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   زیست محیطی با اخالقهای   و دیدگاهماهیت
  کید بر دیدگاه اسالمیأت

  
  3داماد سیدمصطفی محققدکتر  و 2ولی منصور شاهدکتر ، *1انیتاحمد عابدی سروس

  دانشگاه شیراز دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی. 1
  دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز. 2

   شهید بهشتیاستاد حقوق دانشگاه. 3
  
  

        دهدهدهدهييييچکچکچکچک
بر کره خاکی را به مخـاطره انداختـه   و سایر موجودات  انسان حیاتمحیطی تا حدی است که        های زیست  امروزه، وخامت بحران  

مندان به محیط زیست   مورد توجه عالقه  ، از جمله اخالق،    مبانی نظری تعیین کننده تعامل انسان با طبیعت        به همین دلیل،  . است
برداری از محیط زیـست      محیطی مناسب، از ضروریات حفاظت و بهره        به طوری که تبیین نظریه اخالق زیست      . ت اس  قرار گرفته 

بوم محـوری،   محوری و زیست که انساندارند بر طیفی از مبانی ارزش ذاتی قرار رایج، اخالق زیست محیطی . گردد محسوب می 
هـای زیـست    حـل بحـران    و راهیطبیعمحیط زیست مناسب انسان با تعامل های اخیر     در سال د اما،   هند  دو سر آن را تشکیل می     

 اخـالق   هـای  دیـدگاه حاضـر سـعی شـده اسـت تـا              در مقالـه      . شـود    مبانی دینی و معنوی جستجو مـی        بازگشت به  محیطی در 
وند و  تـشریح شـ   "معیـار عمـل اخالقـی     " و   "کانون ارزش ذاتی  " یعنی،   یبا توجه به دو پرسش اساسی اخالق       محیطی  زیست

تـر بـرای حفاظـت از محـیط      جـامع دیدگاهی ،  محوری مبتنی بر دیدگاه خدانشان داده شود که چرا تبیین اخالق زیست محیطی      
تالش شده است تا رهیافتی در اخالق زیست محیطی بـر مبنـای    ،شناسی بوم خودهیافت با ارئه رنیز،  ادامهدر  .باشد میزیست  

شناسی اسالم و با تاکید بر بعد روحانی نفس انسان، تعامل مناسب انسان و محیط                از انسان  که با الهام  ارائه گردد   خدا محوری   
  . نهد زیست را بر مبنای خودشناسی و صیانت نفس بنا می

  
  شناسی بوم  خود، محوریخدا ،بحران زیست محیطی ، زیست محیطیاخالق   :ها کلید واژه

  
        سرآغازسرآغازسرآغازسرآغاز
ـ   انسان با کمـک    زیرا، استد  تهدیمورد   محیط زیست طبیعی     ،امروزه  ،اوری فّن
بـروز   ).1( ره زمین، به تخریب محیط زیست اقدام کند  کسطح  در  است تا   قادر  

 که آیـا محـیط   ه استاین پرسش شد  طرح   زیست محیطی موجب     های  بحران
هر روز بر این آگاهی     ها را دوام بیاورد؟       رفتار فعلی انسان  ادامه  تواند    زیست می 

 )2(توان همانند گذشته به مصرف منابع جهان ادامه داد  یشود که نم افزوده می
ارائه اگرچه . آشکار شده استمحیطی در همه جا   های تنگناهای زیست     نشانه و

ه بیش از این کـ الزم است اما، وضعیت محیط زیست پیرامون اطالعات آمار و  
 ، بـه تـوافقی    نیـاز باشـد   به زمین   وارد شده    به اطالعات علمی درباره خسارات    
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در این شرایط، انـسان  ). 3 ( استرفتار نسبت به این سیاره نیازچگونگی  درباره  
باید به این پرسش سخت پاسخ گوید که هنگامی که افراد خواهان به حـداکثر   

برداری بیش از حد و تخریـب    توان از بهره    رساندن سود خود هستند چگونه می     
 چگونه زندگی کـردن     ، موجود در واقع چالش  . )4(منابع طبیعی جلوگیری کرد؟     

در ایـن    ).5( قبوالندن این چگونگی به افراد اسـت         ،بر روی زمین نیست بلکه    
، اشاره کرد 1992توان به بیانیه هشدار دانشمندان به بشریت در سال  راستا، می

 برنـده جـایزه     105 و از جملـه       کـشور  72 از    دانشمند 1000که در آن بیش از      
نمودند که برای توجه به زمـین، اخـالق و شـیوه       ای اعالم    نوبل، با انتشار نامه   

باید حرکـت عظیمـی را برانگیـزد و           این اخالق می  . نگرش جدیدی الزم است   
    میل را وادارد که تغییرات الزمـه را ایجـاد          های بی   ها و انسان    رهبران، حکومت 

 مختلـف افـراد  اخالق در حفاظت از محـیط زیـست،   با درک اهمیت ). 6(کنند  
پیرامون اخالق زیست محیطی ارائـه       یهای  ها و رهیافت    نظریهد تا   ان سعی کرده 

  و 5ریگـان ،  4، کلیکـات  3، تیلور 2رولستون ،1لئوپولدتوان به     از بین آنها می   . دهند
 ضرورت بسط جایگـاه اخالقـی بـه سـایر           بیانبا  این افراد   . اشاره کرد ،  6نائس

در آن، برخی  هرکدام به نوعی از اخالق زیست محیطی معتقدند که   موجودات،  
از جایگـاه اخالقـی      ،بـوم   زیـست بـوم و یـا کـل         اجزای زیـست   و یا  ها از گونه 

آن نوع اخـالق  ، یطرفداری از زیست محور با   ،ریگانبرای مثال،    .برخورداراند
موضعی قوی در حمایـت  توان آن را   دهد که می    زیست محیطی را پیشنهاد می    

نـوعی  معتقـد بـه   اخـالق زمـین،   ئه لئوپولد با ارا  در مقابل،   . از حیوانات دانست  
 درست اسـت    با محیط زیست  رفتاری  بوم محور است که در آن،         اخالق زیست 

های انجـام   اگرچه تالش . که به حفظ انسجام، ثبات و زیبایی زمین کمک کند         
در جای خـود بـا      های اخالق زیست محیطی،       ها و رهیافت    ارائه نظریه شده در   
    .ای جامع در این رابطه است مند نظریهنیازهمچنان جهان اند اما،  ارزش

  

        روش و اهدافروش و اهدافروش و اهدافروش و اهداف
  تحلیلی بـا ایـن هـدف تهیـه شـده اسـت کـه               -مقاله حاضر با روش توصیفی    

  هـای موجـود     با طـرح ضـرورت اخـالق زیـست محیطـی، مهمتـرین دیـدگاه              
ــرح     ــمن ط ــوند و ض ــی ش ــه معرف ــن رابط ــتدر ای ــین  اهمی ــان در تبی    ادی

                                                 
1- Aldo Leopold 
2- Holmes Rolston 
3- Paul Taylor 
4- Baird Callicott 
5- Tom Regan 
6- Arne Naess 

  از دیـد اسـالمی     بـرای ایـن منظـور       اخالق زیست محیطی، رهیافتی مناسـب       
   .ارائه گردد

  

   الزم است؟اخالق زیست محیطیچرا 
واقعیت این است که در تعاریف متداول توسعه، ابعـاد معنـوی و اخالقـی،         

هـای    دخالت با پرسش این است که آیا و) 7(گیرند    چندان مورد توجه قرار نمی    
یا ایـن   ز توسعه برآمد،محیطی ناشی ا از عهده مسایل زیستتوان  میمدیریتی 

محیطی در     طریق ایجاد اخالق زیست    ازکه نقشی نیز باید برای میراث معنوی        
های تـاریخی      از ریشه  واقعیت این است که    ).8(دنیای سکوالر کنونی جست؟     

های فلسفی، مذهبی و اخالقی ما نسبت به           زیست محیطی، دیدگاه   های  بحران
ها، کمتر سخنی به میان  ها و زشتی ها و خوبیها و نباید ها، باید آنها یعنی ارزش

ترین شکل   در فراگیراین مباحثدر حالی که، بدون پرداختن صحیح به . آید می
فلسفی و اخالقی آنها، هر چه از تباه شدن محیط زیست و ضـرورت حفـظ آن         

 تـا  درک و شـناخت اخـالق    اهمیـت   ). 9(گفته شود، راه به جایی نخواهیم برد        
ـ     ب دانـشمندان و بـسیاری از متخصـصان محـیط زیـست،             حدی است که اغل

 در زمینه ،اما ).10(دانند  حفاظت محیط زیست را یک موضوع مهم اخالقی می   
 تشریح حـوادث و فجـایع زیـست محیطـی، بـه ورای      ابنوع اخالقی که بتواند   

پراگماتیسم رود و درک و احساس جدیدی را از جایگـاه مخلوقـات در جهـان                
ـ    به   به طور سنتی،  اخالق   ).11(وجود دارد   کمبود  ارائه دهد،    ین تعریف روابط ب

نظران،  بنا بر نظر برخی صاحب پرداخته است و افراد و جامعه وابط بینافراد و ر  
کند،  اخالقی که رابطه دوجانبه بین انسان و زمین، حیوانات و گیاهان را تنظیم      

، یـن جـزء سـوم   گسترش اخالق بـه ا از نظر آنان،  .  است وجود نداشته تا کنون   
، یــک فرصــت انقالبــی و ضــرورتی محــیط زیــسترابطــه انــسان بــا یعنــی 
کـه عالئـق   شود  بیشتر احساس میامروزه، این نیاز   ). 12(محیطی است     زیست

 گی چگون ، نکته مهم  ق سایر موجودات، متعادل شود زیرا     انسانی در مقابل عالئ   
رو،  از ایـن ). 13 ( است انسانیهای  جمعیت غیرانسانی در برابر آسیب    حفاظت از   

به اخالق زیست محیطی به عنوان مبنایی بـرای پاسـخگویی بـه ایـن قبیـل                 
  . شود ها توجه می دغدغه

ها، به تردیـد و       های انسان   تغییرات ایجاد شده در طبیعت به وسیله فعالیت       
ضرورت ارزیابی مواضع اخالقی نسبت به طبیعت منجر شده است و به دنبـال              

 با تعریف مجدد بایدها و نبایدها در ارتباط با محـیط            محیطی  آن، اخالق زیست  
به دلیل  در واقع،   . ه است شدزیست و ارزیابی موقیعت بشر نسبت به آن مواجه          

هایی کـه بایـد بـرای اصـالح یـا تغییـر شـکل تعامـل          نبود توافق پیرامون راه   
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ساز انسان با محیط زیست، دنبال شوند، پیشنهادهای گوناگون و اغلـب             مشکل
ــضا ــنمت ــاره  دی در ای ــدهب ــه ش ــد  ارائ ــب  . ان ــشتر در قال ــشنهادها بی ــن پی   ای

ــست     ــالق زی ــا اخ ــاعی ی ــار اجتم ــرای رفت ــاری ب ــای هنج ــی،  الگوه   محیط
  ).14(اند  سازی شده مفهوم

بینی  محیطی، تاثیری است که جهان   ضرورت اخالق زیست  دیگر  از دالیل   
باورهـای  ). 15(های اخالقی، بر رفتارهای فـردی و جمعـی دارنـد              و راهنمایی 

بینی، به عنوان نظـامی از گرایـشات و باورهـا دربـاره               زیست محیطی یا جهان   
 رفتارهــای حفــاظتی یــا  کننــده  و محــیط زیــست، تعیــین رابطــه بــین انــسان

های مرجعی هستند که هنگام تعامل با محیط زیست از آنها اسـتفاده               چارچوب
کر ما اولین چیـزی اسـت       طرز ف که  توان گفت    میدر این رابطه    ). 16(شود   می

گذاری اجـزای مختلـف    دهی چگونگی ارزش  شود و با شکل     که وارد محیط می   
  لــذا، نــوع . )17 (کنــد بــوم، چگــونگی رفتــار مــا بــا آن را تعیــین مــی زیــست

برخورد ما با محیط زیست تا حد زیادی به چگونگی درک ما از رابطه خـود بـا            
 زیـست ارزش قـائلیم، تعیـین    این که ما چگونه برای محـیط  . آن وابسته است  

بینیم و برای به    کننده این است که نقش و عملکرد خود را بر زمین چگونه می            
  . کنیم اشتراک گذاردن این منابع با دیگران، چگونه رفتار می

  
  مبانی اخالق زیست محیطی

 بـا ایـن     هموارهها    انسان. به طور کلی، اخالق راهنمای عمل انسان است       
اند که چه رفتاری درست است؟ چه رفتاری ناشایست اسـت             روبرو بوده   پرسش

توان مطالعه  و معیار درستی یا اشتباه بودن یک عمل چیست؟ اخالق را نیز می            
فلسفی رفتار درست و اشـتباه و قـوانین و اصـولی دانـست کـه بایـد رفتـار را                     

اخالق با تعیـین معیارهـا بـرای تمییـز رفتـار درسـت از               ). 13(راهنمایی کنند   
ادرست، و با مشخص کردن محدوده رفتار درست از طریـق اعمـال بایـدها و        ن

 و رعایـت اصـول آن،       دانـد   نبایدها، آزادی لجام گسیخته انسانی را مردود مـی        
  . ضامن حفظ یکپارچگی اجتماع است

ــودن طبیعــت از ارزش را مــی  ــذیرش خــالی نب ــوان ســرآغاز اخــالق  پ ت
یـن ایـده اسـتوار اسـت کـه      اخالق زیست محیطی بر ا  . محیطی دانست   زیست

ها و طبیعـت را نیـز شـامل           اخالق باید به شکلی گسترش یابد تا روابط انسان        
در قالـب مـسایل    با محیط زیست      بررسی روابط  ای بر این باورند که      عده. شود

و شروع حمایت از اخـالق زیـست        ) 3(شود    اخالقی، به عصر حاضر مربوط می     
ی دانست که با رشد پـذیرش جنـبش          میالد 1960توان از دهه      محیطی را می  

ای از  محیطـی، شـاخه      اخـالق زیـست   ). 4(زیست محیطی، همراه بوده اسـت       
شود    محسوب می  1های اساسی اخالق زیستی      و از حیطه   )18(فلسفه کاربردی   

ای از واقعیـات سـرگردان     پیچیـده  باید قادر باشد تا میان مجموعه      می  که )19(
اخالق زیست  سعی  ). 3(ی انسانی، داوری کند     ها  ها و ارزش    تجربی، ایدئولوژی 

کـه چـرا بایـد      برای این منظور اسـت      مند و جامعی      دالیل نظام ارائه  محیطی،  
هـا و محـیط زیـست طبیعـی وجـود داشـته باشـد و                  روابط اخالقی بین انسان   

 مطالعه رفتـار درسـت و اشـتباه در درون یـک محـیط زیـست                 ،توان آن را    می
محیطی، ایجاد    نابراین، نقش اصلی اخالق زیست     ب ).15(مشخص، تعریف نمود    

  ).12(رای رفتار نسبت به طبیعت است بموانع درونی اخالقی در آحاد جامعه 
 عبارتنـد از    آنهـا .  مهم وجود دارد    ها و نظریات اخالقی دو پرسش       در نظام 

 یـا   2عمـل درسـت   ) 2چه چیزی بـه طـور ذاتـی ارزشـمند اسـت؟ و              ) 1: )20(
 قی چه نوع عملی است و معیـار فعـل اخالقـی چیـست؟             از نظر اخال   3نادرست

شـود کـه چـه چیـزی           آن مشخص می   ا که ب  مهم است پرسش اول از این رو      
فقـط  در اخالق سـنتی،     .  است جایگاه و الزامات اخالقی   شایسته برخورداری از    

ــذا، .  جایگــاه اخالقــی برخــوردار اســتانــسان از طــرح اخــالق در مباحــث ل
هـای   شهای انـسانی در مقابـل ارز    مجدد ارزشمحیطی نیازمند بررسی   زیست

 "جایگـاه اخالقـی   " فلسفی پیرامـون     مباحث .جهان طبیعت و اجزای آن است     
 که آیا امکان دارد ارزش ذاتی استاین موضوع شامل  اختصاصاً ،محیط زیست

در موجودات غیرانسانی موجود باشد؟ و آیـا وجـود ارزش ذاتـی بـرای توجیـه                 
مـورد   نظریـه ارزشـی      ).21(یعی، ضروری اسـت؟     حفاظت از محیط زیست طب    

ارزش " و   "ارزش ذاتـی  "، بـین دو نـوع       استفاده در اخـالق زیـست محیطـی       
هـا،    هـا، گونـه     ، جمعیـت  4 برای تمام موجودات منفرد زنده، توده زنـده        "ابزاری
. )15(شـود    بدون ادراک، تمـایز قائـل مـی       5اندازهای  ها و حتی چشم     بوم  زیست

ارزش ابزاری به ایـن       . یابد   مقابل ارزش ابزاری، معنا می     ارزش ذاتی معموًال در   
مفهوم است که ارزش یک شیء به ارزشی که برای اشیاء دیگـر دارد وابـسته                

ذاتـی بـه ایـن       در حالی که، ارزش     . است واال هیچ گونه ارزشی نخواهد داشت      
مفهوم است که یک شیء بدون این که برای شیء دیگری ارزشمند باشـد یـا                

برای مثال، آنهـایی کـه معتقدنـد طبیعـت          . نفسه دارای ارزش است     فینباشد،  
                                                 

حیطی و  م  از دو حیطه اساسی اخالق زیست(Bioethics) اخالق زیستی  -1
  ).19( تشکیل شده است (Medical Ethics)اخالق پزشکی 

2- Right 
3- Wrong 
4- Biomass 
5- Landscapes 
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دارای ارزش ذاتی است، بر این موضوع تاکید دارند که بدون حضور انسان و یا         
. برداری انسان از طبیعت، باز هم طبیعت به خودی خود دارای ارزش است          بهره

 1سان محورمحیطی در غرب، به دو دسته اخالق ان    در این رابطه، اخالق زیست    
، قابل تقسیم است و طـی چهـار تـا پـنج     2و اخالق مبتنی بر احساس و آگاهی 

گرایـان طرفـدار     و عـین 3گرایـان ارزشـی     دهه اخیر، مباحثات عمیقی بین ذهن     
ها به یک ارزیاب نیاز       اولی، معتقد است که ارزش    .  به وجود آمده است    4طبیعت

در همـین   . )22(عـت اسـت     طبیبه ارزش ذاتـی     ی، معتقد   که دوم  حالی دارند در 
 هـای  ان مبنـای گـرایش  گیری ارزشی به عنو     رابطه، برخی دیگر بین سه جهت     
  ): 25 و24 ،23 (این سه عبارتند از. اند زیست محیطی، تفکیک قائل شده

 که در آن مشکالت زیست محیطی       5گیری ارزشی خودخواهانه    جهت) الف
  .  آسیب برساندفردتواند به  می

 که در آن مشکالت زیـست  6 نوع دوستی اجتماعی  گیری ارزشی   جهت) ب
  . تواند به دیگر افراد آسیب برساند محیطی می

 که در آن، طبیعـت     7محور  بوم   یا زیست  محور  گیری ارزشی زیست    جهت) ج
  ارزشی گیری  از آنجا که جهت   . مستقل از منافع انسانی دارای ارزش ذاتی است       

طر منـافع انـسانی مهـم       ، دوری از تخریب محیط زیـست را بـه خـا           ب و   لفا
بـه ایـن ترتیـب، در       . )25(محور هستند     ، یکسان و انسان   این دو دانند، پس     می

ترین منبع تفکیک اخالق زیست محیطی        فلسفه زیست محیطی معاصر، اصلی    
اخـالق انـسان    در  . باشد   می 9محور   و غیرانسان  8محور  ناشی از دو دیدگاه انسان    

القی هستند و تخریب محیط زیـست تـا      ها دارای جایگاه اخ      فقط انسان  ،محور
 دیـدگاه   ،در حالی که  .  که منافع انسانی را تحت تاثیر قرار دهد        مهم است آنجا  
محور با رد این نظر، جایگاه اخالقی را به سـایر موجـودات زنـده یـا                   انسان  غیر

دهد و معتقد اسـت کـه تـاثیرات بـر      بوم به عنوان یک کلیت، تعمیم می   زیست
هـا،   عی است که صرف نظر از پیامدهای آن برای انـسان          محیط زیست، موضو  
   ).13(دارای اهمیت است 

که مشخص شد، چه چیزی از جایگاه اخالقی برخوردار اسـت،             پس از این  
پرسش دوم، یعنی پرسش درباره عمل درست یا نادرست از منظر اخالق مطرح 
                                                 
1- Anthropocentric Ethics 
2- Sentience Based Ethics 
3- Value Subjectivists 
4- Nature Objectivists 
5- Egoistic Value Orientation 
6- Social-Altruistic Value Orientation 
7- Biocentric or Ecocentric Value Orientation 
8- Anthropocentric View 
9- Non Anthropocentric View 

ها   این پاسخ.اند  پاسخ گفته اخالقی به نحوی به این پرسش  ه  هر نظری . شود  می
شناســی،  انــد کــه ناشــی از مبــانی هــستی در بــسیاری مــوارد بــا هــم متــضاد

اما اخالق زیست محیطی، حداقل در    . شناسی آنها است   شناسی و ارزش   شناخت
 هنجاری مورد بررسـی قـرار       توان در قالب سه نظریه اخالق        می غرب نوین، را  

با معیـار عمـل اخالقـی را      دارد که به اندازه کافی تنوع دارند تا مباحث مرتبط           
در ایـن   . 10گرایـی   فایـده )  الف ):26؛  13(ها عبارتند از      این نظریه . پوشش دهند 

گرا است، نتیجه مطلوب برای یـک         نظریه که مشهورترین شکل اخالق نتیجه     
عمل، رسیدن به حداکثر شادی برای اکثریت افراد است و معیـار اصـلی بـرای      

.  متوسط منفعت برای یک جمعیت است      ارزشیابی درستی یک کار،  مجموع یا      
در این نظریه، ارزش اخالقی یک عمـل بـه نتـایج ربطـی              . 11گرایی  وظیفه) ب

به این معنا که عملی درست است که بر  . ندارد بلکه، به نوع عمل وابسته است      
در ایـن   . 12گرایـی   فـضیلت ) ج. جام شـده باشـد    اساس اصول اخالقی درست ان    

یل و رذایل هستند و در آن، بیـشتر بـه فاعـل         نظریه، معیار عمل اخالقی، فضا    
در این نظریه، اگر فاعل . شود های شخصیتی و منش او توجه می فعل و ویژگی

در انجام یک رفتار از انگیزه شایسته برخوردار باشد و آن رفتار را صرفًا به دلیل 
منـد و اخالقـی را    ارزش و فضیلت بودن آن انجام داده باشـد، عملـی فـضیلت         

  .داده است و در غیر این صورت، آن رفتار اخالقی نیستانجام 
  

  اخالق زیست محیطیمتداول های  رهیافت
معیار " و  "کانون ارزش ذاتی  "با توجه به دو پرسش اساسی اخالق، یعنی         

 در اخالق زیست محیطی قابل شناسایی       13ها  ، طیفی از رهیافت   "عمل اخالقی 
هـای انجـام شـده بـرای        ود تالش توان نم   ها را می    در واقع، این رهیافت   . است

به نحوی دانست که محیط زیست طبیعی و اجـزای          های اخالقی     بسط دغدغه 
ــرد  ــر گی ــسانی آن را درب ــج. غیران ــت  رای ــن رهیاف ــرین ای ــد از  ت ــا عبارتن : ه

، 17، حقوق حیوانـات  16شناسی اجتماع   ، بوم )27( 15گرایی  ، صیانت 14گرایی  حفاظت

                                                 
10- Utilitarianism 
11- Deontology 
12- Virtue-oriented 

توان شیوه عمل در یک نظام دانست که تجسم فلسفه آن  رهیافت را می -13
  ).31(نظام است 

14- Conservationism 
15- Preservationism 
16- Social Ecology 
17- Animal Right 
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 و 5، توسـعه پایـدار  4، نیکداری3مینیسم، اکوف 2شناسی ژرفانگر   ، بوم 1اخالق زمین 
   ).20( 6پایداری

 اسـت  7گـرا  محیطی منبع  گرایی نمود اخالق زیست گرایی و صیانت    حفاظت
. گیرنـد  ها در نظر مـی      طبیعت را به عنوان منبعی وسیع برای استفاده انسان        که  

گرایی، اجزاء مختلف محیط زیست به این دلیل باید حفظ شوند کـه   در حفاظت 
گذاری اقتصادی صرف طبیعـت   ، ارزشییگرا   اما صیانت  . اقتصادی داراند  ارزش

 زیبـایی   ،ای  اطمینـان از تنـوع گونـه      برای   و بر صیانت از طبیعت       کند  رد می را  
 ).14(، تاکیـد دارد     از طبیعـت   استفاده حال یا آینده انـسان     و  های طبیعی،     نظام
ت محیطـی، از  شناسی اجتماع بر این باور است کـه تمـام مـشکالت زیـس             بوم

شوند و بدون عزم جدی برای حل آنها، مشکالت         مشکالت اجتماعی ناشی می   
در . )28(توانند به روشنی درک شده و یا بـر طـرف شـوند           شناختی نیز نمی    بوم

بـد و   یا  میحقوق حیوانات، حقوق و وظایف به حیوانات یا سلسله زیستی، بسط            
ودآگاهی و ظرفیت اسـتدالل     علت آن را برخورداری حیوانات از هوشیاری یا خ        

 حقوق اخالقی   برخی مدافعان این رهیافت معتقدند     به طوری که  ) 13(دانند    می
اخـالق زمـین، نقـش      در  .  به هیچ وجه از حقوق انسانی کمتر نیـست         حیوانات

 مستلزم قائل شدن     که کند  انسان از یک فاتح به یک عضو ساده آن، تغییر می          
کـار اخـالق    . است) زمین(رای کل اجتماع    حرمت برای سایر اعضاء و احترام ب      

زمین گسترش محدوده مرزهـای اجتمـاعی بـه نحـوی اسـت تـا خـاک، آب،            
از نظـر اخـالق زمـین       . گیاهان، جانوران یا به طور کلی، زمین را در بـر گیـرد            

چیزی از نظر اخالقی صحیح است که بـه انـسجام، ثبـات و زیبـایی اجتمـاع                   
هـای موجـود بـرای       ی ژرفـانگر، تـالش    شناسـ    در بوم  ).29(زیستی کمک کند    

نگـر و جنـبش      شناسـی سـطحی    زیـست بـه دو جنـبش بـوم         حفاظت از محیط  
شناسی ژرفانگر قابل تقسیم است که جنبش اول، بـه دنبـال مبـارزه علیـه               بوم

آلودگی و اتالف منابع با هدف افزایش سـالمتی و ثـروت کـشورهای توسـعه                
شناسی سطحی مفیدتر است  که از بومشناسی ژرفانگر ادعا دارد  بوم. یافته است 

شـعار  . دانـد   شناسی ژرفانگر را یک وظیفه اخالقـی مـی          و حرکت به سمت بوم    
 .)30(اســت  ، 8شناســی ژرفــانگر، ســاده در ابــزار امــا ارزشــمند در نتــایج بــوم

                                                 
1- Land Ethic 
2- Deep Ecology 
3- Ecofeminism 
4- Stewardship 
5- Sustainable Development 
6- Sustainability 
7- Resourcism 
8- Simple in Means, Rich in Ends 

 از طریق وحدت با بقیه اشیاء است و 9شناسی ژرفانگر به دنبال تکامل نفس  بوم
هـا و   بـوم  هـا، زیـست   ق یگانگی فرد با سایر افراد، گونهرسیدن به آن را از طری    

داند و معتقد است تکامل نفس، در نهایت کمال خود،             ممکن می  10اندازها  چشم
 قـرار  12 در تنـوع اسـت کـه در مقابـل بیگـانگی           11یابی  هویتبه معنای تجربه    

شناسی را مـد نظـر دارد و     اکوفمینیسم، پیوندهای بین فمینیسم و بوم      .گیرد  می
دهد و   را در روابط مرد با زن و انسان با طبیعت مورد نقد قرار می  13ل سلطه عم

در این رهیافت، ستم مرد به   . معتقد است که هر دو نوع سلطه باید از بین برود          
زن و انسان به طبیعت، از یکدیگر قابل تفکیک نبـوده و بایـد همزمـان مـورد               

و   همزمان ی که سلطه   زیست محیط   و هر نظام اخالق    )32( بررسی قرار گیرند  
 را نادیده بگیرد، در بهترین حالت نـاقص و در بـدترین             بر زن و طبیعت   متقابل  

 انسان نسبت بـه سـایر   14در نیکداری، بر پیشکاری ).33( حالت، نامناسب است 
تاکید دارد که ما رهیافت این . شود مخلوقات خداوند و حفاظت از آنها تاکید می 

گاه مطلق نبوده است بلکـه،   ان بر زمین، هیچصاحب زمین نیستیم و سلطه انس 
ما فقط پیشکار هستیم و از ما       . مراقبت از مخلوقات به انسان واگذار شده است       

طور که خداوند خواسته است، بـه طـور          خواسته شده است با مخلوقات، همان     
مقدس و خردمندانه رفتار کنیم و هنگامی که نتوانیم چنین کنیم، زمـین زیـان     

، مفـاهیم پایـداری و توسـعه پایـدار بـه عنـوان              معمـوًال اگرچـه   . )2(بینـد     می
تواننـد بـر    شوند اما، ایـن مفـاهیم مـی     های اخالقی در نظر گرفته نمی       رهیافت

المللـی    ای بـین    رشته های بین   الشتپایداری  . )34(حسب اخالق تشریح شوند     
را که باید چیزی     )35( استمحیطی    ت  ـبرای آمیختن اهداف اقتصادی و زیس     

توسعه پایدار نیز   ). 36(شود     نامیده می  15نسلی  بین) عدالت(دربرگیرد که انصاف    
ها و    گذاری  برداری از منابع، هدایت سرمایه      فرآیند تغییری است که در آن، بهره      

سوگیری توسعه فنّاورانه و تغییرات نهادی، بـه صـورت هماهنـگ در راسـتای           
 آینـده بـرای بـرآورده کـردن         های بالقوه نسل فعلی و نـسل        افزایش توانمندی 

توسـعه پایـدار، انـسان محـور      ). 37(کنند    های انسانی، عمل می     نیارها و آرمان  
توان از درک مدرن از توسعه پایدار نتیجه گرفـت کـه       این موضوع را می   . است

شناسـانه بـین    دیدگاهی ابزاری نسبت به طبیعت دارد و معتقد به جدایی هستی    
  ).38(انسان و طبیعت است 

                                                 
9- Self Realization 
10- Landscapes 
11- Identification 
12- Alienation 
13- Dominance 
14- Steward 
15- Intergeneration Equity 
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  .محیطی بر اساس نحوه پاسخگویی به دو پرسش اساسی اخالق  زیست های اخالق مقایسه رهیافت -1جدول 
  کانون ارزشی  اساس ارزشیابی

  )فضیلت(شناسی  هستی  )وظیفه(بایسته شناسی   )پیامدها(فرجام شناسی 
  شناسی اجتماع؛ توسعه پایدار بوم  گرایی صیانت  گرایی حفاظت  انسان محور
    حقوق حیوانات؛ اخالق زمین    ورزیست مح

  نیکداری؛ پایداری  اکوفمینیسم  شناسی ژرفانگر بوم  بوم محور زیست
 ).34(: منبع

  
دلیل دیگر، تاکید توسعه پایدار بر انسان به عنوان هدف توسعه و توجه به ابعاد               

امـا  . های فعلی و نسل آینده اسـت        زیست محیطی به دلیل تامین منافع انسان      
های انسان محوری توسعه پایـدار   تری به ماورای ریشه   به طور گستره  پایداری،  

شـود کـه    بـوم محـور، نزدیـک مـی     رود، تا حدی که به یک نظریه زیـست       می
بـا توجـه بـه مـوارد مطـرح شـده            ). 34(شباهت به اخالق نیکداری نیست        بی

تـوان آنهـا را بـر مبنـای           های اخـالق زیـست محیطـی، مـی          پیرامون رهیافت 
، خالصه  1سخ به دو پرسش اساسی اخالق، بر اساس شرح جدول           چگونگی پا 

  .کرد
  

  ارزش ذاتی برخاسته از ادیان: 1خدامحوری
بسیاری بر این باورند که بحران زیـست محیطـی در واقـع یـک بحـران                 

توانـد مهمتـرین      و جدایی دین از زندگی دنیوی، می      ) 39(معنوی و دینی است     
، به شدت   2شناسی انسانی  د زیرا، بوم  های زیست محیطی باش     عامل بروز بحران  

تحت تاثیر باورهای انسان نسبت به ماهیت و طبیعت انسان، یعنی دیـن، قـرار        
های مذهبی بـر رفتـار    با اهمیت یافتن تاثیر باورهای اخالقی و ارزش). 6(دارد  

، تاکیـد بـر   )40(نسبت به دیگران و از جمله رابطه با سایر موجودات و گیاهان         
های زیست محیطی در بازگشت مجـدد بـه سـنت             حل بحران  راهاین است که    

توان به گفتگوهای زیست محیطـی        در این رابطه می   ). 41(ادیان جستجو شود    
المللی رهبـران روحـانی و       برای مثال، گردهمایی بین   . در بین ادیان، اشاره کرد    

 در ریـو و  1992 در مـسکو،  1990 در آکـسفورد،   1988ای  ه   در سال  3پارلمانی
مـداران و سـران        در کیوتو که در آنها رهبـران ادیـان جهـان، سیاسـت             1993

هـای زیـست      هـا، حـل بحـران       در این گردهمـایی   . )6(ضور داشتند   حکشورها  
                                                 
1- Theocentrism 
2- Human Ecology 
3- Global Forum of Spiritual and Parliamentary Leaders 

های دیگر  نمونه). 7(محیطی از طریق پیوند علم و دین مورد تاکید قرار گرفت       
ال  در شـیکاگو و در سـ       1993 در سـال     4برگزاری پارلمان ادیان جهـان    شامل  
 پیرامـون محـیط   2001، برگزاری سمینار تهران در سـال      5تاون   در کیپ  1999

، برگزاری نشست سران جهان و رهبـران ادیـان          )42(؛  6زیست، فرهنگ و دین   
 و برگزاری اولین همایش اسالم )43( 2000 در مقر سازمان ملل متحد در سال

  . باشد  در تهران می1378در سال و محیط زیست 
نگر این واقعیت هستند که نسبت به گذشته، بـشر آمـادگی   شواهد فوق بیا 

دیـدگاه جهـانی    به صـورتی کـه       ،ات ادیان دارد  مبیشتری را برای پذیرش تعلی    
نسبت به دین تغییـر کـرده اسـت و بـه آن بـه عنـوان عـاملی مـوثر در رفـع                 

  . )7(شود  های زیست محیطی، توجه می بحران
های زیست    ن برای حل بحران   با این شرایط، وقت آن رسیده است تا انسا        
این موضوع مـا را بـه کـانون         . محیطی، مجدداً به سنت تاریخی ادیان رو آورد       

خـداگرایی، رهیـافتی   . شـود   رهنمـون مـی  7ارزشی دیگری بـه نـام خـداگرایی      
خدامحور نسبت به جهان است که ناشی از ایمان دینی به این موضـوع اسـت                

  ).44(که خداوند خالق و نگهدارنده زمین است 
در این رابطه باید گفت که تمامی ادیان، تلقـی مـشترکی از خـدامحوری               
ندارند به طوری که، برخی از مذاهب شـرقی ماننـد هندوئیـسم یـا بودائیـسم،                 

تـوان بـه      گیرند که از آن مـی         طبیعت یا اجزای آن را به عنوان خدا در نظر می          
م، مـسیحیت و یـا      امـا ادیـان ابراهیمـی ماننـد اسـال         .  یاد کرد  8خداگرایی  همه

یهودیت، به خدای واحد اعتقاد دارنـد و از نظـر آنهـا، جهـان هـستی مخلـوق                 
  .خداوند واحد است

                                                 
4- Parliament of World’s Religions 
5- Cape Town 
6- Tehran Seminar on Environment, Culture and Religion 
7- Theocentrism 
8- Pantheism 
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  .محیطی ادیان ابراهیمی بر اساس نحوه پاسخگویی به دو پرسش اساسی اخالق  زیست اخالق -2جدول 
  چه چیزی بطور ذاتی ارزشمند است؟

 دارای ارزش و شایـسته توجهـات   همین دلیلبه ند و مخلوق خداوند) کل هستی(ه تمامی مخلوقات زنده و غیر زند     محوریخدا 
  .باشند اخالقی می

   محسوب شود؟نادرست درست یا ،شود یک عمل چه چیزی باعث می
  .دستورات الهی برای ارتباط با زیست بومانجام   )وظیفه شناسی(خداشناسی 

  .های تحقیق یافته: منبع
  

هایی است که    غیرابراهیمی از طبیعت، شامل آموزه    اگرچه طرز تلقی ادیان     
تواند در حفاظت از محیط زیست طبیعی کاربرد داشته باشد، اما آنهـا مـورد              می

طور که ذکر شد، در خدامحوری ادیان ابراهیمی،         همان .بحث این مقاله نیستند   
بنابراین، مراقبت از محیط زیست، مراقبـت       . خداوند خالق و نگهدار زمین است     

اگرچه برخی به این دیدگاه، ایـراد  .  چیزهایی است که متعلق به خداوند است   از
اند زیرا، معتقدند انسان را نسبت بـه سـایر موجـودات در               انسان محور را گرفته   

بیند، اما در دفاع باید گفـت کـه اگرچـه انـسان در ادیـان       ای متفاوت می    مرتبه
 به دلیل مسئولیتی کـه در  ابراهیمی متفاوت از بقیه مخلوقات است ولی، انسان       

ایـن چنـین   . قبال خداوند دارد، نسبت به محیط زیست نیز مسئولیتی ویژه دارد        
گیری درباره محـیط زیـست،     مسئولیتی مستلزم این است که در هنگام تصمیم       

  ). 44(پیامدهای ممکن بر سایر موجودات زنده نادیده گرفته نشود 
پیرامون این که چـه چیـزی از        به این ترتیب، در ادیان ابراهیمی، پرسش        

به این معنا که، . شود ارزش ذاتی برخوردار است، بر حسب خدامحوری ارائه می     
ارزش ذاتی در جهان هستی متعلق به خداوند است و ارزش سایر مخلوقات بر              

از این رو، تمامی اجزای طبیعـت بـه دلیـل ایـن             . این مبنا قابل تعریف هستند    
. شوند و انسان وظیفه دارد تا از آنها مراقبـت کنـد     ارتباط از ارزش برخوردار می    

توان گفت معیار عمل اخالقی نیز در چنین نگرشی، بـر مبنـای انجـام                 لذا، می 
  . 1وظایفی استوار است که با خداشناسی بر عهده انسان گذارده شده است

عمل به دستورات خداوند درباره چگونگی رفتار با محیط زیست طبیعی از            
ارزی است که در ادیان ابراهیمی، انسان به انجام آنها موظف است     های ب   نمونه

و رفتار وی با طبیعت با توجه به این دستورات، قابل ارزیـابی اخالقـی خواهـد            

                                                 
خداشناسی متضمن آگاهی یافتن بر چیزی است که خداوند مردم را بدان  -1

  ).45(مکلف ساخته است 

توان اخالق زیست محیطـی ادیـان ابراهیمـی را بـا توجـه بـه دو                   لذا، می . بود
 ادیـان   در دین اسـالم، هماننـد     . ، نشان داد  2پرسش اساسی اخالق، در جدول      

مسیحی و یهودی، مالکیت خداوند بر مخلوقات خویش و همچنـین عمـل بـه             
وظایف و دستورات خداوند در ارزیابی رفتار انسان بـا محـیط زیـست طبیعـی،                

توان  بینی اسالم در خدامحوری را می های جهان مسلم است اما، یکی از ویژگی
  .  مرتبط دانست"محیط بودن خداوند بر همه چیز"به مفهوم 

توانـد رهیافـت      تبیین اخالق زیست محیطی بر اسـاس ایـن مفهـوم مـی            
محیط زیست طبیعی فراهم آورد که  فراگیرتری را برای تعامل مناسب انسان با 

  . در ادامه بیان شده است
در قرآن آیات زیادی وجود دارند که در آنها، خداوند به عنوان تنهـا خـالق    

 سـوره اعـراف،     185  ان بـه آیـه    تـو   برای مثال، مـی   . هستی معرفی شده است   
 سـوره  4 سوره نور و آیه 45 سوره اعراف، آیه 54 سوره انعام، آیه  101 های  آیه

هـای اسـالم،      این حقیقت در حالی است کـه طبـق آمـوزه          . سجده، اشاره کرد  
خداوند نه تنها خالق هستی است بلکه محـیط بـر آن و همـه چیـز محـاط در           

 54 و آیـه     3 سوره نـساء   126، آیه   2سوره هود  92  برای مثال، آیه  . خداوند است 
  .5، بر محیط بودن خداوند بر همه چیز داللت دارند4سوره فصلت

  
  
  
  

                                                 
قالَ یا َقومِ أَرهطی أَعزُّ علَیکُم مَِن اللِّه و اتَّخَذْتُموه وراءکُم ظِهرِیا إِنَّ ربی بِما  -2

  .تَعملُونَ محیٌط
  .ءٍ محیطًا  شَی  و لِلّهِ ما فِی السماواتِ و ما فِی اَْألرِض و کانَ اللّه بِکُلّ -3
  .ءٍ محیٌط  شَی  أَال إِنَّهم فی مِْریۀٍ مِْن لِقاءِ ربهِم أَال إِنَّه بِکُلّ -4
  در قرآن را یکی از تعبیرهای نزدیک به"المحیط"واژه ) 47(داماد  محقق -5

داند و از آن به عنوان نقطه آغاز هرگونه تالش برای  یط زیست میواژه مح
شناخت دیدگاه اسالم نسبت به محیط زیست و تعامل انسان با آن، یاد 

  .کند می
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  .بینی پرورشی پیرامون طبیعت  جهان- 2نگاره       .گرایانه پیرامون طبیعت بینی مداخله  جهان- 1نگاره 

  
   

 خداونـد بـا   های جاری پیرامون ارتبـاط      برای مقایسه این دیدگاه با دیدگاه     
 اشاره کرد که درباره محیط زیـست        1توان به نظر ُاریوردن     انسان و طبیعت، می   
ــان  ــی، دو جه ــه  گرای ــی مداخل ــن  بین ــا ف ــه ی ــی گرایان ــا  2گرای ــی ی  و پرورش

بینـی نخـست، هـوش و روح     در جهـان  . کنـد   ، را مطـرح مـی     3گرایی  بوم  زیست
فتار است در حالی   ر گر   انسان، تعیین کننده اصول اخالقی و هدایت       جوی  رقابت

) چگونه رفتار کنیم (که در دیدگاه دوم، طبیعت هم تعیین کننده اصول اخالقی           
ایـن دو   . باشـد   می) چنین رفتار کنیم    چرا باید این  (و هم راهنمای قوانین رفتار      

  ):46( نشان داد 2 و 1های  توان در نگاره بینی را می جهان
گرایی نیز    های رقیب پیرامون محیط زیست      بینی مذکور، که دیدگاه     در دو جهان  
اند که    شوند، خداوند، انسان و طبیعت، سه جوهره مجزا تلقی شده           محسوب می 

تـوان گفـت کـه بـه       از این رو، می   . ارتباط آنها با یکدیگر، سلسله مراتبی است      
بینـی   همچنین، جهان. د استمحوری، وار گرایانه، ایراد انسان  بینی مداخله   جهان

پرورشی سعی دارد تا انسان را وادار نماید که اصول اخالقی را از محیط زیست   
پیرامون خویش یعنی طبیعت، کسب کند اما، به این دیـدگاه نیـز ایـرادی وارد               

ولـی، دیـدگاه   . است که به طرفداران جدایی دین از زندگی دنیـایی وارد اسـت      
داوند بر تمام هـستی، ایـن روابـط را بـه نحـو               طرح محیط بودن خ    بااسالمی  

 مناسـب بـرای   ای کند و مفهومی کامالً متفاوت و پشتوانه تری ترسیم می   دقیق
. دهـد  نگر را برای حفاظت از محیط زیست، ارائه می      بینی کل   نیاز به یک جهان   
توان در پاسخ به این نیاز درک کـرد کـه تـالش               بینی را می    اهمیت این جهان  

                                                 
1- O’Riordan 
2- Interventionist Mode or Technocentrism 
3- Nurturing Mode or Ecocentrism 

مدرنیسم، بـه جـای       محور به وسیله پست     بینی غیـرانسان    یک جهان  برای ارائه 
ای باشد که باعث جدایی انسان از طبیعـت   موانع دوجانبهاین که بر مبنای حل  

بایـد بـر    گرایان مدعی آن هستند، می زیست ، یعنی آن چیزی که محیطشود  می
 انسان و    بین 4هضم انسان در طبیعت به نحوی استوار باشد که مجدداً یگانگی          
  . )48( 5تمام مخلوقات از جمله طبیعت را به خوبی کشف و درک کنیم

 کپارچگیمحیط بودن خداوند بر تمامی مخلوقات، بیانگر نوعی ارتباط و ی          
 به این صورت قابـل  یکپارچگیاین . است که بین انسان و طبیعت حاکم است       

و سلطنت تام درک است که در آن، خداوند بر تمام هستی و اجزای آن، احاطه        
دارد و لذا، انسان و طبیعت با قرار داشتن در این حوزه، همگی به یک سرمنشاء 

بـه ایـن صـورت، رابطـه انـسان بـا طبیعـت در دیـدگاه                 . واحد متکی هـستند   
باید با این حقیقت درک شود که خداوند نه تنها خـالق      خدامحوری اسالمی می  

بـه  . 6ز احاطه کامـل دارد    تمام هستی است بلکه بر تمامی مخلوقات خویش نی        

                                                 
4- Unity 

 به نحوی که) 7(باشد  توحیدی اسالم نیز می این تفکر برخواسته از تفکر -5
 نتیجه گرایش به توحید را وحدت، جامعیت و قرب به خداوند و نتیجه ،قرآن

گرایش به شرک را کثرت، تفرقه، ناموزونی، تجزیه، انحالل و دوری از خداوند 
  ). 45(نماید  معرفی می

ه احاطه نباید تصور کرد که احاطه خداوند به همه موجودات شبیهرگز  -6
دلیل بر  زیرا، چنین تصوری هواى پیرامون کره زمین به کره زمین است

 وابستگى همه ،منظور از احاطه پروردگار به همه چیز. محدودیت است
 ، در عالم هستى،به تعبیر دیگر. موجودات در ذاتشان به وجود مقدس او است

 همه متکى ،اتو بقیه موجودتر وجود ندارد یک وجود اصیل و قائم به ذات بیش
مخلوقات  همه ، اگر این ارتباط از میان برداشته شودوو وابسته به او هستند 

  ).336تفسیر نمونه، جلد بیستم، ص. (شوند فانى و معدوم مى
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این ترتیب، مفهوم یگانگی انسان و طبیعت، که برای حفاظت از محیط زیست             
  . گردد تر ترسیم می شود، در چارچوبی جامع ضروری دانسته می

برای ترسیم برتری کانون ارزشی خدامحور در حفاظت از محـیط زیـست،     
، مقایـسه   ت محیطـی  های ارزشی رایج در اخالق زیـس        کانون  توان آن را با       می

خدا شود که بدانیم       اهمیت این مقایسه هنگامی بهتر درک می       ).3جدول  (کرد  
کند که بیـشترین تـاثیر را بـر حفاظـت از      ، عوامل مهمی را تقویت می     محوری

پـذیری انـسان      لیـت   یگانگی انسان و طبیعت، مـسئو     : محیط زیست دارند یعنی   
  . نسبت به محیط زیست، ضمانت اجرایی و فراگیری

ممکن است این پرسش مطرح شود که در اخالق زیست محیطی اسالمی 
تـوان   که بر مبنای خدا محوری و خداشناسی استوار است چه رهیـافتی را مـی              

پیـشنهاد ایـن مقالـه، رهیافـت        . برای حفاظت از محیط زیـست بـه کـار بـرد           
  .  است1شناسی بوم خود

   

  رهیافت اخالق زیست محیطی: شناسی خودبوم
ادی و  ـ توحیدی اسالم، نفس انسان، واحـد و متـشکل از دو بعـد مـ               در مکتب 

وی سرچـشمه    که کارهای اخالقی انسان از بعد روحانی نفس          2انی است ـروح
چیزی که موجـب بـروز رفتارهـای اخالقـی در            به عبارت دیگر، آن     . گیرند  می

 نکته مهم ایـن اسـت       ).49(دارد  شود، در نفس روحانی انسان ریشه         انسان می 
گیرنـد و     که تمام رذایل اخالقی از خود غیر واقعی یا خود حیوانی، نـشات مـی              

همـواره،  . کند  ها و فضایل اخالقی امر می       خود واقعی یا خود ملکوتی، به خوبی      
بـین خــود واقعــی و خــودغیرواقعی، درگیـری وجــود دارد و هــر یــک از آنهــا   

 بـا . ان را جهت دهند   خواهند زمام امور انسان را در دست گیرند تا رفتار انس            می
توجه به این واقعیـت و بنـابر کـانون ارزشـی خـدا محـور و معیـار ارزشـیابی                     

 را در اخـالق زیـست   شناسـی  خودبـوم تـوان رهیافـت     خداشناسی اسالمی، می  
  .  محیطی اسالمی معرفی کرد

                                                 
1- EgoEcology 

دو با هم، نفس انسانی را   است که این "من" یا دو "خود"انسان دارای دو  -2
 و دیگر "خود واقعی"یکی . دهند ، تشکیل می"وجود واحد"به عنوان یک 

بندی به معنای آن  البته این تقسیم.  است"خود غیرحقیقی" یا "ناخود"
بلکه انسان از یک .  موجود باشد"من اصیل"نیست که در انسان دو خود یا دو 

خود واقعی برخوردار است و یک ناخود، یا خود غیرواقعی که ممکن است آن 
  ).49(د را با خود واقعی اشتباه بگیر

گردد  شناسی در اخالق زیست محیطی بر مبنای خودشناسی بنا می خودبوم
، 3ت اخالقی انسان، شـناخت ماهیـت یـا نفـس خـویش     زیرا، کلید بهبود وضعی 

انـسان بـا شـناخت نفـس خـویش، خـود را در برابـر                بـه ایـن ترتیـب،       . است
های درونی خویش خواهد دید که به وی اجازه انجام هـر رفتـاری را                 بازدارنده

این موضوع درباره ارتباط انسان با محیط زیست طبیعی نیز صـادق            . دهند  نمی
زیـرا، انـسان بـدون      . شناسی، به همین دلیل اسـت       خودبوماست و انتخاب نام     

توانـد تـوجیهی بـرای اخـالق و بهبـود             شناخت ماهیت واقعی نفس خود، نمی     
  .وضعیت اخالقی خویش در تعامل با محیط زیست، دارا باشد

شناسی، تالش برای حفاظت از محیط زیست تنهـا در صـورتی      در خودبوم 
غیرواقعی مبارزه کند و خود واقعی خویش       موفقیت آمیز است که انسان با خود        

توانـد   خود واقعی انسان که ماهیتی ملکوتی یا خدایی دارد، می       . را پرورش دهد  
 صـفات خداونـدی،    با پرورش به نحوی شکوفا شود تا قابلیت خود را با تجلـی           

به عبارت دیگر، اگر نفس واقعی انسان شکوفا شود، بـا خداشناسـی             . بروز دهد 
به ایـن صـورت، دو معیـار اخـالق          . به خدا محوری دست یابد    خواهد توانست   

زیست محیطی اسالمی یعنی، خدا محوری و خداشناسی در رفتار بـا طبیعـت،              
توانـد رخ دهـد کـه انـسان بـا        این فرآیند به این صورت مـی      . شوند  محقق می 

از . رسـد   خودشناسی یعنی شناخت نفس واقعی و پرورش آن، به خداشناسی می 
هـای آن   انجامد که ویژگی دشناسی به خداشناسی و خدا محوری می    رو، خو   این

شناسی با مفهومی سـروکار دارد کـه از آن            رو، خودبوم   از این . قبًال بحث گردید  
ــی   ــاد م ــزت نفــس ی ــام صــیانت و ع ــه ن ــد    ب ــاد خداون ــا ی ــز ب ــه ج   شــود ک

  ). 50(امکان پذیر نیست 
  

  
  
هـای   یافتـه : منبع(یطی  شناسی در اخالق زیست مح      خودبوم  فرآیند -3نگاره  
  )تحقیق

  
  
  
  

                                                 
3- Ego 
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  .های ارزش ذاتی رایج در اخالق زیست محیطی مقایسه کانون ارزشی خدا محور با کانون -3جدول 
ــانون ارزش   معیارهای مقایسه کــ

یگانگی بین انسان و   ذاتی
  طبیعت

  پذیری نسبت به مسئولیت
  محیط زیست

  فراگیری  ضمانت اجرایی

ت دو جوهره انسان و طبیع  انسان محوری
  مجزا هستند

 نسبت به طبیعت ناشی از  مسئولیت
  ها است مسئولیت نسبت به انسان

تا حدی که منافع انسان به خطر 
  بیافتد

  محدود به انسان

انسان صرفاً با موجودات زنده   زیست محوری
  اشتراکاتی دارد

انسان صرفاً نسبت به برخی موجودات 
  زنده مسئولیت دارد

خی جانداران به تا حدی که رفاه بر
  خطر بیافتد

  های جاندار محدود به گونه

انسان نسبت به کل زیست بوم مسئول   بوم مرتبط است انسان با زیست  بوم محوری زیست
  است

تا حدی که ثبات و انسجام زیست 
  بوم به خطر بیافتد

محدود به اجزای تشکیل 
  بوم دهنده یک زیست

انسان با تمامی مخلوقات   خدا محوری
  د مرتبط استخداون

انسان نسبت به خداوند و مخلوقات او 
  مسئولیت دارد

تا حدی که مخلوقات خداوند به 
  خطر بیافتند

  نا متناهی

  .های تحقیق یافته: منبع
  
  

توان چنین گفت که صیانت و عزت نفـس،           در ارتباط با محیط زیست می     
را بـه   تعامل مناسب انسان با محیط زیست طبیعی و در نتیجه حفاظـت از آن               

دنبال خواهد داشت زیرا، کسی که با خودشناسی و صیانت از نفس واقعی، بـه               
هـای    از راهنمایی   خداشناسی رسیده باشد در رفتار خویش با سایرمخلوقات نیز          

در مقابل، کسی   ). 3نگاره   (گیرد   بهره می  ای الهی است    که ودیعه نفس روحانی   
گزینـد،    ی را بـرای خـود بـر       کند و نفس حیوان     که نفس واقعی خود را فراموش       

مانعی درونی برای محدود کردن رفتار در اختیار نخواهد داشت و لذا رفتـار بـا                
کند و طبیعت را جـز ابـزاری بـرای          طبیعت از تمایالت حیوانی وی، پیروی می      

  تـوان همان  این را می. واهد دیدــویش نخـتیابی به امیال و رفاه خـدس
های زیست محیطی بر اساس آن قابـل تحلیـل           اتفاقی دانست که بروز بحران    

راسـتای  حد و حصر انسان بـر طبیعـت و اسـتثمار آن در           سلطه بی است، یعنی   
  .تولید بیشتر و افزایش رشد اقتصادی

  شناسـی بـا تاکیـد بـر شـناخت و صـیانت نفـس                 آوردهای خودبـوم    دست
ــزار مناســـب را بـــرای حفاظـــت از محـــیط زیـــست      واقعـــی انـــسان، ابـ

کنـد کـه حفـظ        شناسی این باور درونی را تقویـت مـی          خودبوم. ردآو  فراهم می 
  بایـد در راسـتای خداشناسـی     بـرداری بهینـه از آن مـی    محیط زیـست و بهـره   

با کلیه مخلوقات خداوند از جمله طبیعت باشد و انـسان بـه             آمیز    و رفتار احترام  
  بایـد خـود را بـه صـفات الهـی             عنوان جانـشین خداونـد بـر زمـین نیـز، مـی            

ــ ــان   مت ــی امک ــس واقع ــیانت نف ــا ص ــد ت ــذیر  صف نمای ــود پ ــن. ش   رو،  از ای
پردازند، با محـیط زیـست        هایی که به حفظ و صیانت از نفس واقعی می           انسان

ــت     ــه دس ــت ک ــد داش ــاری خواهن ــان رفت ــی  چن ــای آن را م ــوان  آورده   ت
  :به صورت زیر ارائه کرد

فـه خداونـد بـر      زیرا انـسان خلی   . رد سلطه بدون مسئولیت انسان بر طبیعت      ) 1
  . شود دار خداوند محسوب می زمین است و امانت

زیـرا انـسان خـود را هماننـد دیگـر مخلوقـات             . همزیستی با محیط زیست   ) 2
بـه ایـن ترتیـب،      . داند که همه آنها یک منـشاء دارنـد          خداوند بر زمین می   

ای متشکل از موجودات      انسان نه تنها از طبیعت جدا نیست، بلکه در شبکه         
  . غیر زنده قرار داردزنده و

زیرا از انسان خواسته شده است    . جلوگیری از استثمار طبیعت و اتالف منابع      ) 3
نـابودی    تا به فساد در زمین که از مصادیق آن، تخریب محـیط زیـست و                

  .ها است، نپردازد بوم زیست
طور که انسان برتـرین   زیرا همان . پذیری نسبت به رفتار با طبیعت       مسئولیت) 4

دار مهمترین امانت خداوند بـر زمـین، یعنـی اختیـار و               ق است، امانت  مخلو
اگر تمام هستی مسخر انـسان اسـت، همـین واقعیـت       . باشد  آزادی، نیز می  

تائید کننده مسئولیتی است کـه او در برابـر رفتارهـای خـویش بـا محـیط        
  .زیست دارا است
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ف بـه   زیـرا انـسان نـه تنهـا موظـ         . حفاظت و بهبود وضعیت محیط زیست     ) 5
از . بایـد آن را بهبـود بخـشد         حفاظت از مخلوقات خداوند، است، بلکه مـی       

شناسی بر بهبود وضعیت محیط زیست به نحوی که تکامل            رو، خودبوم   این
  . آن تضمین گردد، استوار است

زیرا بـا تکامـل نفـس و        . تقدس محیط زیست به دلیل ارتباط آن با خداوند        ) 6
ــی   ــات، مح ــامی مخلوق ــانگی تم ــوق   درک یگ ــه مخل ــز ک ــست نی   ط زی
توانـد   این مفهوم، خود می  . گیرد  خداوند است مورد احترام و تقدس قرار می       

ــه     ــوگیری از صــدمه رســاندن ب ــرای جل ــی مهــم ب ــده درون   یــک بازدارن
  .محیط زیست باشد

زیـرا ایـن    . های زیست محیطی اسـت      فراموش کردن خویش باعث بحران    ) 7
 که انسان با کنار نهادن یاد خداوند،        آیند   به این دلیل به وجود می      ها  بحران

هـای حیـوانی      کند و اسیر امیال و خواست       نفس واقعی خود را فراموش می     
  . شود خویش می

بنابراین، تخریب محیط زیست انعکاسی از فراموش کـردن خداونـد و بـه             
شود تا انـسان      تبع آن، فراموش کردن نفس واقعی خویش است که موجب می          

ی حیوانی خویش و بدون در نظر گرفتن جایگاه خـود در         ها  با پیروی از خصلت   
ــا      ــستی ب ــزاء ه ــسجم اج ــاط من ــشخیص ارتب ــاتوانی در ت ــی ن ــستی، یعن   ه
یکدیگر و احاطه خداوند بر تمام هستی، به سمتی سوق پیدا کند کـه بـا خـود                  

  هـای خـویش حتـی بـه بهـای تخریـب              محوری، به دنبـال ارضـای خواسـته       
  . محیط زیست، برآید
ــو  ــت خ ــوم درهیاف ــار، در     ب ــتی رفت ــا نادرس ــتی ی ــر درس ــی از نظ   شناس

گرا شبیه است که در آن، انسان با یاد خداوند، ضمن             ابتدا به یک نظریه وظیفه    
  نمایـد کـه بـرای        پرورش نفس واقعـی، دسـتورات و الزامـاتی را رعایـت مـی             

  امـا،  . تعامل بـا محـیط زیـست طبیعـی از طـرف خداونـد تعیـین شـده اسـت               
ــا ب  ــرور و ب ــه م ــم     ب ــم ک ــی، ک ــی الزام ــول اخالق ــی، اص ــس واقع ــوغ نف   ل

ــی   ــجایایی در م ــورت س ــه ص ــشخص در     ب ــفاتی م ــازنده ص ــه س ــد ک   آین
ــد   ــد ش ــسان خواهن ــار ان ــنش  . رفت ــوی و م ــفات، خ ــن ص ــت   ای ــای ثاب   و ه

ــی  ــب م ــداری را موج ــی    پای ــاد م ــضایل ی ــه ف ــا ب ــه از آنه ــوند ک ــود ش   . ش
  کــه از صــیانت بــه ایــن ترتیــب، اصــول و الزامــات اولیــه رفتــار بــا طبیعــت 

  از نفس واقعـی و خداشناسـی، ناشـی شـده باشـند، بـا اسـتمرار یـاد خداونـد،                   
ــی   ــرورش م ــسان پ ــضایلی را در ان ــا     ف ــار ب ــابی رفت ــار ارزی ــه معی ــد ک   دهن

  . شوند طبیعت می

        گيریگيریگيریگيری    نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه
ـ و حفاظت از محیط زیست، نحوه رفتار انسان بـا طبیعـت            برای   دگی ـروش زن
 راهنمای  به عنوان ارهایی  ــموعه رفت ـتنظیم مج رو،  از این   . تغییر یابد باید   وی

در این راستا، علم اخالق که با توجه به  . ، ضروری است  تعامل انسان با طبیعت   
 انـسان  هـای  رفتاردرستی و نادرستی  وها و نبایدها ها به تبیین باید    نظام ارزش 

ان با تبیین رفتارهای انسدر قالب اخالق زیست محیطی و به منظور پردازد،   می
، تعیـین اصـول و   اخـالق زیـست محیطـی   وظیفـه  . بسط یافته اسـت   طبیعت،  

معیارهایی است که بر روابط انسان با طبیعـت بـه منظـور ممانعـت از آسـیب                  
ایـن اصـول بـا ایجــاد    . دنبـه طبیعـت و حفاظـت از آن، حــاکم باشـ    رسـاندن  
طبیعـت   انسان با درستبه دنبال تصحیح رفتار نا    ،  اخالقیهای درونی     بازدارنده
 در یک طرف  که مطرح شده استها یک طیف از دیدگاهدر این راستا، . هستند

 و با محور    اند   که ارزش ذاتی را صرفًا برای انسان قائل        هایی هستند   دیدگاه،  آن
رفـع  بـرای   باید در خدمت انسان و        و، معتقدند که محیط زیست می     اقرار دادن   
 قرار دارند که برای     هایی  دگاهدی،   طیف  در طرف دیگر   .باشدوی  های    نیازمندی

 و جدای از اهمیتـی  اند  زنده، ارزش ذاتی قائل کلیه مخلوقات، اعم از زنده و غیر     
 باشند، حفـظ و حراسـت از آنهـا را ضـروری     اراتوانند برای انسان د     که آنها می  

   .دانند می
گرا در تبیین رابطـه   های کل این در حالی است که، به دلیل نیاز به دیدگاه      

بخش نبودن راهکارهای به کار رفته بـرای   سان و طبیعت و همچنین رضایت     ان
 تعامـل انـسان بـا طبیعـت     درمباحث دینی و معنوی حفاظت از محیط زیست،    

نسبت به  ها گیری گرایش ادیان به شکل واقعیت این است که،     . اند  یافتهاهمیت  
ایی بـرای   سازند کـه مبنـ      بینی و اخالقی را می      کنند و جهان    طبیعت، کمک می  

 بـه مـا کمـک       ادیان. روند  به شمار می  های فرهنگی جوامع      ها و ارزش    گرایش
ا مـورد ارزیـابی و      ارتباط فعلی خود بـا طبیعـت ر       های    ها و روش   د تا راه  نکن  می

  . دهیم و نوع سازگار با محیط زیست را دنبال کنیم قرار بازنگری
 چه چیزی    اساسی اخالق یعنی    اخالق زیست محیطی دینی به دو پرسش      

 بودن یک عمل چیـست؟   نادرستبطور ذاتی ارزشمند است؟ و معیار درستی یا  
هـا بـه ترتیـب     ایـن پاسـخ  . دهنـد  های متداول می   از نظریه ی  های متفاوت   پاسخ

در ایـن بـین، تعـالیم اسـالمی، پاسـخ           . عبارتند از خـدامحوری و خداشناسـی      
ایـن مفهـوم از   . کنـد  تری را پیرامون پرسش درباره ارزش ذاتی ارائه مـی        جامع

ارزش ذاتی، از ویژگی مهم، یعنی محیط بودن خداوند بر همـه چیـز برخـوردار      
شود که در آن،  است که موجب ارائه مفهومی عمیق از یگانگی عالم هستی می
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ای است  رابطه بین انسان، طبیعت و خداوند به شکلی منحصر به فرد و به گونه   
 یکپارچگی عـالم هـستی و آیـات    که تخریب محیط زیست، صدمه رساندن به      

شود و لذا، موانع درونی پایدارتری را برای جلوگیری از صـدمه     خداوند تلقی می  
شناسی، تالشـی بـرای ارائـه         خودبوم. آورد  رساندن به محیط زیست فراهم می     

شناسـی    رهیافتی خدامحور در اخالق زیست محیطی است که با الهام از انسان           

 روحانی نفس انسان، تعامـل مناسـب انـسان و محـیط      اسالم و با تاکید بر بعد     
ــی      ــا م ــس بن ــیانت نف ــی و ص ــای خودشناس ــر مبن ــست را ب ــا   زی ــد و ب   نه

  تـوان آن را پاسـخگوی نیـاز انـسان      هـای ایـن رهیافـت، مـی     توجه به ویژگی  
  امروز در تعامل با طبیعت یعنـی، ایجـاد حـس یگـانگی بـا تمـامی مخلوقـات               
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