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 مقدمه
روزی نیست که اخبار جدیدی از نوعی مشکل  تقریباً

محیط زیستی به گوشمان نرسد. وجود آسمان دود 

 های رو به نابودیگونه ،های آلودهرودخانه ،آلود

ها یعنی این که در این جانوران و تخریب جنگل

ال دارد. ی خاکی همواره یک جای کار اشککره

از کنند که آمادگی حفاظت بسیاری از مردم ادعا می

ها به محض اما بیشتر آن، محیط زیست را دارند

در عادت شوند در این رابطه تغییری اینکه ناچار می

گیرند. حرف خود را پس می ،شان صورت دهندهای

خاک و حتی غذایمان آلوده  ،منابع آب ،اگر هوا

گردد. پس اگر به عملکرد خودمان بر می ،هستند

خواهیم خودمان و کودکانمان را به نابودی نمی

زمان آن رسیده است که به پیامدهای  ،بکشانیم

و بهزاد کارهای روزمره خود بیندیشیم )اشرفی 

 (.4937نسب، 

 ینا حطر موجب محیط زیستی یهاانبحر وزرـب

 تواندمی یستز یطـمح اـیآ که ستا دهش پرسش

 بر روز هر؟ وردبیا دوام را هاننساا فعلی رفتار مهادا

 همانند اننمیتو که دمیشو ودهفزا گاهیآ ینا

 یهانشانه و داد مهادا نجها منابع فمصر به گذشته

 هشد رشکاآ جا همه در زیستیمحیط  یتنگناها

 ضعیتو نمواپیر تطالعاا و رماآ ئهارا گرچها. ستا

 به که ینا از بیش، ماا ستا زمال یستز محیط

 مینز به هشد وارد راتخسا رهبادر علمی تطالعاا

 نسبت رفتار چگونگی رهبادرفقی اوـت هـب، دـباش زاـنی

 باید نساـنا، یطاشر ینا در. ستا زنیا رهسیا ینا به

 که هنگامی که گوید پاسخ سخت پرسش ینا به

 هستند دخو دسو نساندر کثراحد به نهااخو ادفرا

 بـتخری و حد از بیش داریبرهبهر از انتومی چگونه

، دموجو چالش قعوا در؟ دکر یجلوگیر طبیعی منابع

، بلکه نیست مینز روی بر دنرـک ندگیز چگونه

، ستارا نـیا در. تـسا ادفرا به چگونگی ینا نقبوالند

 در بشریت به اننشمنددا ارهشد بیانیه به انمیتو

 4111 از بیش آن در که دکر رهشاا، 4331 لسا

 هایزـج هدـبرن 417 جمله از و رکشو 51 از نشمنددا

 به توجه ایبر که نددنمو معالا اینامه رنتشاا با، نوبل

. ستا زمال یجدید شنگر هیوـش و قالـخا، ینـمز

 و دزـنگیابر را عظیمی حرکت بایدمی قخالا ینا

 که وا دارد را میلبی یهاننساا و هاحکومت، انهبرر

 همیتا درک با. کنند داـیجا را هـمزال اتتغییر

 فـمختل ادرـفا، ستـیز یطـمح از حفاظت در قخالا

 نمواپیر هاییهیافتر و هانظریه تا ندا دهکر سعی

-می هاآن بین دهند. از هـئارا محیطی یستز قخالا

ن و لستورو ر،تیلو، تکلیکا، ناـیگر، لئوپولد به انتو
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 بسط ورتضر نبیا با ادفرا ینا. نائس اشاره کرد

 به امهرکد، داتموجو ایرـس هـب یـخالقا هاـجایگ

، آن در که معتقدند محیطی یستز قخالا از نوعی

 کل اـی و موـب ستـیز ایجزا یا و هاگونه از برخی

 ایبر. ندرداربرخو خالقیا هجایگا از، موـب ستـیز

 عنو آن، ریمحو یستز از اریطرفد با، نیگار، لمثا

-می که هددمی دپیشنها را محیط زیستی قالـخا

 تنااحیو از تـحمای در یقو موضعی را آن انتو

، ینـمز قالـخا ئهارا با لئوپولد، مقابل در. نستدا

 که ستا رمحو مبو یستز قخالا وعیـن هـب دـمعتق

 به که تـسا ستدر یستز محیط با ریفتار، آن در

. کند کمک مینز یباییز و تثبا، منسجاا حفظ

 و هانظریه ئهارا در هشد ماـنجا یهاشتال گرچها

 دوـخ یجا در، محیطی یستز قخالا یهاهیافتر

 اینظریه مندزنیا نهمچنا نجها ماا ،نداارزش اـب

)عابدی سروستانی و ست ا بطهرا ینا در جامع

 . (4931همکاران،

توان بر مبنای ارزش گذاری محیط زیست را می

چهار دسته از توجیهات مختلف پایه گذاری کرد که 

زیبا شناختی  ،اکولوژیکی ،عبارتند از: منفعت طلبانه

خود ما  ءبه بقا اکولوژیکی و منفعت طلبانهو اخالقی. 

و یا با منابع اقتصادی ما پیوند دارند. بحث زیبا 

-یی طبیعت مربوط میدرک ما از زیباشناختی به 

و اما توجیه اخالقی که مورد  (4933، )اردکانیشود 

نظر ماست بر این مبنا استوار است که سایر 

ارند و مسئولیت اخالقی ما حکم موجودات نیز حق د

کند که به ادامه حیاتشان کمک کنیم. توجیه می

ها و حتی به تمام موجودات زنده، اکوسیستم اخالقی

های آینده را نسل توجه دارد و حق جان نیزاشیاء بی

 (.4931گیرد )کریم زادگان، نیز در نظر می

 

 چرا اخالق محیط زیست؟
ای از مطالعات است که اخالق محیط زیستی شاخه

نظر تعامالت انسان با محیط غیر انسانی را از م

 کند. از این رو آنچه مستقیماًاخالقی بررسی می

مورد توجه اخالق محیط زیست قرار دارد، بررسی 

چگونگی رابطه عوامل انسانی آگاه و خود مختار با 

چیزهای موجود در محیط زیست است. ارتباط 

ضمنی این مطلب با اخالق از این قرار است: یک 

اخالق آگاه به محیط زیست آن است که این واقعیت 

که باشد،  را بپذیرد که هر فرد موجود زنده، ازهر نوع

جزء محیط زیست خود آن است و باید به آن در 

ثیر أهنگام کارهای خود که احتمال دارد بر آن ت

بگذارد توجه کند و اهمیت دهد. لذا اخالق محیط 

زیست عالوه بر محیط طبیعی به محیط شهری نیز 

توجه دارد: با این اساس که انسان چگونه به لحاظ 

طراحی و مصالح  ثیرأفیزیکی، ذهنی و روحی تحت ت

کند و ن هایی که در آن زندگی یا کار میساختما

گیرد. باید دانست که شهر تنها محیط غیره قرار می

زیست انسان نیست. لذا توجه جامع به محیط 

ان و گیاه نیز مورد توجه ها را بر حیوثیر آنأزیست، ت

ی اخالق محیط وظیفهدهد. در نتیجه قرار می

نسان با طبیعت است. روابط ا زیست ایجاد اصولی بر

های انسان برای ممانعت از آسیب و یعنی مسئولیت

حفا ظت در مقابل آسیب. هر چند ساده است که 

اهی زمین، اخالق به تنهایی بتواند ما را از گرداب تب

ی ماست، نجات دهد. چون زیستگاهی که تنها خانه

عالوه براخالق مجموعه عواملی از قبیل قوانین، 

، فنی و علمی و همچنین بسط ر اقتصادیتدابی

های همگانی نیز وجود و ضرورت دارند، اما آموزش

سازد، دو را از سایر این تدابیر متمایز میآنچه اخالق 

 چیز است:
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ای از معیارها، هم درونی اول آن که اخالق مجموعه

-آورد که در عامرا به عمل در میو هم اجتماعی، 

ی روابط انسان با هستی شکل خود بر کلیهترین 

نظارت دارد. و دیگر آن که در خلوت ما، آنجا که 

ممکن است هیچ یک از سایر تدابیر پیش گفته در 

بازداشتن ما از یک رفتار ناشایست کارساز نباشند، 

 (.(Benson, 1929اخالق همچنان در عمل است 

مباحث  -4حفاظت از تنوع زیستی از نظر دو دیدگاه 

 منافع اقتصادی اهمیت دارد.  -1اخالقی   

 

 مباحث اخالقی 
در اینجا یک تمایز اساسی بین دو نظام اخالقی مهم، 

 humanistیعنی فلسفه اخالقی انسان گرایی )

philosophy اصالت انسان( و فلسفه اخالقی( )

( )طبیعت naturalist moral philosophyطبیعی )

ق و ی انسان گرایی حقوگرایی( وجود دارد. درفلسفه

ها تکالیف، تنها به جوهر و شخصیت وجودی انسان

شود. چه بصورت فردی و اجتماعی مربوط می

هرچند ممکن است انسان ها مایل به رعایت و 

های حیاتی باشند مالحظه سایر موجودات و گونه

ولی سایر موجودات غیر از انسان هیچ حقوق یا 

 ،مک گیل ری و پرمن یومامسئولیتی ندارند )

4931). 

 ی طبیعت گرایی فلسفه
اخالق در نظر کسانی که معتقد به اصالت طبیعت 

هستند این امتیاز و یا تقدم جوهر و شخصیت 

کند. وجودی انسان بر سایر موجودات را رد می

ها از جوهره وجودی دراین چارچوب اخالقی، ارزش

گیرد هیچ نوع پایه روانشناسی انسان سرچشمه نمی

یچ پناهگاه اختصاصی برای انسان وجود ندارد، ه

انسان وجود ندارد. در مقابل حقوق تنها با مالحظه و 

رعایت برخی نظام های طبیعی، شامل اجزاء حیاتی 

و غیر حیاتی قابل تعریف است )پرمن یوما و مک 

 (.4931گیل ری ،

باشد، گراها حفظ تنوع زیستی مهم میاز نظر انسان

گونه گیاه نه  شود که یکزیرا برخی مواقع معلوم می

ه گیا چندان چشمگیر خصوصیات داروئی دارد. مثالً

های لنفتیک پریوش قرمز درمان بیماری سرطان

ی شیمیایی در آورد یا یک مادهکودکان را فراهم می

های خون را در حین جراحی حل بزاق زالو لخته

(. در نتیجه از نظر انسان Wilson, 1994کند )می

مهم است زیرا منافعی برای گراها حفظ تنوع زیستی 

انسان ها دارد. اما برخی از طرفداران حفظ طبیعت 

کنند که مراقبت ما از تنوع زیستی باید ادعا می

مستقل از منافع آن برای بشر باشد و ما به آن ها 

ها نه به خاطر منافع کنیم به خاطر خود آنتوجه می

 انسانی.

 منافع اقتصادی
در مورد ارزش های محیط زیست دو بحث جداگانه 

مطرح است. یکی بحث فکری و دیگری بحث 

وضعیت درست اخالقی  راهبردی. اولین بحث به

شود و بحث دوم در نسبت به طبیعت مربوط می

ارتباط با این نکته است که کدام وضعیت اخالقی یا 

ها و کدام اصول و مبانی اخالقی در حفظ گونه

شود. ثرتر واقع میؤهای طبیعی ماکوسیستم

طرفداران محیط زیست به بحث دوم پرداخته و 

رویکرد عمل  نسبت به اصول سیاست زیست محیطی

(. با کمک Norton,1989اند )گرایانه در پیش گرفته

تواند به دو بحث راهبردی، حفظ تنوع زیستی می

طریق صورت گیرد. یک روش، کوشش در جهت 

-تواند قرار دادن محدودیتحفظ تنوع زیستی می

ها باشد. این کار اغلب از هایی بر استفاده از زیستگاه
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های ملی عنوان پارک طریق اعالم این نواحی به

های متعددی گیرد و سراسر دنیا رده بندیانجام می

ی دیگر حفظ برای چنین مناطقی وجود دارد. طریقه

باشد. تنوع زیستی تشویق به بهره برداری پایدار می

است که از مواهب طبیعی طوری این بدان معنی 

ها کاهش نیابد و بر نبرداری شود که ذخایر آبهره

 ها ضرری نرسد. آنتوانایی 

برداری ی بهرهای به ایدهعالقهطرفداران حفاظت 

کنند که هرگونه ندارند. در عمل، آن ها احساس می

منجر به نابودی تنوع زیستی  برداری نهایتاً بهره

 توانند امانت دار منابعخواهد شد زیرا مردم نمی

برداری پایدار به طبیعی باشند. اما طرفداران بهره

جمعیت و توسعه اقتصادی در سطح جهان، رشد 

ها حفظ تنوع زیستی باید کنند و به نظر آناشاره می

از لحاظ اقتصادی سودمند و برای تضمین حفاظت از 

های وجود داشته باشد )دی پیرس و آن انگیزه

 (.4951 همکاران،

های وحشی کید بر ارزش مشارکتی گونهأبه باور ما ت

دانانی که سعی دارند حائز اهمیت است. اقتصاد 

های ها را براساس ارزش تجاری و سایر ارزشگونه

اقتصادی آن ها بسنجند و طرفداران محیط زیست 

کید أزیبا شناختی گونه ها ت -که بر ارزش فرهنگی

ها را دست کم ورزند هر دو ارزش مشارکتی آنمی

کنند، بلکه ها در انزوا زندگی نمیگیرند. گونهمی

ها های مهم اکوسیستمه عنوان بخشها باکثر آن

ها مین و تدارک سایر گونهأعمل کرده و لذا در ت

-مشارکت دارند و سهم خود را در این زمینه ادا می

علف گندمی را به آن کنند. اگر کسی یک گونه 

نهد که آن علف فرصتی برای ایجاد خاطر ارزش می

آورد، و ی دو رگه فراهم مییک نوع ذرت چند ساله

دیدن یک درنای کمیاب را ارج می نهد، در واقع  یا

ارج نهادن او فقط به آن گونه محدود نیست، بلکه 

اند ها بدان وابستهیی را که آن گونهتمامی بافت زنده

 (.Norton,1989نهد )نیز ارج می
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