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چکيذه
يىي اظٔؿبئّي و ٝزضؾبَ ٞبي اذيطٔٛضز تٛر ٝنبحجٙؾطاٖ لطاض ٌطفت ٝاؾت ايٗ اؾت و ٝفّيطغٓ نطف ٞعيٞ ٝٙبي والٖ ثطاي پطٚغٜ
ٞبي فؾيٓ ٔحيظ ظيؿتي ٘تبيذ چٙساٖ ضضبيت ثركي حبنُ ٕ٘ي قٛز  .ايٗ ٔٛضٛؿ ٔتفىطاٖ ضا ث ٝايٗ فىط ض ٖ ٕٛٙٞوطز و ٝحُ
ٔؿبئُ ٔحيظ ظيؿتي رساي اظ أٛض فٙي ٘يبظٔٙس ضٚيىطز رسيسي قبُٔ ضٚيىطزٞبي ربٔق ٝقٙبذتي ،اذاللي ،فّؿفي ٔ .... ٚي ثبقس .
اذالق ظيؿت ٔحيغي قبذ ٝرسيسي اظٔجحج اذالق فّؿفي اؾت  ٚزض ذهٛل ضٚاثظ اذاللي ثيٗ ا٘ؿبٟ٘ب  ٚز٘يبي پيطأ ٖٛآٟ٘ب ثحج
ٔي وٙسٞ .سف ايٗ ٔمب ِ ،ٝآقٙبوطزٖ ٔترههبٖ ٔحيظ ظيؿت ثب زيسٌبٟٞبي ٔرتّف اذالق  ٚفّؿفٔ ٝحيظ ظيؿت زض رٟبٖ أطٚظ اؾت .
ضٕٗ قطح ٔرتهطي اظ ٔىبتت ٔرتّف اذاللي ث ٝثيبٖ ٔىبتت اذاللي ظيؿت ٔحيغي ٔب٘ٙس ٔىتت ا٘ؿبٕ٘ساضا٘ ٚ ٝذساثبٚضا٘ ٝپطزاذتٝ
ٔي قٛز .زض ايٗ ٔيبٖ الظْ اؾت ٔتفىطاٖ وكٛض ٔب ٘يع ثب تٛر ٝث ٝپيكيٞ ٝٙبي ٔصٞجي  ٚفطٍٙٞي زيسٌبٟٞبي اذاللي  ٚفّؿفي ذٛز ضا
زض ذهٛل ٔحيظ ظيؿت اضائ ٝزٙٞس تب پطٚغٞ ٜبي ٟٔٙسؾي ٔ ٚحيظ ظيؿتي زض فطن ٝفُٕ ث٘ ٝتيز ٝثٟتطي ٘بئُ قٛز  .ثب تٛر ٝثٝ
ضطٚضت آقٙبيي ٟٔٙسؾبٖ ثب ٔجب٘ي اذاللي  ٚفّؿف ٝظيؿت ٔحيغي زض ز٘يبي أطٚظ ،زض ا زأ ٝايٗ ٔمبِ ٝث٘ ٝمف وسٞبي اذاللي
ٟٔٙسؾي پطزاذت ٝقس ٜاؾت.

کليذ واژه هب
اذالق  ٚفّؿف ٝظيؿت ٔحيغي ،اضظقٟبي اذاللي ،وسٞبي اذاللئ .قضالت ٔحيظ ظيؿت

هقذهه
ثقس اظ ض٘ؿب٘ؽ زض اضٚپبي لطٖ پب٘عز ٚ ٓٞثب التسا ث ٝايٗ آٔٛظ ٜي زوبضتي و" ٝفمُ ثكط ثطاي حُ ٞط ٔكىّي وبفي اؾت ،ث ٝقطط آٖ
و ٝضٚـ نحيح ث ٝوبض ثطزٖ فمُ ضا ثسا٘س "ٕٞ ،ت اضٚپبييبٖ ث ٝايٗ أط ٔقغٛف قس و ٝث ٝپيكطفتٟبي فّٕي  ٚفٗ آٚضي زض ظٔيٞ ٝٙبي
ٔرتّف ثپطزاظ٘س ٚ ،ثحك زض ايٗ ظٔي ٝٙضٚظ ث ٝضٚظ ٘ؿجت ثٌ ٝصقت ٝث ٝپيكطفتٟبي قٍطف ٘بئُ آٔس٘س  .پيكطفت نٙقتي فال ٜٚثط فٛائس
ْحجت  ٚغيط لبثُ ا٘ىبض ثطاي ثكط ٔ ،كىالتي ثب ذٛز ثٕٞ ٝطا ٜآٚضز ؤ ٝي تٛاٖ ث ٝثطذي فزبيـ ظيؿت ٔحيغي زض ظٔيٞ ٝٙبي ٔرتّف :
آِٛزٌي آةٛٞ ،اٛٔ ،از ظائس ربٔس ٛٔ ٚاز ظائس ذغط٘بن اقبض ٜوطز  .أطٚظ ،ٜزيٍط ؾرٗ ثط ؾط پيكطفت نٙقتي ٘يؿت ،ثّى٘ ٝح ٜٛاؾتفبزٜ
نحيح اظ ايٗ تى ِٛٛٙغي ث ٌٝ٘ٛ ٝاي ؤ ٝحيظ ظيؿت  ٚزض ٘تيز ٝحيبت ضا ث ٝذغط ٘يٙساظزٔ ،س ٘ؾط نبحجٙؾطاٖ اؾت ِ .صا ث ٝتقجيطي
ٔي تٛاٖ ٌفت ٔكىالت ٔحيظ ظيؿتي  ٚحُ آٖ زض  ّٝٞٚأ َٚطثٛط ث ٝوكٛضٞبي نٙقتي  ٚپيكطفتٔ ٝي قٛز  .اِجت ٝايٗ ثساٖ ٔقٙب
٘يؿت و ٝوكٛضٞبي زض حبَ تٛؾق ٝاثتسا ثبيس ٔمّسإ٘ٞ ٝب٘ٙس وكٛضٞبي تٛؾق ٝيبفت ٝث ٝپيكطفت نٙقتي ٘بئُ ق٘ٛس  ٚزض ٔطحّ ٝثقس ثٝ
فىط ضا ٜحُ ثطاي ٔكىالت ٔطثٛط ث ٝآٖ ثبقٙس ثّى ٝاظ ٕٞيٗ اثتسا ثبيس اظتزطثيبت ٔٛرٛز زض وكٛضٞبي زيٍط ثٟط ٜثجط٘س  ٚنٙقت ذٛز ضا
ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ چٙيٗ ٔؿبئّي ث ٝپيف ثجط٘س .چٙيٗ ضٚيىطزي زض ضاؼتبي تٛؾق ٝپبيساض اؾت .
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زض ثقضي اظ وكٛضٞب پيكطفت نٙقتي ثبفج ثٚ ٝرٛز آٔسٖ فزبيقي ظيؿت ٔحيغي زض ظٔيٞ ٝٙبي ٔرتّف  :آِٛزٌي آةٛٞ ،اٛٔ ،از
ظائس ربٔس ٛٔ ٚاز ظائس ذغط٘بن قس ٜاؾت  .ث ٝفٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛآِٛزٌي ٛٞا زض قٟط ِٙسٖ زض ؾبَ  1952ثبفج وكت ٝقسٖ ٘ 4000فط
قسٕٞ )1(.چٙيٗ زض ؾبِٟبي اذيط ،ث ٝذبعط ضفبيت ٘كسٖ ٔؿبئُ ظيؿت ٔحيغي زض ثؿيبضي اظ وكٛضٞب ،ذهٛنب زض ٔٛضز زفـ ٔٛاز ظائس
ذغط٘بن زض ٔٙبعك ٘بٔٙبؾت  ٚزض ٘تيز٘ ٝكت آٟ٘ب زض ٔحيظ ظيؿتٔ ،كىالت فسيس ٜاي ث ٝثبض آٔس ٜاؾت  .ائ ٍٝ٘ٛٙؿبئُ يب ث ٝذبعط
فمساٖ لب٘ٙٔ ٖٛبؾت (ذهٛنب زض ٔٛضز وكٛضٞبي زض حبَ تٛؾق ٚ ) ٝيب ث ٝؾجت فسْ ضفبيت لٛا٘يٗ ثٛز ٜاؾت ِ .صا ٔترههبٖ ث ٝايٗ
٘تيز ٝضؾيس ٜا٘س و ٝنطف ٚضـ لب٘ ٖٛوٕه چٙسا٘ي ث ٝحُ ايٗ ٔكىالت ٕ٘ي وٙس  ٚضا ٜنحيح تط ايٗ اؾت و ٝفال ٜٚثط ٚضـ لب٘ٚ ٖٛ
٘ؾبضت ثط حؿٗ ا٘زبْ آٍٖ٘ ،طـ افطاز زض ذهٛل ٔحيظ ظيؿت ضا ا نالح وطز .ث ٝفجبضتي تفىط ا٘ؿبٟ٘ب ثبيس ث ٌٝ٘ٛ ٝاي پطٚضـ يبثس وٝ
نطف ٘ؾط اظ ٔؿبئُ التهبزيِٛٔ ،فٞ ٝبي ظيؿت ٔحيغي ضا  ٓٞزض ٘ؾط ثٍيط٘س  .ايٗ أط ٔؿتّعْ ٌؿتطـ آٔٛظـ زض ذهٛل اذالق ٚ
فّؿف ٝظيؿت ٔحيغي ث ٝفٕٔ ْٛطزْ اؾت.
زض ثؿيبضي اظ وتبثٟبي ٔحيظ ظيؿت رسيس ،ثٛيػ ٜوتبثٟبيي و ٝزض ضاثغ ٝثب ٔسيطيت ٔٛاز ظائس ذغط٘بن ٘ٛقت ٝقس ٜاؾت ،ثب
فٙبٚيٙي چ ٖٛاذالق  ٚفّؿف ٝظيؿت ٔحيغي ثطذٛضز ٔي وٙيٓ؛ چطا ؤ ٝسيطيت ربٔـ  ٚنحيح ٔحيظ ظيؿت فال ٜٚثط زاقتٗ
زيسٌبٟٞبي فٙي ٟٙٔ ٚسؾي ٘يبظ ث ٝتٛرٟبت لب٘٘ٛي ،ارتٕبفي ،ؾيبؾي  ٚاِجت ٝاذاللي زاضز)2( .
ثؿيبضي اظ تٟسيس آٔيعتطيٗ تغييطات ظيؿت ٔحيغي فٕسا يب ؾٟٛا ثب فبّٔيت  ٚث ٝزؾت ا٘ؿبٖ نٛضت ٔي پصيطز ٛٔ .اضزي ٔب٘ٙس
تغييط ٔؿيط يب احساث ؾس ثط ضٚزذب٘ٞ ٝب ،ثطيسٖ زضذتبٖ رٍّٟٙب ثطاي ٔكانس وكبٚضظي ،آِٛز ٜقسٖ ٛٞا ،ذبن  ٚآة تٛؾظ فضٛالت
نٙقتي ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبيي ا ظ ايٗ تغييطات ٞؿتٙس .آ٘چٛٔ ٝضٛفيت زاضز ايٗ اؾت و ٝآيب يه تغييط ذبل زض ٔحيظ ظيؿت تبحيط ظيب٘جبضي ثط
ا٘ؿبٟ٘ب يب ٔٛرٛزات زيٍط ٔي ٌصاضز يب ذيط؟ آيب ا٘ؿبٖ ٔي تٛا٘س ثطاي رٌّٛيطي يب وبٞف احط آٖ لبزض ث ٝا٘زبْ وبضي اؾت يب ذيط؟ زض
ائ ٍٝ٘ٛٙؿبئُ ؾ ٌٝ٘ٛ ٝؾٛاَ ٔغطح اؾت  :آيب تبحيطات ٔٛضز ثحج ٚالقب ظيب٘جبض٘س؟ آيب ٔي تٛا٘يٓ چ ٝاظ عطيك وٙتطَ تغييطات  ٚچ ٝاظ
عطيك زضٔبٖ احطات آٖٛٔ ،حط ثبقيٓ؟ اٌط رٛاة ؾٛاَ زٔ ْٚخجت اؾت ،آيب ثِ ٝحبػ اذاللي ٔىّف ث ٝالساْ ٞؿتيٓ؟ ( .)3پبؾرٍٛيي ثٝ
ايٗ ؾٛاالت ؾبز٘ ٜيؿت  ٚرٛاة ث ٝايٗ ؾٛاالت ٔتٙبؾت ثب زيسٌبٟٞبي فّؿفي افطاز ٔتفبٚت ذٛاٞس ثٛز.
ٞسف انّي اظ اضائ ٝايٗ ٔمبِ ٝآقٙبوطزٖ ٔترههبٖ ٔحيظ ظيؿت ثب زيسٌبٟٞبي ٔرتّف اذالق  ٚفّؿفٔ ٝحيظ ظيؿت زض رٟبٖ
أطٚظ ٔي ثبقس و ٝزض آٖ ضٕٗ اضائ ٝقطح ٔرتهطي اظ ٔىبتت ٔرتّف اذاللي ث ٝثيبٖ ٔىبتت اذاللي ظيؿت ٔحيغي ٔب ٘ٙس ٔىتت
ا٘ؿبٕ٘ساضا٘ ،ٝذساثبٚضا٘ٔ ،ٝؿئٛال٘ٔٚ ٝىبتت انبِت زٙٞس ٜث ٝحيبت  ٚث ْٛپطزاذتٔ ٝي قٛز.

تعريف اخالق و فلسفه زيست هحيطي
فّٓ اذالق يه قبذ ٝاظ فّؿف ٝاؾت و ٝثب "اذالليبت" " ٚاضظقٟب" ؾط  ٚوبض زاضز" .اذالليبت" يقٙي تٕيع ثيٗ حك  ٚثبعُ " ٚاضظقٟب"،
اضظيبثي ٘ٝايي افقبَ يب أٛضاؾت  .فّٓ اذالق ضٚاثظ ،لٛا٘يٗ ،ان َٛيب وسٞبيي ضا و ٝزض ضفتبضٞبي ٔقيٗ ٔٛضز ٘يبظ اؾت يب ٔٙـ ٔي قٛز ضا
اضظيبثي ٔي وٙس .ثيكتط اذاللي ٖٛغطثي ؾٛاَ ٔكٟٛض ؾمطاط  ٚؾبيط فيّؿٛفبٖ ي٘ٛب٘ي زض  2500ؾبَ لجُ ضا زض ٘ؾط ٔي ٌيط٘س و": ٝ
ظ٘سٌي ذٛة چيؿت؟ اٌط ٔب ثرٛاٞيٓ ضفتبض اذاللي زاقت ٝثبقيٓ چٍ ٝ٘ٛثبيس فُٕ وٙيٓ؟" ()5( ٚ) 4
اذالق ظيؿت ٔحيغي قبذ٘ ٝؿجتب رسيسي اظٔجحج اذالق فّؿفي اؾت  ٚزض ذهٛل ضٚاثظ اذاللي ثيٗ ا٘ؿبٟ٘ب  ٚز٘يبي
پيطأ ٖٛآٟ٘ب ؾٛاَ ٔي وٙس  .يىي اظ ٕٟٔتطيٗ پطؾكٟبي ٔغطٚح ٝزض ايٗ قبذ ٝاظ فّٓ ايٗ اؾت و ٝآيب اضظـ ٔحيظ ظيؿت عجيقي ثٝ
ذبعط ٔٙبفقي اؾت و ٝثطاي ٔب ا٘ؿبٟ٘ب زاض٘س ،يب آٖ و ٝآٟ٘ب زؾت وٓ اظ ثطذي رٟبت ٚارس اضظقي ٞؿتٙس ٔتقبِي  ٚشاتي فبضك اظ ٔٙبفـ
ٔب ا٘ؿبٟ٘ب؟ پطؾف ز ْٚايٗ اؾت ؤ ٝب زض ٔمبْ ا٘ؿبٖ زض ذهٛل اضتجبعٕبٖ ثب ؾبيط ارعاي عجيقت چٍ ٝ٘ٛثبيس ثيٙسيكيٓ؟ ()5
زض ايٗ قبذ ٝاظ فّٓ ،ؾٛاالت زيٍطي اظ ايٗ لجيُ پبؾد زازٔ ٜي قٛز  :آيب ٔب ٚؽبيف يب ٔؿئِٛيتٟبيي زض ثطاثط ا٘ٛاؿ زيٍط ٔٛرٛزات
يب ث ٝعٛض وّي زض ثطاثط عجيقت زاضيٓ؟ آيب ان َٛاذاللي تقييٗ ٔي وٙٙس ؤ ٝب چٍ ٝ٘ٛاظ ٔٙبثـ ٔ ٚحيظ ظيؿت اعطافٕبٖ ثٟط ٜثجطيٓ؟
اٌط ايٙغٛض اؾت اؾبؼ ايٗ ان َٛچيؿت  ٚچ ٝفطلي ثب ان َٛحبوٓ ثط ضٚاثظ ٔب ثب زيٍط ا٘ؿبٟ٘ب زاضز؟ ٔؿئِٛيتٟبي ٔب ٘ؿجت ث ٝعجيقت،
چٍ ٝ٘ٛثب اضظقٟب  ٚفاليك ثكطي زض تضبز ٔي افتس؟ آيب ايٗ فاليك يب اضظقٟب ثب ؾبيط فاليك ا٘ؿبٖ زض تضبز اؾت؟ ()5
آِسِٚئ ٛپّس ثطاي ا ِٚيٗ ثبض زض  1949قطحي ،تحت فٛٙاٖ" اذالق ظٔيٙي " ثط اذالق ٔحيظ ظيؿت ٘ٛقت .ا ٚزض ايٗ ٔمبِ ٝذبعط
٘كبٖ وطز ؤ ٝؿبئُ ضا ٘جبيس فمظ ثط اؾبؼ اضظـ التهبزي آٖ ثؿٙزيٓ ،چطا و ٝإٞيت ٔؿبئُ اظ زيسٌب ٜظيؿت ٔحيغي وٕتط اظ
ٔؿبئُ التهبزي ٘يؿت )2( .پؽ اظ آٖ ٔجبحج ٔطثٛط ث ٝاذال ق  ٚفّؿف ٝظيؿت ٔحيغي ث ٝنٛضت پطاوٙس ٜازأ ٝيبفت .ثب تٛر ٝث ٝحبز
قسٖ ٔؿبئُ ظيؿت ٔحيغي زض أطيىب  ٚفسْ ٔٛفميت ثط٘بٔٞ ٝبي ٔرتّف ايٗ وكٛض زض ذهٛل وٙتطَ آاليٙسٞ ٜبي ٔٙتكط ٜاظ ؾٛي
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ثؿيبضي اظ ٚاحسٞبي نٙقتي زضؾبَ ٔ 1979يالزي عطفساضاٖ ٔحيظ ظيؿت اظ فيّؿٛفبٖ أطيىبيي زضذٛاؾت وطز٘س و ٝزض ظٔي ٝٙاذالق
ظيؿت ٔحيغي فقبِيت رسي ذٛز ضا آغبظ وٙٙس)6( .

هکبتب هختلف اخالقي در جهبى
اظ آ٘زب وٛ٘ ٝؿ زيسٌبٞي و ٝزض اذالق ظيؿت ٔحيغي ٚرٛز زاضز ٔجتٙي ثط ٘ؾطيٞ ٝبي اذاللي اؾتِ ،صا ضطٚضي اؾت اثتسا ث ٝثيبٖ
ٔىبتت ٔرتّف اذاللي پطزاذت ٝقٛز.
مکتب جهبنشوولي اخالق ( يونيورسبليسن)  :اِٚيٗ ؾٛاَ و ٝزض فّٓ اذالق ٔغطح ٔي قٛز ايٗ اؾت وٝ

"آيب ان َٛاذاللي

ربٚزا٘ي ٚرٛز زاضز و ٝنطف ٘ؾط اظ فط ،ًٙٞتبضيد ،يب زيٗ ،ث ٝعٛض فيٙي ٔقتجط ثبقس يب ٘ ." ٝپبؾد زازٖ ث ٝايٗ ؾٛاَ ثؿتٍي ث ٝزيسٌبٜ
فّؿفي فطز زاضز  .رٟبٖ قٌٕ َٛط ايبٖ (ي٘ٛيٛضؾبِيؿتٟب)٘ ،ؾيط افالعٔ ٖٛقتمس٘س و ٝان َٛاذاللي وّي ،اظِي  ٚتغييط ٘بپصيط٘س؛ يقٙي
نسق  ٚوصة لٛا٘يٗ اذاللي نطف ٘ؾط اظ فاليك ٛٔ ٚلقيتٟبي ٔرتّف افتجبض زاضز  .ثقضي افتمبز زاض٘س و ٝايٗ ان َٛاذاللي تٛؾظ ذسا
ٚحي قس ٜاؾت .زض حبِي و ٝفس ٜاي زيٍط ٔقتمس٘س ايٖ ان َٛضا اظ عطيك فمُ ٔي تٛاٖ تكريم زاز  )5( ٚ)4( .ثط عجك ايٗ زيسٌبٔ ٜي
تٛاٖ ان َٛاذالق ظيؿت ٔحيغي ٔقيٙي ضا ٘يع اؾتٙجبط وطز.
ديذگبه نسبي گرايبنه ( رلويتيسن)٘ :ؿجي ٌطايبٖ ٔب٘ٙس ؾٛفؿغبئيبٖ ،ؤ ٝربِف افالع ٖٛثٛز٘س ،ازفب ٔي وطز٘س و ٝان َٛاذاللي
٘ؿجي ٞؿتٙس ٘ ٚؿتت ث ٝقرم ،ربٔقٛٔ ٚ ٝلقيت تفبٚت ٔي وٙٙس ٞ .ط چٙس ٕٔىٗ اؾت ايٗ ان َٛزضؾت يب غّظ ثبقٙس ،يب حسالُ
ثٟتط  ٚثستط ثبقٙسِٚ ،ي ٞيچ انُ ٔتقبِي ٔ ٚغّمي ٚرٛز ٘ساضز ٘ .يچ ٝثط آٖ اؾت و ٝتهٛض يه زؾتٍب ٜاذاللي يىؿبٖ ٔ ٚغّك ضا ثبيس
ث ٝزٚض افىٙس  ٚث ٝربي آٖ ثبيس تهٛض ضز ٜثٙسي ٌٞ ٝ٘ٛبي ٔرتّف اذالق ضا ٌصاقت  .زض ذهٛل ٘ؿجي ٌطايي ،ايٗ ؾٛاَ ضا ٔي تٛاٖ ضا
ٔغطح وطز و ٝاٌط ٞط فميس ٜاي افتجبضي يىؿبٖ زاضز ،چغٛض ٔي تٛا٘يٓ ثٟتطيٗ آٖ ضا ا٘تربة وٙيٓ؟ زض حٛظ ٜاذالق  ٚفّؿف ٝظيؿت
ٔحيغي ايٗ ؾٛاالت ٔغطح ٔي قٛز " :آيب عجيقت آٖ چيعي اؾت ؤ ٝب زضثبض  ٜآٖ فىط ٔي وٙيٓ؟ "؛ "آيب ٔب عجيقت زؾت ٘رٛضز ٜضا
ٔي تٛا٘يٓ ثب عجيقت زؾت ز ْٚؾبذت ثكط ،فٛو وٙيٓ؟ "؛ "آيب ان َٛاذاللي ٔغّك زض اضتجبط ثب عجيقت ٚرٛز زاضز  ٚيب ٞط چيعي
٘ؿجي  ٚشٙٞي اؾت؟")5( ٚ )4( ٚ)3( .
ديذگبه پوچ گرايي (نهيليسن) :فيّؿٛفب٘ي ٘ؾيط قٛپٟٙبٚض ازفب ٔي وٙٙس و ٝز٘يب ث ٝعٛض وّي ٔقٙبيي ٘ساضز ٕٝٞ .چيع اتفبلي اؾت .
ٞيچ ٔقٙب ٞ ٚسفي زض ظ٘سٌي ٘يؿت  .ثط عجك ايٗ فميسٞ ٜيچ زِيّي ثطاي اذاللي فُٕ وطزٖ ٘يؿت  .فمظ لسضت ٔي تٛا٘س حك ثبقس " .
ثرٛض يب ذٛضزٔ ٜي قٛي " .چيعي ث ٝاؾٓ ظ٘سٌي ذٛة ٚرٛز ٘ساضز ٔ .ب زض يه ز٘يبي پط اظ زضز ظ٘سٌي ٔي وٙيٓ  .ؾطچكٕ ٝانّي
ثسيٟبيي و ٝا٘ؿبٖ اظ آٖ ض٘ذ ٔي ثطز ،ا٘ؿبٖ اؾت  .ا٘ؿبٖ ٌطي ا٘ؿبٖ اؾت .قبزوبٔي يقٙي ضٞبيي اظ يه ض٘ذ ،اظ يه ذٛاؾت ٚ ٝزض
حميمت چيعي اؾت ٔٙفئ ٝ٘ ،خجت  )7( ٚ)5( .عجيقي اؾت زض چٙيٗ زيسٌبٞي ٚلتي فضيّت اذاللي ٚرٛز ٘ساقت ٝثبقس ربيٍبٞي
ثطاي اذالق ظيؿت ٔحيغي ٘يع ثبلي ٕ٘ي ٔب٘س.
ديذگبه اصبلت سود (يوتيالريسن) :ثط عجك زيسٌب ٜانبِت ؾٛز و ٝاظ فيّؿٛف اٍّ٘يؿي رطٔي ثٙتبْ ٘كأت ٌطفت ٝاؾت ،فّٕي زضؾت
اؾت و ٝزاضاي ثيكتطيٗ ؾٛز ثطاي ثيكتطيٗ تقساز ثكط ثبقس  .ثٙتبْ ذيط ضا ثب ؾقبزت  ٚؾقبزت ضا ثب ِصت ثطاثط ٔي زاٖ ؾت  .ثٙبثطايٗ
ظ٘سٌي ذٛة ،ظ٘سٌي ثب وؿت ثيكتطيٗ ِصت اؾت  .زض زيسٌب ٜا ٚتب آ٘زب و ٝث ٝاذاللي ثٛزٖ آزٔيبٖ ٔطثٛط ٔي قٛز ٔب ثبيس ثيكتطيٗ
ِصت ضا ثطاي ثيكتطيٗ افطاز تِٛيس وٙيٓ  .انبِت ؾٛز تٛؾظ ربٖ اؾتٛاضت ٔيُ تقسيُ قس ٔ .يُ ٔقتمس ثٛز ِصت فمال٘ي ثطتط اظ ِصت
رؿٕب٘ي اؾت  ٚثبالتطيٗ ِصت آٔٛظـ  ٚفُٕ ثط عجك ان َٛا٘ؿب٘ي اؾت  .ايٗ آٔٛظ ،ٜاِٟبْ ثرف ٌيفطز  ٚحبفؾبٖ اِٚيٙٔ ٝبثـ عجيقي
قس .آٟ٘ب ايٙغٛض اؾتسالَ ٔي وطز٘س وٞ" ٝسف اظ حفؼ ٔٙبثـ عجيقي حفؼ ثيكتطيٗ ٔٙبثـ ثطاي ضؾب٘سٖ ثيكتطيٗ ذيط ث ٝثيكتطيٗ
تقساز ،ثطاي عٛال٘ي تطيٗ ٔست اؾت")8( ٚ)5( .
هذرنيسن و پست هذرنيسن  :زيسٌبٟٞبي رٟب٘ي ٔسض٘يؿتي ثيكتط ٔجتٙي ثط ٘ؾطيٞ ٝبيي زضثبض ٜفمُ اؾت و ٝزض فّؿف ٝلطٖ ٞفس،ٓٞ
ض٘ ٝزوبضت ،فطا٘ؿيؽ ثيىٗ  ٚزا٘كٕٙسا٘ي ٔب٘ٙس ٘يٛتٚ ٖٛرٛز زاقت  .ايٗ فيّؿٛفبٖ أيسٚاض ثٛز٘س و ٝلٛا٘يٗ وّي اذالق ضا ثتٛا٘ٙس اظ
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عطيك فّٓ تزطةي  -و ٓٞ ٝاربظ ٜوٙتطَ ثط عجيقت  ٓٞ ٚف ٟٓذٛيكتٗ  ٚز٘يبي اعطافٕبٖ ضا ٔي زٞس -ث ٝزؾت ثيبٚض٘س  .آٟ٘ب ٔقتمس
ثٛز٘س٘ ،تيز ٝايٗ فّؿف ٝپيكطفت اذالق ،فساِت رٟب٘ي  ٚزض ٟ٘بيت ذٛقجرتي تٕبْ ا٘ؿبٟ٘بؾت  .فّؿف ٝزوبضت ثط ٔجٙبي انبِت "ٔٗ "،
يقٙي فبفُ قٙبؾب ثٙب قس ٜثٛز  .زض ٔسض٘يؿٓ فمُ تٛا٘بيي حُ ٞطٌٔ ٝ٘ٛكىّي ضا زاضز  .أب ايٗ فمُ زض حس فمُ ضيبضي  ٚيب ث ٝتقجيطي
زض حس فمُ ٔقبـ اؾت .ث ٝايٗ ٔقٙب و ٝثطاي تسثيط أٛض ظ٘سٌي  ٚز٘يبيي ٔفيس اؾت.
ٚلبيقي و ٝزض لطٖ ثيؿتٓ ضخ زاز ،ثرهٛل رٍٟٙبي ٚحكتٙبن رٟب٘ي ،و٘ ٝبقي اظ آظازي ثيف اظ حس فضزي ،ذٛزذٛاٞي  ٚذٛز
پطؾتي ِ ٚصت عّجي ثٛز ،زض ٟ٘بيت ثبفج ٘ٔٛيسي ٔطزْ اظ ٔسض٘يؿٓ قس  .پؿت ٔسض٘يؿت ٞب ازفب ٔي وٙٙس وٞ ٝيچ فّؿف ٝوّيي ٚرٛز
٘ساضز .آٟ٘ب زض ذهٛل تقطيف لبِجي  ٚؾٙتي ٔفبٞيٕي ٔب٘ٙس" ،حميمت"ٚ" ،القيت" ٔ"ٚقٙب" قه ٔي وٙٙسٔ .غبثك ايٗ زيسٌبٚ ،ٜالقيت
زض ةحج ٌ ٚفتٍ ٛآَقىبض ٔي قٛز ٔ .ب ٞطٌع ٕ٘ي تٛا٘يٓ ث ٝچيعي ث ٝعٛض نطيح پي ثجطيٓ  .زض ايٙزب ؾٛاِي ٔغطح ٔي قٛز و ٝآيب ايٗ
زيسٌب ٜزض اذالق ظيؿت ٔحيغي ٘يع تأحيط زاضز؟ عجك زيسٌب ٜپؿت ٔسض٘يؿتٟب ،عجيقت  ٚيب حسالُ زضن ٔب اظ عجيقت" ،لطاضزازي "
اؾت .چطا و ٝاٌط اظ ٔطزْ ٔرتّفي ثپطؾيس عجيقت چيؿت ،پبؾرٟبي ٔتفبٚتي زضيبفت ذٛاٞيس وطز ٔ .خال عجيقت ثطاي فطز قٟط٘كيٗ
ٕٔىٗ اؾت يه پبضن ٔقٙب ثسٞس  ٚثطاي يه ضٚؾتبيي ٔعضف . ٝزض ٘ؾط پؿت ٔسض٘يؿتٟب ٞيچ وساْ اظ ايٗ تقطيفٟب ثطتط اظ تقطيف زيٍط
٘يؿت (.)5

ديذگبههبي جهبني در خصوص اخالق و فلسفه زيست هحيطي
 .ث ٝفٛٙاٖ ٕ٘ٝ٘ٛ
فالؾف ٝثب ٔؿبئّي ٔب٘ٙس ٔقٙبي ٔفب ٜيٕي ؤ ٝطزْ زض ٌفتٍٞٛبي اذاللي ذٛز ث ٝوبض ٔي ثط٘س ٘يع ؾط  ٚوبض زاض٘س
انغالح "اضظـ" ٔي تٛا٘س ث ٝزٛ٘ ٚؿ شاتي  ٚاثعاضي تمؿيٓ قٛز  .اضظـ شاتي فجبضت اؾت اظ اضظـ غيطاثعاضي يب اضظقي و ٝثطاي چيعي
٘ ٝثِ ٝحبػ فبيسٙٔ ٜسي آٖ و ٝث ٝذبعط ٘فؽ آٖ چيع لبئُ ْ ي قٛيٓ .زض اضظـ اثعاضي قيء ،اضظـ ذٛز ضا فمظ ث ٝذبعط ثٟط ٜاي و ٝثٝ
زيٍطاٖ ٔي زٞس ٔي ٌيطز ( .ربٖ ثٗ ؾٗ )1382،يىي زيٍط اظٔجبحج زض ايٗ ضقت ٝثحج زض ذهٛل حمٛق اؾت و ٝقبُٔ حمٛق
ا٘ؿبٟ٘ب ،حيٛا٘بتٌ ،يبٞبٖ  ٚحتي ٔٛرٛزات ثي ربٖ ٔب٘ٙس ؾ ٚ ًٙنرطٔ ٜي قٛز  .ض٘ ٝزوبضت ٔقتمس ثٛز و ٝفمظ ا٘ؿبٟ٘ب ٚارس ٘فؽ
ٞؿتٙس ٛٔ ٚرٛزات زيٍط حتي حيٛا٘بت ،تٟٙب رؿٓ ِ ٚصا فبلس ٞط ٌ ٝ٘ٛاحؿبؾي ٞؿتٙس.)9( .
٘ح ٜٛثطذٛضز  ٚزيسٌبٞي و٘ ٝؿجت ث ٝعجيقت ٔ ٚحيظ ظيؿت ٚرٛز زاضز٘ ،بقي اظ ٘ٛؿ تفىط ا٘ؿبٟ٘ب زض ذهٛل ٔجب٘ي فّؿفي ٚ
اذاللي  -و ٝقطح ٔرتهطي اظ آٖ ٌصقتْ -ي ثبقس .زيسٌبٟٞبي رٟب٘ي زضذهٛل اذالق  ٚفّؿف ٝظيؿت ٔحيغي ٔرتهطا ث ٝقطح
شيُ اؾت:
ديذگبه هسئوالنه  :ثؿيبضي اظ رٛأـ ثٔٛي (ٔب٘ٙس ثٔٛيب٘ي و ٝزض ر ٍُٙظ٘سٌي ٔي وٙٙس يب اؾىيٕٞٛب ) ث ٝعٛض فغطي ث ٝذبعط ٘يبظي
و ٝث ٝعجيقت زاض٘س ،زض ثطاثط آٖ احؿبؼ ٔؿئِٛيت ٔي وٙٙس  .زض ايٗ ٘ؾطي ٓٞ ،ٝا٘ؿبٖ ٚارس إٞيت اؾت  ٓٞ ٚعجيقت اعطاف آٖ  .زض
ايٗ زيسٌب ،ٜاؾتفبز ٜاظ عجيقت ث ٝوٕه اثعاض زض حس ٔقم َٛاؾت  ٝ٘ ٚايٙى ٝعجيقت ث ٝترطيت وكيس ٜقٛز؛ ٔخال اؾىيٕٞٛب زض حس ٘يبظ
غصايي ٔبٞي قىبض ٔي وٙٙس  ٚوبضي ث ٝقىبض ثي ربي ٌٞ ٝ٘ٛب ٘ساض٘س)5( .
ديذگبه اصبلت دهنذه به حيبت (ببيوسنتريک) و بوم (اکوسنتريک):زض زيسٌب ٜانبِت زٙٞس ٜث ٝحيبت (ثبي ٛؾٙتطيه)ٞ ٌٝ٘ٛ ،بي
ٔرتّف ٌيبٞي  ٚحيٛا٘ي اظ انبِت ٚيػ ٜاي ثطذٛضزاض اؾت  .چيعي اضظـ زاضز و ٝثتٛا٘س پبيساضي  ٚظيجبيي يه ارتٕبؿ ظ٘س ٜضا حفؼ وٙس .
ث ٝفجبضت زيٍط تٛٙؿ ظيؿتي ثبالتط يٗ اضظـ اذاللي ضا زض ٔحيظ ظيؿت زاضز  .ا٘ؿبٖ ٘يع ث ٝفٛٙاٖ يىي اظ ٌٞ ٝ٘ٛبي ٔٛرٛز زض ٔحيظ
ظيؿت زض ايٗ زيسٌبٔ ٜغطح اؾت  .قبيس ثتٛاٖ ٔؿبِ ٝحمٛق حيٛا٘بت ضا ثركي اظ ايٗ زيسٌب ٜثطقٕطز  .زض زيسٌب ٜانبِت زٙٞس ٜث ٝثْٛ
(اوٛؾٙتطيه) ،ث ٝوُ اوِٛٛغي انبِت زازٔ ٜي قٛز  ٚتٕبْ فطايٙسٞبي ٔٛرٛز زض اوِٛٛغي ٔب٘ٙس تغبثك  ،رٟف  ٚؾيىُ ثيٛغئٛقيٕيبيي
إٞيت زاضز  ٚاوٛؾيؿتٓ ث ٝعٛض وّي ٔحتطْ قٕطزٔ ٜي قٛز(.)5
ديذگبه انسبنوذارانه  :ثؿيبضي اظ ا٘ؿبٟ٘ب زض ع َٛتبضيد ثكط ضا ث ٝزاليّي ٕٞچ ٖٛزاضا ثٛزٖ ٛٞـ  ٚذالليت زاضاي ٔٛلقيتي ٚيػٜ
زا٘ؿت ٝا٘س .ثط ايٗ اؾبؼ ا٘ؿبٖ ضا زاضاي حك  ٚاضظـ ٔٙحهط ث ٝفطزي ٔي زا٘ٙس  .افطاط زض ايٗ ٘ٛؿ تفىط ث ٝاظ ثيٗ ثطزٖ  ٚترطيت ٔحيظ
ظيؿت ٔي ا٘زبٔس؛ چطا و ٝزض ايٗ زيسٌب ٜعجيقت اثعاضي زض زؾت ا٘ؿبٖ اؾت و ٝثٞ ٝط ٌ ٝ٘ٛو ٝثرٛاٞس ٔي تٛا٘س زض آٖ تهطف وٙس .
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ضيچبضز ضٚتّي -فيّؿٛف ٔ ٚحيظ ظيؿت قٙبؼ اؾتطاِيبيئ -قتمس ثٛز ث ٝيه اذالق ظيؿت ٔحيغي ٘يبظ اؾت ،چطا و ٝؾٙت اذاللي
ٔؿّظ زض رٟبٖ غطة ثط ايٗ ثبٚض اؾت و ٝفمظ ا٘ؿبٟ٘ب زاضاي ٔٛلقيت اذاللي ٔؿتمُ ٞؿتٙس  .اظ ايٗ فميس ٜث ٝفٛٙاٖ" ا٘ؿبٖ ٔطوعي "
يبز ٔي قٛز .ضٚتّي ٔي ٌٛيس ثط عجك فّؿفِ ٝيجطاَ رٟبٖ غطة ٞط وؽ ثبيس لبزض ثبقس آ٘چ ٝضا و ٝزٚؾت زاضز ا٘زبْ زٞس ٔكطٚط ثط
آٖ وٛٔ ٝرت آظاض  ٚظيبٖ زيٍطاٖ ٘كٛز  ٚث ٝذٛز آؾيجي رجطاٖ ٘بپصيط ٚاضز ٘ؿبظز)5( ،)3( .
ديذگبه خذاببورانه :ذساثبٚضاٖ ٔيبٖ ز ٚاٍِٛي ؾّغ ٚ ٝؾطپطؾتي ثطاي ٔؿئِٛيت ٔحيظ ظيؿت فطق ٔي ٌصاض٘س  .ثٙبثط اٍِٛي ؾّغٝ
ا٘ؿبٖ ٞب قبيؿت ٝتط اظ زيٍط حيٛا٘بت ا٘س ٚحمٛلي ثيكتط اظ آٟ٘ب زاض٘س  .زض افطاعي تطيٗ تمطيط اظ اٍِٛي ؾّغ ٝعجيقت فبلس ٞطٌ ٝ٘ٛاضظـ
 .زض ثيبٖ
شاتي اؾت  ٚثِ ٝحبػ اذاللي زض حس شات ذٛز ٔٛضٛفيت ٘ساضز  .تٟٙب ٔٛضٛفيت آٖ ثِ ٝحبػ تأحيط عجيقت ثط ا٘ؿبٟ٘بؾت
ٔقتسَ تط پبض ٜاي ذيضات زض عجيقت ٚرٛز زاضز أب ث ٝا٘ساظ ٜغبيبت ثكطي إٞيت ٘ساضز  .اٍِٛي ؾّغ ٝعجيقت ضا زاضاي اضظـ اثعاضي ٔي
زا٘س أب اٍِٛي ؾطپطؾتي عجيقت ضا  ٓٞزاضاي اضظـ شاتي  ٓٞ ٚاثعاضي ٔي زا٘س  .زض ٘ؾبْ اذاللي ٔجتٙي ثط اٍِٛي ؾطپطؾتي ا٘ؿبٖ ٘جبيس
فمظ اظ ٔحيظ ظيؿت ثٟط ٜثطزاضي وٗ٘س ثّى ٝثبيس ٔطالت آٖ ٘يع ثبقٙس  .ثٙب ثط ايٗ زيسٌبٕٔ ٜىٗ اؾت ٛٙٞظ ا٘ؿبٖ ٞب ثٛ٘ ٝفي ثطتط اظ
زيٍط ٔٛرٛزات ظ٘س ٜثبقٙس  ٚزض فيٗ حبَ زيٍط ٔٛرٛزات ظ٘س ٜث ٝزِيُ اضظـ  ٚإٞيت شاتي ذٛز اذاللب قبيؿت ٝحفؼ  ٚحٕبيت تّمي
ق٘ٛس.
ٔكىُ تطيٗ ثحج ٞب زض ثيٗ ذساثبٚضاٖ زض خنٛل ربيٍب ٜحيٛا٘بت اؾت .ثط عجك ٘ؾطي ٝفطزٍ٘طي ايٗ فطز اؾت و ٝزض ٘ؾبْ ٞب
اضظقٕٙس اؾت  ٚاضظـ اوٛؾيؿتٓ ٞب ث ٝزِيُ افطاز ظ٘س ٜاي اؾت و ٝزض آٟ٘ب لطاض زاض٘س  .ثقال ٜٚثطذي اظ حيٛا٘بت (ٔخال پؿتب٘ساضاٖ
پيكطفت )ٝث٘ ٝؾط ٔي ضؾس زاضاي حك حيبت ٞؿتٙس ٘ ٚجبيس ث ٝآٟ٘ب آؾيت ض ؾب٘س .ثٙبثط ضٚيىطز وُ ٌطايب٘ ٝثٔ ٝحيظ ظيؿت ،حيٛا٘بت ٚ
زيٍط ذيطات عجيقي ٔب٘ٙس نحٞ ٝٙبي حيبت ٚحف ضا ثبيس ث ٝنٛضت ٘ؾبْ ٞبي عجيقي  ٚپيچيسٛٔ ٜضز اضظيبثي لطاض زاز  .آِسِٚئ ٛپّس وٝ
 ٓٞذساثبٚض اؾت  ٓٞ ٚعطفساض ٔحيظ ظيؿت ،اظ ايٗ ٔٛضـ زفبؿ ٔي وٙس و ٝيه ٔٛرٛز ظ٘س ٜزض لٚضتي ثط حك اؾت ؤ ٝؿتقس حفؼ
ا٘ؿزبْ ،حجبت  ٚرٕبَ ٔحيظ ظيؿتي ثبقس  ٚزض نٛضتي ٘بحك اؾت ؤ ٝؿتقس رع ايٗ ثبقس  .ايٗ ٔٛضـ ث ٝنٛضت ٘كبٖ قبذم ثٝ
انغالح ٟ٘ضت ث ْٛقٙبذتي "غضفب ٍ٘ط" ٕٞطا ٜثب تفؿيط آٖ اظ وُ حيبت ث ٝفٛٙاٖ يه ارتٕبؿ زض آٔس ٜاؾت  .ذساثبٚضاٖ عطفساض ايٗ
ٔٙؾط ٘ؾبْ يبفتٚ ٝؾيـ ٌبٞي ٔٛضـ ذٛيف ضا ٔٛضقي حيبت ٔحٛضا٘ ،ٝوُ ٍ٘طا٘ ٝيب ظيؿت ٔحٛضا٘ ٝتٛنيف ٔي وٙٙس  .ايٗ ٔٛضـ ثط ايٗ
ٔجٙب ٔٛضز زفبؿ لطاض ٌطفت ٝاؾت ؤ ٝي تٛا٘س تجييٙي ثٟتط زضثبض ٜتٛٙؿ ا٘ٛاؿ فطض ٝوٙس  ٚعطح  ٚتسثيطي غٙي  ٚلبثُ زفبؿ ثطاي حيبت
ٚحف ث ٝزؾت زٞس .فطزٌطايبٖ ٕ٘ي تٛا٘ٙس تجييٗ وٙٙس و ٝچطا ٔب اغّت ٚرٛز ا٘ٛاؿ ٔتقسز  ٝ٘ ٚنطف افطاز ثيكتط ضا ٔغّٛة ٔي زا٘يٓ ٚ .
فطزٌطايبٖ ٕٔىٗ اؾت ٔزجٛض ثٔ ٝساذّ ٝاي وبٔال ؾتيع ٜرٛيب٘ ٚ ٝافطاعي زض فطايٙسٞبي عجيقي ق٘ٛس  .اٌط ض٘ذ ٔ ٚحٙت حيٛا٘بت ثس
اؾت آيب ٔب ٚؽيف ٝاي ثطاي رٌّٛيطي اظ قىب ض حيٛا٘بت ٘ساضيٓ؟ ِٚي فُٕ ث ٝچٙيٗ ٚؽيف ٝاي ؽبٞط ٔؿتّعْ ٔساذّ ٝي والٖ زض فبزات
حيٛا٘بت اؾت)10( .
ي اظ ٔٙبثـ ٔٛرٛز زضعتيفت ث ٝفٛٙاٖ احىبْ  ٚقطؿ ذٛز ٘بْ ْي ثطز ٞٚطٌ٘ ٝ٘ٛبفطٔبٖ ي  ٚتقس ي ث ٝا يٖ
ذسا٘ٚس زض لطآٖ وط ْ
ي " :اال تغغٛا في آِيظاٖ " اي ثٙسٌبٖ ٞطٌع زض ْيظاٖ فسَ (احىبْ  ٚقطؿ
ي  8ؾٛض ٜاِطحٕٗ ْي فطٔب ز
ي ضا ٔزبظ ٘ٓ ي قٕبضز .زض آ ٜ
حط ْ
ي قس ٜاؾت ( .)11اظ
ي  ٓٞتٛل ٜ
ٔٗ) تقسي ٘ ٚبفطٔبٖي ٘ىٗيز  .پؽ ث ٝايٍ٘ ٝ٘ٛثطزاقت ْ ي قٛز و ٝانُ ثٟطٚ ٜضي ٔٙبؾت زض لطآٖ وط ْ
زيسٌب ٜزيٗ اؾالْ ،ا٘ؿبٖ حك ضطض ضؾب٘سٖ ثٔ ٝحيظ ظيؿت ضا ٘ساضز  ٚثٛ٘ ٝفي ثبيس حبفؼ آٖ ثبقس  .ث ٝفٛٙاٖ ٔخبَ زض آظاض ضؾب٘سٖ ثٝ
حيٛا٘بت ،قىبض ثي ٔٛضز حيٛا٘بت ،لغـ ثي ٔٛضز زضذتبٖ  ٚأٛضي اظ ايٗ زؾت ٌٙب ٜقٕطزٔ ٜي قٛز.

اخالق ههنذسي و کذهبي هربوط به آى
يىي اظ ٔجبحخي و ٝاذيطا ٔغطح قس ٜاؾت ،ثحج اذالق ٟٔٙسؼي اؾتٞ .ط چٙس زض ثس ٚأط چٙيٗ ث٘ ٝؾط ٔي ضؾس و ٝاذالق ٚ
ٟٔٙسؾي ز ٚحٛظ ٜوبٔال ٔزعا اظ ٞ ٓٞؿتٙس( ،يىي ث ٝحٛظ ٜفّ ْٛا٘ؿب٘ي تقّك زاضز  ٚزيٍطي ث ٝحٛظ ٜفّ ْٛضيبضي  ٚفٙي ) أب ٕ٘ي تٛاٖ
ٔٙىط إٞيت اذالق زض ٟٔٙسؾي قس  .اظ آ٘زب وٟٙٔ ٝسؾبٖ زض پيكطفت نٙقتي ٞط وكٛض ٘مف ثؽظايي زاض٘س ثسيٟي اؾت ٕ٘ي تٛاٖ
ثس ٖٚآٔٛظقٟبي الظْ _ افٓ اظ آٔٛظقٟبي اذاللي زض ذهٛل ٔحيظ ظيؿت  ٚغيط _ ٚث ٝتٛؾق ٝپبيساض زؾت يبفت.
ٕٞبٖ عٛض و ٝزض لؿٕتٟبي پيكيٗ ٔكرم قس ،پبؾرٍٛيي ث ٝايٙى ٝچ ٝچيع اذاللي اؾت يب اذاللي ٕ٘ي ثبقس ،ؾبز٘ ٜيؿت .
زض ظ٘سٌي ضٚظٔط ٞ ٜط وؽ يه ٔزٕٛف ٝلٛافس قرهي ٚرٛز زاضز و ٝث ٝآٖ افتمبز زاضز  .ث ٝفٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛايٙى" :ٝث ٌٝ٘ٛ ٝاي ضفتبض وٙيٓ
و ٝثبفج آظاض زيٍطاٖ ٘كٛيٓ يب زضٚك ٍ٘ٛييٓ " .أب تجقيت اظ ايٗ ز ٚلب٘ ٖٛؾبز ،ٜزض ظ٘سٌي ضٚظٔطٌ ٜبٞي أىبٖ پصيط ٘يؿت ٔ .ؿبئّي چٖٛ
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ؾٛز  ٚنطف ٝالتهبزي ثبفج ٔي قٛز و ٝافطاز ايٗ ز ٚانُ اذاللي ضا ث ٝفطأٛقي ثؿپبض٘س (ِ .)2صا زض ؾبِٟبي اذيط تٛر ٝثؿيبضي اظ
ٔترههبٖ ،ث ٝوسٞبي اذاللي ٔقغٛف قس ٜاؾت  .ث ٝفٛٙاٖ ٕ٘ٔ ٝ٘ٛي تٛاٖ ث ٝوسٞبي اذالق ٟٔٙسؾي اضاي ٝقس ٜتٛؾظ ٔٛؾؿبت ٔقتجط
ٔب٘ٙس ا٘زٕٗ ٟٔٙسؾبٖ فٕطاٖ آٔطيىب اقبضٕٛ٘ ٜز)12( .
زض ثؿيبضي اظ فّٟٙٔ ْٛسؾي لٛا٘يٗ ضفتبضي تقييٗ قس ٜاؾت  .ث ٝفٛٙاٖ ٔخبَ ثٟٙٔ ٝسؾبٖ ٘هيحت ٔي قٛز و ٝثب فبٔٔ ٝطزْ،
قبُٔ وبضٌطاٖ ٔ ٚكتطيبٖ ،نبزق ثبقٙس ٕٛٞ ٚاض ٜؾقي ذٛز ضا ثطاي ثبالثطزٖ ضفب ٜفٕٔ ْٛطزْ ث ٝوبض ٌيط٘س  ٚث ٝثٟساقت ،ضفب ٚ ٜايٓ ٘ي
ٔطزْ إٞيت زٙٞس  .اٌطچ ٝضفبيت ايٗ لٛا٘يٗ ثٟٙٔ ٝسؾبٖ ،تٛنئ ٝي قٛز ،أب ثبيس زض ٘ؾط ٌطفت ،افعايف آٌبٞي ٞبي فطزي ٘ؿجت ثٝ
ٔؿبئُ اذالق ظيؿت ٔحيغي ٘مف ٚاالتطي ضا ايفب ٔي وٙس.

نتيجه گيري
٘مف ٔ ٟٓاذالق  ٚفّؿف ٝظيؿت ٔحيغي زض رٟبٖ أطٚظ لبثُ تطزيس ٖيؿت  .زض وكٛض ٔب زض ٘ؾط ٍ٘طفتٗ ٔؿبئُ ظيطثٙبيي ٔحيظ ظيؿت
ٔب٘ٙس اذالق  ٚفّؿف ٝظيؿت ٔحيغي ،ثبفج ضطضٞبي رجطاٖ ٘بپصيطي ٔي قٛز  .أب ٔؿبِ ٟٓٔ ٝايٗ اؾت و ٝربٔقٔ ٝب ثب تٛر ٝث ٝايٙىٝ
ربٔق ٝاي زض حبَ تٛؾقٔ ٝحؿٛة ٔي قٛز ٚ ،اظ عطف زيٍط يه ربٔق ٝزيٙي (ٔقتمس ث ٝزيٗ ٔجيٗ ا ؾالْ ) لغقب ٕ٘ي تٛا٘س ٔمّسا٘ٝ
قي ٜٛاي و ٝغطثيبٖ ( ٚيب قطلي ٞب) زض ايٗ ذهٛل ث ٝوبض ثطز ٜا٘س  ٚثطايكبٖ ٘تيز ٝثرف ثٛز ٜثطٌيطز  .زض ايٗ ٔيبٖ وبضقٙبؾبٖ ٚ
ٔترههبٖ ٔي ثبيؿت زض فىط ضا ٜحُ ٞبي ٚيػ ٚ ٜربٔـ ثبقٙس  ٚاظ تزبضة زيٍطاٖ ث٘ ٝحٔ ٛفيس ثٟط ٜثٍيط٘س.
زض ثيٖ ٔىبتجي و ٝشوط آٖ ضفت ،ثب ٔىبتجي ٔٛارٔ ٝي قٛيٓ و ٝزچبض افطاط  ٚتفطيظ قس ٜا٘س  .اظ عطفي ٔىبتجي ٔقتمس ث ٝاضظـ
شاتي عجيقت ،حتي ثطاي ٔٛرٛزات ثي ربٖ ٞؿتٙس ٚ ،اظ عطف زيٍط ٔىبتجي ا٘ؿبٖ ضا ٔزبظ ثٞ ٝطٌ ٝ٘ٛزذُ  ٚتهطف زض رٟبٖ عجيقت
ٔي زا٘ٙس .ث٘ ٝؾط ٔي ضؾس زيسٌبٔ ٜتقب زَ ٕٞبٖ زيسٌب ٜلطآ٘ي اؾت و ٝاظ يه عطف ا٘ؿبٖ ضا ذّيف ٝذسا ثط ضٚي ظٔيٗ ٔي زا٘س ِ ٚصا
ٔقتمس اؾت ذسا٘ٚس  ٕٝٞچيع ضا ثطاي ا٘ؿبٖ ذّك وطز ٜاؾت( ،اظ رب٘ساضاٖ ٌطفت ٚ ٝتب ٔقبزٖ ،رٍّٟٙب  ٚ ).... ٚاظ عطف زيٍط ا٘ؿبٖ ضا
أب٘تساض ذسا٘ٚس ٔي زا٘س؛ يقٙي چيعي و ٝذسا٘ٚس ث ٝا٘ؿب ٖ فغب وطز ،ٜث ٝفٛٙاٖ أب٘تي اؾت ؤ ٝب٘ٙس ٞط أب٘ت زيٍط ٔي ثبيؿت ثٝ
ذٛثي ٍ٘بٞساضي قٛز.
ثٞ ٝط تمسيط ايٗ ٔمبِٔ ٝقطفي اذالق  ٚفّؿفٔ ٝحيظ ظيؿت  ٚذبعط٘كبٖ وطزٖ إٞيت آٖ ث ٝوبضقٙبؾبٖ  ٚنبحجٙؾطاٖ اؾت تب
ايٗ زض ايٗ ظٔي ٝٙث ٝتحميك  ٚپػٞٚف وبفي ثپطزاظ٘س تب پطٚغٞ ٜبي فٙي ٟٙٔ ٚسؾي ثط ٔجب٘ي ٘ؾطي زضؾتي اؾتٛاض ثبقس.
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Abstract: Nowadays, the management of environmental issues such as hazardous waste is not
simply a technical problem, but is confounded by legal, social, political and even ethical
considerations. Environmental ethics asks about the moral relationships between humans and the
world around us. Due to important issues of our present world, the understanding of main principles
of environmental ethics and philosophy is become essential for all specialists who are working at
different fields. The environmental issues cannot be solved without the help of all people specially
managers and engineers. The main aim of this paper is to compare different ethical perspectives
regarding to our environment. In this paper, different ethical perspectives including humanisms,
biocentrism (life-centered), ecocentrisms (eco-centeric), utilitiarinism are briefly explained. In
addition, the point of view of religious regarding to environment is briefly discussed. Humanism
claims that we are unique because of our intelligent, foresight and creativity and on the other hand,
eco-centrism claims that all ecological processes and systems have intrinsic values and right
regardless of whether they are useful to us. Furthermore, the importance and role of the Codes of
Ethics for engineers, which are adopted by several professional associations, are described in the
paper.
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