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مبانی فلسفی حق بر محیط زیست از سه مفهوم ازز ،مففتوت ن نیواز سرچشوهه
میگیرد .ایفکه نیاز انسان به محیط زیست سالم یوا مفواف ومامو انسوانی ن یوا تفهوا
ازز،مووراز فوورد انسووان مبفووا حووق برروومزداز از محویط زیسووت سووالم اسووت
دیرگاه ها متفانتی زا مطرح نهمده است .این حق به عفمان یکوی از مصوادیق نسو
سم حقمق بشر دز قالب اسفاد بینالهللی نظیر اعالمیه استکهلم اعالمیه زیوم طورح
میثاق نس سم حقمق بشر ممزد شفاسایی قراز گرفته است .حقی کوه دز نن وامتوه
از نن وهت که وامته است ن نه اشخاص به طمز مففرد صاحب حق میشمد .نلوی
از ننجا که وامته ناقتیتی متافیزیکی است ن حقمق بشر بر عللی زنانشفارتی (نظیر
رمدنگاهی ن ازاده نزاد) متکی است دز نهایت این افراد هستفر که به دلی عضمیت
دز وامته ن نه به مفاسبت فردیتشان صواحب حوق بور محویط زیسوت سوالم تلقوی
می شمنر .نثاز از هر سه نظریه فمق زا موی تومان دز اعالمیوه هوا اززشوی زیسوت
محیطی از وهله اعالمیه استکهلم مشاهره نهمد .دز این نمشتاز به برزسوی برروی از
ابتاد فلسفی این نظریهها پردارتهایم.
واژگان کلیدي

حق بر محیط زیست انسانمحمز ازز ،ذاتی فایرهگرایی حقمق حیمانات.
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مقدمه
تموه انسان به طبیتت پیراممن ان از ههان نغاز حیات فلسفی بشر به شورت مومزد
عالقه فیلسمفان مختلف بمده است به نحم که موی تومان گفوت سوهم عهوره ا از

میراث فلسفی که به دست ما زسیره است مربمط به فلسفه طبیتت می باشر .فلسفه-
ا که دز ابترا به شفارت عفاصر طبیتت ن سپس به شفارت طبیتت اشیاء طبیتوت
انسان وایگاه اززشی انسان دز طبیتت وایگاه اززشی طبیتت دز حیات انسوانی ن
تحلیلی فلسوفی از مسوا

می پردازد (فهیهی ن مشهر

اکملومییکی یوا تحلیلوی اکملومییکی از مسوا

فلسوفی

 8811ص 891؛  .)Gesbert, 1999, pp. 34-35ننچه

که بیش از هر چیز دز فلسفه طبیتت حا ز اههیت می باشر این است که طبیتت دز
حالت عاد

متشکّ از برهم کفش عفاصر مختلف (از وهله راک نب هما نتوش

اشیاء بی وان ممومدات زنره ن )...است ن از این وهت میوان عفاصور مختلوف نن
هیچ گمنه برتر ن استیالء برقراز نیست  .بلکه نمعی برابر زیست و سوپهر میوان
اوزاء طبیتت نومد دازد (بفسمن  8811ص .)192
ایفکه دز طبیتت هیچ چیز از هیچ به نومد نهی نیور ن هویچ شویئی بوه هویچ
(عر ) رتم نهی شمد ن تفها تبری ن دگرگومنی ا سوت کوه دز اشویاء زی موی دهور
به رمبی نهایانگر نمعی نحرت میان اوزاء طبیتت ن عر چیرگی بخشی از طبیتت
نسبت به سایر بخش هاست (برن  8818ص  .)54اموا بوه محوی ایفکوه انسوان از
چشم انراز رمد به شفارت طبیتت ن ممضمعات مربومط بوه نن موی پوردازد نومعی
تهایز ن دنگانگی میان اوزاء طبیتت شک می گیرد (سیر فاط هی ن مشهر

.)8891

انسان از زهگذز شفارت به عفمان ممومد شفاسا از سایر اوزاء طبیتت مففک ن ورا
می گردد .تهایز که بر رالف برهم کفش عاد عفاصر طبیتت ن نحرت ن برابر
زیست و سپهر نن ها است .این مسئله شالمده تها انریشهها ن زنابطی اسوت کوه
میان انسان ن طبیتت دز ط مل تازیخ طبیتی حیات بشور تواکفمن بوه نوومد نموره
است .دز این نمشتاز کمشیره ایم ممضمع حق بهره مفر انسان هوا از محویط زیسوت
سالم زا از مفظر نممزه ها فلسفی برزسی نهومده ن مجادلوه هوا مختلوف پیرامومن
بفیان ها بررمزداز انسان ها از این حق زا ناکان نهاییم .بر این اساس موی تومان
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سه بفیان «نیاز انسان» «مففتت انسان» ن «ازز ،انسان» زا به عفومان مبوانی فلسوفی
این حق ناکانیر.
الف .نیاز انسان ،مبنای حق بر محیط زيست سالم
بر پایه این نظریه نیاز انسان مبفا حق انسان تلقی می شومد .نظریوه نیواز بوه عفومان
مبفا حق متأثر از اص مازکسیستی « به هرکس به انرازه نیاز »،می باشر (پمالنزاس
 8845ص  .)12تموه به «نیاز» به عفمان یکی از مبانی حقمق بشور پیشوتر دز قالوب
حقمق نس دن (حقمق اقتصاد ن اوتهاعی ن فرهفگی) تجلّی یافت .ممازد چومن
حق کاز بهراشت ن  ...که به حقمق زفاهی ن حق ها مبتفی بر نیاز ممسم انر (زاسخ
 8818ص  .) 821به این متفی که مبفا نن هوا توأمین نیازهوا اقتصواد

اوتهواعی

انسان می باشفر .اعالمیه زیم بر مبفا مفهم تمسته پایراز 8به تصمیب زسویر .تمسوته
پایراز بفا بر تتریف کهیسیمن برانتلفر تمسته ا است که نیاز نسو امورنز زا برطورف

می کفر برنن ای فکه تمانایی نس نیفره زا برا زف نیازهایشان به رطر انرازد (فاستر
 8811ص  .) 194دز ممزد حق بر محیط زیست نیز بایر گفت نیاز انسان بوه محویط
زیست مبفا حق انسان دز بررمزداز از محیط زیست می باشر .به ههین سبب حق
بر محیط زیست به مانفر حقمق نس دن حقی قاب مطا لبه است .بر این اساس ننچه
طبیتت زا ممضمع حق ن بهره مفر انسان قراز می دهر نیازمفر ممومد انسانی است
(امیر ازوهفر  8828ص .)818
از چشم انراز فلسفی بایر گفت انسان دز زنرگی زنزمره رومد نیازهوایی دازد
که به راطر ادامه حیات ن زشور نوومد رومیش بایور ننهوا زا بورننزده کفور .یتفوی
ممومدیت بشر نابسته به اعهالی است که مراد از ننها تأمین نیازها انست (فرنغی
 8824ص  .) 894نیازمفر انسان به علت ضرنزت بقاء یا ازتقاء کیفیت نوومد ان
مستلز پاسخگمیی می باشر .پاسخگمیی بوه ایون نضوتیت نوومد انسوان متوأثر از
نیژگی ها فیزیملمییک ن زنان شفارتی ان مستلز بر هم کفش یا دیالکتیک با چیز
است که پیراممن انست ( .) Foster, 2003, P. 3اساساً مفهم نیاز بیوانگر دن ممقتیوت
نومد است:
یک .ممقتیت انسان به عفمان ممومد دازا نیاز.
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دن .ممقتیت طبیتت پیراممن ان به عفمان مفب پاسخگم نیاز.
دز این زابطه انسان با مرارله دز طبیتت نن زا به کیفیت مطلومب رومیش وهوت
تأمین نیاز رمد ممزد استفاده قراز میدهر .طبیتت متفاسب بوا نومع ن کهیوت نیواز بشور
دگرگمن ن سپس بررمزداز میشمد.
بر اساس ننچه دز فمق اشازه شر می تمان گفت ایره حق بر محیط زیست دز
وهت حفو ایون ممقتیوت دنگانوه (ممقتیوت انسوان نیازمفور ن ممقتیوت طبیتوت
پاسخگم) نض گردیره است .یتفی انسان به وهت ممقتیت نیازمفر رمد به محیط
زیست نسبت به نن صاحب حق می شمد .دز طرف مقاب طبیتت پیراممن ان (محیط
زیست) به علت ممقتیت پاسخگمیی رمد ممضمع حق قراز می گیرد .نیاز به محیط
زیست به ان سوان حوق بهوره مفور از نن زا موی دهور (پومالنزاس  8845ص .)91
ممقتیت دنگانه طبیتی ناشی از نضتیت نیاز حالتی طبیتی یوا عیفوی دازد .دز یوک
سم طبیتت نیازمفر انسان ن دز سم دیگر سایر اوزاء طبیتت (عین) که مفب تأمین
احتیاج است.
این ممقتیت دنگانه طبیتی (عیفی) ناشی از نضوتیت نیواز عامو ممووه پیورایش
ممقتیت دنگانه حقمقی ناشی از ایرۀ «حق بر محیط زیست» میشمد (پمالنزاس 8845
ص  .)891دز یک سم انسان صاحب حق ن دز سم دیگر طبیتت ممضومع حوق قوراز
دازد .شالمده فلسفی این ممقتیت دنگانه به مفهم «غایوتانگواز انسوانمرازانوه »1بواز

میگردد .این مفهم بر تفسیر از طبیتت استماز است که دز نن نومد غوایی طبیتوت
ررمتگذاز به نیازها ن تهایالت انسانی است .فلسفه نومد زموین دز نتهوتهوا
غذایی است که به انسان عطا کرده است .رمزشیر نه چفان به زمین نزدیک میشمد کوه
انسان زا رشک ن بسمزانر ن نه چفوان دنز کوه ندموی نتمانور بوران نسویله گور شومد
(کاپلستمن  8811ص  .)885این برداشت انسانمحمزانه دز نثاز ن انریشهها بسویاز
از فیلسمفان از وهله سقراط زناقیمن تمماس نکمیفاس بیکن کانت ن میو ن هگو ن
مازکس به نحم بازز قاب مشاهره است.
هگ دز برزسی رمد دزبازه عه انسانی بر وفبه ا از فتالیت انسوانی کوه بوه
شک کاز نهایان می شمد تهرکز می کفر .از دیورگاه ان انسوان مموومد دز وهوان
است ن دز ذهفیت ن دزنن گرایی محی رمیش محرنمیت فقوران احتیواج ن میو
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است (پمالنزاس  8845ص  .) 881ن به چیز وز رمد یتفی طبیتت پیراممنش
نیازمفر است ن می ب ایست برا ازضاء نیازها رمد برنن مسولط شومد .طبیتوت دز
نخستین ولمۀ دیالکتیکی یتفی ذهفیت محی با انسان دز تضاد است .دز ولمه دن
(ننتی تز) انسان از ذهفیت رمیش روازج موی شومد ن دز کوفش هوا رومد عیفیوت
می یابر .از این طریق ان بر طبیتت مسلط می شمد .دز ولمه سم (سفتز یا هم نهاد)
نوران ان که دز نتیجه عیفیت غفی شره است به سم رمد باز می گردد ن با طبیتت
نشتی می کفر (پمالنزاس  8845ص  .) 881هگ

نیاز زا ممووب رورنج انسوان از

دزنن ذاتی محی ن گرایش به طبیتت بیرننی ن نشتی انسان با طبیتت پس از زفو
نیاز می دانر .ن

کاز زا ناسطه میا نجی ممقتیت دنگانه طبیتی ناشی از نیاز انسان ن

پاسخگمیی طبیتت می دانر.
از نظر مازکس نیز ممومد انسانی دز ذهفیت رمیش نیستی محرنمیوت ن نیواز
است .به نسیله کاز است که انسان ضهن انسانی کردن طبیتت ن تسلّط بر نن رمد
زا می سازد .انسان از طریق تغییراتی که دز محیط می دهر نن زا به رورمت اهوراف
رمد دز می ننزد ن بر نن سلطه می یابر ن این تهایز اصلی با سایر مموومدات اسوت
که با کاز حاص می شمد (مازکس  8811ص  .) 81مازکس به مسئله نیاز به عفومان
مبفا زنابط سمرت ن سازانه دیالکتیکی انسوان ن طبیتوت تمووه شوایانی داشوت
( .)Foster, 2003, P. 3ن دز دست نمشته ها اقتصاد فلسفی رمد می گمیر :کاز
ناقتی عبازتست از تصرف طبیتت برا برننزدن نیاز انسان فتالیتی کوه از زهگوذز
نن سمرت ن ساز میان انسان ن طبیتت نساطت می شمد (فاستر  8811ص .)111
از نظر مازکس زنابط ماد ناشی از ممقتیت دنگانوه انسوان ن طبیتوت دز وهوت
تأمین نیاز به عفمان زیرسارت مبفا شک گیر سطح حقمقی به عفمان زن سارت
می باشر (پمالنزاس  8845ص .)91
ب .نظريه منفعت ،مبنای حق بر محیط زيست سالم
مطابق با نظریه مففتت حق یتفی مففتت تضهین شره .بر پایه این دیرگاه حوق دز
زاستا حف ن حهایت از یک س مد یا مففتت مطرح می گردد .از ننجوا کوه مففتوت
لزنماً مفحصر به انسان نیست ن حیمانات ن گیاهان نیز صاحب مفافتی می باشفر بوا
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این نضتیت قلهرن صاحبان حق فراتر از انسان می زند .به گمنها کوه موی تومان از
حقمق حیمانات ن حقمق گیاهان سخن گفت .تبازشفاسی فلسفی نظریه مففتوت بوه

مکتب اصالت سمدمفر یا فایره گرایی 8باز می گردد .طبق این ایوره ازز ،ارالقوی
یک عه صرفاً به نسیله فایره نن دز به حراکثر زسانرن لذت ن به حراق زسوانرن
دزد یا زنج نن گمنه که دز میان کلیه ممومدات دازا حوماس مومزد اززیوابی قوراز
می گیرد متین می شومد ( .)Shaw, 1999, pp. 31-35فایوره گرایوی زا موی تومان بور
حسب تموه به ممومد صاحب مففتت به عفمان صاحب حق بر محیط زیست از دن
چشم انراز ممزد برزسی قرازداد :یک .فایره گرایی انسان و محمز؛ ن دن .فایره گرایوی
مبتفی بر حقمق حیمانات.
 .5فايدهگرايی انسان ـ محور
نشانهها فایره گرایی انسانمحمز زا می تومان دز نثواز دن فیلسومف بوززت مکتوب
اصالت فایره یتفی ورمی بفتا ن وان استمازت می شفاسایی کرد .از نگاه بفتوا دز
کتاب اصمل ارالقی ن قانمنگذاز

فایره گرایی دز اص حراکثر سمدمفر رالصوه

می شمد .به عقیره ن تهامی قمانین بایور بورا دسوتیابی بوه بیشوترین سومد بورا
بیشترین افراد ن کهترین زنج برا کهترین افراد تصمیب گردنر .ههچفین قماعور
متیفی نومد دازد که هر شخص دز هر ممقتیت چه کاز کفر که برا بیشترین افراد
سمدمفر باشر .محاسبه لذت گرایانه چیز اسوت کوه بفتوا متتقور بومد ههوه مورد
می بایست پیش از تصهیم گیر دز رصم ص فایره عه انجوا دهفور ایون محاسوبه
بستگی به قطتیت یا عر قطتیت دنز ن نزدیکوی لوذت یوا زنوج عهو ن تتوراد
مردمی که از نن متأثّر می شمنر دازد.
نزد وان استمازت می
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تجربه گرایی به عفومان نظریوها شوفارت شفاسوانه بوا

فایره گرایی دز کفش مترفت شفارتی ازز ،گذازانه انسان با طبیتت پیمنر می رومزد.
می

نومد اشیاء زا به امکان ادزاک شان از سم انسان نابسته کورد (نوماک 8815

ص  .) 21ن دز زساله مشهمز تحت عفمان «طبیتت» می گمیر« :طرح طبیتوت دز
تهامیت رمد نهی تمانر به صالح انسان یا سوایر مموومدات باشور ...نهیفوه انسوان
ههکاز با نیرنها

سمدمفر دز وهت بهبمد مران زننر طبیتت (نه تقلیر از نن) ن
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ناداز کردن بخشی از طبیتت قاب مهاز بوه انطبواق بیشوتر بوا متیازهوا عورالت ن
احسان است» (.)Mill, 1996, P. 33
می

بر رالف زنسم نسبت به طبیتت برنن مرارلوه انسوان ن ههچفوین پیورن

انسان از طبیتت محی نگرشی مففی دازد (بر

 8811ص  .)98به گمنها که طورح

طبیتت زا دز تهامیت رمد به صالح انسان به عفمان ممومد فهیم نهویدانور .دز ایون
زنیکرد طبیتت برنن تأثیر ن مرارله انسان فاقر ازز ،اسوت .زیورا ریور بوه انسوان
نهیزسانر .به ههین وهت پیرن از طبیتت محی برا ممومد فهیم بوه نوا انسوان
غیرعقالنی ن غیرارالقی ست (بر

 8811ص .)98

از دیرگاه می ازز ،طبیتت فی نفسه ن دز ذات رمد نیسوت بلکوه نابسوته ن دز
ررمت سمدزسانی ن داشتن ریر یا مففتت برا انسان است .دز ایون نضوتیت مفهوم
فایره یا سمد متضهّن نمعی ثفمیت ن ممقتیت دنگانه مبتفی بر سمدمفر است:
یک .ممقتیت انسان به عفمان یگانه ممومد دازا تمانایی دزک لذت ن زنج؛
دن .ممقتیت طبیتت یا محیط زیست به عفمان شی سمدمفر ن مفیر فایره برا انسان.
ایره حق بر محیط زیست سالم برا حهایت ن حف این ممقتیت دنگانه طرح
گردیره است .ممقتیت انسان مرزک سمد (لذت ن ز نج) ن صاحب حوق بور محویط
زیست ن ممقتیت طبیتت به مثابه شی سمدمفر ن ممضمع حوق بور محویط زیسوت.
نشانه هایی از زنیکرد فایره گرایانه زا می تمان دز اعالمیه ها اززشی زیست محیطی
نیز مشاهره کرد.
به مموب اص دن اعالمیه اسوتکهلم مفواب طبیتوی شوام نب هوما رواک
گیاهان ن گ ه ا ن به نیژه نهمنه ها مشوخص اکمسیسوتم هوا طبیتوی بایور بورا
استفاده نس ها کفمنی ن نیفره با برنامه زیز دقیق ن موریریت مفاسوب محافظوت
شمنر (مجهمعه مقورزات محویط زیسوت  8818ص  .) 91ههچفوین دز بفور  8ن8
پیشگفتاز اعالمیه ن اصمل  4 1 2ن 9به پرهیز از ننچه بورا انسوان زیوان ننز اسوت
تاأکیر می کفر به گمنه ا که می تمان این نقطه نظر زا با زنیکرد فایره گرایانه کهترین
زنج برا کهترین افراد مفطبق دانست (مجهمعه مقرزات محیط زیسوت  8818ص
 .) 91دز پیشگفتاز اعالمیه زیم به لزن احترا به مفاف ههگان ن ههچفوین دز اصو
 18نن به حق بهره بردا ز از محیط زیست ن مفاب طبیتی به صمزت محرند اشوازه
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شره است که به نمعی بیانگر زنیکرد فایره گرایانه به عفمان مبفا حق بررومزداز
از محیط زیست می باشر .به عبازت ساده تر تال ،انسان برا بهبمد مسوتهر محویط
زیست به شک مطلمب ن مفیر ن محافظت از نن طرح انراز مفهم ت مسته پایوراز
وهت تضهین استهراز سمدمفر محیط زیست برا نس ها نیفره اصالح الگم
مصرف ن تملیر به عفمان انگازه هوا مبتفوی بور اصو اقتصواد هزیفوه و فایوره زا
می تمان نوه مثبت فایره گرایی انسان محمز (بیشترین فایره برا بیشترین افراد) ن از
طرف دیگر مباززه با زیان ن نسیب ها ناشی از نلمدگی تخریب مفاب طبیتی تهی
شرن مفاب تجریرناپذیر زا با نوه سلبی فایره گرایی انسان و محومز (کهتورین زنوج
برا کهترین افراد) ههاهفگ دانست.
 .8فايدهگرايی حیوانمحور
دز چازچمب نظریه فایرهگرایی مبتفی بر حقمق حیمانات کلیه حیمانات به علت داشوتن
حماس ن تمانایی ادزاک لذت ن زنج (فایره اعم از مثبوت یوا مففوی) صواحب حوق بور

محیط زیست میشمنر .پیتور سویفگر 4اسوترالل مویکفور کوه بهزیسوتی یوا زفواه 1ههوه
ممومدات دازا حس می بایست به نحوم وور مومزد شفاسوایی ن تمووه قوراز گیورد
( .)Singer, 1989, P. 5از نظر ن حقها بر اساس سطح رمدنگاهی مموومدات بورنن
تموه به نمع یا گمنه ننها اعطا میشمد.
ازز ،ارالقی یک ازگانیسم تک سلملی به مانفر برری ازگانیسمهوا چفرسولملی
ن هستیها طبیتی مث زندرانه صرفاً دز فایرها که ننها بورا مموومدات حسواس
دازنر نهفته است .زنیکرد که دز تتازض با فلسفه بم شفاسی عهیق 2میباشر که قا

به برابر تهامی انماع حیات ن طبیتت میباشر .بهطمز رالصه این نظریه نیوز بوه مانفور
فایرهگرایی انسانمحمز قا

به ثفمیت میان اوزا مختلوف طبیتوت ن نوومد ممقتیوت

دنگانه مبتفی بر مففتت میباشر:
یک .ممقتیت حیمانات به عفمان تفها ممومدات دازا حوماس ن قورزت ادزاک لوذت
(فایره مثبت) ن زنج (فایره مففی) که به علت داشتن این رصیصوه از سوایر عفاصور
طبیتت مجزا شره ن میتمانفر محیط زیست پیراممن زا مطابق بوا لوذت یوا پرهیوز از
زنج رمدشان ممزد بهرهبرداز قراز دهر.

تأملی بر مبانی فلسفی حق بر محیط زیست سالم 00

دن .ممقتیت سایر عفاصر طبیتت پیراممن حیمانات به عفمان ممضمع سمدمفر یا شویء
مفیر فایره که مطابق با لذات ن زنج حیمانات ممزد استفاده قراز میگیرنر .ایره حوق
بر محیط زیست از دیرگاه فایرهگرایی مبتفی بر حقومق حیمانوات بورا حهایوت ن
حف این ممقتیت دنگانه طرح گردیره است.
ج .ارزش انسان ،مبنای حق بر محیط زيست سالم
دز چازچمب نظریه ازز ،ایره حق یتفی قا

شرن ازز ،بیقیر ن شرط برا نوومد

هر کس برنن دز نظر گرفتن ازز ،افراد بر اساس قورزت یوا ثورنت افوراد نسوبت بوه
یکریگر (زاسخ  8818ص  .)891مسئله ازز ،انسان به عفومان مبفوا حوق ابتورا دز
قالب نس انل حقمق بشر (حقمق مرنی ن سیاسی) طرح گردیر .تهرکوز بور کراموت ن
ازز ،ذاتی انسان دز اعالمیه وهانی حقمق بشر ن تموه بوه «حیثیوت ذاتوی انسوان» بوه
عفمان مبفا حق دز مقرمه میثاق حقمق مرنی ن سیاسی حاکی از ازز ،انسان بوه نی ژه
نوه ذاتی نن به عفمان شالمده حقمق نس انل میباشور (ممحور  8818ص  .)411دز
رصمص حق بر محیط زیست سالم نیز بفر پفجم پیشگفتاز اعالمیه اسوتکهلم انسوان زا
به عفومان اززشوهفرترین مموومد تلقوی نهومده ن محویط زیسوت زا (اعوم از طبیتوی ن
مصفمعی) متتلق به انسان محسمب میکفر (مجهمعه قمانین محیط زیسوت  8818ص
 .)4بر این اساس میتمان گفت انسان بوه وهوت اززشوهفر بومدن ن تمانوایی نفوریفش
ازز ،به عفمان تفها ممومد صاحب حق بر محیط زیست ممزد شفاسایی قراز میگیورد.
مسئله ازز ،به عفمان مفشأ حق بر محیط زیست سالم به لحاظ فلسوفی از سوه دیورگاه
قاب برزسی است:
یک .نظریه اصالت نفس :بر اساس این نظریه مبفا سازنره ازز ،ذهن انسانی اسوت
که با نیرن شفارت طبیتت ازز ،زا مینفریفر.
دن .نظریه اصالت نومد که مفشأ سازنره ازز ،زا نومد انسوانی بوه شوهاز مویننزد.
نومد که با انتقال از نض ممومد به نومد اصی از طریق عه یا مرارله مواد
دز طبیتت سازنره ازز ،میشمد.
سه .نظریه اصالت طبیتت که مفشأ ازز ،زا نه دز ذهن یوا عهو انسوان کوه دز دزنن
اشیاء طبیتت وستجم میکفر (پمالنزاس  8845ص .)811
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یک .نظریوه اصوالت نفوس :بفوابر بیوفش زایوج فلسوفی مفهوم ازز ،مسوتلز نوومد
ازز،گذاز ذهفی است .ممومد مرزک ن نگاه از ممضمع ازز،گذاز شره کوه بورا
ان نن ممضمع اههیت دازد .دز میان گمنهها زیسوتی تفهوا انسوان اسوت کوه از ذهفوی
همشهفر ن مرزک بررمزداز است (پمیهان  8818ص  .)891بر این اسواس ازز،هوا
هیچ وز ی از طبیتت زا تشکی نهیدهفر .بلکه صورفاً پاسوخ انسوان بوه ننچوه پیرامومن
ننهاست به شهاز مینیفر .ازز ،متفایی است محصمل ذهن انسان دز فرنیفر شوفارت
طبیتت پیراممن رمد .بفابراین برا ایفکه اساساً اززشی نومد داشته باشر ههمازه نمعی
ذهن همشهفر ن مورزک الز اسوت ( .)Lee, 1940, pp. 626-637بورنن نوومد ذهون
همشهفر ن شفاسا اشیاء پیراممن فاقر ازز ،رماهفر بمد .به عبازت دیگور تصومز ازز،
زیشه دز ثفمیت ذهن  /عین دازد ن با ازز،گذاز طبیتت پیراممنی تها نن بهصومزت
ابژها برا انسان دز مینیر .به گمنها که تها متفوا طبیتوت تهوی از ندموی ذهفوی
میشمد (گیر  8811ص .)848
نکته قاب تموهی که میتمان به نن اشازه کرد این است که ازز،گوذاز طبیتوت
پس از طی فرنیفر شفارت نن حاص میشمد .به عبازت دیگر ثفمیت ذهون  /عوین کوه
مبفا شک گیر ازز ،است ههان دنگانگی انسان به عفمان ممومد شفاسا ن طبیتوت
به مثابه ممضمع شفارت (دنگانگی سمیه  /ابژه) میباشر .برین ترتیب انسان از زهگوذز
شفارت طبیتت نن زا ممزد ازز،گذاز قراز میدهر.
دز ایفجا طبیتت به دن قسهت مجزا تفکیک گردد:
قسم انل .طبیتت کیهانی که صرفاً ممضمع شفارت ن ازز،گذاز است.
قسم دن  .طبیتت انسانی که به علت بررمزداز از ادزاک حسی یا نفوس عقالنوی
به عفمان ممومد شفاسفره ن ازز،گوذاز مومزد شفاسوایی ن ازز،گوذاز قوراز
میگیرد (کاسیرز 8811 :صص .)811-822
این طبیتت از ننجا که امر فی نفسه بمده ن نابسته به علوت دیگور نیسوت

ناور رصیصه «ذاتی »1می شمد .انسان بوه عفومان مموومد شفاسوفره ن ازز،گوذاز
(رصیصه ا که مموب تهایز ان از سایر ممومدات زنره ن غیرزنره محیط پیرامومن
ان می شمد) صاحب ازز ،ذاتی می گردد .دز مقاب طبیتت کیهانی تا زموانیکوه بوه
دیر ذهن تهاشاگر همشهفر ن مرزک دز نیامره باشر اززشهفر نخماهر بمد .زیبوایی
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یک نبشاز یا مفیر بمدن یک گیاه به نن است که انسان نن زا به عفمان یک شی زیبوا
یا مفیر تلقی نهایر (پمیهان  8818ص  .) 895ازز ،طبیتوت دز نفوس نن نیسوت
بلکه مفاسب با رماسته ها ن امیال انسان به عفمان نسیله ا

9

که ایون یوا نن ازاده بوه

دلخماه رمد از نن سمد می ومیر ازز ،گذاز می شمد .با این تلقی طبیتت دازا
ازز ،ابزاز می شمد.
دز این نضتیت مفهم «ازز »،دز بردازنره ممقتیت دنگانه اززشی است:
انل .ممقتیت :طبیتت انسان به عفمان تفهاممومد که صاحب ازز ،ذاتی اسوت؛
دن  .ممقتیت طبیتت غیرانسان به عفمان شیئی که دازا ازز ،ابزاز است.
ایره حق بر محیط زیست سالم برا حهایت ن حف این ممقتیت دنگانه اززشوی
مموب انتقال از ممقتیت دنگانه اززشی (ازز ،ذاتی انسان ن ازز ،ابزاز طبیتت) بوه
ممقتیت دنگانه حقمقی میشمد .دز این حالت طبیتت به دن بخش مجزا از هوم تقسویم
می گردد :دز یک طرف انسان به عفمان تفها ممومد دازا ازز ،ذاتی صاحب حوق بور
محیط زیست سالم ن دز طورف مقابو
ابزاز

طبیتوت بوه عفومان شویء بررومزداز از ازز،

ممضمع حق به شهاز مینیر .به طمز رالصه بایر گفت :دنگانگی ذهن  /عین یا

(فاع شفاسا  /ممضمع شفارت) با نفریفش مفهم «ازز »،مفتهی بوه ممقتیوت دنگانوه
اززشی (ازز ،ذاتی ن ازز ،ابزاز ) میشمد.
ایره «حق بر محیط زیست سالم» نیز مفجر به انتقال از ممقتیت دنگانه اززشوی بوه
ممقتیت دنگانه حقمقی (صواح ب حوق بومدن انسوان ن ممضومع حوق بومدن طبیتوت)
می گردد .از دیرگاه نظریه ازز ،حهایت از ازز ،ذاتی انسوان ن حفو ازز ،ابوزاز
محیط زیست برا کلیه نس ها (رماه متاصر رماه نس ها نیفره) است .طبیتت نیز از
این طریق به عفمان نسیلها دز ررمت غایوات ن اهوراف انسوانی بوه مفظومز امکوان
بهرهبرداز ههیشگی نس ها متهاد ممزد محافظت قوراز مویگیورد .طبیتتوی کوه بوا
بحرانهایی نظیر نلمدگی تخریب تهی شرن مفواب تجریرناپوذیر انقوراض گمنوههوا ن
تهریر تفمع زیستی تخریب الیه ازن ن ...مماوه باشر نسیلها متیومب رماهور بومد ن
ازز ،ابزاز نن ممزد تهریر قراز رماهر گرفت .لذا ایره حق بر محویط زیسوت سوالم
عالنه بر حهایت از وفبه ذاتوی ازز ،انسوانی دز پوی محافظوت از سرشوت ابزازگمنوه
طبیتت است.
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دن .نظریه اصالت نومد 81:از دیورگاه فیلسومفان اگزیسوتانس طبیتوت پیرامومن انسوان
بیمتفاست ن انسانها به دزنن محیطی بیمتفا پرت شرهانر (بر

 8811ص  .)98ایون

انسان است که با نزاد عهلی رمیش از طریق تأثیرگذاز بور طبیتوت نوومد اصوی
(اززشهفر) رمیش زا میسازد ن طبیتت زا متفاداز (اززشهفر) مویکفور .بور مبفوا ایون
نظریه ناقتیت یا طبیتت انسانی چیز نیست که برناً فوی حور ذات مموومد باشور توا
ایفکه بتراً علت تکمین ازز ،اشیاء طبیتت ناق گردد .تفهوا ناقتیوت متفوی داز انسوان
میباشر ن زنابط بفیاد انسان با طبیتت ماد از طریق عه
تشکی میدهر (بر

متفوا ازز ،طبیتوت زا

 8811ص  .)811نومد انسانی به عفمان یگانه ناقتیت اززشهفر

از طریق عه ن تأثیرگذاز بر طبیتت با گذاز از نض ممومد به نض ایرهنل سوازنره
ازز ،دز نومد انسان ن طبیتت میشمد.
بر پایه این انریشه بررمزد ما با محیط طبیتی بررمزد ابزاز اسوت کوه دز
نن طبیتت به وا ننکه فاعلی فتال باشور مفتوملی مففتو اسوت .دز ایون زاسوتا
ازز ،ها انسان با انتقال از سطح نومد به سطح حقمقی سازنره هفجاز حقمقی
می شمد .به گمنه ا که نزاد عهلی ن ازز ،نومد انسان از طریق هفجاز حقمقی
تحت اعتباز عیفی ن عا الشهمل قراز می گیرد .البته مقصمد از نومد انسانی سامان
فرد ان نیست بلکه بمدن با دیگر است .یتفی بتر نومد که موا زا بوه دیگور
مرتبط می کفر.
از دیرگاه فیلسمفانی چمن سازتر ن مرلمپمنتی بوا هوم بومدگی ن وامتوهوومیی ن
ههبستگی نزاد من با نزاد دیگر

نومد اصی انسانی است .بر این اساس هر حقی

از لحاظ حقمقی ن نومد با یک تکلیف ههبسته است ن بالتکس .برین ترتیب مفهوم
«ممقتیت حقمقی» اگزیستانسیالیستی یتفی مجهمعه ن ترکیبی از حقمق ن تکالیفی که بوا
یکریگر ههبستگی دازنر وانشین مفهم «حق» دز حقمق فرد میشمد .از نگاه مکتوب
اصالت نومد ازز،ها از طریق عه

(نزاد عهلی) با انسوانی کوردن محویط زیسوت

(طبیتی ن اوتهاعی) شک میگیرد ن دز وهت تحقّق نزاد انسان پایه ن مبفوا اعتبواز
«حق» قراز میگیرنر تا دز سطح حقمقی استقراز یابفر.
ممض گیر نظریه اصالت نومد دز برابر ذاتگرایی حقمق طبیتی ن ازا وه مفهوم
«ممقتیت حقمقی» متشکّ از حق ن تکلیف به وا مفهم «حق» دز حقمق فرد ن نیز
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تأکیر بر ههبستگی نزاد عه افراد به عفمان سازنره ازز ،دز سطح نومد ن مبفوا
حق دز سطح حقمقی میتمانر چشمانراز مفاسب برا ادعوا کسوانی باشور کوه دز
مقووا نفووی طبیتووت ثابووت ن از پوویش ممووومد انسووان بووه عفوومان مبفووا حووق «حقوومق

ههبستگی »88یا نس سم حقمق بشر (از وهلوه حوق بور محویط زیسوت سوالم) زا بور
رالف حقمق نس انل ن دن (که بر پایه فردیت دز مفهم حق استماز اسوت) حقومقی
میدانفر که بیانگر نمعی ممقتیت حقومقی متشوک از حوق ن تکلیوف تمأموان افوراد دز
وامته میباشر (ساعر  8818ص .)15
دز رصمص حق بر محیط زیست سالم نیز میتمان گفت که محیط زیسوت سوالم
به عفمان یکی از ازز،ها مشترک وامته وهانی محصمل عهو انسوانهوا دز انسوانی
کردن محیط طبیتی میباشر .این ازز ،نومد دز سطح حقمقی مبفا حق بور محویط
زیست سالم میشمد .ههبستگی حق وهتی داشتن محویط زیسوت بوا تکلیوف وهتوی
حفاهت از نن زا میتمان با مفهم اگزیستانسیالیستی «ممقتیت حقمقی» یتفی ترکیبوی از
حق ن تکلیف ههبسته ممزد تحلی قراز داد.
سه .نظریه اصالت طبیتت :نظریه مبتفی بر طبیتت گرایی قا

بر این است که ازز،

عبازتست از رصلتها ن نیژگی ها اشیاء طبیتی که رازج از من (شفاسفره) بومده
ن دز من پریرازهایی زنانی از قبی امیال رماستهها ن مفاف ایجاد می کففور .نظریوه
طبیتت گرایی به وهت تأکیور بور رصولت «عیفیوت» اززLee, 1940, pp. 626-( ،

 ) 637دز برابر نظریه اصالت نفسی قراز دازد که بر وفبه ذهفی ازز ،تأکیر می کفور.
نلی از این نقطه نظر که ازز ،زا پریوره ا دزنن ذاتوی طبیتوت ن روازج از ازاده
فتالیت ن می انسان تتریف می کفر ممضتی مخالف هر دن نظریه اصوالت نفوس ن
اصالت نومد می گیرد .نظریه هایی که به نیژگی انسان محومز ازز ،متتقرنور .دز
رصمص حق بر محیط زیست نظریهها طبیتت گرا بر رالف نظریه هوا انسوان و
محمز اساساً زنابط مبتفی بر حق زا دز میان اوزائ طبیتت برمبفا برابر زیست و
سپهر عفاصر ممومد دز طبیتت نفی می کففر یا دز صمزت اعتقاد به نوومد حوق
مبفا نن زا حسب ممزد حیمان بمدن یا ممومد زنره بومدن یوا عضوم از وامتوه
زیستی بمدن تلقی می کففر.
نظریه طبیتت گرا با سه دیرگاه به برزسی زنابط ازز ،گذازانه انسان با طبیتوت
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می پردازد .بر مبفا دیرگاه انل ازز ،کیفیتی است عیفوی کوه بایور نن زا دز میوان
چیزها طبیتی کشف کرد .این دیرگاه به نظریه عیفی یک نوهی 81ممسوم اسوت.
براساس دیرگاه دن اززشگذاز

دن نوهی ست .نلی حام ازز( ،ازز ،گذاز )

الز نیست که نگاه یا مرزک باشر .مثالً مهکن است شیئی یوا ع فصور از طبیتوت

برا گیاه یا صخره ا رمب باشر .این دیرگاه نظریه دن نوهی عوین  /عوین 88نوا
دازد .دیرگاه سم یا نظریه دن نوهی ذهن  /عین

85

هم بوه عقالنوی بومدن بفیوادین

ازز ،ها بانز دازد ن هم به ایفکه یکی از مورتبطین (ازز ،گوذاز) دسوت کوم بایور
مرزک باشر.

 .5-9نظريه عینی يک وجهی
مبفا نظریه عیفی یک نوهی ازز ،کیفیتی عیفی می باشر کوه بایور نن زا دز میوان
اشیاء طبیتت کشف کرد .ازز ،ها دز دزنن اشیاء طبیتت برنن نومد ازز ،گذازان
نومد دازنر ن تفها از سم انسان کشف می شمنر .توا زگوان 84از مورافتان نظریوه

عیفی یک نوهی می باشر تأکیر ن ب ر ایون اسوت کوه اشویا طبیتوی فاقور شوتمز
می تمانفر ازز ،ذاتی ن مستق از مفاف انسان ها داشته باشفر .ایون ازز ،دزننوی از
نگاهی عالقه یا دزک هر ممومد بوا شوتمز مسوتق اسوت .بوه عقیوره ن « :ازز،
دزننی شی طبیتی نیژگی عیفی نن شوی اسوت .موثالً بتضوی از قسوهتهوا زند
کلرادن نه ب ه صمزت ذهفی بلکه به صمزت عیفی متتلّق به کسی نیست .نهمد نزاد
زند ناقتیتی عیفی است .ازز ،نزاد بمدن زند نیز نیژگی عیفی زند است .اگر زند
ذاتاً رمب است پس رمب بمدن ذاتی زند ن ناقتیتی است که تفها بوه زند مربومط
می شمد نه به چیز ها دیگر» .بر مبفا این دیرگاه ازز ،ها ذاتی طبیتت به مانفر
ناقتیت ها عیفی با سر سختی تها دز طبیتت فراههفر ن انسوانهوا تفهوا نن هوا زا
کشف می کففر نه ایفکه ارتراعشان کففر .به عبازت دیگر ازز ،ها ذاتوی طبیتوت
دز تجربه ها بر هم کفشی ذهن رمدنگاه انسانی بوه نوومد نهوی نیفور .ایون نگواه
ذات مرازانه به ازز ،طبیتت با طرح مفاهیهی چمن هوم ذات پفوراز

نارمیشوتفی

81

یگانگی ههبستگی ن رمدتحقّقی ممزد تأییر مکتب «بم شفاسی عهیق » بوه نیوژه

دز نثاز نزنه نا س 82و زهبر این مکتب و قراز گرفت.
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به عقیره نا س تفها انسان است که بر زن زمین احکا اززشی صادز میکفر .ایون
احکا تمسط انسان ن به زبان انسانی وهلهبفر میشمد .نه تمسط پشه ن به زبان پشوه.
ما میتمانیم دز ممزد واذبه یا فقران نن برا رمد صحبت کفیم .صرفنظر از ایفکوه موا
رمد دز میران واذبه ناق باشیم یا نباشیم .قمانین نیمتن تمسط نیمتن تفظیم شرهانر اما
سفگها برنن ان نیز سقمط میکففر .به عبازت دیگر از نظر نوا س ازز،هوا طبیتوت
تمسط انسان صرفاً کشف میشمد نه ایفکه تمسط انسان رلوق شومنر .ایون ازز،هوا دز
دزنن طبیتت برنن نومد ازز،گذاز ممومد است ن این ممض ذهفی کوه «رومب بوه
متفی رمب برا بشر» نمعی رمدپسفر منگرایانه میباشر .اما تلقّوی مسواناتطلبانوه
مبتفی بر همذاتپفراز با ک طبیتت «رمب» زا بوه متفوی رومب بورا کو طبیتوت
شفاسایی میکفر.
بر مبفا انریشه اسپیفمزا ومهر مطلق یا حقیقی ک هستی یوا ههوان طبیتوت
است .یتفی دنیا ماد مکان ن زمان که دز عین حال ههان رراست .طبیتوت کو
هر چیز می باشر که هست ن علتش دز رمد ،است .طبیتت دز ک رمد نومعی
ممومد است .کاملترین ممومد کوه امکوان دازد نوومد داشوته باشور (موک گوی
 8822صص  ) 815-818طبیتتی که ههان رراست ن عشق ن پرستش رورا ههوان
عشق ن احترا به طبیتت است .نزد هایرگر نیز دز طبیتت بومدن از یوک طورف ن
وز ی از طبیتت پیراممن بمدن از طرف دیگر ممزد تموه می باشر .بوه عقیوره ن
نومد انسان تفها با بمدن دز وهان هستی ن انجا کازها مشترک بوا دیگور اشویاء
طبیتت متفا می یابر .ههان طمز که نومد چکش تفها با دز نظر گرفتن میخ چمب ن
رانه داللت می یابر .تأکیور هایورگر بوه ووا ف اعو شفاسوا (زنیکورد ذهفوی ) بور

دازاین 81یتفی (بمدن با) است .ممقتیتی که انسان با دیگر اشیاء طبیتوت تجربیواتی
مشترک زا از سر می گذزانر.
نزد هایرگر مسئله تهایز ورایی سمیه  /ابژه یا انسان ن طبیتت مطرح نبمد .بلکه بر
عکس تأکیر بر تلقّی انسان به مثابه ممقتیتی است که بوا بومدن بوا دیگور هسوتفرههوا
طبیتت داللت مییابر .برین ترتیب نظریه عیفی یک نوهی بوا نفوی ممقتیوت دنگانوه
ذهن /عین ممقتیت دنگانه انسان اززشگذاز  /ممضمع اززشیابی زا نیز ممزد نفوی قوراز
میدهر (گیرز  8811ص  .)848دز این حالت ما با ممقتیت یگانها مماوهایوم کوه دز
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نن ازز ،دز دزنن (طبیتت) فازغ از نومد ازز،گذاز عیفیت مییابر .ایون تلقّوی بوا
بخشیرن ازز ،ذاتی به تها اوزاء طبیتت ن نفی تهایز ن سلطه انسان به عفمان مموومد
شفاسا ن اززشگذاز بر سایر اوزاء طبیتت قا

به نمعی برابور زیسوت  -سوپهر دز

وهان طبیتت میباشر (بفسمن  8811ص  .)191ممقتیتی کوه دز نن انسوان صورفاً بوه
عفمان بخشی از طبیتت (نه عفصر متهایز ن برتر از سوایر اووزاء ) شوفارته مویشومد
(پمیهان  8818ص  .)514دز این حالت طبیتوت فوی نفسوه رومب اسوت .یوا دازا
رمبی است حتی اگر هیچ ممومد همشهفر نومد نراشته باشر که این رمبی (ازز)،
زا دزک کفر.
دز نهایت نظریه عیفی یک نوهی با زد ممقتیتها دنگانوه ذهون  /عوین (فاعو
شفاسا ن ممضمع شوفارت ) ن اززشوگذاز  /ممضومع ازز ،دز زنابوط میوان انسوان ن
طبیتت (محیط زیست) ممقتیت دنگانه صاحب حق بمدن انسان ن ممضمع حق بومدن
طبیتت (محیط زیست) زا نیز نفی میکفر .زیرا این ممقتیت دنگانوه حقومقی مفبتوز از
ثفمیت سومیه  /ابوژه ا اسوت کوه دز نن انسوان رومد زا بوه عفومان مموومد شفاسوا ن
ازز،گذاز از سایر اوزاء طبیتت ورا میکفر ن بورا حهایوت ن حفو ایون ممقتیوت
مبتفی بر سلطه نسبت به طبیتت صاحب حق میشمد .نلی نظریه عیفی یک نوهوی بوا
نفی ثفمیت ذهفی /عیفی بر عیفیت ازز ،طبیتت تأکیر مینززد .دز این نضتیت انسان
بخشی ههبسته ن نمیخته با دیگر اوزاء طبیتت است نه بخشی که ان زا به عفمان ممومد
شفاسفره ازز،گذاز ن صاحب حق از دیگر بخشهوا طبیتوت گسویخته نهایور .زیورا
برابر زیست و سپهر

ههه اوزاء طبیتت زا دز ممقتیتی یکسان قراز میدهر (بفسمن

 8811ص  .)192دز حالی که حق و مراز مفجر به سولطه مویگوردد (ممحور 8818
صص .)89-15
 .8-9نظريه دو وجهی عین  /عین
بر مبفا این نظریه اززشگذاز امر دن نوهی اسوت :یوک .ازز ،گوذاز یوا حامو
ازز ،دن .ممضمع ازز ،گذاز  .نلی ازز ،گذاز ضرنزت نرازد که ممومد نگاه یا
مرزک باشر بلکه مهکن است عفصر از طبیتت برا گیاه یا صخره ا

رمب (ریر)

باشوور (پمیهووان  8818ص  .) 158دز ایوون دیوورگاه ازز ،گووذاز مسووتلز نووومد
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ازز ،گذاز است .اما این ازز ،گذاز مهکون اسوت از حیمانوات یوا گیاهوان یوا حتوی
صخرهها دشتها ن اکمسیستم ها باشر .به عبازت دیگر ازز ،گذاز مفمط به نوومد
ازز ،گذاز ذهفی نگاه ن مرزک نیست .نظریه دن نوهی عوین  /عوین نواهر بوه ایون
است که وانرازان فاقر شتمز ن حتی اشیاء طبیتت رمبی (ازز )،مختص بوه رومد
دازنر ن بر مبفا ههین ازز ،ذاتی صاحب حقمق مویشومنر .ایون نظریوه از حیوز
قلهرن ن دامفه بخش هایی از طبیتت که صاحب ازز ،ذاتی ن حق هستفر به سه الیوه
مفشتب می گردد :الیه انل .نظریه حقمق حیمانات الیه دن  .نظریه احترا به حیات ن
الیه سم  .نظریه احترا به زمین.
 .5-8-9نظريه طرفداران حقوق حیوانات
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بر مبفا این نظریه کلیه حیمانات (انسان ن دیگر حیمانات ) بوه علوت داشوتن سیسوتم
یکپازچه عصبی ن تمانایی بهرهمفر از لذت ن زنج میتمانفر طبیتت پیرامومن رومد زا
بر مبفا امیال ن غرایز رومد ازز،گوذاز کففور ن بوا مرارلوه ن ایجواد دگرگومنی دز
طبیتت نن زا دز وهت امیال رمد ممزد بهرهبرداز قوراز دهفور .هور چفور دامفوه ایون
اززشگذاز

مرارله ن دگرگمنی ن ماهیت امیال ن اهراف دگرگمنی دز میان حیمانوات

مهکن است متأثّر از نیژگیها ن هرفیتها فیزیملمییک ننها متفوانت باشور .چفوین
ممومداتی به شخصه هم مهکن است نسیب ببیففر ن زنج بکشوفر ن هوم مویتمانفور از
چیز بهرهمفر شمنر ن لذت ببرنر.
بر رالف سایر اوزاء طبیتت (مث گیاه ن اشیاء بی وان) که فاقر سیستم عصبی ن
تمانایی لذت بردن ن زنج کشیرن هستفر .حیمانات به ههان نسبت زنوج ن لوذتی کوه
می برنر قای به اززشفر .یتفی چیز که مموب زنج بردن نن ها میشمد بورا ننهوا
رمب است ن امر که مموب زنج کشیرنشان می شمد برا ننها بر است (بفسومن
 8811صص  .)812-811به ههین راطر نن ها به لحاظ حسی نسبت بوه امور رومب
گرایش ن از امر بر پرهیز می کففر .رصیصه حام ازز ،بمدن حیمانات مموب تهایز
ن ورایی نن ها از سایر بخشهوا طبیتوت موی گوردد .مبفوا صواحب حوق دانسوتن
حیمانات نیز حهایت از این وایگاه ارالقی مستق ن متهایز می باشر .دز این میان حق
بر محیط زیست سالم نیز از دیرگاه طرفرازان حقمق حیمانات شام کلیوه حیمانوات
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(نه فقط انسان) می شمد (پمیهان  8818ص  ) 112زیرا مبفا حق داشوتن از دیورگاه
طرفوورازان حقوومق حیما نووات تمانووایی دزک لووذت ن زنووج ن احسوواس ن بووه عبووازت
دیگر حام ازز ،بمدن است .رصیصه ا که تفها حیمانات از نن بررمزدازنر .با ایون
نومد برری از انریشهفران فلسفه حق بر این بانزنر که تفها انسان است که میتمانر
صاحب حق تلقّی شمد.
به عقیره هازت انسانها به دلی داشتن استتراد ارتیاز ن گزیفش بوه عفومان امور
مفحصراً انسانی تفها ممومداتی هستفر که همیتها یا ماهیتها ارالقی دازنر ن دیگور
ممومدات به دلی نراشتن چفین قابلیتی نهیتمانفر عضم وامته ارالقی انسان محسمب
شمنر ( .)Hart, 1955انتقاد نازد به نظریه حقمق حیمانات این است که قلهرن وامته
ارالقی ن زنابط حق ن تکلیفمراز محرند به عرصه زنابط میان انسانهاست نوه دیگور
ممومدات ( .)Singer, 1989, pp. 148-16به عبازت دیگر حیمانات به عفمان بخشی از
طبیتت غیرانسان به علت فقوران ازاده نزاد ن رمدنگواهی ن عور امکوان مطالبوه حوق
شرایط عضمیت دز وامته ارالقی انسانها زا نرازنر .لذا داشتن احساس دزد ن لوذت
به عفمان مبفا شفاسایی حق برا حیمانات روازج از اصومل تتریوف حوق مویباشور
(فریرن  8815ص  )15لذا نهیتمان ننهوا زا صواحب حوق بور محویط زیسوت سوالم
تلق Fنهمد.)Boyle, 1966, pp. 24( .
 .8-8-9نظريه حقوق موجودات زنده (احترام به حیات)
ازا هگر این نظریه پ تیلمز میباشر .بر مبفا نظریه ن که به نظریه «احترا به حیوات»
ممسم است داشتن حالت احترا به طبیتت به متفی نن است کوه گیاهوان ن ووانمزان
نحشی اکمسیستمها طبیتی زمین زا از ازز ،ذاتی بررمزداز برانیم .ازز ،ذاتی ایون
ممومدات پیش شرط حالت احترا است .مبفا داشتن ازز ،ذاتی ممومدات زنره این
ناقتیت است که ممومدات زنره قابلیتها زیستشفارتی دازنور کوه عهو بوه ننهوا
مموب شکمفا ننها میشمد .به عبازت دیگر کلیه ممومدات زنره (اعم از حیمانات ن
گیاهان) ریر ن صالحی برا رمد دازنر .زیرا هر ممومد زنره زا میتمان به عفمان یوک

مرکز غایتشفارتی 11حیات دز نظر گرفت که دز وهت حف رمیش ن تحقوق ریور ن
صالحش به شیمه مفحصر به فرد رمیش تال ،میکفر .مفظمز ایون اسوت کوه عهلکورد

تأملی بر مبانی فلسفی حق بر محیط زیست سالم 50

دزننی هر ممومد زنره ههچمن فتالیت بیرننیش هرفهفور اسوت ن پیمسوته دز توال،
است تا ممومدیت رمد زا دز طی زمان حف کفر.
به دلی انسجا ن یکپازچگی ن عهلکرد ممومدات زنره که ههه دز وهوت تحقّوق
ریر (بقاء حیات ) صمزت میگیرد ممومد زنره یک مرکز غایتشفارتی تلقّی میشمد.
تهووا ممووومدات چووه نگوواه از هسووتی ن غایووت حیووات روومیش چووه غیرنگوواه مرکووز
غایتشفارتی حیاتفر .این نمع نگاه فرد به ممومد زنره زا نهویتومان دز مومزد اشویاء
بیوان نظیر صخرهها ن سفگها به کاز برد .زیرا صخره یا سفگ مرکوز غایوتشوفارتی
حیات نیست ن برا رمد ،فاقر هر ریر ن صالح است ن ما نهیتومانیم بوا عهو دز
وهت این ریر به ان فایره برسانیم یا به ان نسیب زنیم .به این ترتیب بر مبفا نظریه دن
نوهی عین  /عین هر ممومد زنره حام ازز ،است .زیرا عفصر از طبیتت برا ان
مهکن است به ریر ن صالحش باشر یا برعکس .دز ایفجا مموومدات زنوره بوه عفومان
حام ازز( ،ازز،گذاز) طبیتت (عین) پیراممن رمد زا ازز،گوذاز مویکففور .ایون
نظریه نیز حالتی از گمنها ثفمیت میان اوزاء طبیتت بر مبفا عفصر غایت حف حیات
می باشر .عفصر که تفها ممومدات زنره از نن بررمزدازنر ن ههین امر ممووب تهوایز
ن ورایی از اشیاء بیوان ن به نمبه رمد مموب قراز گرفتن ممومدات زنره دز وایگاه
ارالقی مستق میشمد .وایگاهی که با تأثیرپذیر از اص دن ارالقی کانت نبایر بوه
ممومدات زنره صرفاً به عفمان نسیله نگاه کرد .بلکه ههچفین بایر به عفومان غایوت دز
رمیشتن نیز نگریست .وایگاه ارالقی مستق زا نیز میتمان به عفمان مفشأ صاحب حق
بمدن ممومدات زنره تلقی نهمد.
حق بررمزداز از محیط زیست نیز از چشمانراز این نظریه شام کلیه ممومدات
زنره (انسان حیمانات ن گیاهان) میشمد ( )Pepper, 1996, P. 53ن سوایر بخوشهوا
طبیتت ممضمع حق ممومدات زنره به شهاز میزننر.
 .9-8-9نظريه احترام به زمین
شالمده فکر نظریه احترا به زمین به فرضیه گایوا کوه دز سوال  8921تمسوط النالک
مطرح شر باز میگردد .بر اساس این فرضیه زمین به نسیله ازگانیسومهوایی کوه دز نن
زنرگی میکففر مفاسب برا زنرگی نگه داشته شره است .این فرضویه سویازه زموین زا
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ممومد زنره پیچیرها فرض میکفر که از ههبسوتگی عهلکورد ازگانیسومهوا ن عفاصور
ممومد دز طبیتت به حیات رمد ادامه میدهر (دابسومن  8822صوص  .)21 -24ایون
نظریه زمین زا به مثابه یک ممومد زنرها تصمز میکفر که هویچگواه نوابمد نهویشومد
( .)Sahotra, 2011, P. 539تحت تأثیر این فرضیه بم شفارتی فیلسمفانی نظیر بمنیوازد
ن ممزگان گرنمی ن واناتان پمزیت بر ایون بوانز شورنر کوه بور مبفوا فرضویه گایوا
انسانیت دز ههان وایی که بایر باشر .یتفی دز میان بقیه طبیتت قراز میگیرد .این نکتوه

ما زا به مطرح شرن یک قلهرن ارالقی نسی به نا «اروالق زموین »18سومق مویدهور.
قلهرن که مرزها اوتهاع انسانی زا گستر ،میدهر ن راک اکمسیسوتمهوا نبهوا
گیاهان وانمازان زا نیز نازد نن میکفر .البته این نظریه ماهیت «تحوذیر » بورا انسوان
نیز دازد (مشهر

 8891ص .)91

دز این قلهرن ارالقی گسترده ممومد زنورها بوه نوا زموین بوه عفومان (وامتوه
زیستی) تلقّی میشمد .وامتها که از مشازکت دز هم تفیره اوزاء متفمع طبیتت سوامان
یافته است (پمیهان  8818صص  811ن  .)511ارالق زمین نقش انسان انریشهنزز زا
از فاتح زمین به عضم ساده ن شهرننر وامته زیستی تغییر میدهر .این ارالق متضوهن
احترا به اعضاء ن نیز احترا به رمد وامته زیستی است ( .)Nash, 1990: P. 1123بوه
لذا ضرنزت حف ن بقا زمین یتفی ننچه کوه بورا ان ریور ن مطلومب اسوت ان زا
صاحب حق محافظت شرن قراز میدهر .به عبازت دیگر محیط زیست به عفومان یوک
ک مفسجم ن یکپازچه نسبت به حف حیات ن ننچه برایش ریور اسوت صواحب حوق
میشمد .ههچفین مهکن است بین ریر محیط زیست یا وامته زیستی ن حقمق زیسوتی
تک تک اعضا نن تفشی ایجاد شمد.
دز این نضتیت الگم زیست محیطی سمپر ازگانیسهی زمین مموب تقر ک بور
تک تک اعضا میشمد .انتقاد که به نظریه ارالق زمین نازد است تأکیور افراطوی بور
ریر وامته زیستی ن کاستن از تأکیر بر ریر ن حقمق زیسوتی توک توک اعضوا ایون
وامته زیستی است .طبیتت غیرانسان به دلی فقران شرایط ارالقی عضمیت دز وامتوه
ارالقی انسان نهیتمانر صاحب حق بر محیط زیست سالم شمد .زیرا حقمراز صرفاً
دز وامته ارالقی انسانها قاب تصمّز است.
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جمعبندی
دز چاز چمب تحلی مبانی حق بررمزداز از محیط زیست سالم هر سه نظریوه نیواز
فایره ن ازز ،دز بردازنره زنیکرد انسانمحمز نسبت به ازتباط انسان با محیط زیست
پیراممن ان می باشر .دز هر سه نظریه انسان به عفمان تفهوا مموومد نیازمفور صواحب
مففتت ازز،گذاز ن اززشهفر از طبیتت (محیط زیست) پیراممن رمد مففوک ن بور نن
استیال یافته ن نسبت به نن صاحب حق میشمد ن دز مقاب محیط زیسوت ان بوه عفومان
ممضمع حق پاسخگم نیازها مفاف ن ازز،ها انسانی میگردد .دز دن نظریه مففتت
ن ازز ،زنیکرد ثانم نومد دازد که بر طبق نن حیمانات (از وهلوه انسوان) بوه دلیو
داشتن ادزاک حسی ن تمان فهم لذت ن زنج به عفمان تفها گمنوههوا زیسوتی صواحب
مففتت ن ازز ،شفارته شره ن از سایر عفاصر طبیتت مجزا ن نسبت به نن صاحب حق
(از وهله حق بررمزداز از محیط زیست سالم) میشمنر .دز نهایت این نظریوه ازز،
طبیتت است که با تکیه بر طبیتتمحمز

صاحبان حق بر محویط زیسوت زا بوه سوایر

ممومدات زنره ن حتی کره زمین تتهیم میدهر.
لیکن از چشمانراز حقمق ن به نیژه حقمق بوینالهلو بوا تمووه بوه اعالمیوههوا
اززشی استکهلم زیم ینهانسبمزت ن سایر عهرنامهها زیست محیطی مفهم حق (از
وهله حق بر محیط زیست) بوه مانفور سوایر مفواهیم ارالقوی از قبیو عورالت ریور
محصمل تجربه حیات اوتهاعی اقتصاد ن فرهفگی انسانها دز وامتها انسانی اسوت.
لذا نهیتمان نن زا به اعضا سایر ومام بسط داد .نکته دیگر ایفکه صاحب حق بمدن
مستلز رمد نگاهی ن امکان مطالبه حق از سم صاحب حق مویباشور .دز حوالی کوه
سایر ممومدات زنره از هستی رمیش نگاهی نرازنر ن بفوابراین امکوان مطالبوه حوق از
سم ننان میسّر نیست .سایر ممومدات زنره به عفمان بخشی از طبیتوت غیرانسوان بوه
علت فقران ازاده نزاد ن رمدنگاهی ن عر امکان مطالبه حق شرایط عضمیت دز وامتوه
ارالقی انسانها زا نرازنر .لذا نهیتمان ننها زا صاحب حق بر محیط زیست سالم تلقّی
نهمد .بر این اساس حق بر محیط زیست از چشمانراز حقمق بوینالهلو

حقوی کوامالً

انسانی است .زیرا بیشتر محصمل پاسخگمیی بوه شورایط بحرانوی اقتصواد اوتهواعی
ومامو انسووانی (اعووم از تمسووته یافتووه ن دز حووال تمسووته) چگوومنگی ازز،گووذاز
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 سلطه افساز گسیختها.بهرهبرداز ن کیفیت سلطه انسان بر طبیتت پیراممن ان میباشر
.که تران نن تباهی طبیتت ن از وهله رمد انسان زا دز پی دازد
يادداشتها
1. Sustainable devalopment
2. Anthroposentric Teleology
3. Utilitarianism
4. John Stuart Mill
5. Peter Singer
6. Welfare
7. Deep Ecology
8. Intrinsic
9. Instrument
10. Existansialism
11. Solidarity Rights
12. Objectire Monadic Theory
13. Object/Object Dyadism Theory
14. Subject/Object Dyadism Theory
15. Tom Regan
16. Deep Ecology
17. Arne Naess
18. Dasein
19. Animal Rights
20. Teleological Direction
21. Land Ethic
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کتابنامه
امیر ازوهفر ازدشیر (« )8828حفاهت از محویط زیسوت ن ههبسوتگی بوینالهللوی» مجلوه
تحقیقات حقمقی شهازه .84
برن یان ( )8818فلسفه اپیکمز تروهه ابمالقاسم پمزحسیفی تهران :انتشازات امیرکبیر.
بر وان ( )8811ارالق محیط زیست ن نظریوه اوتهواعی تروهوه حسون پمیوان ن نیوره
تمکلی تهران :انتشازات سازمان حفاهت محیط زیست.
بفسمن وان ( )8811ارالق محیط زیست تروهه عبرالحسین نهابزاده تهران :نشر وهواد
دانشگاهی.
پمالنزاس ن.نز ( )8845ناقتیت ن حقمق تروهوه نجواد علوی الهاسوی تهوران :انتشوازات
دانشگاه ملی ایران.
پمیهان لمیی ( )8818ارالق زیست محیطی تروهه محسن ثالثی تهران :نشر تمسته.
دابسمن انرزن ( )8822فلسفه ن انریشه سیاسی سبزها تروهه محسن ثالثی تهران :نشر نگاه.
زاسخ محهر ( )8818حق ن مصلحت تهران :انتشازات طرح نم.
ساعر امیر ن عسگر پمزیا ( )8818نس سم حقمق بشر تهران :انتشازات مجر.
سیر فاطهی ن مشهر

علی (« )8891ماهیت حق بر محیط زیست» مجله تحقیقات حقمقی

دانشگاه شهیر بهشتی نیژهنامه شهازه .1
فاستر وان بلهی ( )8811اکملمی مازکس تروهه اکبر متصم بیگی تهران :نشر دیگر.
فرنغی محهر علی ( )8824سیر حکهت دز ازنپا تهران :انتشازات امیرکبیر.
فهیهی عزیزاهلل ن علوی مشوهر (« )8811ازز ،ذاتوی ن ازز ،ابوزاز دز فلسوفه محویط

زیست؛ از زنیکردها فلسفی تا زاهبردهوا حقومقی» فصولفامه پوژنهشهوا فلسوفی و
کالمی قم :دانشگاه قم .58 ،
کاپلستمن فردزیک ( )8811تازیخ فلسفه تروهه وواللالورین مجتبوم تهوران :انتشوازات
علهی ن فرهفگی.

کاسیرز ازنست ( )8811فلسفه زنشنگر
گیر نزن ا ( )8811پسامرزنیز ن بحران زیست محیطی تروهه عرفوان ثوابتی تهوران:
تروهه یراهلل ممقن تهران :انتشازات نیلمفر.

نشر وامته.
مشهر

علی ( « )8891تحمل حق بر محیط زیسوت دز حقومق عهوممی» زسواله دنزه

دکتر حقمق عهممی دانشوکره حقومق دانشوگاه شوهیر بهشوتی نیهسوال دن سوال
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