
 

  
  
  
  
  

  حميطى با تأكيد بر آراى آيت اهللا جوادى آمىل اسالم و اخالق زيست
 ٭محمد تقى اسالمى

  

  دهيچک
ن چالش و معضلى كه بحث اخـالق در محيـط يسـست را دامـن زده، پديـد مهم ت

 زندگى مـادى انـسان پديـد ٔهمحيطى است كه بر اثر توسعران يسستآمدن مخاطره يا بح
منـدان و پژوهـشگران ايـن عرصـه مباحثـاتى را در جهـت چگـونگى دغدغـه. آمده است

ت آن به راه انداختهٔهسازى اين مخاطره يا نحوبرطرف ن آناند كـه مهـم مدي هـا بـه تـ
 اخالقـى صـحيح انـسان ٔهابط بازنگرى مسائل اخالقى در محيط يسست، شناخت رٔهنحو

محيطـى، و نقـد يـابى معـضالت و مـشكالت يسـستبا ساير موجودات طبيعـى، يصـشه
ى در مواجهه با محيط يسست بازمىٔهاخالق سنتى مردان در ايـن مقالـه ضـمن . گردد غ

ها با نظر به آثار گزارش روشن اين مباحثات، سعى شده خطوط كلى منظر اسالمى در آن
 .ترسيم شود) حفظه اهللا(يت اهللا جوادى آملى حضرت استاد آ

محيطـى، اسـالم، اسـتقالل  اخـالق، محيـط يسـست، اخـالق يسـست:هـا هكليدواژ
  .طبيعت، اكوسيستم، اكوفمنيسم
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  . عضو هيأت علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى٭
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 مقدمه

ن شاخ محيطى باسابقه اخالق يسست  اخالق كارشردى است كه مـسائل نيصديـد ٔهت
اين اخالق با قضايايى در . كند سى مى اخالقى در زمينه محيط يسست را بررٔهناشد يا حل

وليت ؤ انسان با محيط يسست، شناخت طبيعت از سوى انسان و احساس مـسٔهباب رابط
 بعـدى، هـاى  برخى منابع طبيعى بـراى نـسلٔهنسبت به آن و الزام انسان به حفظ و ذخير

 مـواد آلودگى، نظارت بر جمعيت، كارشرد منابع طبيعى، توليد و تويسع و مصرف انـرژى و
هـايى  ايـن شـاخه پرسـش. غذايى، حفاظت از حيات وحش و تنـوع انـواع سـروكار دارد

ه فراگير و جهانى را پيش مى كند و اصول خـود  طبيعى را طرح مىال مابعدهاى كشد، نظ
ن  بخـشى از مهـم. بنـدد ها در هر كجاى زمين بـه كـار مـى  انسانٔهرا در زندگى روزمر تـ

 :شود  ذيل طرح مىدو محور ٔهدرشارمسائل آن 

چه نوع ارزشى براى محيط يسست طبيعى قائل شىصم؟ آيا ارزش آن ذاتى است . يك
هايى است كه براى ما دارد؟ فيلسوفان اخالق در پاسـخ  يا اين ارزشمندى به جهت فايده

اى كه ارزش محيط يسست را ارزشى ذاتـى  عده.  با هم اختالف نظر دارند،به اين پرسش
هـاى  جـدا از مكتـب ِن باورند كه بايد به تأسيس اصول اخالقى جديدى ـاي دانند، بر مى

 بينديشيم، چرا كـه اصـول اخالقـى مطـرح در ايـن مكاتـب ـ اصلى اخالق سنتى غرب
ب طبيعت را جز بـه سـبب آسـيب ديـدن انـسان، ممنـوع   انسانًشديدا محور بوده، تخ

ـف اى معتقدند ارزش طبيعـت در نهايـ در مقابل عده. داند نمى ت بـا منـافع انـسان تع
پذيرنـد،   تعامل انسان با محيط يسـست را مـىٔهاين عده نياز به بازنگرى در شيو. شود مى

  .دانند  الزم براى اين بازنگرى مىهاى اما مكاتب اخالقى موجود را واجد شايستگى
اين محور كه با محور نخست ارتباط نزديكى دارد، بر اين پرسش متمركـز اسـت . دوم

 بايد چگونه بينديشيم؟ در پاسخ بـه ، خود با ساير اجزاى طبيعتٔهها در رابط  انسانكه ما
 مـا بـا طبيعـت بايـد ٔهاى كهن كه معتقد است رابط ايده: اين پرسش دو ايده مطرح است

عمل  درست هاى  شاگرد با آموزگار، تنظيم شود و ما با پيروى از طبيعت شيوهٔهبسان رابط
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مكردن را بيامويسم و به   ديگر معتقد است ما جزئى از طبيعت و نه جـدا از ٔهايد. كار گي
 . محق بدانيم،كشى از آن آنيم و بنابراين هرگز نبايد خود را برتر از طبيعت يا در بهره

بـر ) گروى گروى و فضيلت سودگروى، وظيفه(ررضكرد عمده در اخالق هنجارى  . سه
عالوه .  تأثيرگذار بوده است،حيطىم نظران اخالق يسست گيرى صاحب رهيافت و موضع

 فرااخالقى نيز در اين بحث توجه برخى از فالسفه را به خود جلـب ٔهلأبر  اين كه يك مس
كـم، دو مفهـوم  اين اصطالح دسـت.  است١»مفهوم ارزش ذاتى «ألهكرده است و آن مس

چيـزى  به معناى ارزش غيرابزارى و ارزشى كه بـراى ،يكى ارزش ذاتى: ّمستعد خلط دارد
 ارزش ذاتى بـه ، و دوم،شىصم مىمندى آن، بلكه به لحاظ نفس آن قائل  نه به لحاظ فايده

 .گذار دارد ِمعناى ارزشى كه يك چيز، مستقل از داورى و هستى فرد ارزش

اى از مباحثات و مناظراتى كـه   گذرا است بر طيف گستردهىآيد، مرور آنچه در پى مى
ان داردمحيطى در  در موضوع اخالق يسست در ضمن هر مبحث، به . روزگار معاصر ج

 ٢.شود منظر اسالمى از نگاه حكيم متأله، حضرت آيت اهللا جوادى آملى نيز اشاره مى

 ستيط زيمفهوم مح. ۱

وقتـى . مفهوم محيط يسست نه يك مفهوم مطلق، بلكه مفهومى نسبى و قياسى است
ِ محيط يسست چه كسى است؟ ،گىصيم، بايد بدانيم كه منظور از محيط يسست سخن مى

 مهمى است؛ يسرا آنچه موجب بهبود وضعيت يـك محـل ـ بـه عنـوان محيـط ٔهاين، نكت
شود، ممكن است محيط يسست موجود ديگـرى را نـابود  يسست يك موجود خاص ـ مى

 خشك كردن يك باتالق آلوده، ممكن است براى محيط يسست انـسان مفيـد ًسازد؛ مثال
  .ها يسانبار است ى پشه براًباشد، ولى مسلما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Interinsic Value. 

های برخی انديـشمندان اسـالمی، رجـوع  ای از ديدگاه های مندرج در اين مقاله با نمونه برای مقايسه ديدگاه .٢
  .دم، ترجمه اسماعيل حداديان مقاسالم و محيط يسست: خالد فضالن، و جوان او براين: كنيد به
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 مفهوم اسالمى محيط يسست ناظر به يسـستگاه انـسانى  بـا عنايـت بـه تـأثير وجـود 
ر حفظ و رشـد ايـن يسـستگاه اسـت؛ يسـرا در دسـتگاه دهاى جانورى مفيد و سالم  گونه

معرفتى اسالم كه از منبع وحيانى كتاب و سنت نشأت گرفته و عقل برهانى را از نظـر دور 
، انسان جايگاهى فراتر از جماد و نبات و حيوان و فرشته، و فروتر از خداونـد نداشته است

 موجـودات، هماننـد انـسان از ٔه گرچه هم، از اين رو)۱۰۵ ، صحق و تكليف در اسالم( دارد
اند و حسن نفـسى دارنـد، ولـى  يسبايى در خلقت برخوردارند و با هدفى اصيل خلق شده

تواند عـالم و آدم را بيارايـد،  ى شدن دارد و در پرتو آن مىه االٔهچون انسان استعداد خليف
 ند هـستهاى ديگر فاقد آن برد كه مخلوق نسبت به موجودات ديگر از حسنى زايد بهره مى

 .)۲۰، ص۱۳۹۰، جوادى آملى(

بـوم در كجـا   بعدى اين است كه مرزهاى محيط يسست كجـا اسـت و يسـستألهمس
قلمـرو . ، بسته به آن است كه كدام جنبه منظور باشدپذيرد؟ پاسخ به اين پرسش پايان مى

كنـد و در آن بـه آسـانى  محيط يسست از جايى كه يك موجود در آن احساس راحتى مـى
ـع  شناسد ـ هايش را مى شود و پستى و بلندى جا مى جابه كـه شـايد از چنـد كيلـومتر م

 خود به آن متكى است، اى كه يك موجود براى استمرار بقاى ـ تا تمام گستره تجاوز نكند
هـا و   موجـودات و آبٔه زميـن بـا همـٔهمحيط يسست در اين معنا، تمام كر: گيرد درشرمى

ديـدگاه اسـالم مؤيـد . شـود هايش و كل يسست كره و حتى فراتر از آن را شامل مـى خاك
نش اسـت و حفـظ يسبـايى آن را ٔهوسعت قلمرو محيط يسست به گستر  تمامى عالم آف

 .)۲۲ همان، ص( شمارد ورى مىبر انسان ضر

 يطيمح ستياخالق ز. ۲

 اخالقى بـوده اسـت؛ البتـه بـه عنـوان موجـودى هاى به طور سنتى، انسان موضوع دغدغه
 اما تحوالت اخير در اين زمينه موجب بسط و گسترش ايـن .مختار كه منشأ افعال و آثار است

موجودات زنـده و سـرانجام  ابتدا حيوانات، سپس كل :دغدغه در طى چند مرحله شده است
 .ها ها، جىصبارها و كوه ها، ديصاچه هايى نظير جمعيت، جوامع گياهى، اكوسيستم مجموعه
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  ديگرنــد، اخــالق هــا هــر كــدام بخــشى از محيــط يســست يــك از آنجــا كــه انــسان

اگـر چـنين باشـد اخـالق . شـود  را نيـز شـامل مـىمحـور ِ اخالق انسان،محيطى يسست
 اما به لحـاظ عملـى تمـايز جدا كرد؛توان  الق به مفهوم عام نمىمحيطى را از اخ يسست

اى از اخالق كه درست يا نادرست به برخورد ما بـا عـالم غيرانـسان و  بخشيدن به شاخه
 .تر است عناصر غيرانسانى بپردازد، مناسب

ف حاكم بر همبستگى موجودات زنده با محيـط يسـست به تازگى  توجه به روابط ظ
 آن ،رو اخالق ناظر و حـساس بـه محيـط يسـست  از اين.تر شده است بيشها  مشترك آن

 جزئى و رضژه فرد موجود زنده ـ از هر نوع كه باشد ـ بـا محيـط يسـست ٔهاست كه به رابط
اقداماتى كه احتمـال دارد بـر حيـات آن موجـود تـأثير  توجه كامل داشته باشد و در تدبير
ِ اخالق يسـست محيطـى نـه فقـط بـه محيـط بنابراين .بگذارد، اهتمام جدى نشان دهد

كـى، ذهنـى و يسـرا ؛ بلكه به محيط شهرى نيز توجه دارد،طبيعى  انـسان بـه لحـاظ في
كند،  ها زندگى يا كار مى هايى كه در آن ها و مصالح ساختمان  تحت تأثير طراحى،روحى

اد داشـت بايد بـه يـ. گيرد  قرار مىها مانند اينچيدمان شهرى، تأمين خدمات عمومى و 
 تـأثي ، نيست؛ بنابراين توجه جامع بـه محيـط يسـستانسان كه شهر تنها محيط يسست

 .بر حيوان و گياه نيز در نظر داردرا امور يادشده 

 يطيمح ستيمسائل ز. ۳

ماننـد تـرك ( به يك محـل محـدود باشـد ً ممكن است كامال،محيطى مسائل يسست
سـوزى  ماننـد دود ناشـى از آتـش(ه باشـد يا عواقب فراگيرى داشـت) خوردن بام خانه من

ماننـد تـأثير انتـشار (و سـرانجام ممكـن اسـت در مقيـاس جهـانى بـروز نمايـد ) جنگل
ن بر جو زمين و اليـ دى ن تغييـرات تهديدكننـد بـسيارى از مهـم). نو اوزٔهاكسيدك  ٔهتـ

تـى نيـز  امـا تغييراآورد؛ پديـد مـىعمد يا غيرعمـد ـ   عامل انسانى ـ به،محيط يسست را
حـال از   انسان به هيچ وجه در آن دخالت ندارد و در عيـنهاى افتد كه فعاليت اتفاق مى

 رشطى بـه انـسان ، آنچه موجب انقراض دايناسورها شدًنظر ديگران نامطلوب است؛ مثال
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وط است آنچه به اخالق يسست. نداشت  طـرح ايـن پرسـش اسـت كـه آيـا ،محيطى م
يسانبار است و آيـا از بـشر بـراى اصـالح آن كـارى ) يرانسانيا غ(فالن تغيير براى انسان 

 ألهبنـابراين هـر مـس. خواهـد باشـد  عامل ايـن تغييـر هـر چـه مـىخير؛ساخته است يا 
 :محيطى مشتمل بر سه پرسش است يسست

  يسانبار است؟ًيادشده واقعا) تغيير(ـ آيا تأثير 

 ها؟  كاهش تأثير آنآيد، خواه با كنترل تغييرات يا ـ آيا از ما كارى برمى

  ـ آيا به لحاظ اخالقى انجام آن بر ما الزم است يا خير؟
تواند رهيافتى ممتـاز و متفـاوت   اسالم مىهاى ها با نگاه به آموزه پاسخ به اين پرسش

براى مثال در پاسخ به پرسش اول، بـازخوانى . را در اختيار پژوهشگران اين عرصه بگذارد
 محيـط يسـستى بـا هـاى ندى و يسانبـارى موجـودات و پديـدهمفاهيم تغيير، تأثير، سودم

توضـيح . كنـد ررضكردى اسالمى، لزوم توجه به نظام فاعلى و غايى اشـيا را گوشـزد مـى
ى، ناظر به تبيين ادوار گذشت اين  مـادى ٔه يک پديدٔهكه بخشى از علوم انسانى و علم تج

ركـت و مـاده و نظـاير آن اسـت و  آن در بستر زمان و حٔهو تحوالت كنونى و تطورات آيند
بـه تعبيـر ديگـر، تنهـا در . اين همان اقتصار بر سرگذشت افقى يک موجود مـادى اسـت

كند و تبيين نظام فاعلى و غايى آن را   نظام داخلى آن غور و بررسى مىٔهخصوص محدود
ان در ميـ مـادى ٔه ايـن پديـدٔهآورنـد گونه سـخنى از پديـد  و هيچدگذار مىبينى وا به جهان
 ديگـرى دارد و ٔهكه آن پديدآورنده اگر خودش پديده است، نياز به پديدآورنـد و ايننيست 

كه هيچ گونه سـخنى از  چنان. »واجب الوجود«ها مبدئى است   پديدآورندهٔهسرآغاز سلسل
، »واجـب الوجـود« اهـداف، هـدفى اسـت ٔهكه سرانجام سلـسل اين پديده و اين» هدف«

  .مطرح نيست
دارى  بهره بودن از آغاز و انجـام هـدف ها و بى بررسى نظام داخلى پديدهست كه  اپيدا

دهد  ها تبيين ناقصى از اسرار جهان و تفسير نارسايى از رخدادهاى هستى به دست مى آن
 اسـرار جهـان و گرفتـارى در ٔهكه حاصل آن از دست دادن شناخت بسيارى از فوايد ارزند

رز آن در دنياى عقل منهاى وحى و علـم منهـاى  باهاى شمارى است كه نمونه سيئات بى
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 .)۱۳۱ -۱۲۹ ، ص۱۳۹۰جوادى آملى، (  مشهود است،عقل

 يطيمح ستيف توجهات زيط. ۴

 آگاه هاى  ميان فاعلٔهاى از اخالق دانستيم كه به رابط محيطى را شاخه اخالق يسست
جـا  يـنپرسـشى كـه در ا. هـا توجـه دارد اخالقى با چيزهاى موجود در محيط يسست آن

  نفـسه فـىداراى اعتبـار و ارزش    آن است كه كـدام يـك از ايـن دو طـرف،شود مطرح مى

 ٔهنظـر قـرار گيرنـد؟ بـسيارى از فالسـف  به اعتبار وجود خودشـان مـدً و بايد صرفاهستند
كردنـد، وظـايفى را در   بحـث مـى، اخالقى رفتار با حيوانـاتهاى  جنبهٔهگذشته كه درشار

ها وظايف مـا نـسبت بـه  پذيرفتند كه اين شمردند، اما نمى لم مىقبال حيوانات فرض مس
دانـستند كـه در قبـال  وظايفى مـى  از ،اين وظايف را به نحوىبلكه خود حيوانات باشد؛ 

رحـم  نوعـان خـود بـى وظيفه دايصم با سـاير هـمما بدين ترتيب كه ، ها دايصم ديگر انسان
رحمى در مـا ايجـاد يـا تقىصـت  ه خوى بىنباشيم و در نتيجه وظيفه دايصم كارى نكنيم ك

كند و مانع وظايفمان  رحمى را در ما تقىصت مى  خوى بى،رفتار ظالمانه با حيوانات. شود
 .شود نوعان مى در قبال هم

 ، جايگاه اخالقى مستقل و وابسته در اخـالق محيـط يسـستٔهاما مباحث اخير درشار
 :استبه بار آورده سه ديدگاه در اين زمينه 

هـا را تنهـا   موقعيت اخالقى مستقل را به انسانيت منوط دانـسته، انـسان،دگاه اولدي
 .كند موجودات واجد اين جايگاه معرفى مى

 جايگاه اخالقى مستقل را بـه حـساسيت در مقابـل درد و لـذت متعلـق ،ديدگاه دوم
 .ردشما  موجودات حساس را واجد موقعيت و جايگاه مستقل مىٔهرو هم داند و از اين مى

 ٔه خودآگاهى و شعور به خود را شرط كسب جايگاه مستقل دانسته، همـ،ديدگاه سوم
  .بيند  مىموجودات آگاه را واجد اين موقعيت

م كـه   ٍشـىء ِمـن ِان و﴿ديدگاه اسالم با نظر به بيانـاتى نظيـر ايـن بيـان قـرآن كـ
ّاال ُيسبح ِ ِّ ِبحمده َُ ِ َ َتفقهون ال ِلـٰكن و ِ َ ُتسبيحهم َ َ اين حقيقت را گوشزد  )۴۴ / اسراءسوره(﴾ َ
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 موجودات عالم، حتى جامدات داراى شعور هـستند و تـسبيح و تحميـد ٔهكند كه هم مى
دهـد، در قيامـت بـه وقـوع  ين رو محل حوادثى كه در اين دنيا رخ مىااز . گىصند خدا مى

ى تواند بـه چيـز  چگونه مى،دهد؛ اگر شاهد شعور ادراک نداشته باشد حادثه شهادت مى
 )۲۴۹ ، ص۱۳۸۸، جوادى آملى( شهادت دهد؟

 يستيز     طي محي اخالقيكردهايرو. ۵

هـايى از جايگـاه اخالقـى مـستقل  ادامه اختالف بر سر اين موضوع كـه چـه هىصـت
ات مختلفى در محيط يسست ـات. اسـت هپديـد آوردگرايى  برخوردارند، نظ ، ايـن نظ

 ١آرنه نائس بار نخستينعميق را  اصطالح سطحى و . و برخى عميق است سطحىبرخى
 كوتـاهى كـه در ٔهدر مقالـ)  محيـط يسـستٔهگذاران فلسف فيلسوف نروژى و يكى از بنيان(

اسـت كـه توجهـات   موضعى،عمق  موضع سطحى يا كم.كار برد به نوشت، ۱۹۷۳سال 
 ديـدگاهى ، و ديـدگاه عميـق؛دهـد محيطى را به سطح منافع انسانى كاهش مـى يسست

 .شود  انواع حيات حق برابر زندگى و شكوفايى قائل مىٔه هماست كه براى

 داراى بـار ارزشـى مثبـت و منفـى اسـت و بـراى توجـه ،اصطالح سـطحى و عميـق
ات محيط يسستى مناسب نيست و اصطالح راديكال و اصـالح بى طلـب  طرفانه به نظ

سـت كـه ا» سـبز«ِاما يك اصطالح بديل مناسب ديگر اصـطالح . نيز وضع بهترى ندارد
استفاده از اين اصـطالح . توان از سب روشن در مقابل سب تند يا سبز تيره سخن گفت مى

ات را بررسى و مالحظه كنيمهاى طرفانه طيف دهد كه بى به ما امكان مى  . مختلف نظ

  سبز روشنييست گرايط زيمح ۵ـ۱

 :توان خالصه كرد ررضكرد عملى اين ديدگاه را در چهار قضيه مى

مشكالت محيط يسست عبارتند از تغييراتى محلى يا جهانى در محيط يسـست . يك
 .كه ناشى از عمل انسان يا غير آن بوده، رفاه انسان را تهديد كند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Arne Naess. 
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ها در هر مورد كه بتوان اين تغييرات را كنترل كرد يا دگرگون ساخت، دليـل  انسان. دو
هـا شـامل  رهيز شـود؛ ايـن شـيوهها پ هايى عمل كنند كه از آسيب كافى دارند كه به شيوه

 . جمعى استٔهشد تغيير در رفتار فردى و پشتيبانى از ضوابط پذيرفته

اى كـه بـه   ديگر وابسته است، خواه به سـبب فايـدهموجوداترفاه انسان به رفاه . سه
 بايـد بـا از ايـن رو . كه براى انسان دارنداى رسانند و خواه به دليل اهميت ذاتى انسان مى

 .ها مراقبت شود  از آن،بينى شده ى كه براى تأمين رفاه انسان پيشاقدامات

چــون تنهــا انــسان جايگــاه اخالقـى مــستقل دارد، تنهــا حفــاظتى كــه بــراى . چهـار
توان طلب كرد، همان اقداماتى است كه به دليـل اهميـت ايـن  موجودات غيرانسانى مى

 .شود  اعمال مى،موجودات براى انسان

 رهيا سبز تي سبز تند ييگرا ستيط زيمح ۵ـ۲

ن موضع را در سه قضيه مى  :توان خالصه كرد سبزت

 نامحدود ٔهمشكل محيط يسستى عبارت است از هرگونه تغييرى كه در اين عرص. يك
 .كند براى هر چيز خطر ايجاد مى

براى جلوگيرى از اين خطرها الزم است عامـل انـسانى بـراى خـود وظـايفى بـه . دو
 يسـراكنـد، بـه رسـميت بـشناسد؛  نچـه اخالقيـات سـنتى حكـم مـىتر از آ مراتب وسيع

 .  استاخالقيات سنتى تنها براى انسان جايگاه اخالقى مستقل قائل

 عقيده دارند كـه اخـالق سـنتى بـراى حـل مـشكالت محيـط ،طرفداران اين موضع
 چهـارم در موضـع ٔهها اين است كه قـضي مدعاى آن. ِيسست منابع كافى در اختيار ندارد

 : ذيل را دنبال كردٔه قضي، نادرست است و بايد به جاى آن،بز روشنس

هـا كـه داراى موجـود زنـده  كـم آن دسـت( طبيعـى هـاى موجودات زنده و نظام. سه
 . به اين معنا كه جايگاه اخالقى مستقل دارند؛به خودى خود اهميت دارند) هستند

ى هـا مشغولى  دلٔهين همپيروان اين عقيده، عدم كفايت اخالقيات سنتى غرب در تأم
ن انسان«از  محيطى را در قالب مثالى يسست ن . كننـد اثبات مـى» آخ مقـصود از آخـ
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آنـان .  جـان سـالم بـه در بـرده اسـت، فردى است كه از فريساشـى نظـام جهـان،انسان
ن  محور نمـى ِمعتقدند كه اخالقيات سنتى انسان توانـد مبنـاى محكوميـت اعمـال آخـ

 چـنين فـردى مجـاز بـه هرگونـه ،اساس اين اخالقيات كند و در نتيجه برانسان را فراهم 
بى در طبيعت خواهد بود، در حالى رو  ست و از ايـن ا چنان اعمالى خطاًكه وجدانا تخ
 خــود را بــه ،اخــالق ســنتى حــاكم در غــرب. بايــد بــه اخــالق جديــدى متوســل شــد

 ٔههـا هـست  اول هـر يـك از آنٔههايى كه مقدمـ  استدالل؛داند  يسر متعهد مىهاى استدالل
 . دهد محور را نشان مى مركزى اخالق انسان

 :استدالل الف

اصـل ( به انـسانى آسـيب برسـاند كه  آنبشرى خطا نيست، مگريك از اعمال ـ هيچ 
 ؛)آسيب

ن انسان به هيچ انسانى آسيب نمى  رساند؛ ـ عمل آخ

ن انسان هيچ خطايى سر نمى: نتيجه  .زند از آخ

 : باستدالل

 ؛)اصل ارزش (ارند ارزش د،اشياى مورد استفاده و توجه انسانفقط ـ 

ن انسان هيچ چيزى را كه مورد استفاده يا توجه آدمى باشد، نابود نمى  كند؛ ـ آخ

ن انسان هيچ چيز باارزشى را نابود نمى: نتيجه  .كند آخ

 :كنند مىبيان الل  دو استدالل يسر را در مقابل اين دو استد،تند طرفداران موضع سبز

 :استدالل پ

ن انسان به  كند؛ خطا عمل مى ـ آخ

ن انسان به هيچ انسانى آسيب نمى  رساند؛ ـ عمل آخ

 بـه انـسانى ًكـه صـرفا چنين نيست كه هيچ عمل انسانى خطا نباشد، مگر آن: نتيجه
 ).رد اصل آسيب(آسيب رساند 
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 :استدالل ت

ن انسان چيزهاى باارزش را منهدم   كند؛ مىـ آخ

ن انسان چيزهايى را منهدم مى   انسان نيست؛ٔهكند كه مورد توجه يا استفاد ـ آخ

رد (باشد    با ارزش، انسانٔهچنين نيست كه تنها چيزهاى مورد توجه يا استفاد: نتيجه
  ).اصل ارزش

، ستطلبانه محيط يسـ رضژه اسالم نگاه سودگرايانه و منفعت از منظر اديان آسمانى، به
 پ و ت نيـز از هـاى  ولـى اسـتدالل)۲۹۰، ص ۱۳۸۹، جـوادى آملـى( ؛است ناصواب ًقطعا

كـه در ايـن دو  يسرا گذشـته از ايـن؛ قوت كافى براى نقد چنان ديدگاهى برخوردار نيست
ن  استدالل بيان نشده است كه چه خطـايى يـا چگونـه انهـدامى ممكـن اسـت از آخـ

زند، گىصا ضرورت عمل به خطا يا اقد ن انسان س ام به انهدام اشـياى بـاارزش از آخـ
رهـاى خاصـى از بنا  مسلم انگاشته شده است؛ در حالى كه اين پندار تنها ،انسان بر تق
  .توان آن را مسلم انگاشت گيرد كه نمى محورى ليبرال شكل مى انسان

 قابـل تأييـد اسـت، ،از اين رو هرچند نتايجى كه در دو استدالل پ و ت ذكـر شـده
 اول آن است كه جايزالخطا بـودن ٔهمقدمعيب  . دو استدالل مخدوش استمقدمات هر

زند يا اينيى بايستى از او خطاً نيست كه حتما معناانسان، به اين ع ارزشمندى بكه من  س
بر اساس نظام كلى تكليف، ميـل بـه گنـاه و خطـا در نهـاد بـشر . را منهدم و نابود سازد

اى اسـت كـه هرگـز  و نافرمانى خدا ميكرب كـشندهوجود دارد، ولى در نگاه اسالم خطا 
سم مهلكى است كه هيچ كس نبايـد بـه سـراغش و  ، روح آدمى وارد شودٔهنبايد به پيكر

اى باشد كه به ضررهاى گناه آشـنايى  گونه تواند از لحاظ بينش و آگاهى به انسان مى. رود
ود، بـه مقابلـه بـا آن رغم لذتى طبيعى كه ممكن است از گناه حاصل ش كامل داشته و به

، ى او در هر زمان و مكان.)۲۵۱-۲۵۰، ص۳ ، ج۱۳۸۸، جوادى آملـى( برخيزد و از آن حذر كند
 ديگر و منابع غيرانـسانى در طبيعـت دارد، در هاى وليتى كه در مقابل انسانؤعالوه بر مس

ت وليؤول است و منشأ اين مـسؤتر، در پيشگاه خداى خود مس مقابل خود، و از همه مهم
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نيز اختيار و استعدادى اسـت كـه او در انجـام دو طـرف صـواب و خطـا در هـر تـصميم 
 دوم اين است كـه معيـار تـصرف ٔه اشكال مقدم.)۱۹۶ ، ص۸ ، ج۱۳۸۵، جوادى آملى(.دارد

انسانى در طبيعت و در نتيجه، پيدايش نفع و ضرر در هستى، حضور افراد متعدد در عالم 
حتى اگر يـک . يابد كه با وجود يک فرد نيز تحقق مىنيست؛ بلكه مالک انسانيت است 

توانـد در عـالم هـستى  هـى مـىانسان در عالم وجود داشته باشد، او به حكم خالفت اال
 تصرفات او در صورتى صحيح است كه با اذن صاحب هستى آرى،. دخل و تصرف كند

 .)۲۷ ، ص۱۳۹۰، جوادى آملى( و به عنوان جانشينى او در زمين انجام پذيرد

  موجوداتيگاه اخالقيمنزلت و جا

تنـد و در دفـاع از   طرفداران موضع سـبزٔه در پاسخ به ايد،طرفداران موضع سبز روشن
ِمحور اذعان دارند كه لزوم اصالح اخالقيات سنتى موجـود پـذيرفتنى  اخالق سنتى انسان

اسـت كافى . يصزى اخالقى جديد نيست است، اما اين به معناى حذف اين اخالق و پى
در قالب همين اخالق سنتى موجود، به طبيعت به صورت غيرابزارى نگاه كـنيم و بـه آن 

 . حل مشكالت محيط يسستى جديد برآييمٔهارزش دهيم تا از عهد

ه  اين اصالح و تعديل را كافى ندانسته، بر لزوم طـرد ديـدگاه ،تند پردازان سبز اما نظ
بـه اعتقـاد آنـان . مستقل طبيعت تأكيد دارندمحورانه براى پذيرش ارزش و جايگاه  انسان

جايگاه اخالقى مستقل به معناى داشتن نوعى حق و ادعا اسـت كـه ديگـران مـستقل از 
محـور حتـى  ِررضكرد انـسان. منافع، حاالت يا احساسات خود بايد آن را به حساب آورند

. بگيـرد چـنين جايگـاهى را در نظـر ،تواند براى طبيعـت  نمى،اش در شكل اصالح شده
توجه به اين معناى جديد از جايگاه مستقل اخالقى است كه لزوم فراتر رفـتن از انـسان و 

 .دهد  موجودات زنده نشان مىٔه به هم رابسط اين جايگاه

  طبيعى، در ميـان پيـروان اخـالق سـبزهاى جايگاه اخالقى مستقل هىصتتوضيح در 
ه ات متنوعى پديد آمده كه نظ ـسـينگر، يصگـان، پـل تيلـور پيتـر هاى تند، نظ  ٔه و نظ

ن آن گرايان محيط يسست از برجـسته حفاظت  بـه نيـل ،يصگـان و سـينگر. سـت اهـا تـ
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اين گذرنامه همان . دانند  اين جايگاه مىٔهجايگاه مستقل اخالقى را در گرو احراز گذرنام
 از  عبـارت اسـتسـينگركند كه در نظـر  احترام مى خور چيزى است كه يك موجود را در

ــربرخــو« عبــارت اســت از ،يصگــان و در نظــر »مندىشــعور « و»حــساس«  ٔهدارى از تج
 جايگاه مستقل اخالقى تا مرز حيوانـاتى كـه هماننـد انـسان ،بر اساس اين نظر. »حيات

  .رود اى باشند، پيش مى داراى چنين گذرنامه
ه تيلورانتقاد  ـهيصگان و سينگر به نظ نظرانـه   تنـگاى هنـوز  اين است كه چنين نظ

ـه ٔهخالصـ. شود است و موجودات طبيعى فاقد درك و احساس را شامل نمى  تيلـور نظ
 ٔه يك شيو،اين. اين است كه احترام به طبيعت در نظر وى چيزى بيش از يك اصل است

گـاه  آن. خوانـد مـى» حالت احترام بـه طبيعـت«تفكر، احساس و عمل است كه او آن را 
 ؛ يعنـىداورى اسـت ارزش  برخـوردارى از نـوعى،ين حـالتىشرط الزم بـراى داشـتن چـن

. برخوردارنـدنيـز  از ارزش ذاتـى ، خىضنـدًكه ذاتا موجودات زنده به طور كلى عالوه بر اين
 در حـالى ؛ قابليـت شـكوفايى دارد،ست كه موجود اخوب بودن بالذات تنها به اين معنا

ن اين شـكوفايى اسـت و بـه كه ارزش ذاتى داشتن به معناى درست و خوب اريسابى شد
 .معناى اثبات اين نكته است كه اين شكوفايى خوب است

حـساس و باشـعور «، نقش مفهوم تيلور ٔهدر نظ» برخوردارى از خير و صالح«مفهوم 
ه سينگر و مفهوم » بودن ـ»  حيـاتٔهبرخوردارى از تج«در نظ  يصگـان را بـازى ٔهدر نظ
اى كه ورود موجود را به جايگـاه مـستقل اخالقـى  گذرنامه، تيلوركند؛ يعنى به اعتقاد  مى

 اگـر موجـودى داراى خيـر و  اسـت؛ يعنـى»صـالح و برخوردارى از خير «،كند مجاز مى
 .صالح باشد، در خور احترام و ارزش است

شناختى  مراكز غايت« مفهوم ،كند  را جلب مى، توجهتيلور ٔهمفهوم ديگرى كه در نظ
ِ به طبيعت، موجودات زنده ـ چـه آگـاه و تيلورمحورانه   نگاه يسستٔهبر پاي. است» حيات

صـالح اختـصاصى خـود را  و خيـر» شناختى حيات مراكز غايت«چه غيرآگاه ـ به عنوان 
يـك از موجـودات بـه عنـوان  ست كـه هـر اشناختى حيات بدين معنا مركز غايت. دارند
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دارى موجوديـت  ه حفـظ و نگـه گرايش مـدام بـ،يافته و هدفمند نظامى پيوسته و سازمان
توان گفت هر يك از موجـودات زنـده منظـ خـاص  در پرتو اين مفهوم مى. خىصش دارند
گونـه خيـر و  سـنگ فاقـد هـر. جان كارشرد ندارد  اشياى بىٔهاين نگاه درشار. خود را دارد

ا بـا  به او فايده برسانيم يـ،توانيم با عمل در جهت اين خير يا رفاه صالح است و ما نمى
 بـراى ً چراكه مفهوم خيـر و رفـاه اساسـا؛عمل در جهت خالف آن، به او آسيب برسانيم

 .نداردمعنا سنگ 

ه كسانى يكى از   ١هير. ام.آر  است، وارد كردهتيلوركه اشكال شايان توجهى را بر نظ
توانـد خـود را بـه  زند كه فاعل اخالقـى مـى  اين نكته گره مىه را باو اشكال خود. است
خواهـد بـا   هر يك از موجودات تحت تأثير بگذارد و از خىصش بپرسد كه چگونه مىجاى

هيـر .  است٢كانت استدالل در واقع نوعى تعميم در قانون طاليى ٔهاين شيو. او رفتار شود
اى قـرار  اين درخـت در مزرعـه.  قطع شود،گىصد درختى را در نظر آويصد كه قرار است مى

گاوهـا بگـذارم كـه در آن اگر من خود را به جاى يكـى از . ندچر دارد كه گاوها در آن مى
ـده نـشود  ترجيح مى،گيرند باران يسر آن درخت پناه مى  امـا اگـر بـه .دهم كه درخت ب

البتـه خيـر و صـالح درخـت در . آيد  اهميتى ندارد كه چه بر سرم مى،جاى درخت باشم
گونـه رشـط و نـسبت   هيچصالحى و اين است كه رشد كند، شكوفا شود، اما چنين خير

توانـد  پس خير و صـالح خـود موجـود نمـى.  ما ايجاد نخواهد كرداىيا الزام اخالقى بر
 ،مالک ارزش باشد و ممكن است خير و صالحى كه موجود براى موجـودات ديگـر دارد

 .در نظر گرفته شود

ه ٣سومنر ر در ايـن او با نقـل اسـتدالل مـذكو. كند  وارد مىتيلور نقد ديگرى را بر نظ
ه مقدمات اين استدالل و همچنين نحو  :كند  استنتاج در آن را اين گونه ابطال مىٔهنظ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. R.M. Hare. 

  ».كنند رفتار گونه با تو به همان   بخواهى  بتوانى  حال   همان  در  كه  كن  رفتار  گونه آن ديگران با« .٢
3. L.w, Sumner. 
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 : چنين استتيلوراستدالل 

اى از خير و صالح خاص خود برخوردار باشد، ما بايد آن خير و  ـ اگر هر موجود زنده
 صالح را تررضج كنيم؛

 است؛ اى از خير و صالح خود برخوردار ـ هر موجود زنده

 .اى را تررضج كنيم پس ما بايد خير و صالح هر موجود زنده: نتيجه

ست، هـ» خير و صـالح يـك موجـود« از ابهامى كه در معناى ، در اين استداللتيلور
 :داشته باشدرا تواند يكى از اين دو معنا  خير و صالح يك موجود مى. بردارى كرده است بهره

 ؛ داشتننگر ـ رفاه يا ارزش احتياطى و آينده

 .گرايانه داشتن ـ ارزش كمال

 موجود بايد تفسيرى از زندگى خود داشته و بـه ديـدگاهى رسـيده ،در معناى نخست
 آگـاه باشـد تـا بتـوان گفـت ،گذرد يا بـد اش خوب مى كه زندگى باشد؛ يعنى بايد از اين

اى  را كه بـريزىدر حالى كه معناى دوم هر چ. صالح يا ارزشى است و داراى چنين خير
 . نسبى استًيك گونه خوب و مفيد باشد، در نظر دارد و اين معنايى كامال

را بـه معنـاى اول »  خودٔهبرخوردارى از خير و صالح رضژ«گىصد اگر عبارت   مىسومنر
م، مقدم  غلـط خواهـد ً دوم مطمئنأه درست، اما مقدمً احتماالتيلور اول استدالل ٔهبگي

 از خير و صالح اختصاصى خـود ،توانند به اين معنا نمىيسرا موجودات غيرهوشيار  (؛بود
م.مند باشند بهره  دوم درسـت ٔه شـايد مقدمـ، در حالى كه اگر آن را به معناى دوم بگيـ

. شـود در هر دو صورت نتيجه اثبـات نمـى.  غلط خواهد بودًباشد، اما مقدمه اول مطمئنا
 ٔهمندى از خير و صـالح رضـژ بهره«تنها راه درست بودن هر دو مقدمه اين است كه عبارت 

 دوم به مفهـوم خيـر و ٔه اول به مفهوم خير و صالح احتياطى و در مقدمٔهرا در مقدم» خود
 .توان به دست آورد اى معتبر نمى اما در اين صورت نيز نتيجه. گرايانه تلقى كنيم صالح كمال

 بيـش تيلور ٔهقاد آنان نظبه اعت. اند  گرفتهتيلور ٔه ديگر بر نظى ايراد،گرايان حفاظت
ها،  گونه  در حالى كه بايد نه تنها به افراد موجودات زنده، بلكه به؛از حد فردگرايانه است
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  هـستند، اهميـتداراىكه از نظر ديدارى، علمى يا تـايصخى نيز ها و مناطقى  اكوسيستم
ـ. نيز ارزش بدهيم  اهميـت تيلـور ٔهدر نگاه اين انديشمندان دو تمايز ميـان آنچـه در نظ

 :شود  بايد بدان اهميت داد، ديده مىًيافته و آنچه واقعا

مثل   نادر گياهى به طور طبيعى و بدون توليدٔهگون  يكٔهماند اگر معدود افراد باقى. يك
توانستند مانع اين امر شوند و هيچ اقدامى نكردنـد، از ديـدگاه  نابود شوند، كسانى كه مى

 .د، چون در اين مورد آسيب فرد موجود زنده مطرح نيستان  خطايى مرتكب نشدهتيلور

 خـاص از ٔهگون  ممكن است مستلزم كنترل و نابودسازى يك، حفظ يك اكوسيستم.دو
ختـه ـ باشـد  بيگانه ـ مثل راسوى از بنـدٔهاعضاى آن اكوسيستم يا يك گون در نظـر . گ

گرايـان آن را  اظـت چنين كنترلى ممنوع و نادرسـت خواهـد بـود، در حـالى كـه حفتيلور
های نىصن  ها و كاوش چالش: اخالق كارشردی: ک.تر ر برای مطالعه بيش( شمارند درست و الزم مى

  .)۲۱۲-۲۰۵ ، صدر اخالق عملی
ى را در بسط هر چه بيـش هـا و   هىصـتٔهتـر گـستر مباحثه باال تالش انديشمندان غ

وليت دارد، ؤست مـسهـا در محيـط يسـ موجوداتى كه انسان در مقابل حفـظ سـالمتى آن
چـنين تالشـى در نـوع خـود شايـسته تقـدير اسـت؛ هرچنـد در اصـالح . دهد نشان مى

توانـد   نهايى خود نيز نمىٔهرسد و حتى در  نقط محيطى ناكام به نظر مى نظرى يسست تنگ
 ،در طبيعـترا  موجودات قابل احتـرام ٔهعبور كند و داير) جمادات(جان  از مرز اشياى بى

 اسـالمى، انـسان در ٔهاين در حالى اسـت كـه مطـابق انديـش. كند  متوقف مىدر اين مرز
 .ول استؤ مس، طبيعت در اختيار داردازمقابل هر آنچه 

مركـز «، و »برخـوردارى از خيـر و صـالح«، »جايگاه مستقل« مفاهيم ، از اين گذشته
 درگيـر هـاى در اين مباحثه، همچنان كه گاه در بيانات خود طرف» شناختى حيات غايت

» جايگاه مستقل«مفهوم اين اندازه در توضيح . ستذكر گرديده، مبهم و نيازمند توضيح ا
  .كه جايگاهى است كه نبايد به آن نگاه ابزارى داشت، كافى نيست به اين

اگر مقصود اين باشـد : نفى نگاه ابزارى به معنايى صحيح و به معنايى ناصواب است
سـخنى قابـل تأييـد  كننـد، ت به دلخواه خود تـصرفكه آدمى حق ندارد در اين موجودا
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اى، حتى در جهـت مثبـت و بـراى   اگر مقصود اين باشد كه نبايستى هيچ بهرهاما. است
در .  و ناصـواب اسـتى افراطـ،ها بـرد، ايـن سـخن  از آن،اتدشكوفايى خود اين موجو

د كـه هى و آيـات توحيـدى خداونـد هـستنهاى اال  اشياى هستى نعمتٔهمنطق قرآن هم
ـده شـده ورى مادى و تعالى معنوى انسان براى بهره انـد و در دعـوت بـه توحيـد و  ها آف

نى مى تهذيب نفس انسانى نقش   .)۶۰۵ ، ص۲ ، ج۱۳۹۰، جوادى آملى( كنند آف
 ، و غيـر از خـداانـد هىهاى اال  اين اشيا نشانهٔهاست كه همرو ِدعوت به توحيد از آن 

ـده   نعمتٔههم ست وها ني ّاحدى خالق و مدبر آن هاى زميـن و آسـمان بـراى انـسان آف
 كمـال .سـت اها نيست، بلكه تنها بـراى عبـادت خـدا يك از آن شده و انسان براى هيچ

زمين و آسمان به اين است كه در خدمت انـسان قـرار گيـرد و كمـال انـسان در پرسـتش 
 همـه ًعبادت و قهـراها و زمين براى انسان است و انسان براى   پس آسمان.ستوند اخدا

هـا و   كه خلقت آسـمانآنرو خداى سبحان در عين   از اين.ست اعالم براى عبادت خدا
كند، هدف از آن را نيز كه توحيـد و تهـذيب نفـس  ورى انسان طرح مى زمين را براى بهره

  .)۶۰۹، ص۲، ج تسنيم. ۳۷ /و حج، ۱۴ تا ۱۲ /زخرف، ۱۲ /طالق: ک. ر(شود  يادآور مى، انسان است
، و شود  روشن مىهيرخىضى در سخن  به» برخوردارى از خير و صالح«ابهام در مفهوم 

 ولـى معلـوم . به دو معناى مختلف قابل حمل اسـت،كه او اشاره كرده اين مفهوم، چنان
م،  شود كه اگر خير و صالح را به معنـايى كمـال  معتقد مىهيرنيست چرا  گرايانـه بگيـ

در تفـسيرى كـه اسـالم از !  مـا نيـستٔهسازى آن بر عهـد اليتى در قبال شكوفؤوهيچ مس
گرايانه را  دهد، همه موجودات و اشياى مادى هدفى كمال غايت و هدف خلقت ارائه مى

 ،تسنيم( كنند، و به اصطالح هر موجودى در اين عالم كمال مختص خود را دارد دنبال مى
سن اختيار خـود بـه نيـل سـاير ُ حتواند با  و در اين ميان تنها موجودى كه مى)۲۷، ص ۱ج 

 تبـاهى و ٔهاختيار خـود وسـيل  يا با سوء، كمک كند خودٔهموجودات مادى به كمال شايست
، جـوادى آملـى( ول اسـتؤ، انسان است  و او در قبال اين اختيار مسشودها  اضمحالل آن

  .)۲۳ ـ ۱۹.  ص،۱۳۹۰
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 مذكور توضـيح روشـنى نيز در بيانات پژوهشگران» شناختى حيات مركز غايت«مفهوم 
انـد و  ست كه حيات را در حيات ايـن جهـانى محـدود دانـسته انيافته است؛ اگرچه پيدا

ده از خالق  انـد، يـا بـه تعبيـرى طبيعـت را بـه جـاى خـدا  مطالعه كردهآن طبيعت را ب
 غـايتى ،اند براى موجوداتى كه فاقد آگـاهى حـسى هـستند اند و در نتيجه نتوانسته نشانده
 از خلقـت الهـى ،آموزد كه به جاى سخن از طبيعـت در حالى كه اسالم به ما مى. بيابند

كند و چه اقتـضايى دارد، از  بحث كنيم، و به جاى اينكه بگىصيم طبيعت چگونه رفتار مى
 ،انجامـد شـود و بـه كجـا مـى هى از كجـا شـروع مـىاينكه سير موجودات در خلقت اال

 باشد، توجـه بـه خـالق مـدبر نيـز ضـرورت هنگامى كه سخن از خلقت. گو كنيمو گفت
  و موجودات، اعم از گياهـان، حيوانـات، جمـاداتٔهيابد و در اين صورت هستى هم مى
 تفسير، و بـه ،هى خود رسالت االمأمور به مانند باد و باران و آب ، طبيعىهاى  پديدهٔههم

 طبيعت سـخن بـه شود؛ ولى اگر از وليت انسان نيز در مقابل آنها مطرح مىؤدنبال آن مس
  .)۱۲۳–۱۲۲، ص۱۳۹۰، جوادى آملى(يابد  استقرار نمىوليتى براى انسان ؤميان آيد، هيچ مس

 واناتيحقوق ح. ۶

بحث حقوق اخالقى حيوانات از مباحثى اسـت كـه در غـرب بـه صـورت جـدى در 
:  خـالىهـاى قفـس «ٔه در مقالـ١يصگـان تـام. فضاى اخالق محيط يسست مطـرح اسـت

ح جانوران ز در مخالفت با تحقيـق بـر روى حيوانـات ـ چـه » نده و حقوق حيواناتتش
. كنـد  توليـدى ـ اسـتدالل مـىهـاى براى آموزش و مطالعات پزشكى و چه براى آزمايش

جهـت نباشـد ـ غيرضـرورى  شود ـ اگر بـى هايى كه از حيوانات مى بردارى بسيارى از بهره
رى از حيوانـات بـه نظـر حيـاتى بـردا  مدعى است حتى در مواردى كه بهـرهيصگان. است

كشى از حيوانـات   يك اصل مهم اخالقى يا حقوق اخالقى ما را از بهرهًرسد، معموال مى
دهنـد  كنـد كـه نـشان مـى اى ارائـه مـى گاه ادله آن. دارد براى رسيدن به منافع خود بازمى
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ـاتى را كـه انـسان. حيوانات داراى حقوق هستند را هـا  وى پس از بحث و بررسـى، نظ
انسجام منطقى مـستلزم آن . كند شناسد، رد مى داراى امتياز اخالقى بر ساير حيوانات مى

اى  هـا ـ از حقـوق اساسـى رضـژه است كه ساير حيوانـات هـم ـ درسـت هماننـد انـسان
  .برخوردار باشند

حيوانـات بـراى برخـى اهـداف   معتقد است استفاده از١فرى. جى. اراز سوى ديگر، 
ديـدگاهى را » ها در پزشـكى حيوانات و استفاده از آن «ٔهاو در مقال. تتحقيقاتى مجاز اس

ـه بـر روى حيوانـات را : پذيرد كه ميان دو ديدگاه قرار دارد مى ديدگاهى كه هرگونـه تج
كــه هرگونــه اســتفاده از حيوانــات را مجــاز » ٢آميـز اباحــه«دانــد و ديــدگاهى  ممنـوع مــى

كنـد   استدالل مى، در مقابل ديدگاه اولفرى. نهجهت و ظالما  بىٔه، جز استفادشمارد مى
ـى خواهـد ٔهها از اسـتفاد  موجب مصونيت آن،كه صاحب حقوق دانستن حيوانات  تج

شد و هنگامى كه اين مصونيت را با مـدعياتى افراطـى همـراه كـنيم، ديگـر هيـچ گونـه 
 منفعـت ها هرگونـه اسـتناد بـه حقوق آن. دفاعى از تحقيقات حيوانى ممكن نخواهد بود

در مقابل ديدگاه . سازد  از همان آغاز منقطع مى، انسانى را هراندازه كه عظيم باشدٔهبالقو
توانيم تحميل رنج بر حيوانات  كند كه ما به زحمت مى نيز چنين استدالل مى» آميز اباحه«

يم، دانيم ـ توجيه كـن ها را موجوداتى اخالقى مى  آن،رضژه به اين دليل كه به درستى را ـ به
اگـر .  موجودات زنده از ارزش اخالقى يكسانى برخـوردار باشـندٔهاما چنين نيست كه هم

هـا ضـرورى باشـد، بايـد زنـدگى   رفاه انـسانٔهآزمايش بر روى موجودات زنده براى توسع
نه كنيم تر را به سود زندگى باارزش ارزش كم كه در ميان موجوداتى از يـك  همچنان. تر ه
تـوانيم بگـىصيم زنـدگى  تر و بدتر ممكن است وجود داشته باشد، مـى بههاى  زندگى،نوع

يـك انــسان بــالغ بــسيار ارزشــمندتر از زنــدگى يــك حيــوان اســت، چراكــه يــك انــسان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. R. G. Frey. 

2. anything goe view. 



 ۱۳۹۱ پياپي دوازدهم،تابستان ، چهارم شماره سال چهارم،فصلنامه اسراء،

٩٦ 

ترى بـراى خودشـكوفايى و تحقـق نفـس دارد و بنـابراين بايـد زنـدگى  استعدادهاى بيش
  ١.ترى داشته باشد غنى

 اسـالمى ٔهاسـت كـه در تـايصخ انديـشبحث حقوق اخالقـى حيوانـات، از مبـاحثى 
» ةحقـوق الدابـ«، » حقوق الحيوان« بحث تحت عنارضنى مانند اين. اى غنى دارد پيشينه

بـرای نمونـه ( خـورد به چـشم مـىدر منابع و آثار اسالمى » حقوق البهائم على االنسان«يا 
مـستدرک  و نيـز  ؛»ةحقـوق الدابـة المنديشـة و الواجبـ«، ۹، بـاب ۳۵۰ ، ص۸ ، جوسائل الـشيعة: ك.ر

عالوه بر ابوابى كه در مجامع روايى در ايـن بحـث وجـود دارد، در . )۲۵۸، ص۸، جالوسائل
برای نمونـه ( شده استشايان ميراث مكتوب عالمان مسلمان نيز گاه به اين موضوع توجه 

ز بن عبدالسالم، : ک. ر   .)۲۳۸االول، ص، الجزء القواعد الكبری الموسوم بقواعد االحكامعز بن عبدالع
بينـى در نيـاز   حقوق اخالقى حيوانات، در عيـن تأكيـد بـر واقـعٔهديدگاه اسالم درشار

هـى كند؛ يسرا رهبران اال برى از منافع حيوان، احترام حيوان را نيز گوشزد مى انسان به بهره
نمودند و چـنين كـارى را بـه ديگـران هـم توصـيه  آزارى احسان مى  بىٔهبه هر موجود زند

را   ديصا مقدارى از غذاى خود ٔههنگام عبور از كرانＡ حيدند؛ چنانكه حضرت مسكر مى
بـراى : چرا چـنين كـردى؟ فرمـود! يا روح اهللا: برخى از حوايصان گفتند. به ديصا انداخت

، حـر عـاملى( حيوانات ديصا، تا از آن تغذيه كنند و ثواب اين كار نزد خداوند بـزرگ اسـت
  .)۴۰۸، ص ۹ ، ج۱۴۱۴

خنک كردن جگر گرم و تشنه، واجب اسـت و هـر : ه استفرمود Ａ  محمد باقرامام
اى  ند، خداوند او را در روزى كه هيـچ سـايهك حيوان يا غير آن را سيراب ٔهكس جگر تشن

  .)۱۷۰ ، ص۹۳ ، ج۱۴۰۳، عالمه مجلسى( دهد  خدا نيست، پناه مىٔهغير از ساي
دينى، پيوند اخالق و بندگى خداوند  عملى و گفتارى رهبران هاى از اين گونه رهنمود
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 ٔهشـود؛ يسـرا صـبغ با حفظ فضاى سبز، رعايت حقوق حيوانـات و ماننـد آن معلـوم مـى
 پـس از ٔههى و عنايت به قيامت و اهتمام به ذخيرملكوتى اين كارها كه توجه به ثواب اال

 .)۲۷۵ ، ص۱۳۹۰، جوادى آملى( در نظر گرفته شده است، مرگ است

 ست يط زيحران مح بيها شهير. ۷

ن بحث يكى از مهم يابى بحران محيـط  محيطى يصشه  جارى در اخالق يسستهاى ت
،  براى اثبات وجود بحران در محيط يسـست، نخستپژوهشگران اين حوزه. يسست است

 بشر تـاكنون حـدود .كنند  يسستگاه بشر ارائه مىٔهكنند گزارشى از اوضاع نابسامان و نگران
 در مقايسه با عمر كيهان ،اين مدتكرده است و بر روى زمين زندگى صد هزار سال   يك

حـدود . مدت ناچيزى اسـت)  ميليارد سال۶/۴( زمين ٔهو عمر سيار) پانزده ميليارد سال(
 و از زمـان اختـراع چـرخ تنهـا چهـار گذرد ّ مدنيت مىٔهاز ورود انسان به دورده هزار سال 
 بـه ،سـاله فـشرده كـنيم ِ را در يـك فيلـم يـكاگر تـايصخ كـره زميـن. گذرد هزار سال مى

 چنـد هـاى ارگانيـسم( سال را در خود جاى دهـد، عمـر حيـات ۱۴۶كه هر ثانيه  طورى
چنـد دقيقـه و ) نوع ما( چند ماه و عمر انسان هوشمند )سلولى، دايناسورها و پستانداران

غييـرات در كمتـر از درضـست سـال گذشـته بـشر ت. عمر تمدن تنها يك دقيقه خواهد بود
 بـرق، ،طى صد سـال گذشـته. شگرفى در سراسر فضاى يسست خود صورت داده است

ون، اتومبيل، هواپيما، يخچـال، دسـتگاه  سـرد و هـاى المپ، تلفن، سينما، راديو، تلىص
بيوتيك، دستگاه پيوند قلـب، قـرص ضـدباردارى، اجـاق  خراش، آنتى كننده، آسمان گرم

 .ى و كامپيوتر ديجيتالى اختراع شده استا مايكرورضو، بمب اتمى، برق هسته

 آمـار . بار آورده است هايى نيز به يسانبا اين همه، اين آزادى، قدرت و دانش نيصديد، 
ايـن آمـار در . رسد  مىصدها هزار نفر در هر سالبه ها  تلفات ناشى از استفاده از اتومبيل

كا از تلفات در هم آلـودگى . تر بوده است يش جنگ بهاى  جبههٔهبرخى كشورها مثل آم
اليه نازكى كـه از مـا در ( اوزون ٔه، كاهش اليزمينشيميايى، سرطان، گرم شدن خطرناك 

بـراى سـاير موجـودات نيز ديگرى مهم كند و فوايد  بنفش محافظت مى  ماوراءٔهبرابر اشع
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ن ) زمينـى و ديصـايى دارد توســط .) سـى. اف. ســى(بــر اثـر توليــد گـاز كلروفلــورو كـ
 هــوا، خطــرات و تهديــدات ناشــى از كارشــست ٔه ســردكنندهــاى هــا و دســتگاه يخچــال

اكـسيد  اى، توليد گـاز سـولفور دى  هستههاى اى، انباشت ىصاله ضداخالقى قدرت هسته
اى   هـستههـاى سنگ و به وجود آمدن بـاران رضژه زغال  فسيلى و بههاى هوا توسط سوخت

دهـد، همگـى از جملـه  طر نابودى قـرار مـىها و درختان را در خ ها و ديصاچه كه رودخانه
 .ستامحيطى   بحران يسستهاى شاخصه

ات و ديدگاه ا واقعى بحران كجأهراستى يصش به  گوناگونى وجـود دارد هاى ست؟ نظ
 :كنيم  رقيب اشاره مىٔهكه در اينجا به سه نظ

 ليـن. قائل به بنيانى دينى براى بحران كنـونى محيـط يسـست اسـت:  نخست ٔهنظ
اى تحـت   مقالـه۱۹۶۷، استاد تايصخ دانـشگاه كاليفرنيـا، در سـال )۱۹۸۷ ـ ۱۹۰۷( ١وايت

 اصـلى بحـران ٔه نوشـت و در آن يصـش٢»شناختى مـا يابى تايصخى بحران بوم يصشه«عنوان 
شناختى و محيط يسستى حاضر را در اين فكر يهودى ـ مسيحى دانست كه بـشر بايـد  بوم

 اثبات اين مدعا ابتدا سـرنخ وخامـت اوضـاع محيـط وى براى. بر طبيعت حكومت كند
انـدكى   نـوزدهم ؤهاى دانـست كـه در ميانـه سـد  مردم ساالرانههاى يسست را در انقالب

 بـر وحـدت ًپيش از آن در دنياى غرب رخ دادند و با كاستن از موانع اجتمـاعى، معمـوال
سبب آميزش ناگهـانى ها  اين انقالب. فشردند مى پاى) مغز و دست(كاركرد فكر و عمل 

بـه طـور سـنتى، هـدفى اشـرافى و نظـرى ) علـم(آورى جديد شدند كه يكـى  علم و فن
ه سروكار داشته) آورى فن(داشت، در حالى كه ديگرى  .  به عمـل معطـوف بـود،با تج

 زميـن ازكـشى  آورى در غرب سبب شد بشر اقدام بـه اسـتفاده و بهـره همكارى علم و فن
سخن بر سر اين اسـت كـه . چ قيد و مانعى را بر سر راه خود نبيندده، در اين عرصه هيكر
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ِتواند از چنگ لوازم نظرگـاه خـود جـان   مى،ساالرانه يافته است  مردمٔهآيا جهانى كه صبغ ِ
 . خود بازنگرى كنيمٔهكه در اصول موضوع  نتوانيم، مگر اينًاحتماالخير؟ سالم به در برد يا 

ان بازنگرى در بابوايت دهد كـه  خواند، توضيح مى  آنچه اصول موضوعه مى در ج
ىًمخصوصا(مسيحيت  ن ديـن روى زميـن اسـت انسان) اش  در شكل غ ايـن . مـدارت

دين نه فقط دوگانگى را ميان انسان و طبيعـت بنيـاد نهـاد و تثبيـت كـرد، بلكـه بـر ايـن 
ى غايـات  طبيعـت را بـه مقتـضا، آدمـى است كردههمطلب نيز اصرار وريسد كه خدا اراد

سـاالرانه را فـراهم   مـردمهـاى  دينـى توجيـه انقـالبٔهاين آموز. كند خاص خود استثمار
ن يصش ساخت و در واقع بنيادى  . بحران محيط يسست شدٔهت

دانـد و معتقـد اسـت يـا بايـد ديـن  حل مشكل را نيز دينـى مـى   راهوايتچيست؟ چاره 
د كه حـذف جـدايى  تازهمسيحى و سنت يهودى ـ مسيحى را اصالح كرد يا دين  اى را برگ

 خـود ٔهاو در پايـان مقالـ.  بشر بر محيط يسست را تعليم دهدٔهاز طبيعت و انكار سلطرا انسان 
در ديـن را آميـز او   و نگرش رضژه و به تعبيـرى بـدعت١ّآسيزى قديس فرانسيسپيروى از مكتب 

 :نىصسد و مىكند  محيطى معاصر پيشنهاد مى  يسستهاى مسيحيت براى حل بحران

ن انقالب معنوى تايصخ غرب را قديس فرانسيس پيش نهاد بزرگ«  چيـزى كـه بـه ؛ِت
وى . گمان خودش نگرش مسيحى بديلى به طبيعت و رشـط و نـسبت انـسان بـا آن بـود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١. St. Francis Assisi )۱۱۸۲بانى فرقه فرانسيسكن، كشيشى عارف است كه چون  خدا را )  م۱۲۲۶ـ
دات طبيعى، حتـى آب و ديد، به ستايش طبيعت و احترام به همه موجو ات حاضر مىق مخلو ٔهدر هم

نش موجودات طبيعى  در حاالت او نوشته. پرداخت آتش مى اند كه خدا را به سبب مراحمش در آف
حتى هنگامى كـه  .  كرد كرد و خورشيد، ماه، آب، باد و آتش را برادر و خواهر خطاب مى ستايش مى

ـان بـاش و در اين ساعت!... اى براد من، آتش«: دستش سوخت، نيايش او اين بود  بـر مـن مه
د تضرع مى! گير ادب پيش كنم تا گرماى تو را بر من تعديل فرمايد، به  به درگاه خدايى كه تو را آف

، عارفـان مـسيحىاسـتيون فانينـگ، : ك.ر» .قدر بسوزانى كه مرا تاب آن باشد طورى كه تو فقط آن
دالدين زادمهر،  .۱۷۹ـ۱۷۵ ص ترجمه ف
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 حاكميـت ٔه مخلوقات، از جملـه انـسان را جانـشين انديـشٔهِ برابرى همٔهكوشيد تا انديش
كنم كه فرانـسيس را قـديس محـافظ  من پيشنهاد مى... م كندَحد و مرز انسان بر عال بى

 ».طرفدار محيط يسست تلقى كنيم

سـاالرى،  دارى، ايجـاد مـردم  فرهنگى مانند سرمايههاى اين ديدگاه يصشه:  دوم ٔهنظ
شهرنشينى و فردگرايى را در كنار سنت يهودى ـ مسيحى به مثابه بنيادها و علـل اساسـى 

 .كند ست معرفى مىفساد و تباهى محيط يس

ف. لوئيس دابليو  ٔه از ايـن نكتـوايـت«: گىصد  مىوايت لين در پاسخ به مقاله ١مانك
تـأثير . انـد اندركار تغيير محيط خود بوده ها از آغاز دست ورزد كه انسان اساسى غفلت مى

توان انكار كرد، ولى ايـن ادعـا  عميق دين و باورهاى دينى را بر محيط يسست انسان نمى
ن عامل مؤثر در رفتار آدمى با محيط يسست است، بـسى فراتـر از قـدرت  ه دين مهمك ت

 ».كند ها استناد مى  براى اثبات اين حكم بدانوايتشواهدى است كه 

فبه اعتقاد   نقشى كه دين در تنظيم روابط انسان با انسان و انـسان بـا محيـط مانك
ُ باورهـا و رفتارهـاى مجـاز و تـنظيم كند، تأسيس نظـام بـسيار وسـيعى از يسست ايفا مى

 اجتمـاعى و معنـوى بـراى پيـروان راسـتين و نظـامى از كيفرهـا و هـاى نظامى از پـاداش
زميـن بـازى را فقـط به تعبير ديگر ديـن .  مختلف استهاى ها براى افراد يا گروه عقىضت

هـا   بـازىاى از انـواع  پـاره،ِكند و نه خود بازى را و بـه اقتـضاى طبيعـت زميـن تعيين مى
 شرقى كـه مبتنـى هاى از سىصى معتقدان به اديان و مكتب. تواند در آن صورت پذيرد نمى

 خطرتر از دين يهودى ـ مسيحى ها را بى  آن، سنت دينىوايت و ند،بر جاندارانگارى طبيعت
ى مى  ٔهقاعـد  معنـوى و اجتمـاعى از نابودسـازى بـىهاى داند، به دليل خط مجازات غ

كنند و تنها تفاوتى كه ميان فرهنگ دينـى مـا ـ كـه موجـودات   اجتناب مى طبيعىىاشيا
،  دينى غيرابراهيمى وجود داردهاى دهد ـ و فرهنگ  طبيعى پيوند نمىىروحانى را به اشيا
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1. Lewis W. Moncrief. 
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شناختى كمترى بـر ضـد   اجتماعى و روانهاى آن است كه در فرهنگ دينى ما محدوديت
 .دوديتى وجود نداشته باشدكه هيچ مح چنين عملى وجود دارد، نه اين

ف در ادام كند كـه مبتنـى  ها را ارائه مى  ديگرى از فرضيهٔه مجموع، خودٔه مقالٔهمانك
 اصلى بحـران محيـط يسـستى هاى  يصشهها را  بايد آناند و به نظر او بر متغيرهاى فرهنگى

 هـاى يشگـرا. ترى در قياس با دين دارنـد ست و در اين بحران نقش مستقيمدانكنونى ما 
و نيل به مناصبى كه شـأن و » زندگى بهتر«ها به  ها، اشتياق همگانى آن  انسانٔهخودمداران

هـا   جوامع مشترك است و هيچ فرهنگى نتوانـسته از آنٔهمنزلت واالترى دارد، در ميان هم
سـاالرى را در پـى  دارى و مردم ها سرانجام سرمايه ها و اشتياق اين گرايش. جلوگيرى كند

منـابع بـر جمعيت، مالكيت فردى ها شهرنشينى، افزايش ثروت، افزايش   و اين استداشته
ى مـستقيم فـساد ها  يصشه،ر طبيعى را به ارمغان آوردند كه اين اموريو استهالك رو به تزايد ذخا

 در ايـن ميـان فقـط تـأثيرى مـسيحى  ــ  و تباهى محيـط يسـست هـستند و تعـاليم يهـودى
 . استتار ما نسبت به محيط يسست داشتهغيرمستقيم بر طرز تلقى و رف

ه،: سوم ٔهنظ بحـران محيـط يسـست كنـونى را در در مـؤثر عوامـل تر  بيش  اين نظ
 شانزدهم تا هاى زده و ليبرالى كه در سده گرا، علم  ملىٔهدنياى غيردينى و غيرمسيحى شد

 .كند جو مىو نوزدهم ظهور يافته، جست

ك ديشل  نـسبت بـه  را كه طرز تلقـى مـسيحيتوايتمدعاى  با انتقاد شديد از ١پات
داند، معتقد است كه  حد و مرز بر يسست بوم مى  نخوت و حاكميت بىٔه از مقول،طبيعت

ـى در بـاب ٢»اخالق خالفت«طرز تلقى يهودى ـ مسيحى نوعى  است و ميراث دينى غ
 .كند طبيعت به فروتنى در برابر خدا و نه نخوت حكم مى

 دينى در بحران و تباهى محيط يسست قائـل هاى  نقشى براى آموزه در واقع هيچديشل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Patrick Dobel. 

2. Stewardship ethics. 
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 اين فساد و تباهى را در عوامل اقتـصادى، اجتمـاعى و سياسـى هاى نيست و تمام يصشه
 ليبرالـى و هـاى  بـه تأسـيس حكومـتًگيرد كه نهايتـا مى مؤثر در علم و اقتصاد جديد پى

 تعـاليم ارزشـمند دينـى، تيبـها در غ اين حكومت اضمحالل جهان مسيحى انجاميد و
 .آوردندزمين، فراهم ر ياز منابع و ذخارا ررضه  طلبانه و بى بردارى فزون براى بهرهكافى  ٔهانگيز

قداسـت « منتقدان دينى طرفدار محيط يسست را در دعـوت بـه كـشف مجـدد ديشل
اورانه« يا ١»همه خداانگارى«با رجوع به مفاهيم شرقى » طبيعت ر خطـا  بـ٢»احترام تقدي

 هـاى  طـر تلقـى،راهه كند كه به جاى در پيش گرفتن اين بى داند و از آنان دعوت مى مى
به . دقت تحليل كنند  با،آناز  درست هاى از زمين و استفادهرا فكرى و عملى مسيحيت 

 ٔه همـًراهه بودن رجوع به مفاهيم غيرمسيحى به ايـن دليـل اسـت كـه اوال اعتقاد وى بى
از دين، مناطق وسيعى از جهـان را يـا بـه سـبب فـشارهاى اقتـصادى و ها، فارغ  فرهنگ

 ً ثانيـا؛انـد استفاده و يا نـابودى قـرارداده  در معرض سوء،جمعيتى يا از سر جهل و غفلت
 مشكالت مهمى را بر سـر راه ،پرستى جديد و همه خداانگارى  اخالقى طبيعتمدهاىايپ

تـوان از  اى كه ديگـر نمـى  به گونه؛آورد د مىها به وجو تقدم براى انسان اثبات هرگونه حق
 وليت وى نسبت به مراقبـت از سـاير انـواع و عـدالت اجتمـاعىؤارزش نوع انسانى و مس

شـناختى كـه بـر چـنين تـصوراتى مبتنـى  نواخت بـوم به عالوه، وظايف يك. سخن گفت
 .واهد شدستيزانه تلقى خ گرايانه و نيز انسان ستيزانه، واپس  مسيحيتدر نهايتباشد، 

 امتيازات نگـاه دينـى ، مقاله خىصش با استناد به آياتى از كتاب مقدسٔهديشل در ادام
 دهـد و  مادى و طبيعى در بهسازى اوضاع محيط يسست نشان مـىهاى را بر ساير نگرش

 تأكيـد بـر ايـن نكتـه ، زمينٔهشناسى مسيحى به كر خدمت منحصر به فرد بوم« :گىصد مى
م و در عيـن حـال از  هنگى معقول با جهان خود پاىابر همتوانيم  است كه ما مى بفـش
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1. Pantheism. 

2. quietist.  
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 افـراد نـوع يگانـه خودمـان كـه دچـار ٔه بـراى همـ،تعهدمان نسبت به عدالت اجتمـاعى
توانيم محيط يسست  ما مى. اعتنايى خودآگاهانه شده است، دست نشىصيم بيگانگى و بى

آورانـه را از  يزات اخالقى و فن تمأهكه هم خود را دوست بدايصم و حرمت نهيم، بدون اين
ت از زميـن وقفـه   محتاطانـه امـا بـى،ميان بردايصم و انكار كنيم كه بايد به نفع كل بـش

 دينى مسيحى است كه خدا هاى  عمل به تعاليم و آموزهٔهاستفاده كنيم و اين همه در ساي
ت نقش امانت را مالك زمين و موجودات طبيعى مى گـرى   خليفهدارى و داند و براى بش

ورى  دارى و خالفت اين است كه انسان بـا بهـره مقتضاى نقش امانت. هى قائل استاال
گونه كه مالـك اصـلى  روشمند در جهت آبادانى و شكوفايى طبيعت و محيط يسست آن

  .)۱۲۹ـ۴۹ ص، ، فصل اول۱۳۸۲پىصمان، . لىصى پ( خواسته است، تالش كند) خدا(آن 
بـه شـكل ،  از آن دفـاع شـدهديشلت نىصسندگانى مانند منظر دينى كه در اظهارااين 
هـا خالفـت  مطـابق ايـن آمـوزه.  اسالمى اسـتهاى ترى مورد تأكيد و تأييد آموزه متعالى

ر روى زميـن، نقطـه اوج ترقـى و تعـالى شخـصيت اخالقـى و بـهى و جانشينى خدا اال
ن عنصر خالفت اال آيد و مهم رفتارى انسان به حساب مى  فراگيرى معـارف هى بعد ازت

مقـصود از زميـن، . دينى، آباد ساختن زمين و نجات آن از هر گونه تباهى و تيرگى است
 يســست بـشر اســت كـه از عمــق ديصـا تــا اوج سـپهر و قلــه و فـراز آســمان را در ٔهگـستر
آن . فرهنگ يسست محيطى با مقام شكوهمند جانـشينى خـدا آميختـه اسـت. گيرد برمى

كنـد  آاليد و به جاى مرمت زمين، آن را رضران مـى وا، آن را مىكس كه به جاى پااليش ه
سـازى ديصـا و صـحرا، از  كند و به جـاى سـالم و به جاى غرس نهال، درخت را قطع مى

ها ابايى ندارد، به واقع عنوان باشـكوه خالفـت را هماننـد محيـط يسـست  آلوده كردن آن
  .شمرد ا جانشين خدا مىشتن رىصبرد و به دروغ خ كند و به غارت مى آلوده مى

 عمارت و آبادانى زمين است، و منظور از عمارت ، خدأهمأمويصت انسان به عنوان خليف
محيطى براى حيات انسانى است؛ حياتى كه مرزهـاى حيـات  زمين تأمين اصول يسست
رسد كه جامع تمام مراحل نباتى و حيوانى  نوردد و به رشدى مى گياهى و حيوانى را درمى
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رهد و هم زندگى آدمى از ضرر   هم محيط يسست از خطر تباهى مى، آنٔه در ساياست، و
شـود و  مند مى ماند، و در نتيجه هم جسم از مزاياى طبيعت سالم بهره اخالقى مصون مى

 .)۴۱ ـ ۴۰. ، ص۱۳۹۰، جوادى آملى( گردد هم روح از نعمت هدايت رحمانى متنعم مى

 ١سمينياكوفم. ۸

 بـه كـار ۱۹۷۴  در٢ديشـون فرانسوااصطالحى است كه اولين بار توسط » اكوفمينيسم«
اين اصطالح به واكنشى فمينيستى به بحران محيط يسست اشاره دارد كه با پيونـد . رفت

 فساد و تبـاهى محيـط يسـست را در اخـالق ٔه يصش٤گروى  و طبيعت٣،گروى دادن جنسيت
م معتقد است ستم بر طبيعت و بر اكوفمينيس. كند جو مىو جست» منطق سلطه«مبتنى بر 

ناپذيرى به هم گره خورده است و منطق سلطه هم در برخورد آدميان بـا  زن به نحو تفكيك
محيط يسست و هم در برخورد مردان با زنان به يك شيوه و با يـك تفكـر كـار خـود را بـه 

ت.پيش برده است مبتنـى  ديگر هاى بخشى به يك ارزش در مقابل ارزش  اين منطق بر م
 هـاى  انـسانى ارزشـى بيـش از بقيـه رضژگـىهـاى  آدميان به رضژگى،است و بر اساس آن

 .كنـد  را بر طبيعت توجيه مـىنِ ستم آنا،كنند كه اين تفاوت دهند و تصور مى طبيعت مى
سوزى و  پرورش كودك و دل» ِمؤنث «هاى  بر ارزش،منطقى بودن» مذك«طور ارزش  همين

كنند كـه چـون از ارزش بـاالترى برخوردارنـد،   و مردان تصور مىيابد  رجحان مى،مراقبت
 . كنندحق دارند كه بر زنان ستم

 منطـق فمينيـسم سـنتى ،مدعاى اكوفمينيسم اين است كه براى مقابله با اين دو ستم
 . شـود را نيز شامل)اكوفمينيسم(شناختى  گسترش يابد تا فمينيسم بوم اى  بايستى به گونه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Ecofeminism. 

2. Francoise d'Eaubonne. 

٣ .Sexism :اعتقاد دارد) زن(بر جنس مؤنث ) مرد(گروانه كه به برترى جنس مذكر  نگرشى جنسيت. 
٤ .Naturism :اعتقاد به برترى انسان بر ساير موجودات طبيعى. 
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ارچوب هـ متفاوت فراهم خواهـد آورد كـه تنهـا در آن چىارچىضهاختى چشن فمينيسم بوم
 فمينيستى ٔهتوان از تداوم سلطه و ستم بر زن و طبيعت جلوگيرى كرد، چرا كه هر نظ مى

محيطى كه پيوند متقابل سلطه بر زن و طبيعت را به طور جدى لحاظ  و هر اخالق يسست
 .نكند، ناكارآمد است

محيطـى واقـع شـده  ورد نقد جدى انديشمندان اخالق يسستمدعيات اكوفمينيسم م
 مردانـه و ٔهِ در مخالفت با اكوفمينيسم، ستم دانـستن سـلط١لىصن گارسيا مارگايصتا. است

 هاى تواند تبيين  مردانه مىٔهبيند؛ چرا كه سلط  انسان بر زمين را داراى اشكال مىٔهنيز سلط
شـناختى و  تحقيقات يسـست. ه داشته باشدعلمى و بيولويضكى و يا دليل موجه سودگروان

ترى به گردانندگى امور دارند   اشتياق بيشًشناختى نشان داده است كه مردان معموال روان
تـر بـا  جوترنـد و بـراى بـه دسـت آوردن قـدرت و مقـام، بيـش و پسران از دختران رقابـت
ست كه اگـر مـردان استدالل نظرگاه سودگروانه نيز آن ا. جنگند خودشان، و نه با زنان مى

 يسـرا ؛بـود تـر خواهنـد بخـت  خوش، هم زنان و هم مردان، در بلندمدت،امور را بگردانند
: گىصـد  مـىلـىصن. گرداننـد گراتر و آمرترند و كارها را بهتـر مـى نگرتر، تحليل مردان عينى

ها و تحقيقات خدشه كند، ولـى بـه هـر حـال ثابـت  ممكن است كسى در اين استدالل
 .نگرش سنتى به اخالق بر مبناى بيداد و ستم استوار نبوده استشود كه  مى

 انسان بر طبيعت و زمين نيز مستلزم ستم بر محيط يسست ٔه سلطگارسيا لىصناز نگاه 
. خواهنـد  مـىبختـى خـود  يسرا افراد حق استفاده از طبيعت را براى بقـا و خـوش؛نيست

حق ناشى «فرانسيس بيكن به قول مبناى چنين حقى برترى انسان نيست، بلكه مبناى آن 
 تمايلى ذاتـى و فراتـر ،بردارى از طبيعت  تمايل آدمى به بهره،به عالوه. است» از ضرورت
 ٔهاين تمايـل كـه بقيـ. تواند موضوع نقد منطقى قرار گيرد رو نمى ست و از اين ااز كنترل او

 ناپـذير ى اجتنـابا جهان هستى را ابزارى براى بقاى خود بينگايصم، در هـر موجـود زنـده
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Margarita Garcia Levin. 
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باورى ارتبـاط  باورى و طبيعت است و باالخره مدعاى نهايى اكوفمينيسم كه ميان جنسيت
در تلقى سنتى هيچ شباهتى ميان مفهوم زن و ؛ يسرا دليل است  بى،كند مفهومى برقرار مى

ن شباهتى با كوه زنان كوچكو مفهوم محيط يسست وجود ندارد،  ها و درختان ندارند،  ت
ايـن كارهـا از . دل خود آرزوها بپرورانند توانند بينديشند، احساس كنند و در زنان مىه بلك
توان متوسط مردان را با متوسط زنان همانند كـرد تـا  بيشتر مى. آيد ها و درختان برنمى كوه

 بـر فـرض كـه طبـق مـدعاى اكوفمينيـسم  از سوى ديگر،ها متوسط زنان را با متوسط كوه
گيـرى بـه لحـاظ  ها وجود داشـته باشـد، ايـن نتيجـه ِقى سنتى انسانچنين شباهتى در تل

ها در تلقى سنتى مردانه ميان زن و اشياى طبيعـى و  منطقى نادرست است كه چون انسان
هـا يكـسان رفتـار كـرده و  اند و به همين دليل بـا آن گرفته مادى پيوند مفهومى در نظر مى

 همـان دليـل كـه سـلطه بـر زنـان نادرسـت اند، پس به داشته يكسان سلطه و ستم روا مى
گيرى مانند آن اسـت  اين نتيجه. ست ا سلطه بر طبيعت و محيط يسست هم خطا،است

را ماننـد هـم بپنـدارد و آن دو را » ج«و » ب«شـخص » الـف«كه بگـىصيم اگـر شـخص 
مـستلزم » الـف«با » ب«سان رفتار كند، ضديت  يكسان ببيند و بدين ترتيب با آن دو يك

» الـف« در حالى كه پرواضح است فقط به ايـن دليـل كـه !است» الف«با » ج«ضديت 
دهـد،  را در ذهن خود به هم پيوند مـى» ج«و » ب«است و » ج«همانند » ب«انديشد  مى

. لىصى پ (وجود داشته باشد» ج«و » ب«الزامى ندارد كه در واقع نيز ارتباط مفهومى ميان 
  .)۱۴۲ـ۷۷ ، ص۲ ، ج۱۳۸۲پىصمان،

 مختار ىكه موجود تب فكرى اسالم، انسان ـ خواه زن، خواه مرد ـ به حكم ايندر مك
توانـد  تواند نقش آبادگرانه در طبيعت و محيط يسست داشته باشد و هم مى  هم مى،است

ر طبيعـت بـ خودكامانه و هواپرستانه ٔه در جهت سلط،از اين اختيار خود سوءاستفاده كرده
اوانى براى تكامل در اختيار خـود دارد، و هرگـز ايـن معنـا كـه البته او ابزار فر. گام بردارد

انسان خودش را ابزارى براى كاالهاى دنيا و متاع زودگذر آن قلمداد كند، از نظـر اسـالم 
 هرگـز او را بـه صـورت ،ها تعيين شـده شود؛  چه اينكه وظايفى كه براى انسان تأييد نمى

  در اين جهت هيچ امتيازى بين زن و مرد نيـستآورد و ماشين كار و ابزار رفع نياز در نمى



    آملى جوادى اهللا آيت آراى بر تأكيد با محيطى تسياسالم و اخالق ز 
١٠٧  

  .)۳۳۸ ص ،۱۳۸۸، جوادى آملى(
 داراى حقوق ثابت اسـت و جنـسيت، در حقـوق ،انسان از آن جهت كه انسان است

 آياتى كه به نوعى بر برترى مرد بر زن داللت دارند، قابل ٔههم. انسانى هيچ دخالتى ندارد
ّ؛ امـا  اسـت امور، مرد بر زن تـرجيح داده شـدهاى هدر پارشايد در تعاليم اسالم . تفسيرند

ـوط بـه جايگـاه  اين امور چندان ارتبـاطى بـه برتـرى حـق مـرد بـر زن نـدارد و آنچـه م
 در مـسائل ارزشـى ماننـد ايمـان، ً مثال. زن و مرد در آن مشتركند،شخصيتى انسان است

 ادب و معرفـت، ٔهدرشـار. عمل صالح، دانش و تقوا هيچ امتيازى ميان زن و مـرد نيـست
يت، اسالم هرگز جنسيت را دخالـت نمـى دهـد و هـر دو را  علم و حكمت و تعليم و ت

ه اكوفمنيـسم مطـرح مـى نگرانى. داند داراى حقى مساوى مى  ،كننـد هايى كه پيروان نظ
 يسـرا در اريسـا تـا قـرن نـوزدهم ؛ممكن است در سنت فكرى غرب بجـا و موجـه باشـد

در .  علم و دانش محروم و از خواندن كتـاب مقـدس ممنـوع بـود زن از فراگيرى،ميالدى
 .داننـد ّاند، اما او را در بسيارى از امور مستقل نمى تمدن جديد نيز زن را انسان فرض كرده

كـه شخـصيت  ها در درون دستگاه فكرى اسالم وجهـى نـدارد؛ چـه  ايـن اما اين نگرانى
يمان و حيـات معنـوى او پيونـد خـورده وجودى انسان و ترفيع درجات انسانى به علم و ا

 . جنسيت در آن هيچ مدخليتى نداردواست 

مدددر آيات متع ح شـده كـه ايمـان و كمـال و هـدايت در دنيـا و ، قرآن كـ  تـص
: رستگارى و نجات و سعادت در آخرت هيچ ارتباطى با جنسيت ندارد؛ از جمله اين آيـه

َمن يعمل من الصـٰلحـٰت من ذك و﴿ َ ِ ِ ِِ ّ َ ََ ٰر او انثى وَ ُ َ َهو مؤمن فاولـٰئك يدخلون الجنَّة و ال  ٍ َ َُ َ ٌ َُ َ ِ ِ ُ ُ
َيظلمون نقيرا َ َ امور، اسالم مسائلى را در خصوص مـرد يـا زن اى  پارهاگر در  )۱۲۴/نساء( ﴾ُ

 ظاهر حاكى از امتياز مرد بر زن است، به تفاوت ظرفيت يـا جايگـاهى  كه به استفرموده
وط است كه زن يا مرد در آن اند؛ نه اينكـه بـه حقـوق انـسانى آنهـا ارتبـاط   قرار گرفتهم

كى هر دو، موجود مجرد و نفح هى اسـت و مـصون از  االٔهداشته باشد؛ يعنى روح متافي
گردد كـه از  ذكورت و انوثت است و عناصر محورى كمال انسان به همان روح مجرد برمى
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كى زن و مرد  ّجنسيت مادى ويسع كارهاى خـانواده و جامعـه تبراى ّمنزه است و بدن في
دار شدن هر يـك بـه كـار مناسـب  تنىصع وظيفه و عهدهبراى اين اختالف . مختلف است

 پس تفـاوت مـذموم وجـود .خود است كه هم الزم و هم سبب كمال زندگى خواهد شد
. )۳۰۸ــ۳۰۶. ، ص۱۳۸۸، جـوادى آملـى(  تفاوت محمود و ممدوح اسـت،ندارد و آنچه هست

 نفسانى، خواه سلطه بر محيط يسست، خواه سلطه هاى گرى ه انواع سلطهپس به هيچ وج
شود؛ همچنان كه بايـد دانـست كـه رفـع و   در اسالم عادالنه خوانده نمى،بر زن و غير آن

ت طبيعـت و محيـط يسـست بـه زنـان پديـد ً سلطه لزوماكردن  كن يصشه  با سپردن مدي
ورت تعـدى از انجـام مأمويصـت و تعهـد  انسان، چه زن باشد و چه مـرد، در صـ.آيد نمى
  .گرى خواهد كرد هى و اخالقى خود، اقدام به سلطهاال

  يريگ جهي و نتيبند جمع
صحيح آن است كه مقصود را محيـط يسـست انـسانى بـدانيم و بـراى انـسان در . ۱

محيط يسست اصالت قائل شىصم و محيط يسست ساير موجودات طبيعـى را در مقايـسه 
  .سان، اعتبارى و تبعى بدانيمبا محيط يسست ان

نش مادى و اين. ۲  و ايـن قلمـرو بـه استجهانى  قلمرو محيط يسست، كل عالم آف
شود، بلكـه محيـط جـانورى، و محيـط شـهرى را نيـز شـامل  محيط طبيعى محدود نمى

كند، بلكه اين  بر انسان مطالعه نمىرا همچنان كه فقط تأثيرات يسست محيطى . شود مى
  .كند بر جانوران، حيوانات و گياهان نيز بررسى مىتأثيرات را 

آيـا : گيـرد اين سه پرسش شكل مىدر باب ً محيطى معموال  مسائل يسستٔهمطالع. ۳
آيـد؟ آيـا  هـا برمـى  اصالح آنبراىست؟ آيا از ما كارى امحيطى يسانبار  تغييرات يسست

 يسـان يـک تغييـر  سـود ؤهمطالعـ در انجام آن كار از نظر اخالقى بر مـا واجـب اسـت؟
 هـاى محيطى، از نظر اسالم بايستى در كنار بررسى نظـام عرضـى و مـادى پديـده يسست

  .ها نيز توجه جدى شود هستى به نظام فاعلى و غايى آن
 موجوداتى را كه داراى منزلـت ٔه گستر،محيطى سعى نموده طيف توجهات يسست. ۴
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 شمول اين منزلت را نـه تنهـا ٔهمناسالم دا. و جايگاه اخالقى مستقل هستند، توسعه دهد
كه چه مفهـومى  برد، و در بحث از اين تا حيوانات و گياهان، بلكه تا جمادات به پيش مى

برخـوردارى از «دهـد، مفهـوم   ورود به جايگاه مستقل اخالقى را به موجودات مىٔهگذرنام
 خلقـت دارد، بـه را با تفسير رضژه و ممتازى كه از نظام احسن» گرايانه خير و صالح كمال

  .داند شناسد و چنين خيرى را در تمام يصز و درشت موجودات و اشيا جارى مى رسميت مى
اتى پديـد آمـده كـه هـر گونـه اسـتفاده از ،در بحث حقوق اخالقى حيوانات. ۵  نظ

بينـى در نيـاز   اسالم در عين تأكيد بر واقع.كند حيوان را مخالف اخالق صحيح تلقى مى
  .كند را توصيه مىبرى از منافع حيوان، احترام به حيوان  انسان به بهره

 دينـى و هـاى محيطـى معاصـر، انـواع پاسـخ  بحـران يسـستهـاى در بحث يصشه. ۶
 اسالم لزوم دقت در تأكيدات اديان آسمانى بر نفى هر گونه مظاهر .غيردينى مطرح است

بى در محيط يسست را تأييد مى اقدام و بهره   .كند مندى تخ
ها. ۷ محيطـى را  محيطى است كه يصشه مشكالت يسـست اى يسست كوفمينيسم نظ

داند و چـاره را در هـر دو  يكى مى، ه با حقوق زنان مطرح استهبا مشكالتى كه در مواج
حوزه در نفى اخالق سنتى غرب كه مبتنى بر سلطه مردان بـر محيـط يسـست و بـر زنـان 

ه با اين. كند جو مىو است، جست  متقنـى از سـوى مخالفـان آن هـاى اسـخكه پ اين نظ
هايى كه بـر زنـان در  كند كه در بستر ستم طرح مىنيز هايى را  ديصافت كرده است، دغدغه

كايى رفتـه اسـت، موضـوعٔهپيشين  ٔهيابـد و بـر پايـ  مـىيت تايصخى جوامع اريسايى و آم
 مجـال ،سـتانديشه اسالمى كه برگرفته از نگاه انسانى به حقوق هـر يـک از زن و مـرد ا

  .بروز ندارد
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، تحقيق عباس اسالم و محيط يسست ،)۱۳۹۰ تابستان: (عبداهللا] آيت اهللا[ملى، جوادى آ .۳
  .رحيميان، مركز نشر اسراء، قم، چاپ ششم

م(تسنيم  ،)۱۳۸۹ بهار: (ـــــــــــــــ .۴ ، تحقيـق علـى اسـالمى، ۲ ، ج)تفسير قرآن ك
  .مركز نشر اسراء، قم چاپ ششم

م(رآن جامعه در ق) ۱۳۸۹ زمستان: (ـــــــــــــــ .۵ ، تحقيـق )تفسير موضوعى قرآن كـ
  . چاپ سوم،مصطفى خليلى، مركز نشر اسراء، قم

ان ،)۱۳۸۸ بهار: (ـــــــــــــــ .۶ ، تحقيق محمد صفايى، مركز نـشر ۳ ، جادب فناى مق
  . چاپ پنجم،اسراء، قم

اء، ، تحقيق محمد كاظم بادپا، مركز نشر اسـرپيامبر رحمت، )۱۳۸۸ بهار: (ـــــــــــــــ .۷
  . چاپ دوم،قم

، تحقيق مصطفى خليلى، مركز نشر حق و تكليف در اسالم ،)۱۳۸۸ بهار: (ـــــــــــــــ .۸
  . چاپ سوم،اسراء، قم

، تحقيق محمود لطيفى، مركز زن در آينه جالل و جمال ،)۱۳۸۸ پاييز: (ـــــــــــــــ .۹
  . چاپ نوزدهم،نشر اسراء، قم

م(نيم تس ،)۱۳۸۸ زمستان: (ـــــــــــــــ .۱۰ ، تحقيق على اسالمى، ۱، ج)تفسير قرآن ك
  . چاپ هشتم،مركز نشر اسراء، قم

، تحقيق حسين ۸ ، جدر قرآن Ｂ سيره رسول اكرم ،)۱۳۸۵ خرداد: (ـــــــــــــــ .۱۱
  . چاپ پنجم،شفيعى، مركز نشر اسراء، قم



    آملى جوادى اهللا آيت آراى بر تأكيد با محيطى تسياسالم و اخالق ز 
١١١  

عه ،)ق ۱۴۱۴: (حر عاملى، محمد بن حسن .۱۲ ، وسائل الشيعه الى تحصيل مسائل الش
ى، بيروت   . چاپ اول،تحقيق مؤسسه آل البيت، دار احياء التراث الع

، ترجمه اسماعيل اسالم و محيط يسست ،)۱۳۷۸: (براين.  و جوان او؛خالد، فضالن .۱۳
  .حداديان مقدم، شركت به نشر، مشهد

ز بن عبدالسالم .۱۴ القواعد الكبرى، الموسوم بقواعد االحكام فى  ،)ق۱۴۲۱: (عز بن عبدالع
  .، دارالقلم، دمشقالناماصالح ا

دالدين زادمهر، نشر نيلوفر، تهرانعارفان مسيحى ،)۱۳۸۴: (فانينگ، استيون .۱۵   .، ترجمه ف
، دار احياء بحاراالنوار الجامعة لدرر اخبار األئمه االطهار ،)ق ۱۴۰۳: (مجلسى، محمدباقر .۱۶

ى،   .بيروت التراث الع
، مؤسسه آل تنبط المسائلمستدرک الوسائل و مس ،)ق۱۴۰۷: (نورى طبرسى، حسين .۱۷

 .البيت الحياء التراث، قم
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