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مسئولیت انسانها در قبال محیط زیست:
اجماع همپوش میان اخالق دینی و اخالق فرادینی
ابوالقاسم فنائی

تار یخ در یافت95/08/17 :
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تـار یخ تأیید95/12/11 :

استادیار دانشكده فلسفه دانشگاه مفید
سجاد بهروزی

2

دانشآموخته كارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه مفید

چكیده
رهایی از بحران محیط زیست ،که سراسر کره زمین را در برگرفته است ،نیازمند مشارکت همه انسانهاست؛
مشارکتی که بدون توافق بر سر هنجارهای جهانشمول در اخالق محیط زیست ممکن نیست .اما ،با توجه به
اختالفنظر فرهنگها و مکاتب گوناگون در جهانبینی و مبانی اخالق ،این پرسش مطرح میشود که «چگونه
میتوان به چنین توافقی دست یافت؟» .ادعای اصلی این پژوهش این است که برای رسیدن به چنین توافقی میتوان
از ایده «اجماع همپوش» بهره گرفت .بر اساس این ایده ،برای توافق بر سر هنجارهای جهانشمول ،توافق بر سر
مبانی توجیهی اخالق محیط زیست الزم نیست ،بلکه کافی است که این هنجارها بهگونهای صورتبندی شوند که
توجیه آنها به جنبههای اختصاصی هیچیک از سنتهای دینی ،مکاتب جامع علمی ،فلسفی و اخالقی وابسته نباشد ،و
ن عقیدتی با تمسک به دالیل پذیرفتهشده در سنت و مکتب خود ،بتوانند بر سر آنها
پیروان سنتها و مکاتب گوناگو ِ
توافق کنند .این مقاله میکوشد نشان دهد که چنین اجماعی بر سر «لزوم اخالقی احترام به طبیعت» ،به عنوان هنجاری
بنیادین در حفاظت از محیط زیست ،ممکن است .برای مثال ،مسلمانان میتوانند بر اساس آموزههای دینی خود این
هنجار را به رسمیت بشناسند ،و هواداران نظریۀ «احترام به طبیعت» -که نظریهای فرادینی در اخالق محیط زیست
است – نیز بر اساس مبانی فرادینی خود میتوانند چنین هنجاری را توجیه کنند.
واژگان کلیدی :خالفت انساان؛ اشارفیت انساان؛ احمد قابل؛ اخالق اساالمی؛ اخالق محیط زیسات؛ احترام به
طبیعت؛ اجماع همپوش.

 1مقدمه
در دوران مدرن با پیدایش انقالب علمی و صنعت ی و سنات ما نینآالت گوناگون ،اسن ااد ا معاب
طبیتی به سنعع ازاایش یاز ه ،زعصن با سنا ی ا طبیت گعز ه ند و عتاد بو سنا ها به هم
تورد اسن

در این دور محیط یسن به سنعع آدود ند و نقش انسنان ا «سنانن طبیت » به
1. Email: a.fanaei@gmail.com

)نویسعد مسئو

( 2. Email: sajjad230ir@gmail.com
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«مادک طبیت » عغییع نعد اسن
زعمو

بهطورنلی ،میعوان اثعی را نه انسنان بع طبیت گذا ن ه اسن در

یع نشان داد:

× A (Consumption patterns and

)I (Environmental impact) = P (Population
)affluence) × T (Technology

طبق این زعمو  ،سننه عاما ازاایش جمتی  ،زعاوانی و ادگوی مصننعو و عوعودو ی در جوام انسننانی،
ارعباط مس قیمی با یودیگع دارند و طبیت را عا مع نابودی پیش میبعند (د اردن)183 :1396 ،
با عوجه به ایعوه بحعان محیط یس مخ ص جهان مدرن اس  ،ان ظار ایعوه م ون مقدس
ادیان بهصعاح به این موضوع پعدات ه با عد و بهطور مشخص را حلی بعای این بحعان ارائه داد
با عد ،امعی گااو اس

با این همه ،پعسش یع در این رابطه قابا طعح اس  :آیا دین میعواند سهمی

در اقدامی جهانی بعای حااظ ا محیط یس دا ه با د؟
عوجه به دیدگا های دین عاسان و اتالق عاسان دربارة حااظ ا محیط یس  ،ععها نقطه آغا
و گا نخس بعای عوازق بع سع هعجارهای جهان مو در اتالق محیط یس اس

با توانی م ون

دیعی و یاز ن واهد ال به سود این هعجارها ناری ایس ه و بایس ه اس  ،اما نازی نیس ؛ یعا
بعای ایعوه چعین هعجارهایی ب واند مورد پذیعش همه تعدمعدان عادم قعار گیعد ،باید به گونهای
صورتبعدی وند نه عوجیه آنها به جعبههای ات صاصی هیچندا ا سع های دیعی ،مواعب جام
علمی ،زلسای و اتالقی وابس ه نبا د به نظع میرسد «نظعیۀ اح عا به طبیت » 1،نه عوسط پاو
عیلِع 2ارائه د اس و اید «بعابعی تواهی یس محور» 3را عوجیه مینعد ،ب واند را را بعای طعح
چعین هعجارهایی در اتالق محیط یس جهانی هموار نعد؛ هعجارهایی نه با بهع گیعی ا اید اجماع
همپوش 4میعوان واهد م عوع و م ااوعی را در ادیان ،زعهعگها و نظا های زلسای و اتالقی گوناگون
به سود آنها پیدا نعد آمو ة محوری در ایدة اجماع همپوش این اس نه «اجماع بع سع تود این
هعجارها م وقف بع اجماع بع سع دالیا عوجیه نععد این هعجارها نیس »
ایدة اجماع همپوش نه نقشی نلیدی در زلساۀ سیاسی جان رادا با ی مینعد ،در اصا به ععوان
رو ی بعای عوجیه هعجارهای اتالقی در قلمعوِ سیاس

مطعح د اس

و این اموان را بعای

هماندیشی و هماوعی ادیان ،زعهعگها ،نظا های زلسای و اتالقی م عوع زعاهم مینعد عا در ععصه
سیاس  ،بع سع هعجارهای اتالقی مورد نیا بعای حاوزصا مسائا مهم انسانی به اعااقِنظع بعسعد؛
1. Respect for nature
2. Paul W. Taylor (1923-2015).
3. Biocentric egalitarianism
4. Overlapping Consensus
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یعا اگع مبانی هعجارهای اتالقی با عقاید هعوندان در جوام م وثع ناسا گار با د ،این هعجارها
ضمان اجعای ال را نخواهعد دا

و نارایی تود را ا دس تواهعد داد اما ،چعاننه پیداس  ،ایدة

اجماع همپوش ات صاص به اتالق سیاسی ندارد و در سایع اتههای اتالق ناربعدی ،ا جمله اتالق
محیط یس نیا میعوان ا آن بهع گعز
اید اجماع همپوش در نعار اید های بعدا

سیاسی ا عداد  1و ددیا عمومی 2محورهای اصلی

ک بسامان 3نه عوثعگعایی
دیدگا جان رادا در دیبعادیسم سیاسیاند ا نظع رادا ،در جامته دمونعاعی ِ
متقو 4و 5ا ویژگیهای اج عابناپذیع آن اس  6،ا طعیق اید اجماع همپوش میعوان راهی بعای وحدت
ن جامته
اج ماعی به دس آورد؛ (رادا )228-227 :1393 ،یعا هدو ا اجماع همپوش واق گعایانهعع نعد ِ
بسامان و عطبیق آن با عایط عاریخی و اج ماعی جوام دمونعاعیک اس

(رادا )66 :1394 ،طبق اید

اجماع همپوش هع هعوند عاقا ا پس میعه زوعی تود نه مب عی بع سع های دیعی ،مواعب جام
علمی ،زلسای و اتالقی تاصی اس  ،میعواند اهدی به سود این بعدا

ا عداد

زعاهم نعد

( )Wenar, 2017: 7و بع این اساس هع هعوند م عاسب با آمو مورد قبو تود به این بعدا

عن

میدهد اید اجماع همپوش پایداری عداد را در جامته اموانپذیع مینعد ( )Wenar, 2017: 8بعابعاین،
بعای عوازق بع سع نظعیۀ رادا در باب عداد ال نیس

هعوندان ا سع ها ،مو بها و جهانبیعیهای

جام و گوناگونی نه بدان باور دارد دس بعدارند و بع سع سع  ،مو ب و جهانبیعی واحدی به عوازق
بعسعد
به باور نویسعدگان این مقاده ایدة اجماع همپوش این ظعزی را دارد نه ب وان با بهع گیعی ا
1. Political Conceptions of Justice
2. Public Reason

 3در مورد جامته بهسامان ( )Well-Ordered Societyسه نو ه قابا ذنع اس « :نخس ین نو ه این اس

نه این جامته

جامتهای اس نه در آن هعنس اصودی ا عداد را میپذیعد و میداند نه دیگعی نیا همان اصو را میپذیعد؛ دومین
نو ه این اس

نه همه میدانعد ،یا به ددیلی توب باور دارند نه سات ار اساسی جامته با این اصو سا گار اس ؛ و سومین

س عداد ی متموال نارا بعتوردارند و بدینسان نعش همگی بع پایه نهادهای اساسی
ن آن ا ح ِّ
نو ه این اس نه هعوندا ِ
جامته اس ؛ [نهادهایی] نه آنها را عادالنه میدانعد » (رادا)118 :1393 ،
4. Reasonable Pluralism

 5عوثعگعایی متقو به ععوع آمو های زعاگیعی (یتعی سع های دیعی ،مواعب جام علمی ،زلسای و اتالقی) اطالق
می ود نه عقالً به تاطع معاز و گعایشهای تود به آنها باور دارند و نهادهای آ اد آنها را پدید میآورند (رادا،
)119 :1393
 6این عوثع آمو های زعاگیع در این جوام وضتی ماندگاری در زعهعگ عمومی دمونعاسی دارد و وضتی عاریخی گذرا
نیس

(رادا)119 :1393 ،
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آن نشان داد نه ،علیرغم ات الو در مبانی ،بعتی ا توانشهای اسالمی در باب اتالق محیط یس
با بعتی ا توانشهای زعادیعی ا این اتالق در پذیعش هعجارهای تاصی اعااق نظع دارند در این
پژوهش اب دا مؤداههای نظعیۀ اح عا به طبیت را عح و بسط میدهیم؛ سپس توانش احمد قابا ا
آمو های اسالمی را بعرسی مینعیم و در پایان نشان میدهیم نه این توانش ا آمو های اسالمی
با دو مؤداه اساسی نظعیۀ اح عا به طبیت  ،یتعی «تیع مخصوص» و «ار ش ذاعی» هع موجود ند ،
و نیا با مهمععین هعجار اتالقی این نظعیه ،یتعی قاعدة عد مداتله در طبیت  ،سا گار اس
 2نظریه احترام به طبیعت
در باب اتالق محیط یس نظعیههای بسیار م عوعی وجود دارد نه ا جهات گوناگون میعوان آنها را
دس هبعدی و بعرسی نعد اما ا میان این جهات ،دو جه

یع با هدو ما در این پژوهش سا گارعع

اس  :یوی ا جه «نانون ار ش» یتعی چیس ی مصادیقِ ار ش ذاعی و دیگعی ا جه «مالک
ار یابی» یتعی مالک درس ی و نادرس ی عما 1ا جه نانون ار ش این نظعیهها به «انسانمحور»2و
«غیعانسانمحور» ( یس محور /3بو محور )4و ا جه

مالک ار یابی به «زضیل گعا»،5

«غای گعا» 6و «وظیاهگعا» 7عقسیم می وند
پاو عیلع نظعیۀ اح عا به طبیت

را نخس

در سا  1981میالدی در مقادهای بهنا

«بعابعیتواهی یس محور» 8مطعح نعد و سپس در سا  1986میالدی آن را در ن ابی به نا اح عا
به طبیت  :نظعیهای در اتالق یس

محیطی9

عح و بسط داد به گا ه م اوعانی همچون جو و

د اردن و جان بعسِن ،این نظعیه به تاطع بعتورداری ا مبانی محوم زلسای یوی ا دقیقععین نظعیهها
در اتالق محیط یس اس

این نظعیه بعیادین /تودبعیاد اس  ،نه اس ع اجی؛ یعا هم چارچوبهای

نلی مسئودی انسان در قبا طبیت را مشخص مینعد و هم عوجیه آن م وی به پذیعش هیچ نظعیه
هعجاری مبعاییعع یا اصا هعجاری باالععی نیس

()Taylor, 2015: 180

 1این عقسیمبعدی بع اساس حصع اس قعایی اس نه در ن اب مبانی و رهیاز های اتالق یس محیطی بیان د
اس

نگارندگان در یو عقسیمبعدی و بعتی عوضیحات در مورد اقسا دیدگا ها ،وامدار این ن اباند
2. Anthropocentric
3. Bio centric
4. Eco centric
5. Virtue oriented
6. Teleological
7. Deontological
”8. “Biocentric Egalitarianism
9. Respect for nature: A Theory of Environmental Ethics
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 2-1کانون ارزش و مالک ارزشیابی در نظریه احترام به طبیعت

ا دحاظ نانون ار ش ،نظعیه اح عا به طبیت

یس محور اس  ،هعچعد هعت آن در میان نظعیههای

یس محور به پای هعت نظعیۀ عوعیم ندگی ا آدورت وای ار و نظعیۀ آ ادی حیوانات ا پی ع سیعگع
نمیرسد عیلِع با طعح نظعیه اح عا به طبیت  ،اندیشه اساسی عوعیم ندگی را گس عش داد پویمن در
مقا مقایسه میگوید :بع تالو وای ار ،عیلِع آ وارا بعابعیتوا اس  ،درحادینه در ازوار وای ار
بعابعی همه موجودات ند بهصعاح مطعح نمی ود عالو بع این ،او ،بع تالو وای ار ،ار ش ذاعی
را ا اید دذتگعایی جدا مینعد؛ وای ار گاهی بعای دزاع ا داو نگا اتالقی به موجودات ند  ،به
اید دذت ،تو ی و انوار درد و رنج عمسک میجوید؛ اما در نظع عیلِع همه موجودات ند (ا موجودات
عکیات های گعز ه عا انسان) ا ار ش ذاعی یوسان بعتوردارند هع موجود ند هدزی دارد نه مایا و
مش اق رسیدن به آن اس و وجود چعین میا و ا یاقی ا دوا آن هدو اس

هدو هع موجود ند

تیع مخصوص تود آن موجود اس  ،نه تیع مخصوص انسان اید «غای ِ در تود» 1نه نان آن را
صعزاً به موجودات عاقا نسب میداد ،در نظعیه عیلِع به همه موجودات ند نسب داد می ود
( )Pojman, et al., 2015: 168همچعین این نظعیه ا دحاظ مالک ار یابی یا متیار درس ی و
نادرس ی عما ،وظیاهگعاس

عیلع بع این باور اس نه عشق و عالقه به موجودات ند  ،ا ارعباط

خصی و عاطای انسان با آنها نشأت میگیعد و جانبدارانه اس  ،نه بیطعزانه ،و دذا نمیعواند معشأ
اداا و عتهد اتالقی در قبا موجودات ند با د اما اح عا قائا دن بعای طبیت چعین نیس ؛ این
نگعش دوا و پیامدهایی اتالقی دارد و میعواند معشأ اداا و عتهد اتالقی با د

( Taylor, 2011:

 )91عیلِع بعای راهعمایی رز ار و عتاما نعشگعان اتالقی با سایع موجودات ند  ،چهار قاعد هعجاری،
و بعای رز نااع میان معاز انسان و سایع موجودات ند پعج اصا اودوی در نظع میگیعد بدین
عععیب وی ا توانشی وظیاهگعوانه در اتالق محیط یس دزاع مینعد ()Kawall, 2015: 208
ادب ه عیلِع ا ضتفهای رویوعد وظیاهگعوانه در اتالق آگا اس و به همین سبب ،عالو بع ذنع قوانین
هعجاری ،بعای هع ندا ا موارد یاد د زضیل هایی م عاظع با آن هعجارها بیان مینعد عا نظعیه او
به اتالق زضیل نیا نادیک ود ( )Kawall, 2015: 209ا نظع عیلع ،اتالق زضیل و اتالق وظیاه
موما یودیگعند

1. End in itself
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 2-2توجیه نظریه احترام به طبیعت

عیلع بعای عوجیهِ این ادعا نه همه موجودات ند ار ش ذاعی دارند ،دو گا مهم بعمیدارد این دو گا
عبارتاند ا  1 :نشان دادن ایعوه هع موجود ند با عوجه به ویژگیهای بعجس ه گونه تود تیع
مخصوص تود را دارد این ویژگیها عبارتاند ا  :سات ار سلودی ارگانیا  ،ارگانهای در حا نار،
ارعباط بیعونی با سایع موجودات و عایط یمیایی و زیایوی محیط یس آن موجود؛  2پذیعش معظع
یس محور دربارة طبیت 1مؤداههای این معظع عبارتاند ا  :انسانها به معاده یوی ا اعضای جامته
یس ی مین ،جهان طبیت به معاده سیس م بههمپیوس ه ،زعدزعد موجودات ند به ععوان غای حیات
و نای بعععی انسان
او بعای ایعوه نشان دهد این نظعیه ا متقودی

قابا قبودی بعتوردار اس  ،مینو د معظع

یس محور دربارة طبیت را با متیارهای معظع زلسای متقو بعرسی نعد او بع این باور اس نه همه
مؤداههای معظع یس محور دربار طبیت ا نظع عجعبی اثباتپذیع نیس عد و نظم درونی حانم بع این
معظع ،مب عی بع روابط معطقی محض نیس  ،اما این معظع عصویعی یوپارچه ا نا جهان طبیت به
دس میدهد و به دحاظ معطقی قابا پذیعش اس ( )Taylor, 2015: 182و میعواند مورد عوازق
همه نعشگعان اتالقی و تعدمعد قعار گیعد؛ یعا متیارهای معظع زلسای متقو را اس یاا مینعد؛ این
متیارها عبارتاند ا  :نظم و عععیب 2،انسجا  3درونی ،جامتی  4و عمامی  5و عاری بودن ا هع نوع
ابها  ،6تلط ماهومی 7و پوچی دالد

عاسانه  8همچعین این معظع با داد های علو عجعبی سا گار

اس
جامتی و عمامی ِ این معظع در این اس نه «دید زلسای ناملی دربار نا قلمعوِ حیات و
طبیت بع روی مین [بهدس ] میدهد ؛ عالو بع این ،در این معظع ،سات ار جهان ،بع اساس اعصا
همه ارگانیا های زعدی به یودیوع و اعصا آنها به محیط یس شان ،به صورت سات اری به همپیوس ه
به عصویع نشید می ود » ()Taylor, 2011: 159
انسجا درونی این معظع با دق

در عکعک مؤداههای آن ،مشخص می ود؛ میان مؤداهها
1. Biocentric outlook on nature
2. Systematic order
3. Coherence
4. Comprehensiveness
5. Completeness
6. Obscurity
7. Conceptual confusion
8. Semantic vacuity
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ناسا گاری وجود ندارد و هع مؤداه بهطور م قابا ،مؤداه دیگع را عقوی مینعد ،طورینه سه مؤداه
او  ،با مؤداه چهار مععبطاند و ا آن پش یبانی مینععد ()Taylor, 2011: 159-160
عیلِع در مورد عاری بودنِ این معظع ا ابها  ،تلط ماهومی و پوچی دالد

عاسانه میگوید:

«اگعچه در این معظع عتداد یادی مااهیم ان ااعی وجود دارد و بهطور گس عد ای نلیگویی د (نه
این ،در هع جهانبیعی زلسایای وجود دارد) ،اید ها و باورهای موجود در آن ،به طع معصاانهای ،واضح
و دقیق اس ؛ یعا این معظع در یاز ههای علم زیایک و یس

عاسی ریشه دارد و زهم ما را نسب

به جهان طبیتی و جایگا تود در آن ،باال بعد و دق ما را ازاایش میدهد » ()Taylor, 2011: 160
این معظع با داد های علو عجعبی ،سا گار اس ؛ یعا «در آن هیچ گاار علمی ناذبِ عات ه
د ای وجود ندا ه و بع پایههای علم زیایک و یس

عاسی در عصع حاضع بعا د

و بهطور

پیوس ه میعواند تود را با پیشعز علو عجعبی و مشاهدات جدید ،سا گار نعد [بهطورینه] اگع عغییع
اساسی در آن علو رخ دهد ،این نگعش نیا دچار عغییع اساسی می ود » ()Taylor, 2011: 160-161
اجماالً اس دال نظعیۀ اح عا به طبیت را میعوان به صورت یع صورتبعدی نعد:
 در بو سا های طبیتی همه موجودات ند به یودیگع مععبطاند؛ (بعابع مؤداه دو معظعیس محور دربارة طبیت )
 هع موجود ند عواناییهایی بعای یس ن دارد؛ (بعابع ویژگی تیع مخصوص هع موجود ند ) ووزا دنِ این عوانایی تیع مخصوص آن موجود ند اس ؛ (بعابع ویژگی تیع مخصوص هعموجود ند )
 هع موجود ند در این بو سا ها تیع مخصوص تود را محقق مینعد و بعای ندگی نعدنعالش مینعد؛ (بعابع مؤداه سو ِ معظع یس محور دربارة طبیت )
 انسان یوی ا اجاای این بو سا ها اس و همانعد سایع موجودات ند تیع مخصوص تود رادارد؛ به عبارت دیگع ،انسان یوی ا اعضای جامته یس ی اس ؛ (بعابع مؤداه او ِ معظع یس محور
دربارة طبیت )
 ار ش انسان بععع ا سایع موجودات ند نیس ؛ (بعابع مؤداه چهار ِ معظع یس محور دربارةطبیت )
 بعابعاین ،همه موجودات ند ار ش ذاعی بعابع دارند 2-3هنجارهای اخالقی در نظریه احترام به طبیعت

عیلِع پس ا عوجیه ار ش ذاعی و بعابع همه موجودات ند  ،هعجارهای جهان مودی را در اتالق محیط
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یس متعزی مینعد نه عوجیه آنها وابس ه به جعبههای ات صاصی هیچیک ا سع های دیعی ،مواعب
جام علمی ،زلسای و اتالقی نیس

این هعجارها نه ا دوا اح عا به طبیت اند ،عبارتاند ا :

 -1قاعدة وارد نوعدن یان به غیع 1:این قاعد قاعد ای سلبی اس نه میگوید :نعشگع اتالقی
نباید موجودات ند  2را بوُشد ،جمتی ِ گونه 3یا جامته یس ی 4را نابود نعد ،یا به آنها آسیب جدی وارد
نعد ادب ه این قاعد ا نعشگع اتالقی نمیتواهد نه جلوی اعااقات آسیب نعد به سایع موجودات ند
را بگیعد یا به آنها نمک نعد عا رنجشان را ناهش دهعد ،بلوه ععها ا او میتواهد نه جلوی آسیبهای
مس قیم و غیعمس قیمِ تودش را به آنها بگیعد ()Taylor, 2011: 172
 -2قاعدة عد مداتله 5:این قاعد دو وظیاه بعای نعشگعان اتالقی در پی دارد؛ نخس ایعوه،
هیچ نعشگع اتالقی حق ندارد آ ادیهای موجودات ند را بعای عحقق تیع مخصوص تود محدود
نعد؛ دو ایعوه ،هع نعشگع اتالقی موظف اس سیاس «دس نانید» 6را در قبا عکعک موجودات
ند  ،بو سا ها و جامته یس ی رعای نعد و در هیچیک ا زتادی های آنها دتاد نوعد

( Taylor,

 )2011: 173عالو بع این ،نعشگع اتالقی حق ندارد جانِ حیوانی را بگیعد یا گیاهی را ا مین بوعد،
ح ی اگع قصد دا ه با د آن گیا یا حیوان را ا محیط طبیتی تود به جایی امنعع و با اموانات رزاهی
بیش ع ببعد ( )Taylor, 2011: 174اصا بیطعزی 7میان گونهها با این قاعد ارعباط مس قیم دارد
این اصا به ما میآمو د نه عوجه نعشگع اتالقی به گونهها نباید به تاطع ابعا عشق به آنها یا به
تاطع زاید آنها بعای انسان با د ،بلوه باید به تاطع تیع مخصوص تود آن گونهها با د

( Taylor,

)2011: 177
 -3قاعدة وزاداری 8:عیلِع این قاعد را به حیوانات وحشیای ات صاص میدهد نه عوسط نعشگعان
اتالقی در حیات وحش ،زعیب داد می وند ادب ه این اموان زعاهم نیس نه عوازقی دو طعزه میان
نعشگع اتالقی و این حیوانات صورت بگیعد ،اما میعوان طوری رز ار نعد نه آن حیوانات به نعشگعان
اتالقی اع ماد دا ه با عد واضحععین نمونه عخطی ا این قاعد  ،وار حیوانات ،علهگذاری بعای آنها
و صید ماهی اس

()Taylor, 2011: 179
1. The Rule of Nonmaleficence
2. Organism
3. Species-population
4. Biotic community
5. The Rule of Noninterference
6. “Hands off” policy
7. Disinterested principle
8. The Rule of Fidelity
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 -4قاعدة عداد جبعاننععد  1:اگع در اثع دتاد یا سوءِ اس ااد نعشگعان اتالقی آسیبی جدی
به عتدادی ا ازعاد یک گونه یا جامته یس ی وارد ود( ،توا این آسیب به معگ آنها معجع ود یا نه)
در صورت اموان ،باید به همان ازعاد نمک ود در غیع این صورت ،باید عایط محازظ پایدار بعای
ازعاد دیگع ا آنگونه زعاهم ود این نار ممون اس با جلوگیعی ا ناوذ انسانها به معطقهای تاص
صورت بگیعد ()Taylor, 2011: 189-190
 2-4اصول اولویت برای رفع تعارض میان منافع انسان و سایر موجودات زنده

در نهای عیلِع بعای عتیین اودوی ها در مقا حا عتارض میان معاز انسان و معاز سایع موجودات
ند اصودی را ارائه میدهد این عتارض هعگامی رخ میدهد نه اقدامات و سیاس هایی نه بعای
عحقق معاز و احقاق حقوق انسانها صورت میگیعد ،به عحقق تیع مخصوص موجودات دیگع آسیب
وارد نعد به نظع میآید نه چادش بعانگیاععین بخش در اتالق محیط یس  ،پاسخ به این عتارض
ا طعزی انسان بخشی ا طبیت اس و بعای عحقق تیع مخصوص تود نیا معد بهع بعداری ا

اس
آن اس

ا طعو دیگع ،هع انسانی میعواند با اس ااد ا قابلی های ن یوی تود و با اس ااد ا

اباارهای عوعودو ی مدرن ،به راح ی در سا ونار طبیت تلا ایجاد نعد بعابعاین بعای رز این عتارض
باید بعای نعشگعان اتالقی محدودی هایی ایجاد نعد این محدودی ها بهطورنلی بع روی ازاایش
جمتی انسانها ،عادتهای آدمیان در مصعو و ر د عوعودو ی اعما می ود اصو اودوی ی نه عیلِع
در این بخش به آنها ا ار مینعد ،بیانگع این محدودی ها اس

این اصو عا حد اموان باید متقو ،

جهان مو  ،بیطعو و مورد حمای همه نعشگعان اتالقی با د
عیلِع مینو د این اصو را در قادب عقسیمبعدی متقودی زهعس نعد این زهعس به قعار یع اس  :در
عتارض میان معاز انسان و معاز گیاهان و حیوانات وحشی یا به انسان آسیب وارد می ود یا آسیب
وارد نمی ود ( )1در صورت وارد دن آسیب به انسان ،اصا «دزاع ا تود» 2بهنار گعز ه می ود؛
اما در صورعی نه به انسان آسیب وارد نشود ،یا معاز اساسی 3انسان ،در عتارض با معاز اساسی آن
موجودات قعار میگیعد یا معاز غیعاساسی 4انسان ،با معاز اساسی آن موجودات در عتارض واق
می ود؛ در حاد او  )2( ،اصا «عداد عو یتی» 5بهنار گعز ه می ود؛ اما در حاد دو  ،معاز

1. The Rule of Restitutive Justice
2. The principle of self-defense
3. Basic interests
4. Non-basic interests
5. The principle of distributive justice
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غیعاساسی انسان ،یا ذاعا 1با نگعش اح عا به طبیت ناسا گار اس یا بهطور ععضی 2به بو سا های
گیاهان و حیوانات «وحشی» آسیب وارد مینعد؛ در حاد او  )3( ،اصا «ععاسب» 3و در حاد دو ،
( )4بع مبعای اصا «ارعواب نم عین تطا» 4رز ار می ود ( )5اصا «عداد جبعاننععد » 5نیا بعای
جبعان تساراعی اس نه در اثع پیعوی ا اصا نم عین تطا و اصا عداد عو یتی به وجود میآیعد
()Taylor, 2011: 279
 3خوانش احمد قابل از آموزههای اسالمی
در میان م اوعان ادیان ابعاهیمی بحثهای نظا معد در اتالق محیط یس ا دهه  1970میالدی
آغا د اس

دیدگا دین وای و آرنودد جو و عوینبی نه ادیان ابعاهیمی را به ایجاد بحعان محیط

یس م هم مینعدند ،در میان پیعوان همه ادیان ،به تصوص ادیان ابعاهیمی ،وانعشهای گوناگونی
در پی دا

گعوهی مانعد دین وای نقش مسیحی را در ایجاد بحعان محیط یس پعرنگ دانس عد،

و گعوهی دیگع با اس عاد به عاسیعهایی م ااوت ا م ون مقدسِ ادیان ابعاهیمی ا این ادیان در بعابع
چعین اعهامی دزاع نعدند
بعای ایعوه ب وان به پاسخهای پعانعد ای نه م اوعان ادیان ابعاهیمی به اعها وای و عوینبی
در باب نقش آمو های این ادیان در بحعان محیط یس داد اند ،نظم داد و آنها را دس هبعدی نعد،
باید به دو نو ه ا ار نعیم :نخس ایعوه ،چادش اصلی در رابطه با این موضوع دو آمو انسان عاسانه
یع در این ادیان اس :
 1انسان تلیاه تداوند در مین اس ؛
 2انسان ا عو مخلوقات اس
دو ایعوه این م اوعان بع دو گاار یع اعااقِنظع دارند:
 1تداوند طبیت را یبا و نیوو آزعید اس ؛

این اصا نعشگع اتالقی را ملا به رعای اودوی های وار و صید حیوانات و چیدن گیاهان وحشی مینعد
1. Intrinsically
2. Extrinsically
3. The principle of proportionality

این اصا نعشگع اتالقی را ملا مینعد نه بعای حاظ معاز اساسی سایع موجودات ند  ،ا معاز غیع اساسی تود دس
بعدارد
4. The principle of minimum wrong
5. The principle of restitutive justice
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 2این ادیان آمو هایی عملی بعای حااظ ا طبیت در بعدارند
بهطورنلی ،توانشهای هوادار محیط یس ا ادیان ابعاهیمی به آمو های نظعی و عملی در
این ادیان م ویاند ،اما ا جه میاان اهمی ی نه به هعندا ا این آمو ها میدهعد ،به دو دس ه نلی
عقسیم یع می وند:
 1توانشهای هوادار محیط یس بع اساس آمو های نظعی؛
 2توانشهای هوادار محیط یس بع اساس آمو های

عملی 1

م اوعانی نه آمو های نظعی ادیان ابعاهیمی را در راس ای حااظ ا محیط یس میدانعد،
نیا به دو دس ه نلی عقسیم می وند :گعو او  ،متعای رایجِ دو آمو تلیاگی و ا عزی انسان را حاظ
مینععد ،و مینو عد نشان دهعد نه این آمو ها با داو حااظ ا محیط یس معازات ندارد اما
گعو دو بع این باورند نه ،این آمو ها چعین پیامد نامطلوبی در بعدارند این گعو مینو عد در متعای
رایج تلیاگی و ا عزی انسان عجدید نظع نععد
احمد قابا ا آن دس ه م اوعانی اس نه بهطور مس قیم در باب اتالق محیط یس ا نظع

اسال نظعیهپعدا ی نوعد اس  ،اما دیدگا او دربار جایگا انسان در هس ی در ن اب مبانی عیت ،
مقدمه ار معدی بعای طعح نظعیهای دیعی در اتالق محیط یس زعاهم مینعد او در این ن اب
پس ا نقد دیدگا رایج مبعی بع ایعوه انسان ا عو مخلوقات و تلیاه تدا در مین اس « ،عساوی
ذاعی مخلوقات ادهی» را اثبات مینعد قابا میگوید« :دیدگا رایج انسانمدارانه و یک جانبهنگعانه
اس و متقو نیس نه با متیارهای تاص حانم بع ندگی انسان ،ندگی سایع موجودات را عبیین و
عاسیع نعد ؛ هع اظهارنظع خصی آدمیان در این مورد ،در متعض اعها ِ ناآگاهی ا عواناییهای سایع
موجودات و جانبداری ا انسان قعار میگیعد ] ،یعا[ انله وجود انسان و آگاهیهای او بعای درک
مصادح و مااسد ندگی غیعانسانها سات ه نشد اس و جا اطالعات اندنی ،در مورد ندگی سایع
موجودات چیای نمیداند » (قابا)9-8 :1391 ،
بع این اساس ،عتیین جایگا انسان و سایع موجودات در جهان و نسب انسان با آن موجودات،
باید ا جانب نسی صورت بگیعد نه اوالً ،به عوانایی همه موجودات آگاهی دارد و ثانیاً ،نسب به آنها
بیطعو با د مصداق بار چعین نسی تداوند اس
به عین را بعای حا این مسئله اس

بعابعاین ،عاسیع آیات ادهی در ن ب مقدس ادیان،

(قابا)10-8 :1396 ،

 1این عقسیمبعدی حاصا جس جو و اس قعای نگارندگان در پاسخهای م اوعان مخ لف به بحعان محیط یس ا معظع ادیان
ابعاهیمی اس

در پژوهشهای بتدی به عاصیا به دیدگا م اوعانی نه در هع دس ه قعار دارند ،میپعدا یم
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قابا اب دا دیدگا رایج را نقد و سپس دیدگا تود را اثبات مینعد
 3-1نقد دیدگاه رایج در باب برتری انسان بر سایر مخلوقات

در دیدگا رایج ا ش دس ه ا آیات قعآن بعای اثبات بعععی انسان بع سایع مخلوقات اس ااد می ود
 1این ش دس ه به قعار یع اس :
 -انسان تلیاه تداوند در مین اس ؛ (بقع /

2)30

 -انسان در عات و آگاهی ا سایع مخلوقات م مایا اس ؛ (بقع - 31/

3)33

 سجد زع گان بع آد زضیل ی بعای انسان نسب به سایع مخلوقات اس ؛ (بقع / -انسان ا عو مخلوقات اس (اسعاء/

4)34

5)70

 -تداوند در تلق آد به تود عبعیک گا ه اس ؛ (مؤمعین- 12 /

6)14

 1آیات قعآن را ا نسخه دو ِ نع ازاار قعآنی بشارت با ععجمه مهدی زوالدوند آورد ایم
ٌ
ْ َ َ َ ْ َ َ ِّ
ْ َ ْ َ َ ً َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ِّ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ ِّ ُ َ ْ َ َ ُ َ ُِّ
َ « 2و ِإذ قال َر ُّبك ِلل َمَل ِئك ِة ِإني َج ِاعل ِفي اْلر ِض خ ِلیفة قالوا أتجعل ِفیها من یف ِسد ِفیها ویس ِفك الدماء ونحن نسبح ِبحم ِدك ونقدس
َ َ َ َ ِّ َ َ َ َ َ َ
لك قال ِإني أ ْعل ُم َما َل ت ْعل ُمون»« :و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت« :من در زمین جانشیني خواهم گماشت»[ ،فرشتگان]
گفتند« :آیا در آن كسي را ميگماري كه در آن فساد انگیزد ،و خونها بریزد؟ و حال آنكه ما با ستایش تو[ ،تو را] تنزیه ميكنیم؛ و
به تقدیست ميپردازیم ».فرمود« :من چیزي ميدانم كه شما نميدانید».
َ َ َّ َ َ َ ْ َ
ین * َق ُالوا ُس ْب َح َان َك ََل ع ْل َم َلناَ
اْل ْس َم َاء ُك َّل َها ُث َّم َع َر َض ُه ْم َع َلي ْال َم ََلئ َكة َف َق َال َأنب ُئوني ب َأ ْس َماء َه ُؤ ََلء إن ُك ُنت ْم َصادق َ
« 3وعلم آدم
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
َّ َ َ َّ ْ َ َ َّ َ َ َ
نت ْال َعل ُیم ْال َحك ُیم َق َال َیا َآد ُم َأنب ْئ ُهم ب َأ ْس َمائه ْم َف َل َّما َأ َنب َأ ُهم ب َأ ْس َمائه ْم َق َال َأ َل ْم َأ ُقل َّل ُك ْم إ ِّني َأ ْع َل ُم َغ ْیبَ
ِإَل ما علمتنا ِإنك أ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ ِ ِِ
َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ
ات واْلر ِض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون»« :و [خدا] همه [معاني] نامها را به آدم آموخت؛ سپس آنها را بر
السماو ِ
فرشتگان عرضه نمود و فرمود« :اگر راست ميگویید ،از اسامي اینها به من خبر دهید ».گفتند« :منزهي تو! ما را جز آنچه
[خود] به ما آموختهاي ،هیچ دانشي نیست؛ تویي داناي حكیم ».فرمود« :اي آدم ،ایشان را از اسامي آنان خبر ده ».و چون
[آدم] ایشان را از اسماءشان خبر داد ،فرمود« :آیا به شما نگفتم كه من نهفته آسمانها و زمین را ميدانم؛ و آنچه را آشكار
ميكنید ،و آنچه را پنهان ميداشتید ميدانم؟».
َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ َّ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ
َ
« 4و ِإذ قلنا ِللمَل ِئك ِة اسجدوا ِلِدم فسجدوا ِإَل ِإب ِلیس أبي واستكبر وكان ِمن الك ِاف ِرین»« :و چون فرشتگان را فرمودیم« :براي
آدم سجده كنید» ،پس به جز ابلیس -كه سر باز زد و كبر ورزید و از كافران شد[ -همه] به سجده درافتادند».
ْ َ ِّ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ِّ َ َّ ِّ َ َ َ َّ ْ َ ُ ْ َ َ َ ِّ َّ ْ َ َ ْ َ َ ْ ً
َََ ْ َ َْ َ َ َ َ َ َ َْ ُ ْ
ات وفضلناهم علي ك ِث ٍیر ممن خلقنا تف ِضیَل»«:و به
« 5ولقد ك َّرمنا ب ِني آدم وحملناهم ِفي البر والبح ِر و رزقناهم من الطیب ِ
راستي ما فرزندان آدم را گرامي داشتیم ،و آنان را در خشكي و دریا [بر مركبها] برنشاندیم ،و از چیزهاي پاكیزه به ایشان

روزي دادیم ،و آنها را بر بسیاري از آفریدههاي خود برتري آشكار دادیم».
َ « 6و َل َق ْد َخ َل ْق َنا ْاْل َنس َان من ُس ََل َلة ِّمن طین ُث َّم َج َع ْل َن ُاه ُن ْط َف ًة في َق َرار َّمكین ُث َّم َخ َل ْق َنا ُّالن ْط َف َة َع َل َق ًة َف َخ َل ْق َنا ْال َع َل َق َة ُم ْض َغ ًة َف َخ َل ْقناَ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ ِ ٍ
ِ ٍ
ْ ُ ْ َ َ َ ً َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ً ُ َّ َ َ ْ َ ُ َ ْ ً َ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ ُ ْ َ
َ
المضغة ِعظاما فكسونا ال ِعظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخ ِال ِقین»« :و به یقین ،انسان را از عصارهاي از
ِگل آفریدیم .سپس او را [به صورت] نطفهاي در جایگاهي استوار قرار دادیم .آنگاه نطفه را به صورت علقه درآوردیم .پس
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 -انسان به احسن عقویم تلق د اس

(عین/

1)4

قابا هع ش دس ه ا آیات را به گونهای عاسیع مینعد نه دالد ی بع بعععی انسان نسب به
سایع مخلوقات ندارد عاسیع او ا این ش دس ه را در یع بعرسی مینعیم
 1-1-3نقد این ادعا که «انسان جانشین خدا در زمین است»

بسیاری ا ماسعان با اس عاد به آیه  30ا سورة بقع و آیات مشابه اس دال نعد اند نه ا نظع قعآن
انسان جانشین تدا در مین اس

اما قابا بع این باور اس نه این اس دال پیشزعضهای سس ی

دارد 2،و آیات مورد بحث بع «جانشیعی انسان در مین به جای موجوداتِ پیش ا تود» دالد مینععد،
نه بع جانشیعی انسان بعای تداوند؛ یعا اوالً ،تداوند در هیچ جای قعآن مس قیماً به ایعوه انسان تلیاه
تداوند در مین اس  ،ا ار نوعد اس ؛ ثانیاً ،در این آیه و آیات دیگع 3نه معبوط به تلیاگی انسان
در مین اس  ،وا ة «تلیاه» به صورت نوع آمد اس و عمداً ذنعی ا موجودی نه انسان جانشین
او د به میان نیامد اس ؛ ثادثاً ،در بعتی آیات دیگع نه به تلیاگی انسان ا ار

د اس  4،قید

«مِن بَتد» بتد ا وا ة «تلیاه» ،گوا بع این اس نه تداوند در این آیات جانشیعی نسی را به جای
نس دیگع مدنظع دا ه اس  ،نه جانشیعی انسان بعای تود تدا را؛ (قابا )15-14 :1391 ،و رابتاً ،در
آیات بسیاری وا ة «تَلف» و مش قات آن 5،بعای جایگایعی گعو های انسانی و غیعانسانی (مثا مالئوه)
به جای یودیگع بهنار رز ه اس

(قابا)18 :1391 ،

 2-1-3نقد ادعای برتری انسان بر سایر مخلوقات به خاطر تمایزش در شناخت و آگاهی

حضعت آد در آ مایش تاص ادهی (یتعی عات اسماء) نشان داد نه ا زع گان بععع اس  ،اما بع
زعض ایعوه ب وان این بعععی را به سایع انسانها نیا نسب داد ،این عات به این متعا نیس نه
انسان دربار همه چیا عات و آگاهی دارد؛ یعا اوالً ،بسیاری ا انسانها نسب به بسیاری ا مسائا
آن علقه را [به صورت] مضغه گردانیدیم ،و آنگاه مضغه را استخوانهایي ساختیم ،بعد استخوانها را با گوشتي پوشانیدیم،
آنگاه [ جنین را در] آفرینشي دیگر پدید آوردیم .آفرین باد بر خدا كه بهترین آفرینندگان است».
َ
ََ ْ َ َْ ْ
َْ
َ
« 1لقد خلق َنا ِاْل َنسان ِفي أ ْح َس ِن تق ِو ٍیم»[« :كه] به راستي انسان را در نیكوترین اعتدال آفریدیم».
 2پیشزعضهای باور به این ددیا عبارتاند ا  1 :تداوند در موان و جایگاهی اس قعار دارد؛  2جایگا تداوند در آسمان
اس و اگع این چعین نبود ،باید جانشیعی بعای تود در آسمان عتیین مینعد؛  3تداوند بعای نارهای تود در مین به
جانشین نیا دارد (قابا)12 :1396 ،
 3سور انتا  ،آیه  ،165سور زاطع ،آیه  39و سور یونس ،آیه 14
 4سور یونس ،آیه  ،14سور معیم ،آیه  ،59سور اععاو ،آیه  74و سور اععاو ،آیه 169
 5سور نور ،آیه  ، 55سور تعو ،آیه 60
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و بسیاری پدید های هس ی عات عاصیلی ندارند؛ ثانیاً ،در این آیه عأنید د اس نه همه علو
مالئوه ا جانب تداوند اس ؛ ثادثاً ،در آیات دیگعی ،ا جمله آیه  76سورة یوسف 1،تداوند به بعععی
بعتی ا دانشمعدان بع بعتی دیگع ا ار نعد اس
آنها داد اس

این بعععی به سبب درجهای اس نه تداوند به

اعطای این بعععی به بعتی ا انسانها با عتلیم جمی اسماء به انسان سا گار نیس

(قابا)19-18 :1396 ،
 3-1-3نقد ادعای برتری انسان بر سایر موجودات به خاطر سجده فرشتگان بر آدم

دس ور تداوند به سجد نعدن زع گان (ا جمله ابلیس) بع آد بع بعععی انسان دالد نمینعد ،بلوه
بععوس این سجد هعگونه بعععی مطلقِ مخلوقات نسب به یودیگع را نای مینعد؛ یعا اوالً ،مطابق
آیاعی نه در رابطه با دس ور تداوند به سجد بع آد اس  ،ابلیس ا زعمان تداوند اینگونه بعدا
نوعد اس نه آد مطلقاً با زضیل عع ا سایع مخلوقات اس ؛ ثانیاً ،طبق آیات دیگع ،ا جمله آیه 62
ا سور اسعاء 2،نخس ابلیس میپعدارد نه بععع ا همه مخلوقات اس  ،سپس تداوند به او دس ور
میدهد نه بع انسان سجد نعد ا آنجا نه ابلیس به بعععی تودش ،نه یوی ا مخلوقات اس  ،بع
دیگع مخلوقات ،ا جمله آد  ،باور دا ه اس  ،ا دس ور تداوند این بعدا
انسان را بععع ا او قعار داد اس ؛ یتعی بعدا

را نعد اس نه تداوند

نادرس ابلیس ا زعمان تداوند نا ی ا پیشزعض

نادرس تود اوس ؛ ثادثاً ،در هیچ جای قعآن صعاح اً به بعععی مطلقِ گونهای ا مخلوقات نسب به
سایع مخلوقات ا ار نشد اس

(قابا)31-29 :1391 ،

 4-1-3نقد ادعای اینكه «انسان اشرف مخلوقات است»

آیه  70سورة اسعاء بعععی انسان بع همۀ مخلوقات دیگع را به نحو مطلق و ا جمی جهات اثبات
نمینعد ،بلوه ععها بعععی نسبی انسان در بعتورداری ا بعتی عواناییها را نسب به بسیاری ا مخلوقات
َّ َ
َ
َ ََ َ
ْ
َ َ
َ ُ
َ َ ُْ َ ََ
َ ْ
ََ َ َْ
َ
« 1ف َبدأ ِبأ ْو ِع َی ِت ِه ْم ق ْبل ِو َع ِاء أ ِخ ِیه ث َّم ْاستخ َر َج َها ِمن ِو َع ِاء أ ِخ ِیه كذ ِلك ِكدنا ِل ُیو ُسف َما كان ِل َیأخذ أخ ُاه ِفي ِد ِین ال َم ِل ِك ِإَل أن
ْ
َّ َ َ َ ُ ِّ
َ َ َ َّ ُ َ َ ُ َ َ
ات َّمن نش ُاء َوف ْوق كل ِذي ِعل ٍم َع ِل ٌیم»« :پس [یوسف] به [بازرسي] بارهاي آنان ،پیش از بار برادرش،
یشاء الله ن ْرفع د َرج ٍ
پرداخت .آنگاه آن را از بار برادرش [بنیامین] در آورد .این گونه به یوسف شیوه آموختیم[ .چرا كه] او در آیین پادشاه
نميتوانست برادرش را بازداشت كند ،مگر این كه خدا بخواهد [و چنین راهي به او بنماید] .درجات كساني را كه بخواهیم
باَل ميبریم و فوق هر صاحب دانشي دانشوري است».
َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َّ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ َّ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َّ ُ ِّ َّ َ ُ َّ َ ً
« 2قال أرأیتك هذا ال ِذي كرمت علي ل ِئن أخرت ِن ِإلي یو ِم ال ِقیام ِة ْلحت ِنكن ذریته ِإَل ق ِلیَل»[« :سپس] گفت” :به من بگو :این
ً
كسي را كه بر من برتري دادي [براي چه بود]؟ اگر تا روز قیامت مهلتم دهي قطعا فرزندانش را -جز اندكي [از آنها]-
ریشهكن خواهم كرد“».
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اثبات مینعد؛ یعا در این آیه ،ا وا ة «نثیعٍ» به جای «جمی ٍ» اس ااد
متعای عبتیض اس

د و و وا ة «مِن» نیا به

بعابعاین ،آیه مورد بحث صعزاً بع بعععی انسان بع بعتی ا مخلوقات در بعتی

جهات دالد مینعد (قابا)38 :1396 ،
 5-1-3نقد ادعای برتری انسان بر سایر موجودات به خاطر تبریک خداوند به خود در خلقت آدم

ا عبعیک تداوند به تود در تلق آد  ،بعععی آد نسب به سایع مخلوقات زهمید نمی ود؛ یعا اوالً،
در ایعجا تداوند به تادق عبعیک گا ه اس  ،نه به مخلوق عالو بع این ،تداوند در آیات بسیاری ،ا
جمله آیه  61سورة زعقان ،آیه  64سورة غازع و آیه  54سورة اععاو ،دربار تلق بعتی دیگع ا
مخلوقات نیا به تود عبعیک گا ه اس

(قابا)49-48 :1396 ،

 6-1-3نقد ادعای برتری انساان بر ساایر مخلوقات به خاطر خلقت انساان به صاورت احسان
تقویم

بعابع آیاعی ا قعآن ،ا جمله آیه  7سورة سجد  1،تداوند همه مخلوقات (نه ععها انسان) را در نیووععین
صورتِ ممون آزعید اس

عالو بع این ،تداوند در بعتی آیات دیگع ،ا جمله آیه  88سورة

نما2،

آیه  49سورة قمع 3،آیه  2سورة زعقان 4و آیه  50سورة طه5به تلق همه مخلوقات در حد و اندا های
تود آنها ا ار مینعد و نظعیه رایج مبعی بع تاصبودنِ تلق انسان نسب به سایع مخلوقات را یع
سؤا میبعد حدانثع متعایی نه ا آیه  4سورة عین ،نه نظعیه رایج با عمسک به آن عوجیه د ،
زهمید می ود این اس نه نیوو بودنِ تلق انسان به به عین صورت ممون در حد و اندا های

َّ « 1الذي َأ ْح َس َن ُك َّل َش ْي ٍء َخ َل َق ُه َو َب َد َأ َخ ْل َق ْاْل َ
ین»« :همان كسي كه هر چیزي را كه آفریده است نیكو آفریده ،و
ط
ن
م
ان
نس
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ

آفرینش انسان را از ِگل آغاز كرد».
َََ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ً َ َ َ
ُ ْ َ َّ َّ َ ْ َ َ ُ َّ َ ْ َّ ُ َ ٌ َ َ ْ َ ُ َ
َ
َ
َّ
ُ
َّ
ُّ
اب صنع الل ِه ال ِذي أتقن كل شي ٍء ِإنه خ ِبیر ِبما تفعلون»« :و كوهها را
« 2وتري ال ِجبال تحسبها ج ِامدة و ِهي تمر مر السح ِ
ُ
ميبیني [و] ميپنداري كه آنها بيحركتند و حال آنكه آنها ابرآسا در حركتند[ .این] ص ِنع خدایي است كه هر چیزي را
در كمال استواري پدید آورده است .در حقیقت ،او به آنچه انجام ميدهید آ گاه است».
َّ ُ َّ َ َ َ ْ َ َ
ِ « 3إنا كل ش ْي ٍء خلق َن ُاه ِبقد ٍر» « :ماییم كه هر چیزي را به اندازه آفریدهایم».
َْ
ْ ْ َ َ َ ُ َّ َ َ َ َّ َ ْ
َ َّ ْ َ ً َ ُ َّ َ ٌ
َّ َ ُ ُ ْ ُ َّ َ َ
ات َواْل ْر ِض َول ْم َیت ِخذ َولدا َول ْم َیكن ل ُه ش ِریك ِفي ال ُمل ِك َوخلق كل ش ْي ٍء فقد َر ُه تق ِد ًیرا»« :همان كس
« 4ال ِذي له ملك السماو ِ

كه فرمانروایي آسمانها و زمین از ِآن اوست ،و فرزندي اختیار نكرده و براي او شریكي در فرمانروایي نبوده است ،و هر چیزي

را آفریده و بدان گونه كه درخور آن بوده اندازهگیري كرده است».
َ َ
َّ َ َ ُ َّ َ َ ْ َ ُ َ
« 5قال َر ُّب َنا ال ِذي أ ْعطي كل ش ْي ٍء خلق ُه ث َّم َهدي»« :گفت :پروردگار ما كسي است كه هر چیزي را خلقتي كه درخور اوست
داده ،سپس آن را هدایت فرموده است».
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تلق ِ گونۀ انسان اس  ،نه در حد و اندا های تلق عمامی مخلوقات ( 1قابا)59-58 :1396 ،
 3-2تبیین و توجیه دیدگاه تساوی ذاتی همه مخلوقات

عساوی ذاعی همه مخلوقات به این متعاس نه هیچ مخلوقی نسب به مخلوقات دیگع بعععی مطلق
ندارد و همگی مخلوقات عقا و تور نلی و جائی دارند انسان موجودی عیف اس و نسب به سایع
مخلوقات ا بعتی ماایای نسبی ،ا جمله علم به أسماء تداوند ،بعتوردار اس  ،اما ا عو مخلوقات
نیس ؛ یعا هع مخلوق دیگعی نیا نسب به سایع مخلوقات ،ا جمله انسان ،ا ماایای نسبیای بعتوردار
اس

(قابا)65 :1396 ،
اس دال قابا به سود دیدگا تود را به وا یع میعوان صورتبعدی نعد:
 -طبق دیدگا رایج ،جن نیا همچون انسان عقا و ات یار دارد عالو بع این ،مطابق بعتی آیات

قعآن 2،همه جعبعدگان میعی و آسمانی همانعد انساناند به همین ددیا اس نه در بعتی آیات 3به
محشور دن حیوانات ،و در بعتی دیگع 4به محشور دن همه موجودات ا ار

د اس

(قابا،

)66 :1396
 ععدیدی نیس نه میان اهداو و اودوی های ندگی مادی انسان با سایع موجودات عااوتهاییوجود دارد ،اما « انله وجود آدمی و آگاهیهای او بعای درک مصادح و مااسد ندگی غیعانسانها
سات ه نشد اس

؛ ]عالو بع این[ عبیین و عاسیع ندگی سایع موجودات بع اساس متیارهای انسانی،

امع متقو و معطقی نیس » (قابا)69 :1396 ،
 1احمد قابا به این ادعا نه طبیت امان تداوند در ات یار انسان اس  ،نقد دا ه اس و عوضیح آن را به نسخه عومیا
د ا ن اب مبانی عیت مونو مینعد (قابا)63 ،1396 :
َ ْ ُ َّ َ
ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َّ ُ َ ٌ َ ْ َ ُ ُ َّ َ َّ َْ
ْ َ
ََ
َ َّ
اب ِمن شي ٍء ثم ِإلي
 2آیه  ،38سور انتا « :وما ِمن داب ٍة ِفي اْلر ِض وَل طا ِئ ٍر ی ِطیر ِبجناحی ِه ِإَل أمم أمثالكم ما فرطنا ِفي ال ِكت ِ
َ َ
َر ِّب ِه ْم ُی ْحش ُرون»« :و هیچ جنبندهاي در زمین نیست و نه هیچ پرندهاي كه با دو بال خود پرواز كند؛ مگر آنكه آنها [نیز]
گروههایي مانند شما هستند ،ما هیچ چیزي را در كتاب [لوح محفوظ] فروگذار نكردهایم؛ سپس [همه] به سوي پروردگارشان
محشور خواهند گردید».
َ َ ُْ ُ ُ ُ َ ْ
 3آیه  ،5سور عوویع« :و ِإذاالوحوش ح ِشرت»« :و آنگاه كه وحوش را همي گرد آرند».
َ ِّ
َ
ُ ِّ ُ َ
َ ُ
َ
 4آیه  ،83سور نماَ « :و َی ْو َم ن ْحش ُر ِمن كل أ َّم ٍة ف ْو ًجا ِّم َّمن ُیكذ ُب ِب َآی ِات َنا ف ُه ْم ُی َوز ُعون»« :و آن روز كه از هر امتي ،گروهي از

كساني را كه آیات ما را تكذیب كردهاند محشور ميگردانیم ،پس آنان نگاه داشته ميشوند تا همه به هم بپیوندند ».و آیه
َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ُّ َّ َ
َّ َ ُ ُ َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ
ََْ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ َ َُْ ُ َ
ُ
الس ِبیل»« :و
ون الل ِه ف َیقول أأنت ْم أضللت ْم ِع َب ِادي هؤَل ِء أم هم ضلوا
 ،17سور زعقان« :ویوم یحشرهم وما یعبدون ِمن د ِ
روزي كه آنان را با آنچه به جاي خدا ميپرستند ،محشور ميكند ،پس ميفرماید« :آیا شما این بندگان من را به بیراهه
كشاندید یا خود گمراه شدند؟».
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 در ن یجه بعععی انسان نسب به سایع مخلوقات صعزاً به این ددیا نه انسان عقا و تور دارد،معطقی و متقو نیس
 4جستجو برای اجماع همپوش
ععاصع سا ند و مقو نظعیه اح عا به طبیت در بُتد نظعی و عملی عبارتاند ا  :تیع مخصوص موجود
ند  ،ار ش ذاعی همه موجودات ند و قاعد رز اری عد مداتله

1

در این بخش مینو یم نشان دهیم نه آیا این مؤداهها را در توانش احمد قابا ا اسال نیا
میعوان یاز

میاان اجماع همپوش میان این توانش با نظعیه اح عا به طبیت بس گی به میاان

موازق این توانش با این مؤداهها دارد در عین حا  ،سا گاری این توانشها با قاعد عد مداتله
بعای عحقق اجماع همپوش در اتالق محیط یس ناای مینعد
 4-1اجماع همپوش بر سر خیر مخصوص موجود زنده

در توانش احمد قابا ا آمو های اسالمی ،طبیت آزعید نیوو و یبای تداوند اس

در عین حا ،

نیوو بودن و یبایی طبیت در صورعی اهد معاسبی به سود قو به وجود تیع مخصوص موجود ند
اس نه عوط یع را عأمین نعد:
 1ماهو یبایی و نیوویی ابها ندا ه با د عا ب وان آن را با ماهو تیع مخصوص هع نوعی ا
انواع موجودات ند مقایسه نعد؛
 2یبایی و نیوویی محدود به موجودات ند با د
دس ِنم این اس نه در مقا رز ار با طبیت نمیعوان نیوی و یبایی آن را نادید گعز ؛ یتعی
در نظع گعز ن این دو ویژگی م ضمن یا مس لا نوعی اح عا به طبیت اس
در هع صورت توانش قابا ا آمو های اسالمی با مؤداه «تیع مخصوص موجود ند » هماهعگ
اس ؛ یعا وی میگوید« :عبیین و عاسیع ندگی سایع موجودات بع اساس متیارهای انسانی ،امع متقو
و معطقی نیس » (قابا )69 :1396 ،او بع این باور اس نه انسان موجودی عیف اس و نسب به
سایع مخلوقات ا بعتی ماایای نسبی ،ا جمله علم به أسماء تداوند ،بعتوردار اس  ،اما ا عو مخلوقات
 1در بخش پیش نشان دادیم نه «تیع مخصوص موجود ند » و «ار ش ذاعی موجودات ند » دو رنن اساسی نظعیه
اح عا به طبیت اند و در بتد عملی ات الو اساسی میان نظعیه اح عا به طبیت و همه نظعیات بو محور و انسانمحور
و غادب نظعیات یس محور در اتالق محیط یس  ،قاعد عد مداتله اس

در پژوهشی دیگع ،متقودی ِ این نظعیه

را در بتد عملی نشان تواهیم داد و می نو یم به ا واالعی نه به این نظعیه وارد د اس  ،پاسخ دهیم
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نیس ؛ یعا هع مخلوق دیگعی نیا نسب به سایع مخلوقات ،ا جمله انسان ،ا ماایای نسبیای بعتوردار
اس

(قابا )65 :1396 ،عالو بع این ،مطابق بعتی آیات قعآن 1،همه جعبعدگان میعی و آسمانی

همانعد انسان گعو گعو اند و همگی به سوی تداوند در حعن اند و در نهای در پیشگا او محشور
می وند (قابا)66 :1396 ،
 4-2اجماع همپوش بر سر ارزش ذاتی موجودات زنده

بعای ایعوه ب وانیم همپو ی توانش تاصی ا دین را با نظعیه اح عا به طبیت نشان دهیم باید رو ن
نعیم نه مسئودی انسان در بعابع مخلوقات یوسان اس یا درجات گوناگون دارد؛ به عتبیع دیگع« ،آیا
انسان به صورت مس قیم در بعابع موجودات ند و به صورت غیعمس قیم در بعابع سایع مخلوقات
مسئودی دارد یا در بعابع همه مخلوقات به اندا مساوی مسئو اس ؟» ح ی اگع زعض نعیم نه ا
معظع دیعی ععها تداوند ار ش ذاعی دارد ،به دو عط یع تدامحوری میعواند با یس محوری موجود
در نظعیۀ اح عا به طبیت سا گار با د:
 1مسئودی انسان در بعابع تداوند م ضمن این متعا اس نه انسان در بعابع مخلوقات تداوند،
ا آن جه نه مخلوق تداوندند ،نیا مسئو اس ؛
 2انسان در درجه او بهطور بعابع در قبا همه انسانها ،سپس در بعابع سایع موجودات ند
مسئودی اتالقی دارد
در هع صورت ،در توانش قابا ا آمو های اسالمی این مسئودی عا حدودی رو ن اس و
توانش او با هس ه معنای نظعیه اح عا به طبیت (یتعی ار ش ذاعی موجودات ند ) سا گار اس ؛
یعا او میگوید« :بعتالو دیدگا رایج در جوام اسالمی ،قعآن نعیم نیا ،همه موجودات را دارای
تور نسب به نلیات متعزی نعد اس » (قابا )9 :1391 ،او در ن اب مبانی عیت پس ا نقد
دیدگا رایج در مورد ا عو مخلوقاتبودن و تلیاه تدابودن انسان ،عساوی ذاعی مخلوقات ادهی را
اثبات مینعد وی میگوید« :باید نمنم به اندیشه «عساوی ذاعی موجودات» و «مای های نسبی
آنان» میدان داد و دالیا آن را بعرسی نعد حقوق طبیتی عنای تود را به رسمی

عات و

م واضتانه ا عضیی آنها پعهیا نعد » (قابا)65 :1391 ،
 4-3اجماع همپوش بر سر قاعده عدم مداخله

این قاعد با عاسیع رایج ا تلیاگی انسان سا گار نیس ؛ یعا در این عاسیع ،تلیاه تداوند بععع ا سایع
 1سور انتا  ،آیه 38
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موجودات قلمداد می ود ،و بع این اساس ن یجه گعز ه می ود نه تلیاه تداوند مجا اس طبیت را نع ع
و مدیعی و به هع نحوی نه مایا اس ا آن بهع بعداری نعد ،درحادینه قاعدة عد مداتله هع نعشگع
اتالقی را موظف مینعد نه سیاس «دس نانید» را در قبا عکعک موجودات ند  ،بو سا ها و جامته
یس ی رعای نعد و در هیچیک ا زتادی های آنها مداتله نوعد
در هع صورت توانش احمد قابا ا آمو های اسالمی نه عاسیع رایج ا تلیاگی انسان را نقد
مینعد ،با قاعد عد مداتله سا گار اس ؛ یعا او میگوید :انسان ،نه تلیاه تداوند در مین اس و نه
طبیت به ععوان امان در دس انسان اس  ،بلوه « انله وجود آدمی و آگاهیهای او ،بعای درک مصادح
ن رز ارهای سایع
ک چعدوچو ِ
و مااسد ندگی غیعانسانها سات ه نشد اس و به همین تاطع ا در ِ
موجودات ،عانعون عاجا بود اس و جا اندنی نمیداند » (قابا)9-8 :1391 ،
 5نتیجه گیری
در این پژوهش پس ا

عح و بسط نظعیه اح عا به طبیت  ،نه نظعیهای مبعایی در اتالق محیط

اس  ،و عوجیه آن وابس ه به جعبههای ات صاصی هیچیک ا سع های دیعی ،مواعب جام علمی،
زلسای و اتالقی نیس  ،توانش احمد قابا ا اسال را عح و بسط دادیم نه توانشی هوادار محیط
اس

یس

و واهدی به سود هعجارهای جهان مو در نظعیۀ اح عا به طبیت

در ات یار ما

میگذارد سپس نشان دادیم نه میان آن نظعیه و این توانش ا اسال اجماع همپوش بعقعار اس
همچعین نشان دادیم نه این توانش عالو بع ایعوه مهمععین هعجار اتالقی در نظعیه اح عا به
طبیت را با عاسیع آیات قعآن عوجیه مینعد ،واهدی به سود دو مؤداۀ نظعی در این نظعیه یتعی
«ار ش ذاعی همه موجودات ند » و «تیع مخصوص هع موجود ند » ارائه میدهد
منابع
الف -فارسی
تیلر ،پاول وارن ( ” )1384برابریخواهی زیستمحور“ ،اخالق زیستمحیطی ،جلد اول ،ویراستار :لوئیس پویمان ،ترجمة
ِ
عباس زندباف ،تهران ،نشر توسعه.361-319 ،
رالز ،جان ( )1393لیبرالیسم سیاسی ،ترجمة موسی اكرمی ،تهران ،نشر ثالث ،چاپ دوم.
....................................

( )1394عدالت به مثابه انصاف ،ترجمة عرفان ثابتی ،تهران ،انتشارات ققنوس ،چاپ پنجم.

دژاردن ،جوزف ( )1396اخالق محیط زیست :در آمدی بر فلسفه محیط ز یست ،ترجمة مهدی كَلهی ،تهران ،پژوهشگاه
فرهنگ ،هنر و ارتباطات ،چاپ اول.
فیروزی ،مهدی ( )1384حق بر محیط زیست ،تهران :سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
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