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 چکیدهچکیده

محيطـي   هایي است که هر بحثـي در اخـالد زیسـت    دار انجام واکاوی این نوشتار عهده
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 مقدمه

ـ    ''کارل مـارکس کارل مـارکس ''اند؛ اند؛   تفسير جهان بودهتفسير جهان بوده  ِِ  فيلسوفان سنتال در پيفيلسوفان سنتال در پي ـ  امـا در مقاب معتقـد بـود   معتقـد بـود    ل ایـن رویکـرد  ل ایـن رویکـرد  امـا در مقاب
. گویـا اکنـون زمـان آن اسـت کـه بگـویيم       . گویـا اکنـون زمـان آن اسـت کـه بگـویيم       ((Marx, 1989))فيلسوفان باید به دنبال تغيير جهان باشـند  فيلسوفان باید به دنبال تغيير جهان باشـند  

آمد دخالت بشـر  آمد دخالت بشـر    پس در پيِ آن باشند که جهان هرچه کمتر تغيير کند! تغييراتي که پيپس در پيِ آن باشند که جهان هرچه کمتر تغيير کند! تغييراتي که پي  فيلسوفان باید زینفيلسوفان باید زین
بـار آورده اسـت.   بـار آورده اسـت.       بلکه نيز بـرای خـود انسـان بـه    بلکه نيز بـرای خـود انسـان بـه      تنها برای طبيعتتنها برای طبيعت  ای نهای نه  کنندهکننده  در جهان است نتایج نگراندر جهان است نتایج نگران

هـای اسـيدی،   هـای اسـيدی،     سابقه بوده است. بارانسابقه بوده است. باران  ویرانگر در حال وقوع است که در سرتاسر تاریخ بشر بيویرانگر در حال وقوع است که در سرتاسر تاریخ بشر بي رخدادهایيرخدادهایي
ای، انقراض انواع، و گرمـایش زمـين همـه از ایـن رونـد ویرانگـر حکایـت        ای، انقراض انواع، و گرمـایش زمـين همـه از ایـن رونـد ویرانگـر حکایـت          های هستههای هسته  زدایي، زبالهزدایي، زباله    جنگلجنگل
سـت. طبـق یـک پـژوهش     سـت. طبـق یـک پـژوهش         سـتيِ مـا در شـرف نـابودیِ هميشـگي     سـتيِ مـا در شـرف نـابودیِ هميشـگي     کنند. بخـش بزرگـي از تنـوع زی   کنند. بخـش بزرگـي از تنـوع زی     ميمي

شـود  شـود    گونة طبيعي منقـرض مـي  گونة طبيعي منقـرض مـي    8166681666شناختي، هر ساعت سه، هر روز بيش از هفتاد، و هر سال شناختي، هر ساعت سه، هر روز بيش از هفتاد، و هر سال   زیستزیست
((Wilson, 1992, p. 280)) (؛ اگر همين رونـد ادامـه یابـد در    (؛ اگر همين رونـد ادامـه یابـد در    11، و این روند سيری تصاعدی دارد )شکل ، و این روند سيری تصاعدی دارد )شکل

ة مـا منقـرض خواهنـد شـد. بنـابرین نسـل کنـوني شـاهد و نيـز          ة مـا منقـرض خواهنـد شـد. بنـابرین نسـل کنـوني شـاهد و نيـز          های سيارهای سيار  صد سال آینده نيمي از گونهصد سال آینده نيمي از گونه
ميليون سـال پـيش تـاکنون    ميليون سـال پـيش تـاکنون      0505اندرکار بزرگترین فاجعة تاریخ حيات از زمان انقراض دایناسورها در اندرکار بزرگترین فاجعة تاریخ حيات از زمان انقراض دایناسورها در   دستدست
 است.است.
هـا در طـول تـاریخ زمـين پـنج بـار توسـط        هـا در طـول تـاریخ زمـين پـنج بـار توسـط          اند، گسترش و تـداوم گونـه  اند، گسترش و تـداوم گونـه    گونه که پژوهشگران گفتهگونه که پژوهشگران گفته  آنآن
روی داده است. روی داده است. هایي گسترده هایي گسترده   اند دچار مشکل شده و انقراضاند دچار مشکل شده و انقراض  عيت شناخته نشدهعيت شناخته نشدههایي که هنوز با قطهایي که هنوز با قط  رخدادرخداد

ميليون سال پيش ميليون سال پيش   885885، حدود ، حدود (Permian Period)  پرميانپرميانشناختيِ شناختيِ   ها در پایان دورة زمينها در پایان دورة زمين  ِ آنِ آن  ویرانگرترینِویرانگرترینِ
ي ي سـخت سـخت   های آن دوران از بين رفت و حيات بر روی زمين بههای آن دوران از بين رفت و حيات بر روی زمين به  درصد از گونهدرصد از گونه  0000رخ داد که در اثر آن حدود رخ داد که در اثر آن حدود 

ميليـون سـال   ميليـون سـال     0505ای دیگر کـه  ای دیگر کـه    در فاجعهدر فاجعه. . (Erwin, 1989, p. 225)توانست از ویرانيِ کامل نجات یابد توانست از ویرانيِ کامل نجات یابد 
های موجود در آن زمان از بين رفتند. انقراض دایناسورها هم بخشي از های موجود در آن زمان از بين رفتند. انقراض دایناسورها هم بخشي از   پيش روی داد حدود نيمي از گونهپيش روی داد حدود نيمي از گونه

  1616سنگي بـه قطـر   سنگي بـه قطـر     شهابشهاب  ترین نظرات، عامل این فاجعهترین نظرات، عامل این فاجعه  است. براساس یکي از پذیرفتهاست. براساس یکي از پذیرفته    همين فاجعه بودههمين فاجعه بوده
به زمـين برخـورد کـرده و انفجـار پرحـرارت آن یـک       به زمـين برخـورد کـرده و انفجـار پرحـرارت آن یـک         ایالت مکزیکوی آمریکاایالت مکزیکوی آمریکاکيلومتر بوده که در محل کيلومتر بوده که در محل 

 ..((Alvarez et al., 1980))تخریب جوی و تغيير آب و هوایيِ شدید را باعث شده است تخریب جوی و تغيير آب و هوایيِ شدید را باعث شده است 
ال رخ دادن اسـت.  ال رخ دادن اسـت.  ، در حـ ، در حـ ««انسـان انسـان »»دست یکي از انواع یعني دست یکي از انواع یعني   اکنون ششمين ویرانيِ طبيعت، این بار بهاکنون ششمين ویرانيِ طبيعت، این بار به

ها ها   یافته است، بحثیافته است، بحث  الوقوع بلکه واقعيتي تحققالوقوع بلکه واقعيتي تحقق  محيطي دیگر نه رخدادی قریبمحيطي دیگر نه رخدادی قریب  هرچند اکنون بحران زیستهرچند اکنون بحران زیست
هـای گونـاگون و در دو شـکل    هـای گونـاگون و در دو شـکل      محيطي بـه شـيوه  محيطي بـه شـيوه    های زیستهای زیست  ها همچنان ادامه دارد. کوششها همچنان ادامه دارد. کوشش  کارکار  بر سر راهبر سر راه

محيطـي  محيطـي    ای نظـریِ زیسـت  ای نظـریِ زیسـت  هه  کوششکوششمحيطي هم بخشي از محيطي هم بخشي از   در جریان است. اخالد زیستدر جریان است. اخالد زیست  ييعملعمل  وو  نظرینظری
تعریف شـود کـه   تعریف شـود کـه     طبيعت به شکليطبيعت به شکلي   انسانانسان  ددها ست به سمتي که پيونها ست به سمتي که پيون  دار تغيير نگرش انساندار تغيير نگرش انسان  ست که عهدهست که عهده

نياز هر بحثي در نياز هر بحثي در   پردازیم که پيشپردازیم که پيش  ها ميها مي  آسيب کمتری متوجه طبيعت باشد. در این نوشتار به برخي واکاویآسيب کمتری متوجه طبيعت باشد. در این نوشتار به برخي واکاوی
محيطـي  محيطـي    جایگاه، هدف و ثمربخشيِ ادبيات زیسـت جایگاه، هدف و ثمربخشيِ ادبيات زیسـت   ای بهای به  ها تا اندازهها تا اندازه  اند. این واکاویاند. این واکاوی  محيطي محيطي   اخالد زیستاخالد زیست

یي که در این حوزه مطرح است. یي که در این حوزه مطرح است. هاها  ها و استداللها و استدالل  ها، مفاهيم، دیدگاهها، مفاهيم، دیدگاه    انگاشتانگاشت  ای به پيشای به پيش  نظر دارد و تا اندازهنظر دارد و تا اندازه
 ها نتایجي ایجابي استنتاج خواهد شد. ها نتایجي ایجابي استنتاج خواهد شد.   همچنين از دل این واکاویهمچنين از دل این واکاوی
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 اهمیت و جایگاه -2

ها و رویکردهای گوناگون است. روشن اسـت  ها و رویکردهای گوناگون است. روشن اسـت    ردارندة دیدگاهردارندة دیدگاهمحيطي گسترة پرپهنایي دربمحيطي گسترة پرپهنایي درب  اخالد زیستاخالد زیست
به پهنة نظری محدود اسـت  به پهنة نظری محدود اسـت    محيطيمحيطي  های مورد اختالف و رویکردهای گوناگون در اخالد زیستهای مورد اختالف و رویکردهای گوناگون در اخالد زیست  که بحثکه بحث

بر سر جنبة بر سر جنبة   ففهای عملي اختالفي وجود ندارد. اما آیا نبود اختالهای عملي اختالفي وجود ندارد. اما آیا نبود اختال  و در رابطه با حفظ طبيعت و نياز به اقدامو در رابطه با حفظ طبيعت و نياز به اقدام
محيطـي بـا نظـر بـه     محيطـي بـا نظـر بـه       های مختلف اخالد زیسـت های مختلف اخالد زیسـت   حيطي به این معنا است که شکلحيطي به این معنا است که شکلمم  عمليِ مسائل زیستعمليِ مسائل زیست

محوری شـکل  محوری شـکل    هایي که بر پایة انسانهایي که بر پایة انسان  گزاریگزاری  ها و سياستها و سياست  مشيمشي  شان تفاوتي با هم ندارند؟ مثالل آیا خطشان تفاوتي با هم ندارند؟ مثالل آیا خط  نتایجنتایج
  نـدارد؟ برخـي از  نـدارد؟ برخـي از    محـور محـور   رویکرد ناانسانرویکرد ناانسانبر بر   ها و عملکردهای مبتني ها و عملکردهای مبتني   گيرند هيچ مغایرتي با سياستگزاریگيرند هيچ مغایرتي با سياستگزاری  ميمي

محيطي از نظر ضرورت اقـدام عملـي   محيطي از نظر ضرورت اقـدام عملـي     های مختلف در اخالد زیستهای مختلف در اخالد زیست  پژوهشگران بر این باور اند که دیدگاهپژوهشگران بر این باور اند که دیدگاه
این دیدگاه این دیدگاه . . ((Meyer, 1986, p.155; Norton, 1984; Pearce, 1987, p. 9  ب.ن:ب.ن:)) همگرا هستندهمگرا هستند

ة ة موسوم است نقدی بـه سـودمندیِ فلسـف   موسوم است نقدی بـه سـودمندیِ فلسـف     (convergence hypothesis)« « همگرایيهمگرایي  ِِ  انگارشانگارش»»که به که به 
انگاشـت اسـتوار اسـت کـه درک شـهودِی مـا در زمينـة مسـائل         انگاشـت اسـتوار اسـت کـه درک شـهودِی مـا در زمينـة مسـائل           محيطـي بـوده و بـر ایـن پـيش     محيطـي بـوده و بـر ایـن پـيش       زیستزیست
 کند.کند.  محيطي برایمان کفایت ميمحيطي برایمان کفایت مي  زیستزیست

توان نشان داد که در مقـام عمـل هـم رویکردهـای نظـریِ متفـاوت       توان نشان داد که در مقـام عمـل هـم رویکردهـای نظـریِ متفـاوت         این دیدگاه قابل دفاع نيست. مياین دیدگاه قابل دفاع نيست. مي
بازیِ فکری نبوده بلکه در رابطه بـا  بازیِ فکری نبوده بلکه در رابطه بـا    محيطي صرفال یکمحيطي صرفال یک  آمدهای متفاوتي خواهند داشت و فلسفة زیستآمدهای متفاوتي خواهند داشت و فلسفة زیست  پيپي

تـوانيم بـه تأثيرگـذاریِ    تـوانيم بـه تأثيرگـذاریِ      کننده است. برای یک نمونه مـي کننده است. برای یک نمونه مـي   ساز و حتي تعيينساز و حتي تعيين  محيطي اثرمحيطي اثر  عملکردهای زیستعملکردهای زیست
گذارانه در رابطه با حقود حيوانات اشـاره کنـيم؛ قائـل بـودن بـه      گذارانه در رابطه با حقود حيوانات اشـاره کنـيم؛ قائـل بـودن بـه        های فلسفي بر رویکردهای قانونهای فلسفي بر رویکردهای قانون  بحثبحث

گـزاریِ حقـوقي و   گـزاریِ حقـوقي و     است. سياسـت است. سياسـت     محوریمحوری  ی فرارفتن از انسانی فرارفتن از انساناا  حقوقي برای حيوانات آشکارا مستلزم نحوهحقوقي برای حيوانات آشکارا مستلزم نحوه
ها ها   شناختيِ آنشناختيِ آن  است که جایگاه هستياست که جایگاه هستي  ای نظری ای نظری   وضع قانون و مجازات در رابطه با حيوانات نيازمند پشتوانهوضع قانون و مجازات در رابطه با حيوانات نيازمند پشتوانه

 را از سط  هستيِ ابزاری فراتر برد. را از سط  هستيِ ابزاری فراتر برد. 
هـم توسـط   هـم توسـط     محيطي انجام شده استمحيطي انجام شده است  هایي که تحت عنوان اخالد زیستهایي که تحت عنوان اخالد زیست  طورکلي سودمندیِ کوششطورکلي سودمندیِ کوشش  بهبه

توان تأثير این شـاخة  توان تأثير این شـاخة    خوبي ميخوبي مي  شود. از منظر تاریخي بهشود. از منظر تاریخي به  شواهد تاریخي و هم از راه دالیل نظری تأیيد ميشواهد تاریخي و هم از راه دالیل نظری تأیيد مي
است اشاره کنيم که، چون باورهای مـا بـه هـر    است اشاره کنيم که، چون باورهای مـا بـه هـر      نوپدید فلسفه را مشاهده کرد و از جهت نظری هم کافي نوپدید فلسفه را مشاهده کرد و از جهت نظری هم کافي 

ثمر نخواهـد بـود. همچنـين، گرچـه     ثمر نخواهـد بـود. همچنـين، گرچـه       بيبيحال بر عمل ما تأثيرگذار اند، سنجش و ارزیابيِ دقيق این باورها حال بر عمل ما تأثيرگذار اند، سنجش و ارزیابيِ دقيق این باورها 
ها نقـش هشـداردهنده دارد،   ها نقـش هشـداردهنده دارد،     شهود متعارف همواره در رابطه با مشکالت و نياز به اقدام عملي در مورد آنشهود متعارف همواره در رابطه با مشکالت و نياز به اقدام عملي در مورد آن

تواند چيـزی  تواند چيـزی    ای از باورها هستند شهود متعارف نميای از باورها هستند شهود متعارف نمي  اما از آنجا که مسائل معموالل برخاسته از شبکة پيچيدهاما از آنجا که مسائل معموالل برخاسته از شبکة پيچيده
جانبه با مسائل جانبه با مسائل   تنهایي در برخورد همهتنهایي در برخورد همه  نتيجه بهنتيجه به  بار آورد و دربار آورد و در  برای ما بهبرای ما به  رنگ رارنگ را  فراتر از هشداری مبهم و کمفراتر از هشداری مبهم و کم

محيطي ارجاع بـه شـهودهای متعـارف مـا را     محيطي ارجاع بـه شـهودهای متعـارف مـا را       رو، باید گفت در زمينة مسائل زیسترو، باید گفت در زمينة مسائل زیست  کند. از اینکند. از این  کفایت نميکفایت نمي
چندان پيش نخواهد برد. گذشته از این، باید توجه داشت که یک نقش فلسفه پدید آوردنِ گفتمان اسـت.  چندان پيش نخواهد برد. گذشته از این، باید توجه داشت که یک نقش فلسفه پدید آوردنِ گفتمان اسـت.  

ها و باورهایي را کـه  ها و باورهایي را کـه    کند، انگاشتکند، انگاشت  ها و خطرها جلب ميها و خطرها جلب مي  ها را به بحرانها را به بحران  فه با ایجاد گفتمان توجه انسانفه با ایجاد گفتمان توجه انسانفلسفلس
سـازد بـرای زدودنِ   سـازد بـرای زدودنِ     ها را مهيا مـي ها را مهيا مـي   اند به چالش گرفته و انساناند به چالش گرفته و انسان  ها فرمانروایي کردهها فرمانروایي کرده  دیرگاهي بر ذهن انساندیرگاهي بر ذهن انسان

ي اگر هـيچ دليـل دیگـری نباشـد،     ي اگر هـيچ دليـل دیگـری نباشـد،     اند. حتاند. حت  ها شدهها شده  هایي برای آنهایي برای آن  هایي که اسباب دشواریهایي که اسباب دشواری  باورها و انگاشتباورها و انگاشت
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محيطي باشد. محيطي باشد.   تواند دليل خوبي برای استفاده از آن در پهنة مسائل زیستتواند دليل خوبي برای استفاده از آن در پهنة مسائل زیست  سازیِ فلسفه ميسازیِ فلسفه مي  توانایيِ گفتمانتوانایيِ گفتمان
توان گفـت نيـازی کـه    توان گفـت نيـازی کـه      گيرد، ميگيرد، مي  محيطي را نشانه ميمحيطي را نشانه مي  پس، در پاسخ به نقدی که سودمندیِ اخالد زیستپس، در پاسخ به نقدی که سودمندیِ اخالد زیست

است که در اخـالد  است که در اخـالد      هایيهایي  آورد کوششآورد کوشش  ای دستای دست  تا اندازهتا اندازهکنيم خود کنيم خود   اکنون در مورد اقدام عملي احساس مياکنون در مورد اقدام عملي احساس مي
 محيطي انجام شده است.محيطي انجام شده است.  زیستزیست

وکارهـایي کـه بـه تخریـب     وکارهـایي کـه بـه تخریـب       کردکرد، ، محيطيمحيطي  البته درست است که با وجود گسترش توجه به مسائل زیستالبته درست است که با وجود گسترش توجه به مسائل زیست
این امـر ایـن باشـد کـه     این امـر ایـن باشـد کـه         و در حد و اندازة باالیي در جریان است. شاید یک دليلو در حد و اندازة باالیي در جریان است. شاید یک دليلانجامد هنوز انجامد هنوز   طبيعت ميطبيعت مي

گيرند. برخي نيز در این گيرند. برخي نيز در این   های مرتبط را برعهده نميهای مرتبط را برعهده نمي  زیست دارند مسئوليتزیست دارند مسئوليت   کساني که دغدغة محيط کساني که دغدغة محيطمعمواللمعموالل
محيطـي سـخن   محيطـي سـخن     رابطه از شکافي ميان ایستارها و رفتارها یا رویکردها و عملکردها در زمينة مسائل زیسترابطه از شکافي ميان ایستارها و رفتارها یا رویکردها و عملکردها در زمينة مسائل زیست

حيطي بـه مرحلـة   حيطي بـه مرحلـة   مم  های زیستهای زیست  ها و دغدغهها و دغدغه  اینکه چگونه دلنگرانياینکه چگونه دلنگراني. . ((Beckmann et al, 1997))اند اند   گفتهگفته
جای خود شایسـتة بررسـي اسـت.    جای خود شایسـتة بررسـي اسـت.      شود بهشود به  رسد و پيوند علوي ميان ایستار و رفتار چگونه برقرار ميرسد و پيوند علوي ميان ایستار و رفتار چگونه برقرار مي  عمل ميعمل مي

مــدلي از نســبت ميــان ایســتار و رفتــار در زمينــة مســائل مــدلي از نســبت ميــان ایســتار و رفتــار در زمينــة مســائل   88بــرای یــک بررســي از ایــن دســت، شــکل بــرای یــک بررســي از ایــن دســت، شــکل 
   کشد.کشد.  محيطي را به تصویر ميمحيطي را به تصویر مي  زیستزیست

  (Principlism) نگری  اصول یا (Narrativism) نگری روایت -1

هـای  هـای    دنبال تغيير نگرش مـا دربـارة ارزش باشـنده   دنبال تغيير نگرش مـا دربـارة ارزش باشـنده     محيطي بهمحيطي به  ای از ادبيات اخالد زیستای از ادبيات اخالد زیست  بخش گستردهبخش گسترده
فرض ایـن کـار ایـن اسـت کـه      فرض ایـن کـار ایـن اسـت کـه        ها است. پيشها است. پيش  انساني و به دنبال آن گستراندنِ نگرش اخالقيِ ما به آنانساني و به دنبال آن گستراندنِ نگرش اخالقيِ ما به آن  نانا

انجـام شـود و   انجـام شـود و    وند ميان انسان و محيطوند ميان انسان و محيطپيپيوکاوهای نظری در مورد وکاوهای نظری در مورد   کندکند    گسترش نگرش اخالقي باید از راهگسترش نگرش اخالقي باید از راه
محـوری یعنـي نقـد    محـوری یعنـي نقـد      محيطي تا اندازة زیادی بر نقد انسـان محيطي تا اندازة زیادی بر نقد انسـان   برای همين این بخش از ادبيات اخالد زیستبرای همين این بخش از ادبيات اخالد زیست

دهنـد.  دهنـد.    ي متمرکز است که به انسان در نسبت به دیگر باشندگان ارزش ذاتي و جایگاه ویژه مـي ي متمرکز است که به انسان در نسبت به دیگر باشندگان ارزش ذاتي و جایگاه ویژه مـي هایهای  دیدگاهدیدگاه
  ِِ  های دیگـر، و نـه مسـتقيمال در خـود بحـث نظـری      های دیگـر، و نـه مسـتقيمال در خـود بحـث نظـری        ا در پهنها در پهنهحل مسائل رحل مسائل ر  اما برخي پژوهشگران اصوالل راهاما برخي پژوهشگران اصوالل راه

شـمارند.  شـمارند.    اخالقي را بيهوده مـي اخالقي را بيهوده مـي   عيِعيِهای نظری در مورد اصول کلي و انتزاهای نظری در مورد اصول کلي و انتزا  وکاووکاو  اخالد، جستجو کرده و کنداخالد، جستجو کرده و کند
دانسته و در این دانسته و در این فایده فایده   بيبي  طورکليطورکلي  پردازد، بهپردازد، به  نظرگاه فلسفي را، که به نقد و ارزیابيِ اصول اخالقي مينظرگاه فلسفي را، که به نقد و ارزیابيِ اصول اخالقي ميها ها   آنآن

یـا سـاختارهای   یـا سـاختارهای     هـا هـا   های دیگـری همچـون دیـن، سـنت    های دیگـری همچـون دیـن، سـنت      روایتروایت  جای فلسفه بر عهدةجای فلسفه بر عهدة  ئوليت را بهئوليت را بهزمينه مسزمينه مس
  ((narrative))« « منـد منـد   روایـت روایـت »»یـا  یـا  « « منـد منـد   داسـتان داسـتان »». این گروه اخالد را امـری  . این گروه اخالد را امـری  گذارندگذارند  اقتصادی مياقتصادی مي  اجتماعياجتماعي

یـا  یـا    بـرای خـود داسـتاني   بـرای خـود داسـتاني   شـمارند کـه   شـمارند کـه     از آن دسته امور مياز آن دسته امور مي  ی اخالقي رای اخالقي راهاها  ارزشارزشدانند، به این معنا که دانند، به این معنا که   ميمي
اند؛ هر رویکرد اخالقي یا ارزشي چنان با داستان و زمينـة خـود   اند؛ هر رویکرد اخالقي یا ارزشي چنان با داستان و زمينـة خـود     که در دل آن شکل گرفتهکه در دل آن شکل گرفتهد د ننداردارای ای   زمينهزمينه
ِ آن جدا از این زمينه به بيراهه رفتن است. طبق این دیدگاه، برای بسـياری  ِ آن جدا از این زمينه به بيراهه رفتن است. طبق این دیدگاه، برای بسـياری    پيچيده است که بررسيِپيچيده است که بررسيِ  درهمدرهم

بایـدها و نبایـدهایي را مراعـات کننـد     بایـدها و نبایـدهایي را مراعـات کننـد       چـه چـه ها و اینکه چگونه بایـد بزینـد و   ها و اینکه چگونه بایـد بزینـد و     ها، اولویتها، اولویت  ها، ارزشها، ارزش  از انساناز انسان
انسان انسان   ِِ  تر راجع به جهان و زندگيتر راجع به جهان و زندگي  های صوری یا انتزاعي نيست بلکه غالبال از نگرشي کليهای صوری یا انتزاعي نيست بلکه غالبال از نگرشي کلي  برخاسته از اصلبرخاسته از اصل

انـد. ایـن شـکلي از    انـد. ایـن شـکلي از      تنيـده  تنيـده    درهمدرهم    بينيبيني  مند بوده و با یک جهانمند بوده و با یک جهان  های انساني روایتهای انساني روایت  گذاریگذاری  خيزند. ارزشخيزند. ارزش  برميبرمي
در اخالد است که گشودنِ مسائل اخالقي را تنها از راه تغيير روایت در اخالد است که گشودنِ مسائل اخالقي را تنها از راه تغيير روایت   (contextualism)« « گرایيگرایي  زمينهزمينه»»

گرایـي  گرایـي    زمينـه زمينـه   ""مک اینتایرمک اینتایر""اند. اند.   آمدهای ناگزیرِ آن آمدهای ناگزیرِ آن   های اخالقي پيهای اخالقي پي  داند که دشواریداند که دشواری  یا داستاني شدني ميیا داستاني شدني مي
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« « چه باید انجـام دهـم؟  چه باید انجـام دهـم؟  »»توانم به پرسشِ توانم به پرسشِ   من تنها وقتي ميمن تنها وقتي مي»»دهد: دهد:   در اخالد را به این صورت توضي  ميدر اخالد را به این صورت توضي  مي
پاسـخ  پاسـخ  « « دانـم؟ دانـم؟     خود را بخشي از چه داستان یا روایتـي مـي  خود را بخشي از چه داستان یا روایتـي مـي  »»ترِ ترِ   سخ گویم که پيشاپيش به پرسش متقدمسخ گویم که پيشاپيش به پرسش متقدمپاپا

   .((MacIntyre, 1981, p. 216))« « گفته باشمگفته باشم
 بر زمينـة ایـن نگـرش شـکل گرفتـه اسـت. در ایـن رابطـه         بر زمينـة ایـن نگـرش شـکل گرفتـه اسـت. در ایـن رابطـه             محيطي چندین رهيافتمحيطي چندین رهيافت  در اخالد زیستدر اخالد زیست

  دیـدگاه دیـدگاه   وو  گـرا، گـرا،   زنانهزنانه  ییهاها  افتافتييرهره  ،،اجتماعياجتماعي  قتصادیقتصادیاا  ییهاها  افتافتييرهره  گرا،گرا،  سنتسنت  وو  دینيدیني  ییهاها  افتافتييرهرهتوان توان   ميمي
  ژرفژرف  شناسيِشناسيِ  مم  بوبو

(Deep Ecology)  .محيطـي را در یـک   محيطـي را در یـک     هـا ریشـة مسـائل زیسـت    هـا ریشـة مسـائل زیسـت      این رهيافتاین رهيافت  را مثال زد.را مثال زد
محيطي جزئـي  محيطي جزئـي    های زیستهای زیست  است که دشوارهاست که دشواره    بينند که سازندة روایت یا داستان خاصيبينند که سازندة روایت یا داستان خاصي  ميميخاص خاص     ِِ  بينيِبينيِ  جهانجهان
 محيطـي ریشـه در داسـتاني دارد کـه     محيطـي ریشـه در داسـتاني دارد کـه       گوید مسـائل زیسـت  گوید مسـائل زیسـت    ميمي  گراگرا  سنتسنت  فتفتااييرهرهناپذیر از آن است. ناپذیر از آن است.   جدایيجدایي

 رنـگ  رنـگ    محيطـي نتيجـة کـم   محيطـي نتيجـة کـم     هـای زیسـت  هـای زیسـت    همان دنيای مـدرن اسـت؛ بـر اسـاس رهيافـت دینـي بحـران       همان دنيای مـدرن اسـت؛ بـر اسـاس رهيافـت دینـي بحـران       
محيطـي را در  محيطـي را در    اجتماعي سرعلت همـة مسـائل زیسـت   اجتماعي سرعلت همـة مسـائل زیسـت     اقتصادیاقتصادیهای های   است؛ رهيافتاست؛ رهيافت  بينيِ دینيبينيِ دیني  شدن جهانشدن جهان

اسـت؛ بـر   اسـت؛ بـر     داری داری   سرمایهسرمایه    بينيِبينيِ  جهانجهان  آیندآیند  پيپيدانند که دانند که   وامع جدید ميوامع جدید مياقتصادیِ حاکم بر جاقتصادیِ حاکم بر ج  ساختمان اجتماعيساختمان اجتماعي
ای است که بر ذهن انسان ای است که بر ذهن انسان   مردساالرانهمردساالرانه    محيطي بخشي از روایتمحيطي بخشي از روایت  های زیستهای زیست  ، دشواره، دشوارهگراگرا  زنانهزنانه  افتافتييرهرهپایة پایة 

گيرد که باعـث شـده انسـان    گيرد که باعـث شـده انسـان      ميمي  نگرشي را به نقدنگرشي را به نقد  ژرفژرف  يِيِشناسشناس  بومبوم  دگاهدگاهییددکند؛ و کند؛ و   امروزین فرمانروایي ميامروزین فرمانروایي مي
دانـد. ایـن   دانـد. ایـن     محـيط مـي  محـيط مـي    تر بـه پيونـد انسـان   تر بـه پيونـد انسـان     ا جدا از طبيعت بشمارد و الزمة این کار را نگاهي ژرفا جدا از طبيعت بشمارد و الزمة این کار را نگاهي ژرفخود رخود ر

نهند که بنا به دعویِ نهند که بنا به دعویِ   هایي انگشت ميهایي انگشت مي    بينيبيني  ها یا جهانها یا جهان  شوند چون بر روایتشوند چون بر روایت  نگر ناميده مينگر ناميده مي  رویکردها روایترویکردها روایت
ي را دگرگـون شـدن ایـن    ي را دگرگـون شـدن ایـن    های اخالقهای اخالق  باشند و چارة بحرانباشند و چارة بحران  ها زیرساخت یا علت باورهای اخالقي ما ميها زیرساخت یا علت باورهای اخالقي ما مي  آنآن

 دانند.دانند.  ها ميها مي  روایتروایت
محيطـي داوری ميـان دو رویکـرد کلـيِ     محيطـي داوری ميـان دو رویکـرد کلـيِ       پس  اهرال نخستين کار برای هر پژوهشي در اخـالد زیسـت  پس  اهرال نخستين کار برای هر پژوهشي در اخـالد زیسـت  

محيطـي را شـکل   محيطـي را شـکل     نگر قرار دارد که خـط اصـليِ اخـالد زیسـت    نگر قرار دارد که خـط اصـليِ اخـالد زیسـت      شده است: در یک سو، رویکرد اصولشده است: در یک سو، رویکرد اصول  یادیاد
رویکـرد  رویکـرد  »»دیگـر،  دیگـر،    شـود، و در سـوی  شـود، و در سـوی    تمرکـز مـي  تمرکـز مـي  محـوری م محـوری م   و نقد انسانو نقد انسان« « ارزش ذاتيارزش ذاتي»»دهد و بر انگارة دهد و بر انگارة   ميمي

کـه  کـه  کنـد. درحـالي  کنـد. درحـالي    هـا جسـتجو مـي   هـا جسـتجو مـي     ها یا روایـت ها یا روایـت   ها، داستانها، داستان    بينيبيني  ها را در جهانها را در جهان  که علت بحرانکه علت بحران« « نگرنگر  روایتروایت
داننـد،  داننـد،    پذیرفتـه مـي  پذیرفتـه مـي    بر اصول کلـيِ پـيش  بر اصول کلـيِ پـيش    فرد را مبتنيفرد را مبتني  ِِ  باورهای اخالقيِباورهای اخالقيِ  (Principlistic)  نگرنگر  اصولاصول  کردکردییرورو

بـر  بـر    ها باور دارند، بلکـه مبتنـي  ها باور دارند، بلکـه مبتنـي    مبتني نيست که آنمبتني نيست که آن    افراد بر اصولي کليافراد بر اصولي کلي  ِِ  خالقيِخالقيِگوید رفتار اگوید رفتار ا  گرایي ميگرایي مي  روایتروایت
ها معموالل بر اسـاس  ها معموالل بر اسـاس    طورجزئي درست است، چون انسانطورجزئي درست است، چون انسان  زیند. این نظر بهزیند. این نظر به  است که در آن مياست که در آن مي  ای ای   بينيبيني  جهانجهان

اسـتوار  اسـتوار  ها بـر اصـولي کلـي    ها بـر اصـولي کلـي        بينيبيني  سو، جهانسو، جهان  رسد از یکرسد از یک  نظر مينظر مي  کنند. با این حال، بهکنند. با این حال، به  اصولي کلي عمل نمياصولي کلي عمل نمي
طورجدی برایشـان  طورجدی برایشـان    ها در حيات آگاهانة خود، یعني زماني که مسألة اخالد بهها در حيات آگاهانة خود، یعني زماني که مسألة اخالد به  دیگر، انساندیگر، انسان  باشند و از سویيباشند و از سویي

کلـي  کلـي    طـور طـور   ها باشد. بـه ها باشد. بـه   اند که مبنای نگرش اخالقي آناند که مبنای نگرش اخالقي آن  مطرح است، ناگزیر از مشخص کردنِ اصولي کلي مطرح است، ناگزیر از مشخص کردنِ اصولي کلي 
نـاميم در  نـاميم در    ميمي« «   بينيبيني  جهانجهان»»نچه ما نچه ما رسد آرسد آ  نظر مينظر مي  ها با اصول کلي چندان روشن نيست و بهها با اصول کلي چندان روشن نيست و به    بينيبيني  فرد جهانفرد جهان

کوشند رفتار و کنش انسان را کوشند رفتار و کنش انسان را   های مختلف ميهای مختلف مي  نگران به شکلنگران به شکل  ای از اصول کلي باشد. روایتای از اصول کلي باشد. روایت  واقع مجموعهواقع مجموعه
نگـری قـرار دادن   نگـری قـرار دادن     مایة روایتمایة روایت  سان جانسان جان  بر عوامل انضمامي )در مقابل اصول انتزاعي( استوار سازند، و بدینبر عوامل انضمامي )در مقابل اصول انتزاعي( استوار سازند، و بدین

تـوان  تـوان    ها را چيزی جز اصولي کلـي بـدانيم، نمـي   ها را چيزی جز اصولي کلـي بـدانيم، نمـي       بينيبيني  اگر جهاناگر جهان  جای دليل است. با این حال، حتيجای دليل است. با این حال، حتي  علت بهعلت به
ای ای     نگر دربارة اخـالد هـر رفتـاری اخالقـال روا و هرگونـه ارزشـگذاری      نگر دربارة اخـالد هـر رفتـاری اخالقـال روا و هرگونـه ارزشـگذاری        پذیرفت که براساس دیدگاه روایتپذیرفت که براساس دیدگاه روایت



 مسگری اکبرعلیورزنه، احمداله رمضانیروح 1111
(Rouhollah Ramezani Varzaneh/ Ahmad ali akbar Mesgari) 

 

تناقض نيک و بد اخالقي را حذف کند؛ چراکـه  تناقض نيک و بد اخالقي را حذف کند؛ چراکـه    تواند سازوارانه و بيتواند سازوارانه و بي    نگر نمينگر نمي  درست باشد. اندیشمند روایتدرست باشد. اندیشمند روایت
ها مواجه است. آشکار ها مواجه است. آشکار   گرایيِ اخالقي با آنگرایيِ اخالقي با آن  هایي مواجه خواهد بود که نسبيهایي مواجه خواهد بود که نسبي  با همة دشواریبا همة دشواری  در این صورتدر این صورت

 هـای  هـای    سزایي دارند و باز آشکار است که ارزشـگذاری سزایي دارند و باز آشکار است که ارزشـگذاری   مان تأثير بهمان تأثير به  های ما بر رفتارهایهای ما بر رفتارهای  است که ارزشگذاریاست که ارزشگذاری

ا بازبيني کنـيم. ممکـن   ا بازبيني کنـيم. ممکـن   های خود رهای خود ر  اند و در نتيجه ما همواره نياز داریم معيار ارزشگذاریاند و در نتيجه ما همواره نياز داریم معيار ارزشگذاری  ما گاهي نادرست ما گاهي نادرست 
 هــای نادرســت رســانده باشــد و شــاید هــای نادرســت رســانده باشــد و شــاید   هــای نادرســت مــا را بــه ارزشــگذاریهــای نادرســت مــا را بــه ارزشــگذاری  هــا و توجيــههــا و توجيــه  اســت دليــلاســت دليــل

 هـای نادرسـت کشـانده باشـد. امـا در هـر حـال و        هـای نادرسـت کشـانده باشـد. امـا در هـر حـال و          هایي( ما را بـه ارزشـگذاری  هایي( ما را بـه ارزشـگذاری    هایي )علتهایي )علت    بينيبيني  هم جهانهم جهان

تـوان حـذف کـرد. بنـابراین،     تـوان حـذف کـرد. بنـابراین،       اخالقـي را نمـي  اخالقـي را نمـي    ِِ  از هر منظری که بنگریم درستي/نادرستي یـا خوبي/بـدیِ  از هر منظری که بنگریم درستي/نادرستي یـا خوبي/بـدیِ  
گویـد، و بـر   گویـد، و بـر     گيرد، از گسترة نگرش اخالقي سـخن مـي  گيرد، از گسترة نگرش اخالقي سـخن مـي    های ما را به پرسش ميهای ما را به پرسش مي  رویکردی که ارزشگذاریرویکردی که ارزشگذاری

 شود، الزم است حتي اگر کافي نباشد. شود، الزم است حتي اگر کافي نباشد.   متمرکز ميمتمرکز مي« « ارزش ذاتيارزش ذاتي»»انگارة انگارة 
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هـای  هـای    محيط است. امـا شـيوه  محيط است. امـا شـيوه  نگرش اخالقي به نگرش اخالقي به   محيطي گستراندنِمحيطي گستراندنِ  یک بحث کانوني در اخالد زیستیک بحث کانوني در اخالد زیست
تـوان پرسـيد آیـا ایـن     تـوان پرسـيد آیـا ایـن       چندی برای درک گسترش نگرش اخالقي به طبيعت وجود دارد، برای مثال، مـي چندی برای درک گسترش نگرش اخالقي به طبيعت وجود دارد، برای مثال، مـي 

انـد یـا   انـد یـا     ِ گياهان یا حيوانات سزاوار نگرش اخالقـي  ِ گياهان یا حيوانات سزاوار نگرش اخالقـي    دیگر، آیا فرد فرددیگر، آیا فرد فرد  گسترش فردی یا کلي است. به بيانگسترش فردی یا کلي است. به بيان
مـدار  مـدار    توان پرسيد آیا این گسترش حقتوان پرسيد آیا این گسترش حق  یابد؛ ميیابد؛ مي    ميميها بسط ها بسط   ها چونان کلها چونان کل  ها و بومها و بوم  گاهگاه  اخالد صرفال به زیستاخالد صرفال به زیست

هـا بنـا بـر    هـا بنـا بـر      داشته شود، یا اینکـه انسـان  داشته شود، یا اینکـه انسـان      دیگر، آیا حقِ طبيعت است که پاسدیگر، آیا حقِ طبيعت است که پاس  مدار است. به سخنمدار است. به سخن  یا تکليفیا تکليف
تر، تر،   مهممهم    کنند؛ و شاید از همهکنند؛ و شاید از همه    شان، که مبنای دیگری جز حقِ طبيعت دارد، باید از طبيعت پاسداریشان، که مبنای دیگری جز حقِ طبيعت دارد، باید از طبيعت پاسداری  تکليفتکليف

سان، بحث گسترة نگرش سان، بحث گسترة نگرش   محور است. بدینمحور است. بدین  محور یا بوممحور یا بوم  سترش نگرش اخالقي انسانسترش نگرش اخالقي انسانتوان پرسيد آیا گتوان پرسيد آیا گ  ميمي
پردازد که چه موجوداتي ممکن است موضوع نگرش و کـنش اخالقـيِ انسـان    پردازد که چه موجوداتي ممکن است موضوع نگرش و کـنش اخالقـيِ انسـان      اخالقي به این پرسش مياخالقي به این پرسش مي

، ،   (Meyer-Abich, 1982, p. 588)  ""مِيـر آبـيش  مِيـر آبـيش  ""بنـدیِ  بنـدیِ    پيـروی از تقسـيم  پيـروی از تقسـيم     تـوانيم بـه  تـوانيم بـه    باشـند. مـي  باشـند. مـي  
 بندی کنيم:بندی کنيم:    به صورت زیر ردهبه صورت زیر رده  های ممکن راهای ممکن را  دیدگاهدیدگاه
 هرکس باید رعایتِ خود را بکند؛هرکس باید رعایتِ خود را بکند؛  -11
 ها را بکند؛ها را بکند؛  هر کس باید رعایتِ خود و دیگر انسانهر کس باید رعایتِ خود و دیگر انسان  -88
 های حاس را بکند؛های حاس را بکند؛  ها، و دیگر باشندهها، و دیگر باشنده  هرکس باید رعایت خود، دیگر انسانهرکس باید رعایت خود، دیگر انسان  -33
 های زنده را بکند؛های زنده را بکند؛  هرکس باید رعایت همه باشندههرکس باید رعایت همه باشنده  -88
 ها را بکند. ها را بکند.   ندهندههرکس باید رعایت همه باشهرکس باید رعایت همه باش  -55

ها را فاعـل اخالقـي   ها را فاعـل اخالقـي     مرکز مجسم کرد که مرکزیت آنمرکز مجسم کرد که مرکزیت آن  هایي همهایي هم  بندی را به شکل دایرهبندی را به شکل دایره  توان این ردهتوان این رده  ميمي
  ها را دربـر ها را دربـر   باشندهباشنده  ةةدهد که همدهد که هم  ترین نگرش اخالقي را نشان ميترین نگرش اخالقي را نشان مي  دهد. بزرگترین دایره، گستردهدهد. بزرگترین دایره، گسترده  تشکيل ميتشکيل مي

دهـد کـه فقـط فاعـل اخالقـي را      دهـد کـه فقـط فاعـل اخالقـي را        مـي مـي تـرین نگـرش اخالقـي را نشـان     تـرین نگـرش اخالقـي را نشـان       تنـگ تنـگ     ترین دایرهترین دایره  و کوچو کوچ  گيردگيرد  ميمي
بندی ارائه بندی ارائه   یک دستهیک دسته  ((Teutsch, 1985, p.92))  ""تویچتویچ""بندی، بندی،     (. بر پایة این رده(. بر پایة این رده11گيرد )شکل گيرد )شکل   دربرميدربرمي

محيطـي را، کـه حـول محـور ایـدة      محيطـي را، کـه حـول محـور ایـدة        های اخالد زیستهای اخالد زیست  توان گفت همة مفاهيم و زیردیدگاهتوان گفت همة مفاهيم و زیردیدگاه  کند که ميکند که مي  ميمي
بنـدیِ تـویچ چهـار رویکـرد را در اخـالد      بنـدیِ تـویچ چهـار رویکـرد را در اخـالد        تهتهشود. دسـ شود. دسـ   اند، شامل مياند، شامل مي  گسترش نگرش اخالقي شکل گرفتهگسترش نگرش اخالقي شکل گرفته
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(Environmental Ethics: Some Prerequisite Conceptual Analyses) 

 

که فقط انسان را شایستة نگـرش  که فقط انسان را شایستة نگـرش    (pathocentric)  محورمحور  انسانانسان  رویکردرویکرد( ( 11کند: کند:   محيطي مشخص ميمحيطي مشخص مي  زیستزیست
که باشندگان حاس کـه قـادر بـه ادراک درد    که باشندگان حاس کـه قـادر بـه ادراک درد      (anthropocentric)  محورمحور  آسيبآسيب  رویکردرویکرد( ( 88داند؛ داند؛   اخالقي مياخالقي مي

  محـور محـور   زیسـت زیسـت   رویکـرد رویکـرد ( ( 33گنجانـد؛  گنجانـد؛    ایـرة نگـرش اخالقـي مـي    ایـرة نگـرش اخالقـي مـي    ها و حيوانـات برتـر( را در د  ها و حيوانـات برتـر( را در د    هستند )انسانهستند )انسان

(biocentric)  نگرنگر  کلکل  رویکردرویکرد( ( 88شمارد؛ و شمارد؛ و   گان زنده را شایستة نگرش اخالقي ميگان زنده را شایستة نگرش اخالقي مي  که همة باشندکه همة باشند  (holistic)  
های زیستي، یا طبيعت چونان یک کل )شامل باشـندگان زنـده و   های زیستي، یا طبيعت چونان یک کل )شامل باشـندگان زنـده و     که کلکه کل  (physiocentric)  محورمحور  فيزیکفيزیکیا یا 
 داند.داند.  رش اخالقي ميرش اخالقي ميزنده( را موضوع نگزنده( را موضوع نگ  غيرغير

 هـای اخـالد را نشـان    هـای اخـالد را نشـان      محيطـي پـيش از هرچيـز مرزبنـدی    محيطـي پـيش از هرچيـز مرزبنـدی      ها در اخـالد زیسـت  ها در اخـالد زیسـت    بندیبندی  گونه تقسيمگونه تقسيم  ایناین
انـد.  انـد.    شوند که کـدام باشـندگان شایسـتة نظرداشـت اخالقـي      شوند که کـدام باشـندگان شایسـتة نظرداشـت اخالقـي        دهند و در پاسخ به این پرسش طرح ميدهند و در پاسخ به این پرسش طرح مي  ميمي

ـ   نحوی خواستار بازنگری در مرزهـای پيشـين   نحوی خواستار بازنگری در مرزهـای پيشـين     یک بهیک به  های مربوطه هرهای مربوطه هر  دیدگاهدیدگاه ـ ان  سـو ایـن   سـو ایـن     د. اکنـون از یـک  د. اکنـون از یـک  ان
بندی بندی   مرزی نيست که در سرشت خود با مرزمرزی نيست که در سرشت خود با مرز  است که آیا سپهر اخالد اتفاقال آن سپهر بياست که آیا سپهر اخالد اتفاقال آن سپهر بي  پرسش پرسيدني پرسش پرسيدني 

 اخــالد دارد. اخــالد دارد.     مــا در فلســفةمــا در فلســفة  ِِ  ناســازگاری دارد؟ پاســخ بــه ایــن پرســش بســتگي بــه رهيافــت کلــيِناســازگاری دارد؟ پاســخ بــه ایــن پرســش بســتگي بــه رهيافــت کلــيِ  ِِ  ســرســر
رسي قرار دهيم با این مسأله سروکار خـواهيم  رسي قرار دهيم با این مسأله سروکار خـواهيم  را بر اساس موضوعِ رفتار اخالقي مورد بررا بر اساس موضوعِ رفتار اخالقي مورد بر  بودنبودن  اگر اخالقياگر اخالقي

بودن را بر پایة فاعل اخالد مورد بودن را بر پایة فاعل اخالد مورد   داشت که در مورد چه باشندگاني اخالقي بودن معنا دارد. اما اگر اخالقيداشت که در مورد چه باشندگاني اخالقي بودن معنا دارد. اما اگر اخالقي
مسألة ما این خواهد بود که، گذشـته از  مسألة ما این خواهد بود که، گذشـته از    بنياد باشد آنگاهبنياد باشد آنگاهاخالد فاعلاخالد فاعلبررسي قرار دهيم یعني رهيافت ما به بررسي قرار دهيم یعني رهيافت ما به 

اسـت. همچنـين ممکـن اسـت     اسـت. همچنـين ممکـن اسـت       رندة فعل اخالقي چه یا که باشد، چه کسـي اخالقـي  رندة فعل اخالقي چه یا که باشد، چه کسـي اخالقـي  اینکه موضوع یا پذیاینکه موضوع یا پذی
است و کدام نيست، در ایـن  است و کدام نيست، در ایـن      بنياد باشد یعني اصوالل بخواهيم بدانيم کدام کنش اخالقيبنياد باشد یعني اصوالل بخواهيم بدانيم کدام کنش اخالقيمان کنشمان کنش  رهيافترهيافت

صورت هم اهميت ندارد موضوع یا پذیرندة کنش اخالقي که یا چه باشد. البته کنش اخالقـي هميشـه و   صورت هم اهميت ندارد موضوع یا پذیرندة کنش اخالقي که یا چه باشد. البته کنش اخالقـي هميشـه و   
سروکار خواهد داشت اما بسته به اینکه رهيافت سروکار خواهد داشت اما بسته به اینکه رهيافت ( ( پذیرپذیر  کنشکنش  وو  کنش،کنش،  گر،گر،  کنشکنش))با این سه سویه با این سه سویه   هنگامهنگام  همهم

آوردهـای متفـاوتي   آوردهـای متفـاوتي     یک از این سه سویه متمرکز شود بـا پـي  یک از این سه سویه متمرکز شود بـا پـي    ما در فلسفة اخالد در درجة نخست بر کدامما در فلسفة اخالد در درجة نخست بر کدام
 روبرو خواهيم شد.روبرو خواهيم شد.

شـناختي یـا معناشـناختي    شـناختي یـا معناشـناختي      ننرسد برای روشن شدنِ مسأله برخي مالحظات زبـا رسد برای روشن شدنِ مسأله برخي مالحظات زبـا   نظر مينظر مي  دیگر، بهدیگر، به  از سویاز سوی
دیگر، آیا اخالقـي  دیگر، آیا اخالقـي    توان از اخالد سخن گفت. به بيانتوان از اخالد سخن گفت. به بيان  توان پرسيد اصوالل کجا و کِي ميتوان پرسيد اصوالل کجا و کِي مي  الزم باشد. زیرا ميالزم باشد. زیرا مي

عمل کردن در قبال همه چيز معنا دارد؟ برای مثال، آیا سخن گفتن از اخالقي عمل کردن نسبت به یک عمل کردن در قبال همه چيز معنا دارد؟ برای مثال، آیا سخن گفتن از اخالقي عمل کردن نسبت به یک 
بسياری در نگاه نخست به ایـن پرسـش پاسـخ منفـي     بسياری در نگاه نخست به ایـن پرسـش پاسـخ منفـي       معنا است؟ شایدمعنا است؟ شاید  سنگ باسنگ با  حيوان، گياه، یا یک تختهحيوان، گياه، یا یک تخته

نظـر  نظـر    را بر اساس موضوع فعل اخالقي بفهميم، بهرا بر اساس موضوع فعل اخالقي بفهميم، به  بودنبودن  بدهند. کليد مسأله باز در اینجاست که اگر اخالقيبدهند. کليد مسأله باز در اینجاست که اگر اخالقي
تر واقعال معنادار نباشد. حتـي  تر واقعال معنادار نباشد. حتـي    رسد مثالل اخالقي عمل کردن نسبت به جمادات، گياهان، و حيواناتِ پسترسد مثالل اخالقي عمل کردن نسبت به جمادات، گياهان، و حيواناتِ پست  ميمي

معنایي از رفتار اخالقي سخن گفت، روشن اسـت کـه   معنایي از رفتار اخالقي سخن گفت، روشن اسـت کـه     توان بطور باتوان بطور با  ة جانداران مية جانداران مياگر بگویيم نسبت به هماگر بگویيم نسبت به هم
  سـان سـان   خود ابطال خواهد شد، زیرا چگونه ممکن است، آنخود ابطال خواهد شد، زیرا چگونه ممکن است، آن  نگری خودبهنگری خودبه  نگرانه است و کلنگرانه است و کل  این رویکردی فرداین رویکردی فرد

ـ     گویند، بتوانيم از رفتار اخالقي نسبت به باشندگان بيگویند، بتوانيم از رفتار اخالقي نسبت به باشندگان بي  نگر به ما مينگر به ما مي  های کلهای کل  که رویکردکه رویکرد ـ   جان یـا نسـبت ب ه ه جان یـا نسـبت ب
  نگـر نگـر   کـل کـل   وو  محـور، محـور،   بـوم بـوم   محور،محور،  زیستزیسترسد در رویکردهای رسد در رویکردهای   نظر مينظر مي  ها یا جوامع زیستي سخن بگویيم. بهها یا جوامع زیستي سخن بگویيم. به  کلکل

  یـا یـا   محـور محـور   زیسـت زیسـت صرف دخيل باشند. برای مثال، یک رویکـرد  صرف دخيل باشند. برای مثال، یک رویکـرد    ِِ  های دیگری جز یک بينش اخالقيِهای دیگری جز یک بينش اخالقيِ  بينشبينش
  نگـر نگـر   کـل کـل   رویکـرد رویکـرد . یا . یا طورکلي را در خود داردطورکلي را در خود دارد  در اساس نياز به بينشي دارد که احترام به حيات بهدر اساس نياز به بينشي دارد که احترام به حيات به  محورمحور  بومبوم



 مسگری اکبرعلیورزنه، احمداله رمضانیروح 3333
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هـای بنيـادین را   هـای بنيـادین را     کند. این بيـنش کند. این بيـنش   تر است که احترام به کل آفرینش را ایجاب ميتر است که احترام به کل آفرینش را ایجاب مي  گویا نيازمند بينشي ژرفگویا نيازمند بينشي ژرف
  تـوان نتيجـه گرفـت کـه رویکردهـای     تـوان نتيجـه گرفـت کـه رویکردهـای       دهنـد و از اینجـا مـي   دهنـد و از اینجـا مـي     ها به ما ميها به ما مي    بينيبيني  ها و جهانها و جهان  ادیان، ایدئولوژیادیان، ایدئولوژی

ال در پهنة اخالد باقي بمانيم )اگـر اصـالل ایـن کـار     ال در پهنة اخالد باقي بمانيم )اگـر اصـالل ایـن کـار     وجه نيستند. اما اگر بخواهيم صرفوجه نيستند. اما اگر بخواهيم صرف  چندان بيچندان بي  نگرنگر  روایتروایت
بنيـاد در  بنيـاد در      جـای رویکـردی موضـوع   جـای رویکـردی موضـوع     ممکن باشد(، آنگاه باید شيوة نگریستن به مسأله را تغيير دهـيم و بـه  ممکن باشد(، آنگاه باید شيوة نگریستن به مسأله را تغيير دهـيم و بـه  

گيریم. در این صورت، یک کنش ممکن است نيک یـا بـد   گيریم. در این صورت، یک کنش ممکن است نيک یـا بـد     بنياد را بربنياد را بربنياد یا کنشبنياد یا کنشاخالد، رویکردی فاعلاخالد، رویکردی فاعل
شود شود   رحمي عملي غيراخالقي شمرده ميرحمي عملي غيراخالقي شمرده مي  اش چيست. بر این اساس، مثالل بياش چيست. بر این اساس، مثالل بي  ععتوجه به آنکه موضوتوجه به آنکه موضو  باشد بيباشد بي

یِ یِ   تـوانيم دشـوار  تـوانيم دشـوار    سـان مـي  سـان مـي    هـای زیسـتي باشـد. بـدین    هـای زیسـتي باشـد. بـدین      خواه نسبت به انسان، حيوان، گياه، و یا حتي کـل خواه نسبت به انسان، حيوان، گياه، و یا حتي کـل 
 شناختي را بگشایيم. شناختي را بگشایيم.   معنامعنا

 ارزش   بندی  درجه و نگری کل -0

هایي را که معموالل هایي را که معموالل   دارد، دوگانگيدارد، دوگانگي  ای اخالقي را برميای اخالقي را برميهه  نگری این است که مرزبندینگری این است که مرزبندی    ترین امتياز کلترین امتياز کل  مهممهم
گـذارد. امـا شـاید    گـذارد. امـا شـاید      مرز را پيشاروی مـا مـي  مرز را پيشاروی مـا مـي    سازد، و اخالقي بيسازد، و اخالقي بي  نماید برطرف مينماید برطرف مي  با ذات اخالد ناسازگار ميبا ذات اخالد ناسازگار مي

انگاریِ سرشته در آن باشد. حتي اگـر  انگاریِ سرشته در آن باشد. حتي اگـر    دست آن و یکساندست آن و یکسان  ترین کاستيِ این رویکرد نيز همان نگاه یکترین کاستيِ این رویکرد نيز همان نگاه یک  مهممهم
نمایـد کـه ميـان    نمایـد کـه ميـان      غـرض بنگـریم، چنـين مـي    غـرض بنگـریم، چنـين مـي      ظر نگيریم و بکوشيم از یک نظرگاه بـي ظر نگيریم و بکوشيم از یک نظرگاه بـي خود انسان را در نخود انسان را در ن

ها وجود داشته باشد. بـرای  ها وجود داشته باشد. بـرای    نسبت به آننسبت به آن  ِِ  ی اخالقيِ مای اخالقيِ ما  بندی از منظر و يفهبندی از منظر و يفه  باشندگان ناانساني نوعي درجهباشندگان ناانساني نوعي درجه
ام ام مثال، اگر نجات جان یک حيوان مستلزم قطع یک درخت باشد، ما نه فقط تمایل داریم این کار را انجـ مثال، اگر نجات جان یک حيوان مستلزم قطع یک درخت باشد، ما نه فقط تمایل داریم این کار را انجـ 

های مفهـومي و معنـایي   های مفهـومي و معنـایي     دانيم.  اهرال در اینجا هم نيازمند برخي واکاویدانيم.  اهرال در اینجا هم نيازمند برخي واکاوی  دهيم، بلکه آن را و يفة خود ميدهيم، بلکه آن را و يفة خود مي
طورطبيعي و با درک شـهودی و متعـارف خـود و ـایف خـود در قبـال دیگـر باشـندگان را         طورطبيعي و با درک شـهودی و متعـارف خـود و ـایف خـود در قبـال دیگـر باشـندگان را           هستيم. ما بههستيم. ما به

بيم کـه اگـر مـثالل    بيم کـه اگـر مـثالل    یـا یـا   طورشهودی و بر اساس عقل سليم درميطورشهودی و بر اساس عقل سليم درمي  فهميم. ما بهفهميم. ما به  شده و مشکک ميشده و مشکک مي  بندیبندی  درجهدرجه
کند که آن درخت را قطـع  کند که آن درخت را قطـع    ناچار مستلزم قطع یک درخت است و يفة ما ایجاب ميناچار مستلزم قطع یک درخت است و يفة ما ایجاب مي  نجات جان حيواني بهنجات جان حيواني به

است. اما است. اما   بندی و نگاه تشکيکي پذیرفتني بندی و نگاه تشکيکي پذیرفتني   شود درجهشود درجه  کنيم. پس تا جایي که به و يفة اخالقيِ ما مربوط ميکنيم. پس تا جایي که به و يفة اخالقيِ ما مربوط مي
را ایجاب را ایجاب   گذاریگذاری  بندی در ارزشبندی در ارزش  قي لزومال درجهقي لزومال درجهبندیِ و يفة اخالبندیِ و يفة اخال  در مورد ارزشگذاریِ اخالقي چه؟ آیا درجهدر مورد ارزشگذاریِ اخالقي چه؟ آیا درجه

بنـدِی و ـایف مـا در قبـال باشـندگان دیگـر لزومـال یـک         بنـدِی و ـایف مـا در قبـال باشـندگان دیگـر لزومـال یـک           آید پاسخ منفي باشد. درجهآید پاسخ منفي باشد. درجه  نظر مينظر مي  کند؟ بهکند؟ به  ميمي
شود گفت شود گفت   دیگر، ميدیگر، مي  کند. به سخنکند. به سخن  فرض نگرفته یا ایجاب نميفرض نگرفته یا ایجاب نمي  ما به آنها را پيشما به آنها را پيش  ِِ  بندی در نگاه ارزشيِبندی در نگاه ارزشيِ  درجهدرجه

هـا اسـت، امـا شـرطي کـافي      هـا اسـت، امـا شـرطي کـافي        مند بودنِ ما در قبال آنمند بودنِ ما در قبال آن  ي الزم برای و يفهي الزم برای و يفهارزش دادن به باشندگان شرطارزش دادن به باشندگان شرط
مندی ما نقش دارند. برای نمونه، در مثال حيوان و درخت، شـاید  مندی ما نقش دارند. برای نمونه، در مثال حيوان و درخت، شـاید    نيست بلکه عوامل دیگری نيز در و يفهنيست بلکه عوامل دیگری نيز در و يفه

شود مـا خـود را در قبـال    شود مـا خـود را در قبـال      کند عاملي باشد که باعث ميکند عاملي باشد که باعث مي  اینکه حيوان، برخالف درخت، درد را احساس مياینکه حيوان، برخالف درخت، درد را احساس مي
آید. البتـه  آید. البتـه    محورانه در کار ميمحورانه در کار مي  ه در قبال درخت دارای و يفه بدانيم. در اینجا یک مالحظة آسيبه در قبال درخت دارای و يفه بدانيم. در اینجا یک مالحظة آسيبحيوان و نحيوان و ن

عوامل بسيار زیادی دخالت دارند در تشخيص ما در قبال اینکه و يفة ما چيست و نسبت به کـه یـا چـه    عوامل بسيار زیادی دخالت دارند در تشخيص ما در قبال اینکه و يفة ما چيست و نسبت به کـه یـا چـه    
القـي از آنچـه   القـي از آنچـه   شود در هر عمل اخشود در هر عمل اخ  نگرانه است که باعث مينگرانه است که باعث مي  هستيم. این آشکارا نگاهي کلهستيم. این آشکارا نگاهي کل      دارای و يفهدارای و يفه

 طور مستقيم موضوع عمل است فراتر رویم. طور مستقيم موضوع عمل است فراتر رویم.   بهبه
نگـر را حفـظ کنـيم و از    نگـر را حفـظ کنـيم و از      سو، رویکـردی کـل  سو، رویکـردی کـل    توانيم، از یکتوانيم، از یک  رسد ميرسد مي  نظر مينظر مي  بر اساس آنچه گفته شد، بهبر اساس آنچه گفته شد، به
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شده و مشکک داشته باشيم. بطـورکلي دليلـي نـداریم کـه     شده و مشکک داشته باشيم. بطـورکلي دليلـي نـداریم کـه       بندیبندی  دیگر، در زمينة و يفه نگاهي درجهدیگر، در زمينة و يفه نگاهي درجه  سویسوی
توانيم ویراست توانيم ویراست   خوان بشماریم. اما در رابطه با ارزش ميخوان بشماریم. اما در رابطه با ارزش مي  ناهمناهم    ي در مورد و يفهي در مورد و يفهنگری را با نگاه تشکيکنگری را با نگاه تشکيک  کلکل

نگـرد  نگـرد    ای را جدا از دیگر باشـندگان نمـي  ای را جدا از دیگر باشـندگان نمـي    نگری را اتخاذ کنيم، ویراستي که ارزش هر باشندهنگری را اتخاذ کنيم، ویراستي که ارزش هر باشنده  خاصي از کلخاصي از کل
ها در ها در   ههای در آن با ارزش دیگر باشندای در آن با ارزش دیگر باشند  تنيده از ارزش قائل است که ارزش هر باشندهتنيده از ارزش قائل است که ارزش هر باشنده  ای درهمای درهم  بلکه به شبکهبلکه به شبکه

پيوند است. درمورد این شبکة ارزش نکتة اصلي این است که ارزش مختص انسان نيست، گرچه این بـه  پيوند است. درمورد این شبکة ارزش نکتة اصلي این است که ارزش مختص انسان نيست، گرچه این بـه  
در قبال همة باشندگان نيست. ایـن رهيافـت بـه ارزش اخالقـي و ـایف متفـاوت       در قبال همة باشندگان نيست. ایـن رهيافـت بـه ارزش اخالقـي و ـایف متفـاوت         معنای و يفة یکسان معنای و يفة یکسان 

 کند. کند.   خوبي پشتباني ميخوبي پشتباني مي  اخالقي را بهاخالقي را به

 حق وظیفه، ارزش، -1

محيطـي شـده اسـت    محيطـي شـده اسـت      ای در فلسفة زیستای در فلسفة زیست  ی گستردهی گسترده  مایة ادبيات نقادانهمایة ادبيات نقادانه  دستدست  جهتجهت  محوری از اینمحوری از این  انسانانسان
طورنسـبي و غيرمسـتقيم   طورنسـبي و غيرمسـتقيم     که دیگر باشندگان را فقـط بـه  که دیگر باشندگان را فقـط بـه    دهد درحاليدهد درحالي  ميمي    که به انسان، ارزشي ذاتي نسبتکه به انسان، ارزشي ذاتي نسبت

شمارد. این شمارد. این   داند، و بر این اساس انسان را صرفال در مقابل انسان دارای و يفة مستقيم ميداند، و بر این اساس انسان را صرفال در مقابل انسان دارای و يفة مستقيم مي  دارای ارزش ميدارای ارزش مي
های مختلفي کوشيده است، با گستراندنِ ارزش ذاتي به باشندگان ناانساني، انسان های مختلفي کوشيده است، با گستراندنِ ارزش ذاتي به باشندگان ناانساني، انسان   يات نقادانه به شکليات نقادانه به شکلادبادب

تا جایي که هنـوز صـرفال بـر    تا جایي که هنـوز صـرفال بـر        رسد این کوششرسد این کوشش  نظر مينظر مي  ها هم دارای و يفه نشان دهد. اما بهها هم دارای و يفه نشان دهد. اما به  را در قبال آنرا در قبال آن
منـدی اصـوالل نـه بـر     منـدی اصـوالل نـه بـر       و يفهو يفهدست ندهد. نکته این است که دست ندهد. نکته این است که   استوار است نتيجة الزم را بهاستوار است نتيجة الزم را به« « ارزشارزش»»انگارة انگارة 
ی ارزش، و يفه، و حق معموالل با ی ارزش، و يفه، و حق معموالل با   استوار است. هرچند سه انگارهاستوار است. هرچند سه انگاره« « حقحق»»بلکه بر انگارة بلکه بر انگارة « « ارزشارزش»»ی ی   انگارهانگاره
درستي مورد بررسي قرار نگرفته است. ما وقتي نسبت درستي مورد بررسي قرار نگرفته است. ما وقتي نسبت   ها بهها به  اند، اما نسبت آناند، اما نسبت آن    ها درپيوستهها درپيوسته  های انسانهای انسان  کنشکنش

خود بر خود بر « « حقحق»»ن چيز نسبت به ما حقي داشته باشد. انگارة ن چيز نسبت به ما حقي داشته باشد. انگارة به کسي یا چيزی و يفه داریم که آن کس یا آبه کسي یا چيزی و يفه داریم که آن کس یا آ
، اگر بدانيم جایي نيازی وجود دارد کـه مـا   ، اگر بدانيم جایي نيازی وجود دارد کـه مـا     طورخالصهطورخالصه  است. بهاست. به    مبتنيمبتني« « توانایيتوانایي»»و و « « نيازنياز»»مفاهيمي چون مفاهيمي چون 

، ، ««ارزشارزش»»خواهيم کرد. در ادامه نسبت سه انگارة خواهيم کرد. در ادامه نسبت سه انگارة     توانيم آن را برآورده کنيم در قبال آن احساس و يفهتوانيم آن را برآورده کنيم در قبال آن احساس و يفه  ميمي
 کنيم.کنيم.  را با نظر به اخالد کانتي بررسي ميرا با نظر به اخالد کانتي بررسي مي« « ههو يفو يف»»و و « « حقحق»»

 طـورکلي تعمـيم   طـورکلي تعمـيم     بـه بـه   تتييانسـان انسـان   فراتـر بـرده و بـه   فراتـر بـرده و بـه     فردفردکوشد گسترة نظرداشت اخالقي را از کوشد گسترة نظرداشت اخالقي را از   ميمي  ""کانتکانت""
  کنـد کنـد بلکه غایت تلقي بلکه غایت تلقي     ها نه وسيلهها نه وسيله  داد که انسانيت را در همة انسانداد که انسانيت را در همة انسان  را کنشي ميرا کنشي مي« « کنش اخالقيکنش اخالقي»»دهد. او دهد. او 

((Kant, 2004))کانتي چيست ميان مفسـران اخـتالف نظـر وجـود دارد.     کانتي چيست ميان مفسـران اخـتالف نظـر وجـود دارد.     « « انسانيتانسانيت»»  . دربارة اینکه مرجع. دربارة اینکه مرجع
  به معنای فرد فردِ نـوع انسـان نيسـت   به معنای فرد فردِ نـوع انسـان نيسـت   « « هاها  انسانانسان»»طبق نظر بسياری از مفسران، انسانيت مورد نظر کانت طبق نظر بسياری از مفسران، انسانيت مورد نظر کانت 

از ایـن ميـان، کسـاني خواسـت نيـک      از ایـن ميـان، کسـاني خواسـت نيـک        (.(.Hill, 1992:39; Wood, 1999, pp. 119-20  ::نمونهنمونه  ییبرابرا))
((Dean, 2006))انایي نَهِش غایـت انایي نَهِش غایـت ، برخي دیگر تو، برخي دیگر تو  ((Korsgaard, 1996))       ِو برخـي نيـز نفـس توانـایيِ     و برخـي نيـز نفـس توانـایي

داننـد کـه بایـد همچـون غایـت      داننـد کـه بایـد همچـون غایـت        را جوهرة انسانيت کانتي ميرا جوهرة انسانيت کانتي مي  ((Sullivan, 1994, p. 70))اخالقي بودن اخالقي بودن 
محوری کانتي را محوری کانتي را   توانيم انسانتوانيم انسان  به چندین صورت ميبه چندین صورت مينفسه نگریسته شود. گذشته از همة این مالحظات، نفسه نگریسته شود. گذشته از همة این مالحظات،   فيفي

 بندی کنيم.بندی کنيم.  فرمولفرمول
 بنـدی  بنـدی    محـوریِ کـانتي بـه شـکل زیـر فرمـول      محـوریِ کـانتي بـه شـکل زیـر فرمـول        انسـان انسـان   ،،««ارزشارزش»»ر مرتبة نخست با تأکيـد بـر انگـارة    ر مرتبة نخست با تأکيـد بـر انگـارة    دد
 شود:شود:  ميمي
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نفسـه نـدارد؛ بلکـه در    نفسـه نـدارد؛ بلکـه در      جهاني ارزش فـي جهاني ارزش فـي   نفسه دارد، اما هيچ باشندة ناانسانيِ ایننفسه دارد، اما هيچ باشندة ناانسانيِ این  )الف( انسان ارزش في)الف( انسان ارزش في
 دارد. دارد.     نسبت با انسان ارزشنسبت با انسان ارزش

 صورت زیر تعریف کنيم:صورت زیر تعریف کنيم:  محوریِ کانتي را بهمحوریِ کانتي را به  انسانانسانتوانيم توانيم   ميمي  ،،««و يفهو يفه»»همچنين با تأکيد بر انگارة همچنين با تأکيد بر انگارة 
جهـاني فقـط   جهـاني فقـط     های ناانسـانيِ ایـن  های ناانسـانيِ ایـن    داریم، و در قبال باشندهداریم، و در قبال باشنده    ها و ایفي برعهدهها و ایفي برعهده  )ب( ما تنها در قبال انسان)ب( ما تنها در قبال انسان

 طور غيرمستقيم دارای و يفه هستيم.طور غيرمستقيم دارای و يفه هستيم.  بهبه
 طرح کرد:طرح کرد:صورت زیر صورت زیر   محوریِ کانتي را بهمحوریِ کانتي را به  توان انسانتوان انسان  ، مي، مي««حقحق»»و سرانجام، با تمرکز بر انگارة و سرانجام، با تمرکز بر انگارة 

 جهاني واجد هيچ حقي نيستند.جهاني واجد هيچ حقي نيستند.  های ناانسانيِ اینهای ناانسانيِ این  ها دارای حق اند، و باشندهها دارای حق اند، و باشنده  )ج( فقط انسان)ج( فقط انسان
نظـر  نظـر      در اخالد کانتي هر سه تعریف )الف(، )ب( و )ج( با هم درپيوسته و مسـتلزم همدیگرانـد. امـا بـه    در اخالد کانتي هر سه تعریف )الف(، )ب( و )ج( با هم درپيوسته و مسـتلزم همدیگرانـد. امـا بـه    

ن پرسيد چگونه از اینکه چيزی ن پرسيد چگونه از اینکه چيزی تواتوا  آید منطقال استلزامي ميان این سه تعریف وجود نداشته باشد. مثالل ميآید منطقال استلزامي ميان این سه تعریف وجود نداشته باشد. مثالل مي  ميمي
توان نتيجه گرفت که هيچ تکليف و و يفة مستقيمي در قبـال آن متصـور نيسـت؟    توان نتيجه گرفت که هيچ تکليف و و يفة مستقيمي در قبـال آن متصـور نيسـت؟      ارزش ذاتي ندارد ميارزش ذاتي ندارد مي

دارتـر اسـت. پـذیرفتني    دارتـر اسـت. پـذیرفتني      رسد چگونگيِ رسيدن از نبود ارزش ذاتي به نبود هيچ حقي حتي مسألهرسد چگونگيِ رسيدن از نبود ارزش ذاتي به نبود هيچ حقي حتي مسأله  نظر مينظر مي  بهبه
تـر  تـر    سان کـه گفتـيم پـذیرفتني   سان کـه گفتـيم پـذیرفتني     اشته باشد. هماناشته باشد. همانميان ارزش ذاتي و حق وجود دميان ارزش ذاتي و حق وجود د    نماید که ربطي جدینماید که ربطي جدی  نمينمي

و و « « و يفـه و يفـه »»، ، ««ارزشارزش»»طـورکلي، سـه انگـارة    طـورکلي، سـه انگـارة      حق را با نياز مرتبط بدانيم و نه با ارزش ذاتي. بـه حق را با نياز مرتبط بدانيم و نه با ارزش ذاتي. بـه است که است که 
در هر کنش آگاهانة انسان نسبت به دیگری نقش دارنـد و چگـونگيِ پيونـد ایـن سـه انگـاره در       در هر کنش آگاهانة انسان نسبت به دیگری نقش دارنـد و چگـونگيِ پيونـد ایـن سـه انگـاره در       « « حقحق»»

محيطي بطورخاص از اهميت باالیي برخـوردار اسـت. مثلـث    محيطي بطورخاص از اهميت باالیي برخـوردار اسـت. مثلـث      ی اخالد بطورعام و در اخالد زیستی اخالد بطورعام و در اخالد زیست  فلسفهفلسفه
 دهد:دهد:  ها را شکل ميها را شکل مي  ذهنيت اخالقيِ انسانذهنيت اخالقيِ انسان« « حقحق»»و و « « و يفهو يفه»»، ، ««ارزشارزش»»

 حق              و يفه
 
 
 

 ارزشارزش

دیگر چون یکي از نتایج دیگر چون یکي از نتایج   سو چون نقدی جدی بر اندیشة اخالقيِ کانت، و از سویيسو چون نقدی جدی بر اندیشة اخالقيِ کانت، و از سویي  از یکاز یکتوان توان   آنچه ميآنچه مي
بوده و ما بوده و ما  این نکته است که کنش اخالقي پيش از هرچيز بر انگارة حق مبتنياین نکته است که کنش اخالقي پيش از هرچيز بر انگارة حق مبتني  طرح کردطرح کردرو، رو،   پژوهش پيشِپژوهش پيشِ

کنيم، به این معنا کـه  کنيم، به این معنا کـه    درک خود از و يفة خود نسبت به دیگری را بر درک خود از حق دیگری مبتني ميدرک خود از و يفة خود نسبت به دیگری را بر درک خود از حق دیگری مبتني مي
« « عقـل سـليم  عقـل سـليم  »»تـوان نقـدی از منظـر    تـوان نقـدی از منظـر      گيری و ایف ندارد. این را ميگيری و ایف ندارد. این را مي  انگارة ارزش نقش چنداني در شکلانگارة ارزش نقش چنداني در شکل

(common sense)  نظر نظر   محيطي نيز، بهمحيطي نيز، به  حساب آورد. در زمينة اخالد زیستحساب آورد. در زمينة اخالد زیست  بر اندیشة اخالقي کانت بهبر اندیشة اخالقي کانت به
است کـه بـا   است کـه بـا     تر کرده است. این درحالي تر کرده است. این درحالي   ها را پيچيدهها را پيچيده  من، تأکيد بر انگارة ارزش هميشه رهزن بوده و بحثمن، تأکيد بر انگارة ارزش هميشه رهزن بوده و بحث

محيطـي  محيطـي    زیسـت زیسـت هـای نظـریِ   هـای نظـریِ     دشوارهدشواره    ی حقی حق  مندی خود نسبت به باشندگان ناانساني بر انگارهمندی خود نسبت به باشندگان ناانساني بر انگاره  ابتناء و يفهابتناء و يفه
یابيم که مثالل حيـواني کـه   یابيم که مثالل حيـواني کـه     روشني درميروشني درمي  بهبه« « عقل سليمعقل سليم»»تر گشوده خواهد شد. ما بر اساس تر گشوده خواهد شد. ما بر اساس   مراتب آسانمراتب آسان  بهبه

کند حق دارد کـه  کند حق دارد کـه    شناختي( به ما ميشناختي( به ما مي  کم زیبایيکم زیبایي  رساند یا خدمتي )فيزیکي، رواني، یا دسترساند یا خدمتي )فيزیکي، رواني، یا دست  ای ميای مي  به ما بهرهبه ما بهره
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گيـریم  گيـریم    اش آرام مـي اش آرام مـي   کم در سایهکم در سایه  کنيم یا دستکنيم یا دست  يياش استفاده ماش استفاده م  نيازهایش برآورده شود، یا درختي که از ميوهنيازهایش برآورده شود، یا درختي که از ميوه
 را برطرف کنيم.را برطرف کنيم.اش اش   حق دارد که تشنگيحق دارد که تشنگي

 گیری نتیجه

تنهـا  تنهـا    های دیگر امـری نـه  های دیگر امـری نـه    محيطي چونان مبنایي برای پژوهشمحيطي چونان مبنایي برای پژوهش  پژوهش فلسفي در زمينة مسائل زیستپژوهش فلسفي در زمينة مسائل زیست
هيافـت  هيافـت  اسـت، یـک ر  اسـت، یـک ر    ما بـر اصـولي کلـي متکـي     ما بـر اصـولي کلـي متکـي       ِِ  ناپذیر است. از آنجا که ارزشگذاریِناپذیر است. از آنجا که ارزشگذاریِ  سودمند بلکه گریزسودمند بلکه گریز

ثمـر نخواهـد بـود. نگـاه     ثمـر نخواهـد بـود. نگـاه       هر حال بـي هر حال بـي   سنجد بهسنجد به  نگر که اصول کليِ زیرسازِ نگاه ارزشگذارنة ما را مينگر که اصول کليِ زیرسازِ نگاه ارزشگذارنة ما را مي  اصولاصول
اند. در اند. در   جهان ما را فراگرفتهجهان ما را فراگرفته  هایي داشته باشد که زیستهایي داشته باشد که زیست    بينيبيني  ارزشيِ ما ممکن است در اصل ریشه در جهانارزشيِ ما ممکن است در اصل ریشه در جهان

هـا الزم  هـا الزم    ما بـرای بـازنگری در آن  ما بـرای بـازنگری در آن    بينيِبينيِ  گرفته در جهانگرفته در جهان  این صورت نيز به چالش کشيدن اصول کليِ شکلاین صورت نيز به چالش کشيدن اصول کليِ شکل
نگـر نيـز   نگـر نيـز     نگر نيازمند خواهيم بـود، گرچـه رهيافـت روایـت    نگر نيازمند خواهيم بـود، گرچـه رهيافـت روایـت      است. پس ما در هر صورت به رهيافتي اصولاست. پس ما در هر صورت به رهيافتي اصول

 نگر سودمند باشد. نگر سودمند باشد.   تواند در کنار رهيافت اصولتواند در کنار رهيافت اصول  ميمي
همچنين، گسترش نظرداشت اخالقي به باشندگان ناانساني، که خواست مشـترک همـة رویکردهـا در    همچنين، گسترش نظرداشت اخالقي به باشندگان ناانساني، که خواست مشـترک همـة رویکردهـا در    

شود. این گسترش صورت شود. این گسترش صورت   ميمي    بنياد بهتر فهمبنياد بهتر فهمبنياد یا کنشبنياد یا کنش  محيطي است از راه رهيافتي فاعلمحيطي است از راه رهيافتي فاعل  یستیستاخالد زاخالد ز
نگـر نبـوده و و يفـة    نگـر نبـوده و و يفـة      اسـت کـه یکسـان   اسـت کـه یکسـان     نگری وقتي پذیرفتني نگری وقتي پذیرفتني   یابد. اما کلیابد. اما کل  نگری مينگری مي  نهایيِ خود را در کلنهایيِ خود را در کل

سـنگي را  سـنگي را    ین هـم ین هـم سنگ نشمارد، چراکه شهود متعارف و عقل سليم اسنگ نشمارد، چراکه شهود متعارف و عقل سليم ا  ها همها هم  اخالقي را در قبال همة باشندهاخالقي را در قبال همة باشنده
است. سرانجام، گسترش نظرداشت اخالقي ازجمله است. سرانجام، گسترش نظرداشت اخالقي ازجمله     تشکيکيتشکيکي  ِِ  نگریِنگریِ  کلکلیک یک   ررییخردپذخردپذنگریِ نگریِ   پذیرد. کلپذیرد. کل  نمينمي

هميشـه بـر رویکـردی    هميشـه بـر رویکـردی        مندیمندی  شود. اما و يفهشود. اما و يفه  نسبت به طبيعت انجام مينسبت به طبيعت انجام مي    از راه بازنگری در رویکرد ارزشياز راه بازنگری در رویکرد ارزشي
استوار است که خـود  استوار است که خـود  « « حقحق»»ل بر انگارة ل بر انگارة طورمعموطورمعمو  متکي نيست بلکه بهمتکي نيست بلکه به« « ارزشارزش»»و بر انگارة و بر انگارة   گذارانهگذارانه  ارزشارزش

سان، با ابتناء بر انگارة حق، تبيين و يفة انسان در قبال طبيعت نيز بسيار سان، با ابتناء بر انگارة حق، تبيين و يفة انسان در قبال طبيعت نيز بسيار   دارد. بدیندارد. بدین« « نيازنياز»»پایه بر انگارة پایه بر انگارة 
 تر خواهد بود.تر خواهد بود.  آسانآسان

 نمودارها

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