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زيستمحيطي مانند مکتب انسانمدارانه و خداباورانه پرداخته ميشود .در
اين ميان الزم است متفکران کشور ما نيز با توجه به پيشينههاي مذهبي
و فرهنگي ديدگاههاي اخالقي و فلسفي خود را در خصوص محیطزیست
ارائه دهند تا پروژههاي مهندسي و محيطزيستي در عرصه عمل به نتيجه
بهتري نائل شود .با توجه به ضرورت آشنايي مهندسان با مباني اخالقي و
فلسفه زيستمحيطي در دنياي امروز ،در ادامه اين مقاله به نقش کدهاي
اخالقي مهندسي پرداخته شده است.
واژههاي كليدي :اخالق و فلسفه زيستمحيطي ،ارزشهاي اخالقي،
کدهاي اخالقي .معضالت محیطزیست
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يکي از مسائلي كه در سالهاي اخير مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته
است اين است که عليرغم صرف هزينههاي کالن براي پروژههاي عظيم
محيطزيستي نتايج چندان رضايتبخشي حاصل نميشود .اين موضوع
متفکران را به اين فکر رهنمون کرد که حل مسائل محيطزيستي جداي از
امور فني نيازمند رويکرد جديدي شامل رويکردهاي جامعه شناختي ،اخالقي،
فلسفي و  ....ميباشد .اخالق زيستمحيطي شاخه جديدي از مبحث اخالق
فلسفي است و در خصوص روابط اخالقي بين انسانها و دنياي پيرامون
آنها بحث ميکند .هدف اين مقاله ،آشنا كردن متخصصان محيطزيست
با ديدگاههاي مختلف اخالق و فلسفه محیطزیست در جهان امروز است.
ضمن شرح مختصري از مکاتب مختلف اخالقي به بيان مکاتب اخالقي

alavi@aut.ac.ir
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بعد از رنسانس در اروپاي قرن پانزدهم و با اقتدا به اين آموزه دکارتي که
«عقل بشر براي حل هر مشکلي کافي است ،به شرط آنکه روش صحيح
به کار بردن عقل را بداند» ،همت اروپاييان به اين امر معطوف شد که به
پيشرفتهاي علمي و فنآوري در زمينههاي مختلف بپردازند ،و به حق در
اين زمينه روز به روز نسبت به گذشته به پيشرفتهاي شگرف نائل آمدند.
پيشرفت صنعتي عالوه بر فوائد مثبت و غيرقابل انكار براي بشر ،مشكالتي
با خود به همراه آورد كه ميتوان به برخي فجايع زيستمحيطي در زمينه
هاي مختلف :آلودگي آب ،هوا ،مواد زائد جامد و مواد زائد خطرناک اشاره
كرد .امروزه ،ديگر سخن بر سر پيشرفت صنعتي نيست ،بلکه نحوه استفاده
صحيح از اين تکنولوژي به گونهاي که محیطزیست و در نتيجه حيات را
به خطر نيندازد ،مدنظر صاحبنظران است .لذا به تعبيري ميتوان گفت
مشکالت محيطزيستي و حل آن در وهله اول مربوط به کشورهاي صنعتي
و پيشرفته ميشود .البته اين بدانمعنا نيست که کشورهاي در حال توسعه
ابتدا بايد مقلدانه همانند کشورهاي توسعه يافته به پيشرفت صنعتي نائل
شوند و در مرحله بعد به فکر راه حل براي مشکالت مربوط به آن باشند

بلکه از همين ابتدا بايد از تجربيات موجود در کشورهاي ديگر بهره ببرند
و صنعت خود را با در نظر گرفتن چنين مسائلي به پيش ببرند .چنين
رويکردي در راستاي توسعه پايدار است.
در بعضي از کشورها پيشرفت صنعتي باعث به وجود آمدن فجايعي
زیستمحیطی در زمينههاي مختلف :آلودگي آب ،هوا ،مواد زائد جامد و
مواد زائد خطرناک شده است .به عنوان نمونه آلودگي هوا در شهر لندن
در سال  1952باعث کشته شدن  4000نفر شد )1(.همچنين در سالهاي
اخير ،به خاطر رعايت نشدن مسائل زیستمحیطی در بسياري از کشورها،
خصوص ًا در مورد دفع مواد زائد خطرناک در مناطق نامناسب و در نتيجه
نشت آنها در محيطيست ،مشکالت عديدهاي به بار آمده است .اينگونه
مسائل يا به خاطر فقدان قانون مناسب (خصوص ًا در مورد کشورهاي در
حال توسعه) و يا به سبب عدم رعايت قوانين بوده است .لذا متخصصان
به اين نتيجه رسيده اند که صرف وضع قانون کمک چنداني به حل اين
مشکالت نميکند و راه صحيحتر اين است که عالوه بر وضع قانون و
نظارت بر حسن انجام آن ،نگرش افراد در خصوص محیطزیست را اصالح
كرد .به عبارتي تفکر انسانها بايد به گونهاي پرورش يابد که صرفنظر
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از مسائل اقتصادي ،مؤلفههاي زیستمحیطی را هم در نظر بگيرند .اين
امر مستلزم گسترش آموزش در خصوص اخالق و فلسفه زیستمحیطی
به عموم مردم است.
در بسياري از کتابهاي محیطزیست جديد ،به ويژه کتابهايي که در
رابطه با مديريت مواد زائد خطرناک نوشته شده است ،با عناويني چون
اخالق و فلسفه زیستمحیطی برخورد ميکنيم؛ چرا كه مديريت جامع و
صحيح محیطزیست عالوه بر داشتن ديدگاههاي فني و مهندسي نياز به
توجهات قانوني ،اجتماعي ،سياسي و البته اخالقي دارد)2( .
بسياري از تهديدآميزترين تغييرات زیستمحیطی عمداً يا سهواً با عامليت
و به دست انسان صورت ميپذيرد .مواردي مانند تغيير مسير يا احداث سد
بر رودخانهها ،بريدن درختان جنگلها براي مقاصد کشاورزي ،آلوده شدن
هوا ،خاک و آب توسط فضوالت صنعتي نمونههايي از اين تغييرات هستند.
آنچه موضوعيت دارد اين است که آيا يک تغيير خاص در محیطزیست
تأثير زيانباري بر انسانها يا موجودات ديگر ميگذارد يا خير؟ آيا انسان
ميتواند براي جلوگيري يا کاهش اثر آن قادر به انجام كاري است يا
خير؟ در اينگونه مسائل سه گونه سوال مطرح است :آيا تأثيرات مورد
بحث واقعا زيانبارند؟ آيا ميتوانيم چه از طريق کنترل تغييرات و چه از
طريق درمان اثرات آن ،مؤثر باشيم؟ اگر جواب سوال دوم مثبت است ،آيا
به لحاظ اخالقي مکلف به اقدام هستيم؟( .)3پاسخگويي به اين سؤاالت
ساده نيست و جواب به اين سؤاالت متناسب با ديدگاههاي فلسفي افراد
متفاوت خواهد بود.
هدف اصلي از ارائه اين مقاله آشنا كردن متخصصان محیطزیست با
ديدگاههاي مختلف اخالق و فلسفه محیطزیست در جهان امروز ميباشد
كه در آن ضمن ارائه شرح مختصري از مکاتب مختلف اخالقي به بيان
مکاتب اخالقي زیستمحیطی مانند مکتب انسانمدارانه ،خداباورانه،
مسئوالنه ومكاتب اصالتدهنده به حيات و بوم پرداخته ميشود.

انسان و محیط زیست

تعريف اخالق و فلسفه زيست محيطي
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علم اخالق يک شاخه از فلسفه است که با «اخالقيات» و «ارزشها» سر
و کار دارد« .اخالقيات» يعني تميز بين حق و باطل و «ارزشها» ،ارزيابي
نهايي افعال يا امور است .علم اخالق روابط ،قوانين ،اصول يا کدهايي را که
در رفتارهاي معين موردنياز است يا منع ميشود را ارزيابي ميکند .بيشتر
اخالقيون غربي سؤال مشهور سقراط و ساير فيلسوفان يوناني در 2500
سال قبل را در نظر ميگيرند که« :زندگي خوب چيست؟ اگر ما بخواهيم
رفتار اخالقي داشته باشيم چگونه بايد عمل کنيم؟» () 4و ()5
اخالق زیستمحیطی شاخه نسبت ًا جديدي ازمبحث اخالق فلسفي است
و در خصوص روابط اخالقي بين انسانها و دنياي پيرامون آنها سؤال

ميکند .يکي از مهمترين پرسشهاي مطروحه در اين شاخه از علم اين
است که آيا ارزش محیطزیست طبيعي به خاطر منافعي است که براي
ما انسانها دارند ،يا آن که آنها دست کم از برخي جهات واجد ارزشي
هستند متعالي و ذاتي فارغ از منافع ما انسانها؟ پرسش دوم اين است که
ما در مقام انسان در خصوص ارتباطمان با ساير اجزاي طبيعت چگونه بايد
بينديشيم؟ ()5
در اين شاخه از علم ،سؤاالت ديگري از اين قبيل پاسخ داده ميشود :آيا
ما وظايف يا مسئوليتهايي در برابر انواع ديگر موجودات يا به طور کلي
در برابر طبيعت داريم؟ آيا اصول اخالقي تعيين ميکنند که ما چگونه از
منابع و محیطزیست اطرافمان بهره ببريم؟ اگر اينطور است اساس اين
اصول چيست و چه فرقي با اصول حاکم بر روابط ما با ديگر انسانها دارد؟
مسئوليتهاي ما نسبت به طبيعت ،چگونه با ارزشها و عاليق بشري در
تضاد ميافتد؟ آيا اين عاليق يا ارزشها با ساير عاليق انسان در تضاد
است؟ ()5
آلدولئو پلد براي اولينبار در  1949شرحي ،تحت عنوان» اخالق زميني»
بر اخالق محیطزیست نوشت .او در اين مقاله خاطر نشان کرد که مسائل
را نبايد فقط براساس ارزش اقتصادي آن بسنجيم ،چرا که اهميت مسائل
از ديدگاه زیستمحیطی کمتر از مسائل اقتصادي نيست )2( .پس از آن
مباحث مربوط به اخالق و فلسفه زیستمحیطی به صورت پراكنده ادامه
يافت .با توجه به حاد شدن مسائل زیستمحیطی در امريكا و عدم موفقيت
برنامههاي مختلف اين كشور در خصوص كنترل آاليندههاي منتشره
از سوي بسياري از واحدهاي صنعتي در سال 1979ميالدي طرفداران
محیطزیست از فيلسوفان امريکايي درخواست کردند که در زمينه اخالق
زیستمحیطی فعاليت جدي خود را آغاز کنند)6( .

مکاتب مختلف اخالقي در جهان

از آنجا که نوع ديدگاهي که در اخالق زیستمحیطی وجود دارد مبتني بر
نظريههاي اخالقي است ،لذا ضروري است ابتدا به بيان مکاتب مختلف
اخالقي پرداخته شود.
مکتب جهانشمولي اخالق (يونيورساليسم) :اولين سؤال که در
علم اخالق مطرح ميشود اين است که «آيا اصول اخالقي جاوداني وجود
دارد که صرفنظر از فرهنگ ،تاريخ ،يا دين ،به طور عيني معتبر باشد يا
نه» .پاسخ دادن به اين سؤال بستگي به ديدگاه فلسفي فرد دارد .جهان
شمولگرايان (يونيورساليستها) ،نظير افالطون معتقدند که اصول اخالقي
کلي ،ازلي و تغييرناپذيرند؛ يعني صدق و کذب قوانين اخالقي صرفنظر از
عاليق و موقعيتهاي مختلف اعتبار دارد .بعضي اعتقاد دارند که اين اصول
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اخالقي توسط خدا وحي شده است .در حالي که عدهاي ديگر معتقدند اين
اصول را از طريق عقل ميتوان تشخيص داد )4( .و ( )5بر طبق اين ديدگاه
ميتوان اصول اخالق زیستمحیطی معيني را نيز استنباط كرد.
ديدگاه نسبيگرايانه (رلويتيسم) :نسبيگرايان مانند سوفسطائيان،
که مخالف افالطون بودند ،ادعا ميکردند که اصول اخالقي نسبي هستند
و نسبت به شخص ،جامعه و موقعيت تفاوت ميکنند .هرچند ممکن است
اين اصول درست يا غلط باشند ،يا حداقل بهتر و بدتر باشند ،ولي هيچ
اصل متعالي و مطلقي وجود ندارد .نيچه بر آن است که تصور يک دستگاه
اخالقي يکسان و مطلق را بايد به دور افکند و به جاي آن بايد تصور
ردهبندي گونههاي مختلف اخالق را گذاشت .در خصوص نسبيگرايي،
اين سؤال را ميتوان را مطرح کرد که اگر هر عقيدهاي اعتباري يکسان
دارد ،چطور ميتوانيم بهترين آن را انتخاب کنيم؟ در حوزه اخالق و فلسفه
زیستمحیطی اين سؤالات مطرح ميشود« :آيا طبيعت آن چيزي است که
ما درباره آن فکر ميکنيم؟»؛ «آيا ما طبيعت دست نخورده را ميتوانيم با
طبيعت دست دوم ساخت بشر ،عوض کنيم؟»؛ «آيا اصول اخالقي مطلق
در ارتباط با طبيعت وجود دارد و يا هر چيزي نسبي و ذهني است؟»)3( .
و ( )4و ()5
ديدگاه پوچگرايي (نهيليسم) :فيلسوفاني نظير شوپنهاور ادعا ميکنند
که دنيا به طور کلي معنايي ندارد .همه چيز اتفاقي است .هيچ معنا و هدفي
در زندگي نيست .بر طبق اين عقيده هيچ دليلي براي اخالقي عمل کردن
نيست .فقط قدرت ميتواند حق باشد ».بخور يا خورده ميشوي» .چيزي
به اسم زندگي خوب وجود ندارد .ما در يک دنياي پر از درد زندگي ميکنيم.
سرچشمه اصلي بديهايي که انسان از آن رنج ميبرد ،انسان است .انسان
گرگ انسان است .شادکامي يعني رهايي از يک رنج ،از يک خواسته و
در حقيقت چيزي است منفي ،نه مثبت )5( .و ( )7طبيعي است در چنين
ديدگاهي وقتي فضيلت اخالقي وجود نداشته باشد جايگاهي براي اخالق
زیستمحیطی نيز باقي نميماند.

مدرنيسم و پستمدرنيسم :ديدگاههاي جهاني مدرنيستي بيشتر
مبتني بر نظريههايي درباره عقل است که در فلسفه قرن هفدهم ،رنه
دکارت ،فرانسيس بيکن و دانشمنداني مانند نيوتون وجود داشت .اين
فيلسوفان اميدوار بودند که قوانين کلي اخالق را بتوانند از طريق علم
تجربي ـ که هم اجازه کنترل بر طبيعت و هم فهم خويشتن و دنياي
اطرافمان را ميدهد ـ به دست بياورند .آنها معتقد بودند ،نتيجه اين فلسفه
پيشرفت اخالق ،عدالت جهاني و در نهايت خوشبختي تمام انسانهاست.
فلسفه دکارت بر مبناي اصالت «من» ،يعني فاعل شناسا بنا شده بود .در
مدرنيسم عقل توانايي حل هرگونه مشکلي را دارد .اما اين عقل در حد عقل
رياضي و يا به تعبيري در حد عقل معاش است .به اين معنا که براي تدبير
امور زندگي و دنيايي مفيد است.
وقايعي که در قرن بيستم رخ داد ،بخصوص جنگهاي وحشتناک جهاني،
که ناشي از آزادي بيش از حد فردي ،خودخواهي و خودپرستي و لذتطلبي
بود ،در نهايت باعث نوميدي مردم از مدرنيسم شد .پستمدرنيستها ادعا
ميکنند که هيچ فلسفه کليي وجود ندارد .آنها در خصوص تعريف قالبي
و سنتي مفاهيمي مانند« ،حقيقت»« ،واقعيت» و»معنا» شک ميکنند.
مطابق اين ديدگاه ،واقعيت در بحث و گفتگو آَشکار ميشود .ما هرگز
نميتوانيم به چيزي به طور صريح پيببريم .در اينجا سؤال مطرح ميشود
که آيا اين ديدگاه در اخالق زیستمحیطی نيز تأثير دارد؟ طبق ديدگاه
پستمدرنيستها ،طبيعت و يا حداقل درک ما از طبيعت« ،قراردادي»
است .چرا که اگر از مردم مختلفي بپرسيد طبيعت چيست ،پاسخهاي
متفاوتي دريافت خواهيد کرد .مث ً
ال طبيعت براي فرد شهرنشين ممکن است
يک پارک معنا بدهد و براي يك روستايي مزرعه .در نظر پستمدرنيستها
هيچکدام از اين تعريفها برتر از تعريف ديگر نيست (.)5

ديدگاههاي جهاني در خصوص اخالق و فلسفه زيستمحيطي

فالسفه با مسائلي مانند معناي مفاهيمي که مردم در گفتگوهاي اخالقي
خود به کار ميبرند نيز سر و کار دارند .به عنوان نمونه اصطالح «ارزش»
ميتواند به دو نوع ذاتي و ابزاري تقسيم شود .ارزش ذاتي عبارت است از
ارزش غيرابزاري يا ارزشي که براي چيزي نه به لحاظ فايدهمندي آن که
به خاطر نفس آن چيز قائل ميشويم .در ارزش ابزاري شيء ،ارزش خود را
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ديدگاه اصالت سود (يوتيالريسم) :بر طبق ديدگاه اصالت سود كه
از فيلسوف انگليسي جرمي بنتام نشأت گرفته است ،عملي درست است که
داراي بيشترين سود براي بيشترين تعداد بشر باشد .بنتام خير را با سعادت
و سعادت را با لذت برابر ميدانست .بنابراين زندگي خوب ،زندگي با کسب
بيشترين لذت است .در ديدگاه او تا آنجا که به اخالقي بودن آدميان مربوط
ميشود ما بايد بيشترين لذت را براي بيشترين افراد توليد کنيم .اصالت سود
توسط جان استوارت ميل تعديل شد .ميل معتقد بود لذت عقالني برتر از

لذت جسماني است و باالترين لذت آموزش و عمل بر طبق اصول انساني
است .اين آموزه ،الهامبخش گيفرد و حافظان اوليه منابع طبيعي شد .آنها
اينطور استدالل ميکردند که «هدف از حفظ منابع طبيعي حفظ بيشترين
منابع براي رساندن بيشترين خير به بيشترين تعداد ،براي طوالنيترين
مدت است» )5( .و ()8
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فقط به خاطر بهرهاي که به ديگران ميدهد ميگيرد( .جان بن سن)1382،
يکي ديگر از مباحث در اين رشته بحث در خصوص حقوق است که شامل
حقوق انسانها ،حيوانات ،گياهان و حتي موجودات بيجان مانند سنگ و
صخره ميشود .رنه دکارت معتقد بود که فقط انسانها واجد نفس هستند
و موجودات ديگر حتي حيوانات ،تنها جسم و لذا فاقد هرگونه احساسي
هستند.)9( .
نحوه برخورد و ديدگاهي که نسبت به طبيعت و محیطزیست وجود دارد،
ناشي از نوع تفکر انسانها در خصوص مباني فلسفي و اخالقي ـ که شرح
مختصري از آن گذشت ـ ميباشد .ديدگاههاي جهاني درخصوص اخالق و
فلسفه زیستمحیطی مختصراً به شرح ذيل است:
ديدگاه مسئوالنه :بسياري از جوامع بومي (مانند بومياني که در جنگل
زندگي ميکنند يا اسکيموها) به طور فطري به خاطر نيازي که به طبيعت
دارند ،در برابر آن احساس مسئوليت ميکنند .در اين نظريه ،هم انسان واجد
اهميت است و هم طبيعت اطراف آن .در اين ديدگاه ،استفاده از طبيعت به
کمک ابزار در حد معقول است و نه اينکه طبيعت به تخريب کشيده شود؛
مث ً
ال اسکيموها در حد نياز غذايي ماهي شکار ميکنند و کاري به شکار
بيجاي گونهها ندارند)5( .

انسان و محیط زیست

ديدگاه اصالتدهنده به حيات (بايوسنتريک) و بوم (اکوسنتريک):
در ديدگاه اصالتدهنده به حيات (بايو سنتريک) ،گونههاي مختلف گياهي
و حيواني از اصالت ويژهاي برخوردار است .چيزي ارزش دارد که بتواند
پايداري و زيبايي يک اجتماع زنده را حفظ کند .به عبارت ديگر تنوع
زيستي باالترين ارزش اخالقي را در محیطزیست دارد .انسان نيز به عنوان
يکي از گونه هاي موجود در محیطزیست در اين ديدگاه مطرح است.
شايد بتوان مسئله حقوق حيوانات را بخشي از اين ديدگاه برشمرد .در
ديدگاه اصالتدهنده به بوم (اکوسنتريک) ،به کل اکولوژي اصالت داده
ميشود و تمام فرايندهاي موجود در اکولوژي مانند تطابق ،جهش و سيکل
بيوژئوشيميايي اهميت دارد و اکوسيستم به طور کلي محترم شمرده ميشود
(.)5
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ديدگاه انسانمدارانه :بسياري از انسانها در طول تاريخ بشر را به
داليلي همچون دارا بودن هوش و خالقيت داراي موقعيتي ويژه دانستهاند.
بر اين اساس انسان را داراي حق و ارزش منحصر به فردي ميدانند.
افراط در اين نوع تفکر به از بين بردن و تخريب محیطزیست ميانجامد؛
چرا که در اين ديدگاه طبيعت ابزاري در دست انسان است که به هر
گونه که بخواهد ميتواند در آن تصرف کند .ريچارد روتلي ـ فيلسوف و

محیطزیستشناس استراليايي ـ معتقد بود به يک اخالق زیستمحیطی
نياز است ،چرا که سنت اخالقي مسلط در جهان غرب بر اين باور است
که فقط انسانها داراي موقعيت اخالقي مستقل هستند .از اين عقيده
به عنوان»انسان مرکزي» ياد ميشود .روتلي ميگويد بر طبق فلسفه
ليبرال جهان غرب هر کس بايد قادر باشد آنچه را که دوست دارد انجام
دهد مشروط بر آنکه موجب آزار و زيان ديگران نشود و به خود آسيبي
جبرانناپذير وارد نسازد)5( ،)3( .
ديدگاه خداباورانه :خداباوران ميان دو الگوي سلطه و سرپرستي
براي مسئوليت محیطزیست فرق ميگذارند .بنابر الگوي سلطه انسانها
شايستهتر از ديگر حيواناتاند و حقوقي بيشتر از آنها دارند .در افراطيترين
تقرير از الگوي سلطه طبيعت فاقد هرگونه ارزش ذاتي است و به لحاظ
اخالقي در حد ذات خود موضوعيت ندارد .تنها موضوعيت آن به لحاظ تأثير
طبيعت بر انسانهاست .در بيان معتدلتر پارهاي خيرات در طبيعت وجود
دارد اما به اندازه غايات بشري اهميت ندارد .الگوي سلطه طبيعت را داراي
ارزش ابزاري ميداند اما الگوي سرپرستي طبيعت را هم داراي ارزش ذاتي
و هم ابزاري ميداند .در نظام اخالقي مبتني بر الگوي سرپرستي انسان
نبايد فقط از محیطزیست بهرهبرداري کنند بلکه بايد مراقب آن نيز باشند.
بنابراين ديدگاه ممکن است هنوز انسانها به نوعي برتر از ديگر موجودات
زنده باشند و در عين حال ديگر موجودات زنده به دليل ارزش و اهميت
ذاتي خود اخالق ًا شايسته حفظ و حمايت تلقي شوند.
مشكلترين بحثها در بين خداباوران در خصوص جايگاه حيوانات
است .بر طبق نظريه فردنگري اين فرد است که در نظامها ارزشمند است
و ارزش اکوسيستمها به دليل افراد زندهاي است که در آنها قرار دارند .به
عالوه برخي از حيوانات (مث ً
ال پستانداران پيشرفته) به نظر ميرسد داراي
حق حيات هستند و نبايد به آنها آسيب رساند .بنابر رويکرد کلگرايانه به
محيطزيست ،حيوانات و ديگر خيرات طبيعي مانند صحنههاي حياتوحش
را بايد به صورت نظامهاي طبيعي و پيچيده مورد ارزيابي قرار داد .آلدولئو
پلد که هم خداباور است و هم طرفدار محيطزيست ،از اين موضع دفاع
ميکند که يک موجود زنده در صورتي بر حق است که مستعد حفظ
انسجام ،ثبات و جمال محيطزيستي باشد و در صورتي ناحق است که
مستعد جز اين باشد .اين موضع به صورت نشان شاخص به اصطالح
نهضت بومشناختي «ژرفا نگر» همراه با تفسير آن از کل حيات به عنوان
يک اجتماع در آمده است .خداباوران طرفدار اين منظر نظام يافته وسيع
گاهي موضع خويش را موضعي حيات محورانه ،کلنگرانه يا زيستمحورانه
توصيف ميکنند .اين موضع بر اين مبنا مورد دفاع قرار گرفته است که
ميتواند تبييني بهتر درباره تنوع انواع عرضه کند و طرح و تدبيري غني
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و قابل دفاع براي حيات وحش به دست دهد .فردگرايان نميتوانند تبيين
کنند که چرا ما اغلب وجود انواع متعدد و نه صرف افراد بيشتر را مطلوب
ميدانيم .و فردگرايان ممکن است مجبور به مداخلهاي کام ً
ال ستيزهجويانه
و افراطي در فرايندهاي طبيعي شوند .اگر رنج و محنت حيوانات بد است آيا
ما وظيفهاي براي جلوگيري از شکار حيوانات نداريم؟ ولي عمل به چنين
وظيفهاي ظاهر مستلزم مداخله کالن در عادات حيوانات است)10( .
خداوند در قرآنکريم از منابع موجود درطبيعت به عنوان احکام و
شرع خود نام ميبرد و هرگونه نافرماني و تعدي به اين حريم را مجاز
نميشمارد .در آيه  8سوره الرحمن ميفرمايد« :اال تطغوا في الميزان»اي
بندگان هرگز در ميزان عدل (احکام و شرع من) تعدي و نافرماني
نکنيد .پس به اينگونه برداشت ميشود که اصل بهرهوري مناسب در
قرآنکريم هم توصيه شده است ( .)11از ديدگاه دين اسالم ،انسان حق
ضرر رساندن به محیطزیست را ندارد و به نوعي بايد حافظ آن باشد.
به عنوان مثال در آزار رساندن به حيوانات ،شکار بيمورد حيوانات،
قطع بيمورد درختان و اموري از اين دست گناه شمرده ميشود.

نتيجهگيري
نقش مهم اخالق و فلسفه زیستمحیطی در جهان امروز قابل ترديد نيست.
در کشور ما در نظر نگرفتن مسائل زيربنايي محیطزیست مانند اخالق و
فلسفه زيستمحيطي ،باعث ضررهاي جبرانناپذيري ميشود .اما مسئله
مهم اين است که جامعه ما با توجه به اينکه جامعهاي در حال توسعه
محسوب ميشود ،و از طرف ديگر يک جامعه ديني (معتقد به دين مبين
اسالم) قطع ًا نميتواند مقلدانه شيوهاي که غربيان (و يا شرقيها) در اين
خصوص به کار بردهاند و برايشان نتيجه بخش بوده برگيرد .در اين ميان
کارشناسان و متخصصان ميبايست در فکر راهحلهاي ويژه و جامع باشند
و از تجارب ديگران به نحو مفيد بهره بگيرند.
در بين مکاتبي که ذکر آن رفت ،با مکاتبي مواجه ميشويم که دچار
افراط و تفريط شدهاند .از طرفي مکاتبي معتقد به ارزش ذاتي طبيعت ،حتي
براي موجودات بيجان هستند ،و از طرف ديگر مکاتبي انسان را مجاز به
هرگونه دخل و تصرف در جهان طبيعت ميدانند .به نظر ميرسد ديدگاه
متعادل همان ديدگاه قرآني است که از يک طرف انسان را خليفه خدا بر
روي زمين ميداند و لذا معتقد است خداوند همه چيز را براي انسان خلق
کرده است( ،از جانداران گرفته و تا معادن ،جنگلها و )....و از طرف ديگر
انسان را امانتدار خداوند ميداند؛ يعني چيزي که خداوند به انسان عطا
کرده ،به عنوان امانتي است که مانند هر امانت ديگر ميبايست به خوبي
نگاهداري شود.
به هر تقدير اين مقاله معرفي اخالق و فلسفه محیطزیست و خاطر نشان
کردن اهميت آن به کارشناسان و صاحبنظران است تا اين در اين زمينه
به تحقيق و پژوهش کافي بپردازند تا پروژههاي فني و مهندسي بر مباني
نظري درستي استوار باشد.
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اخالق مهندسي و کدهاي مربوط به آن
يکي از مباحثي که اخيرا مطرح شده است ،بحث اخالق مهندسي است.
هر چند در بدو امر چنين به نظر ميرسد که اخالق و مهندسي دو حوزه
کام ً
ال مجزا از هم هستند( ،يکي به حوزه علوم انساني تعلق دارد و ديگري
به حوزه علوم رياضي و فني) اما نميتوان منکر اهميت اخالق در مهندسي
شد .از آنجا که مهندسان در پيشرفت صنعتي هر کشور نقش بسزايي دارند
بديهي است نميتوان بدون آموزشهاي الزم ـ اعم از آموزشهاي اخالقي
در خصوص محیطزیست و غيرو ـ به توسعه پايدار دست يافت.
همانطور که در قسمتهاي پيشين مشخص شد ،پاسخگويي به اينکه
چه چيز اخالقي است يا اخالقي نميباشد ،ساده نيست .در زندگي روزمره
هر کس يک مجموعه قواعد شخصي وجود دارد که به آن اعتقاد دارد .به
عنوان نمونه اينکه« :به گونهاي رفتار کنيم که باعث آزار ديگران نشويم يا
دروغ نگوييم» .اما تبعيت از اين دو قانون ساده ،در زندگي روزمره گاهي
امکانپذير نيست .مسائلي چون سود و صرفه اقتصادي باعث ميشود که
افراد اين دو اصل اخالقي را به فراموشي بسپارند ( .)2لذا در سالهاي اخير
توجه بسياري از متخصصان ،به کدهاي اخالقي معطوف شده است .به
عنوان نمونه ميتوان به کدهاي اخالق مهندسي ارايه شده توسط مؤسسات
معتبر مانند انجمن مهندسان عمران امريکا اشاره نمود)12( .
متخصصان ،به کدهاي اخالقي معطوف شده است .به عنوان نمونه ميتوان
به کدهاي اخالق مهندسي ارايه شده توسط مؤسسات معتبر مانند انجمن
مهندسان عمران امريکا اشاره نمود)12( .

در بسياري از علوم مهندسي قوانين رفتاري تعيين شده است .به عنوان
مثال به مهندسان نصيحت ميشود که با عامه مردم ،شامل کارگران و
مشتريان ،صادق باشند و همواره سعي خود را براي باال بردن رفاه عموم
مردم به کار گيرند و به بهداشت ،رفاه و ايمني مردم اهميت دهند .اگرچه
رعايت اين قوانين به مهندسان ،توصيه ميشود ،اما بايد در نظر گرفت،
افزايش آگاهيهاي فردي نسبت به مسائل اخالق زیستمحیطی نقش
واالتري را ايفا ميکند.
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 )9کاپلستون ،فريدريک؛ 1380؛ تاريخ فلسفه ج 4؛ ترجمه غالمرضا اعواني؛ انتشارات
سروش.
 )10اليا فرو ،چارلز1382 .؛ فلسفه دين در قرن بيستم؛ ترجمه انشاءاهلل رحمتي؛ دفتر پژوهش
و نشر سهرودي.
 )11سيد مهدي امينينسب ،1379 ،قرآن و محيط زيست ،مجله محيطزيست ،شماره ،33
سال .، ،1379
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12) http://www.asce.org/inside/codeofethics.cfm, Access date: 2006
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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 deals with the moral issues
involved in relationships between humans and the
world around us. Due ro the importance of these
issues in our present world, the understanding of
main principles of environmental ethics and philosophy has become essential for all specialists
who are working in 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 our environment.
In the paper, different ethical perspectives including humaisn, biocentrism (life-centered), ecocentrism (eco-centeric), and utilitiarinism are briefly
explained. In addition, the religious view points
regarding the environment are briefly discussed.
Humanism claims that human society is unique
because of out intelligent, foresight and creativity
and on the other hand, eco-centrism claims that all

ecological processes and systems have intrinsic
values and rights regardless of their usefulness.
Furthermore, the importance and role of the codes
of Ethics for engineers, which are adopted by several professional associations, are described in the
paper.
Key words: Environmental ethics and philosophy,
ethical values, Codes of ehics, Environmental
issues
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