشندگان بيجان یـا نسـبت بـه
کلها یا جوامع زیستي سخن بگویيم .بهنظر ميرسد در رویکردهای زیستمحور ،بـوممحـور ،و کـلنگـر
بينشهای دیگری جز یک بينش اخالقيِ صرف دخيل باشند .برای مثال ،یک رویکـرد زیسـتمحـور یـا
بوممحور در اساس نياز به بينشي دارد که احترام به حيات بهطورکلي را در خود دارد .یا رویکـرد کـلنگـر
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گویا نيازمند بينشي ژرفتر است که احترام به کل آفرینش را ایجاب ميکند .این بيـنشهـای بنيـادین را
ادیان ،ایدئولوژیها و جهانبينيها به ما ميدهنـد و از اینجـا مـيتـوان نتيجـه گرفـت کـه رویکردهـای
روایتنگر چندان بيوجه نيستند .اما اگر بخواهيم صرفال در پهنة اخالد باقي بمانيم (اگـر اصـالل ایـن کـار
ممکن باشد) ،آنگاه باید شيوة نگریستن به مسأله را تغيير دهـيم و بـهجـای رویکـردی موضـوع بنيـاد در
اخالد ،رویکردی فاعلبنياد یا کنشبنياد را برگيریم .در این صورت ،یک کنش ممکن است نيک یـا بـد
باشد بي توجه به آنکه موضوعاش چيست .بر این اساس ،مثالل بيرحمي عملي غيراخالقي شمرده ميشود
خواه نسبت به انسان ،حيوان ،گياه ،و یا حتي کـلهـای زیسـتي باشـد .بـدینسـان مـيتـوانيم دشـواریِ
معناشناختي را بگشایيم.
 -0کلنگری و درجهبندی ارزش
مهمترین امتياز کلنگری این است که مرزبندیهای اخالقي را برميدارد ،دوگانگيهایي را که معموالل
با ذات اخالد ناسازگار مينماید برطرف ميسازد ،و اخالقي بيمرز را پيشاروی مـا مـيگـذارد .امـا شـاید
مهم ترین کاستيِ این رویکرد نيز همان نگاه یکدست آن و یکسانانگاریِ سرشته در آن باشد .حتي اگـر
خود انسان را در نظر نگيریم و بکوشيم از یک نظرگاه بـيغـرض بنگـریم ،چنـين مـينمایـد کـه ميـان
باشندگان ناانساني نوعي درجهبندی از منظر و يفهی اخالقيِ ماِ نسبت به آنها وجود داشته باشد .بـرای
مثال ،اگر نجات جان یک حيوان مستلزم قطع یک درخت باشد ،ما نه فقط تمایل داریم این کار را انجـام
دهيم ،بلکه آن را و يفة خود ميدانيم .اهرال در اینجا هم نيازمند برخي واکاویهای مفهـومي و معنـایي
هستيم .ما به طورطبيعي و با درک شـهودی و متعـارف خـود و ـایف خـود در قبـال دیگـر باشـندگان را
درجهبندیشده و مشکک ميفهميم .ما بهطورشهودی و بر اساس عقل سليم درميیـابيم کـه اگـر مـثالل
نجات جان حيواني به ناچار مستلزم قطع یک درخت است و يفة ما ایجاب ميکند که آن درخت را قطـع
کنيم .پس تا جایي که به و يفة اخالقيِ ما مربوط ميشود درجهبندی و نگاه تشکيکي پذیرفتني است .اما
در مورد ارزشگذاریِ اخالقي چه؟ آیا درجهبندیِ و يفة اخالقي لزومال درجهبندی در ارزشگذاری را ایجاب
ی و ـایف مـا در قبـال باشـندگان دیگـر لزومـ لا یـک
ميکند؟ بهنظر ميآید پاسخ منفي باشد .درجه بنـد ِ
درجهبندی در نگاه ارزشيِ ما به آنها را پيشفرض نگرفته یا ایجاب نميکند .به سخندیگر ،ميشود گفت
ارزش دادن به باشندگان شرطي الزم برای و يفهمند بودنِ ما در قبال آنهـا اسـت ،امـا شـرطي کـافي
نيست بلکه عوامل دیگری نيز در و يفهمندی ما نقش دارند .برای نمونه ،در مثال حيوان و درخت ،شـاید
اینکه حيوان ،برخالف درخت ،درد را احساس ميکند عاملي باشد که باعث ميشود مـا خـود را در قبـال
حيوان و نه در قبال درخت دارای و يفه بدانيم .در اینجا یک مالحظة آسيبمحورانه در کار ميآید .البتـه
عوامل بسيار زیادی دخالت دارند در تشخيص ما در قبال اینکه و يفة ما چيست و نسبت به کـه یـا چـه
دارای و يفه هستيم .این آشکارا نگاهي کل نگرانه است که باعث ميشود در هر عمل اخالقـي از آنچـه
بهطور مستقيم موضوع عمل است فراتر رویم.
بر اساس آنچه گفته شد ،بهنظر ميرسد ميتوانيم ،از یکسو ،رویکـردی کـلنگـر را حفـظ کنـيم و از
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سویدیگر ،در زمينة و يفه نگاهي درجهبندیشده و مشکک داشته باشيم .بطـورکلي دليلـي نـداریم کـه
کل نگری را با نگاه تشکيکي در مورد و يفه ناهمخوان بشماریم .اما در رابطه با ارزش ميتوانيم ویراست
خاصي از کلنگری را اتخاذ کنيم ،ویراستي که ارزش هر باشندهای را جدا از دیگر باشـندگان نمـينگـرد
بلکه به شبکهای درهمتنيده از ارزش قائل است که ارزش هر باشندهای در آن با ارزش دیگر باشندهها در
پيوند است .درمورد این شبکة ارزش نکتة اصلي این است که ارزش مختص انسان نيست ،گرچه این بـه
معنای و يفة یکسان در قبال همة باشندگان نيست .ایـن رهيافـت بـه ارزش اخالقـي و ـایف متفـاوت
اخالقي را بهخوبي پشتباني ميکند.
 -1ارزش ،وظیفه ،حق
انسانمحوری از اینجهت دستمایة ادبيات نقادانهی گستردهای در فلسفة زیستمحيطـي شـده اسـت
که به انسان ،ارزشي ذاتي نسبت ميدهد درحاليکه دیگر باشندگان را فقـط بـهطورنسـبي و غيرمسـتقيم
دارای ارزش مي داند ،و بر این اساس انسان را صرفال در مقابل انسان دارای و يفة مستقيم ميشمارد .این
ادبيات نقادانه به شکل های مختلفي کوشيده است ،با گستراندنِ ارزش ذاتي به باشندگان ناانساني ،انسان
را در قبال آنها هم دارای و يفه نشان دهد .اما بهنظر ميرسد این کوشش تا جایي که هنـوز صـرفال بـر
انگارة «ارزش» استوار است نتيجة الزم را بهدست ندهد .نکته این است که و يفهمنـدی اصـوالل نـه بـر
انگارهی «ارزش» بلکه بر انگارة «حق» استوار است .هرچند سه انگارهی ارزش ،و يفه ،و حق معموالل با
کنشهای انسانها درپيوسته اند ،اما نسبت آنها بهدرستي مورد بررسي قرار نگرفته است .ما وقتي نسبت
به کسي یا چيزی و يفه داریم که آن کس یا آن چيز نسبت به ما حقي داشته باشد .انگارة «حق» خود بر
مفاهيمي چون «نياز» و «توانایي» مبتني است .بهطورخالصه  ،اگر بدانيم جایي نيازی وجود دارد کـه مـا
ميتوانيم آن را برآورده کنيم در قبال آن احساس و يفه خواهيم کرد .در ادامه نسبت سه انگارة «ارزش»،
«حق» و «و يفه» را با نظر به اخالد کانتي بررسي ميکنيم.
"کانت" ميکوشد گسترة نظرداشت اخالقي را از فرد فراتـر بـرده و بـه انسـانيت بـهطـورکلي تعمـيم
دهد .او «کنش اخالقي» را کنشي ميداد که انسانيت را در همة انسانها نه وسيله بلکه غایت تلقي کنـد
( .)Kant, 2004دربارة اینکه مرجع «انسانيت» کانتي چيست ميان مفسـران اخـتالف نظـر وجـود دارد.
طبق نظر بسياری از مفسران ،انسانيت مورد نظر کانت «انسانها» به معنای فرد فردِ نـوع انسـان نيسـت
(برای نمونه .)Hill, 1992:39; Wood, 1999, pp. 119-20 :از ایـن ميـان ،کسـاني خواسـت نيـک
( ،)Dean, 2006برخي دیگر توانایي نَهِش غایـت ( )Korsgaard, 1996و برخـي نيـز نفـس توانـایيِ
اخالقي بودن ( )Sullivan, 1994, p. 70را جوهرة انسانيت کانتي ميداننـد کـه بایـد همچـون غایـت
في نفسه نگریسته شود .گذشته از همة این مالحظات ،به چندین صورت ميتوانيم انسانمحوری کانتي را
فرمولبندی کنيم.
در مرتبة نخست با تأکيـد بـر انگـارة «ارزش» ،انسـانمحـوریِ کـانتي بـه شـکل زیـر فرمـولبنـدی
ميشود:
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(الف) انسان ارزش فينفسه دارد ،اما هيچ باشندة ناانسانيِ اینجهاني ارزش فـينفسـه نـدارد؛ بلکـه در
نسبت با انسان ارزش دارد.
همچنين با تأکيد بر انگارة «و يفه» ،ميتوانيم انسانمحوریِ کانتي را بهصورت زیر تعریف کنيم:
(ب) ما تنها در قبال انسانها و ایفي برعهده داریم ،و در قبال باشندههای ناانسـانيِ ایـنجهـاني فقـط
بهطور غيرمستقيم دارای و يفه هستيم.
و سرانجام ،با تمرکز بر انگارة «حق» ،ميتوان انسانمحوریِ کانتي را بهصورت زیر طرح کرد:
(ج) فقط انسانها دارای حق اند ،و باشندههای ناانسانيِ اینجهاني واجد هيچ حقي نيستند.
در اخالد کانتي هر سه تعریف (الف)( ،ب) و (ج) با هم درپيوسته و مسـتلزم همدیگرانـد .امـا بـهنظـر
ميآید منطقال استلزامي ميان این سه تعریف وجود نداشته باشد .مثالل ميتوان پرسيد چگونه از اینکه چيزی
ارزش ذاتي ندارد مي توان نتيجه گرفت که هيچ تکليف و و يفة مستقيمي در قبـال آن متصـور نيسـت؟
بهنظر مي رسد چگونگيِ رسيدن از نبود ارزش ذاتي به نبود هيچ حقي حتي مسألهدارتـر اسـت .پـذیرفتني
نمينماید که ربطي جدی ميان ارزش ذاتي و حق وجود داشته باشد .همانسان کـه گفتـيم پـذیرفتنيتـر
است که حق را با نياز مرتبط بدانيم و نه با ارزش ذاتي .بـهطـورکلي ،سـه انگـارة «ارزش»« ،و يفـه» و
«حق» در هر کنش آگاهانة انسان نسبت به دیگری نقش دارنـد و چگـونگيِ پيونـد ایـن سـه انگـاره در
فلسفهی اخالد بطورعام و در اخالد زیستمحيطي بطورخاص از اهميت باالیي برخـوردار اسـت .مثلـث
«ارزش»« ،و يفه» و «حق» ذهنيت اخالقيِ انسانها را شکل ميدهد:

حق

و يفه

ارزش
آنچه ميتوان از یک سو چون نقدی جدی بر اندیشة اخالقيِ کانت ،و از سویيدیگر چون یکي از نتایج
پژوهش پيشِرو ،طرح کرد این نکته است که کنش اخالقي پيش از هرچيز بر انگارة حق مبتني بوده و ما
درک خود از و يفة خود نسبت به دیگری را بر درک خود از حق دیگری مبتني ميکنيم ،به این معنا کـه
انگارة ارزش نقش چنداني در شکلگيری و ایف ندارد .این را ميتـوان نقـدی از منظـر «عقـل سـليم»
) (common senseبر اندیشة اخالقي کانت بهحساب آورد .در زمينة اخالد زیستمحيطي نيز ،بهنظر
من ،تأکيد بر انگارة ارزش هميشه رهزن بوده و بحثها را پيچيدهتر کرده است .این درحالي است کـه بـا
ابتناء و يفهمندی خود نسبت به باشندگان ناانساني بر انگارهی حق دشوارههـای نظـریِ زیسـتمحيطـي
بهمراتب آسانتر گشوده خواهد شد .ما بر اساس «عقل سليم» بهروشني درميیابيم که مثالل حيـواني کـه
به ما بهرهای ميرساند یا خدمتي (فيزیکي ،رواني ،یا دستکم زیبایيشناختي) به ما ميکند حق دارد کـه
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نيازهایش برآورده شود ،یا درختي که از ميوهاش استفاده ميکنيم یا دستکم در سایهاش آرام مـيگيـریم
حق دارد که تشنگياش را برطرف کنيم.
نتیجهگیری
پژوهش فلسفي در زمينة مسائل زیستمحيطي چونان مبنایي برای پژوهشهای دیگر امـری نـهتنهـا
سودمند بلکه گریزناپذیر است .از آنجا که ارزشگذاریِ ما بـر اصـولي کلـي متکـي اسـت ،یـک رهيافـت
اصول نگر که اصول کليِ زیرسازِ نگاه ارزشگذارنة ما را ميسنجد بههر حال بـيثمـر نخواهـد بـود .نگـاه
ارزشيِ ما ممکن است در اصل ریشه در جهانبينيهایي داشته باشد که زیستجهان ما را فراگرفتهاند .در
این صورت نيز به چالش کشيدن اصول کليِ شکلگرفته در جهانبينيِ ما بـرای بـازنگری در آنهـا الزم
است .پس ما در هر صورت به رهيافتي اصولنگر نيازمند خواهيم بـود ،گرچـه رهيافـت روایـتنگـر نيـز
ميتواند در کنار رهيافت اصولنگر سودمند باشد.
همچنين ،گسترش نظرداشت اخالقي به باشندگان ناانساني ،که خواست مشـترک همـة رویکردهـا در
اخالد زیستمحيطي است از راه رهيافتي فاعلبنياد یا کنشبنياد بهتر فهم ميشود .این گسترش صورت
نهایيِ خود را در کلنگری ميیابد .اما کلنگری وقتي پذیرفتني اسـت کـه یکسـاننگـر نبـوده و و يفـة
اخالقي را در قبال همة باشندهها هم سنگ نشمارد ،چراکه شهود متعارف و عقل سليم این هـمسـنگي را
نميپذیرد .کلنگریِ خردپذیر یک کلنگریِ تشکيکي است .سرانجام ،گسترش نظرداشت اخالقي ازجمله
از راه بازنگری در رویکرد ارزشي نسبت به طبيعت انجام ميشود .اما و يفهمندی هميشـه بـر رویکـردی
ارزشگذارانه و بر انگارة «ارزش» متکي نيست بلکه بهطورمعمول بر انگارة «حق» استوار است که خـود
پایه بر انگارة «نياز» دارد .بدین سان ،با ابتناء بر انگارة حق ،تبيين و يفة انسان در قبال طبيعت نيز بسيار
آسانتر خواهد بود.
نمودارها

نمودار شمارة  ،1نرخ رشد انقراض انواع (.)Durrell, 1986, p. 29
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نمودار شمارة  ،8دیدگاههای زیستمحيطي مختلف در ارتباط با یکدیگر (.)Rollin, 1995
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