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 مقدمه 

 ايـن  خـاك،  و هـوا  روزافـزون  آلودگي قطبي، هاي يخ شدن آب هوا، دماي افزايشي روند
و  سـند ر مـي  پايـان  بـه  نزديـك  ايآينـده  در و نيـستند  ناشـدني  تمـام  منـابع  كه حقيقت
 قـرن  در ويـژه  بـه  كه هستند بشر براي جدي اخطارهايي همه هايي از اين دست،    واقعيت
 هـاي  آسـيب . اسـت  گرفتـه  قـرار  توجـه  مـورد  آنهـا  به رسيدگي ضرورت و اهميت حاضر
 سـاير  و زيـست  محيط به انسان فعلي رويكرد به توجه با كه طبيعت، و زمين به شده وارد

 بـه  را زمـين  بر آينده هاي نسل زيست براي نگراني تنها هن دارد، افزايشي روند موجودات
 زنـدگي  و درآورده صدا به انسان براي را خطر زنگ نيز حاضر زمان در بلكه داشته، دنبال

   .است ساخته مواجه جدي هايي چالش با را زمين بر
 زمـاني  هيچ شايد در  اما است داشته وجود همواره پيرامونش و طبيعت با انسان تعامل

 هـاي  پيـشرفت  و صنعتي انقالب با. است نبوده كننده نگران و رسان آسيب امروز، اندازة به
 و علـوم . آمـد  پديد اساسي تغييراتي انسان رفتار و انديشه نيازها، زندگي، سبك در علمي،
 بـه  نـسبت  او رويكـرد  و انديشه تغيير موجب مدرن انسانِ توانايي افزايش با جديد فلسفة
 وجـود  بـه  را گمـان  ايـن  او در و شدند  هستي كل در جايگاهش و موجودات ساير خود،
. دارد قـرار  اش انديـشه  و خواست و او حول ديگر چيز هر و است عالم "مركز" كه آوردند
طبيعت در تصرف و برداري بهره امكان افزايش با نوين صنعت و دانش از برخاسته قدرت 
 داده بـسط  و نمـوده  تـسريع  را آن تخريـب  و زمـين  و زيست محيط به زدن صدمه روند
 بـا  انـسان  خود زندگي متقابال اند؛ وابسته يكديگر به طبيعت و انسان كه آنجا از اما. است
 و محيطـي  زيست هاي بحران بررسي امروزه دليل همين به. است شده روبرو جدي تهديد
 يكي ها، آسيب سرعت از كاستن يا و آن پيشروي از ممانعت هاي راه نيز و آنها ايجاد علل
 نظـران  صـاحب  و متفكـران  توجـه  و شود مي محسوب المللي بين سطح در مهم مباحث از

 طـور  بـه  نيـز  فلـسفه  حـوزة  در. اسـت  كـرده  معطوف خود به را مختلف علوم و ها عرصه
 طبيعـت  و زيـست  محـيط  موضـوع     بـه  معاصـر  فيلـسوفان  برخي غيرمستقيم يا مستقيم
 انـد  كرده تالش و انديشيده آن به مربوط مسائل ارةدرب مختلف هاي شيوه به و اند پرداخته
 تعامـل  رسـد  مي نظر به. دهند ارائه محيطي زيست مباحث براي مستدلي و عقالني مباني
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 كننـد،  مـي  تاكيـد  انـسان  عمل حوزة بر بيشتر كه ديگر هاي حوزه متفكران و ايشان ميان
   .باشد بحران با مقابله در رويكرد بهترين تواند مي

 چيـز  هـر  از بيش آنچه طبيعت، به فعلي رويكرد ساز زمينه ِ   مختلف عوامل يانم در   
 بـه  اصـلي  عامل عنوان به و گرفته قرار زيست محيط حوزة در فيلسوفان توجه مورد ديگر
 آدمـي . است موجودات ساير و طبيعت ذاتي و نفسه في ارزش از غفلت كنند، مي تكيه آن

 نيازهـاي  كنندة تامين صرفا را طبيعت كل و است قائل فرعي ارزشي طبيعت براي امروزه
 انـسان،  درخـصوص  تـر  مبنايي بينشي بر مبتني خود امر اين. بيند مي خويش حصر و حد بي

 قائـل  و جديد دوران در آمده دست به توانايي با انسان. است دو اين ميان نسبت و طبيعت
 يـا  و غيـرمن -من نگاريِا دوگانه دچار اش، انديشه و خود براي محوري جايگاهي به شدن
 جـدا  با دانست، نمي جدا طبيعت از را خود اين از پيش تا كه انسان. است شده ابژه-سوژه
 خـود  مطامع به رسيدن براي وسايلي صرفا را آنها موجودات، ساير و طبيعت از خود كردن

 بـه  البتـه  بنـدي،  صـورت  ايـن  كانت و دكارت بيكن، با جديد فلسفة  در .كند مي محسوب
 هـاي   نظـام  تـرين   شـايع  حتي .است يافته بسط و تحكيم شده  و حفظ مختلف، هاي هشيو

. كننـد   مـي  حمايت ديدگاهي چنين از تلويح، به كم  دست سودگرايي مانند امروزي اخالقيِ
 و تفكـر  اين تغيير اساسي، مسالة. است معاصر محيطي زيست فجايع مبناي تفكري چنين

 محـيط  بـا  كنـوني  تعامـل  نحـوة  آن متعاقب و ژهاب و سوژه دوگانگي نظري بردن بين از
 بـر  مدرن انسان گزيدن سكني نحوة و طبيعت با انسان كنوني نسبت در زيرا است زيست
 طرحـي  تـوان  مي چگونه كه است اين پرسش حال .است غالب وري بهره وضوح به زمين

 عرضـه  اخالقي ديدگاهي حتي و موجودات با انسان نسبت از متفاوت دركي درانداخت، نو
 و ويرانـي . گـردد  آدميـان  مـسكن  و مـأمن  و مـادر  ديگر بار طبيعت آن براساس كه كرد

 رابطـة  به موجودات بر غلبه و سلطه رابطة و دهد آن از محافظت به را خود جاي تخريب
 عناصـر  هيـدگر  تفكر   در كه است اين جستار اين ادعاي. يابد تغيير آنها با دوستي و مهر

 كـه  دارد وجـود  طبيعـت  و موجـودات  بـا  اصيل نسبت به نسانا بازگشت جهت در مهمي
 مقهـور  را آن و كـرد  غلبـه  آن بـر  بايد كه ي"غير" عنوان به طبيعت به نگاه آن براساس

اين مدعي هستيم كه تفكر هيـدگر        بر  افزون .كند مي تغيير آدمي امن خانة به ساخت، خود
وط بـه محـيط زيـست مـسيري         تواند به نحو انضمامي و در موارد مختلف مسائل مرب          مي
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 به ابتدا ادعا اين اثبات و توضيح و تحليل براي. متفاوت پيش روي انسان مدرن قرار دهد      
 و بـشر  اصـالت  مـسألة  سـپس  و پـردازيم   مي زيست محيط و متعارف اخالق ارتباط طرح

 آن بـر  بايـد  كه "ديگري" مثابه به طبيعت از مدرن تلقي اساس عنوان به را سوبژكتيويسم
از ديـدگاه هيـدگر مـورد نقـد قـرار            و كنيم  مي بررسي گرفت، اختيار در را آن و كرد هغلب
 بــه آن از مراقبــت نيــز و آن بــا دوســتي و طبيعــت بــه عالقــه كــه آنجــا از .دهــيم مــي

تفكـر هيـدگر چنـين مبنـايي را          استدالل خواهيم كرد كه    دارد، نياز خاصي شناسي هستي
 جايگاه عنوان به آدمي به توجه : ين تفكر عبارتند از   ترين عناصر در ا    مهم. دهد دست مي  به

 بـودن -جهـان -در مثابـة  به) آن معناي ترين كلي به طبيعت (جهان با آدمي نسبت و وجود
 سـكني  مفهـوم  و اسـت  مبتنـي  وي مسئوليت و ديگران با و جهان با الفت و انس بر كه

ـ حمايـت  نـسبت  شناختي هستي مباني مثابة به اخالق و گزيدن  و زيـست  محـيط  از هگران
  . طبيعت

 نـوع  بـر  زيـست  محيط و طبيعت كه چگونگي نسبت ما با     است آن مقاله اين فرضية
 آن از مـدرن  شناسـي  هـستي . است مبتني) ناخودآگاه چه و آگاهانه چه (ما شناسي هستي
 اينست مقاله اين اصلي پرسش. شود منجر مي  طبيعت تخريب جو است به   سلطه كه حيث
 محـيط  گـر  حمايت تواند مي هايي و چگونه،   ويژگي چه با  شناسي  هستي از اي  گونه چه كه

تـوان مبـاني     مـي  هيـدگر  در تفكر  دهيم نشان كنيم كه  تالش مي  باشد؟ طبيعت و زيست
همچنـين  . يافـت  طبيعـت  و زيست محيط از حمايت جهت مؤثري و مفيد شناختي هستي

ل موردي و انضمامي مـرتبط بـا        تواند در مسائ   كنيم كه چگونه تفكر هيدگر مي      بررسي مي 
  . محيط زيست مانند حقوق حيوانات كارايي داشته باشد

  زيست محيط و متعارف اخالق
 معنـايي  چنـين  در اخـالق . است ها  انسان ميان رابطة و انسان خير عموماً موضوع اخالق 

 بـراي  خـوب  زنـدگي  تـأمين  لـوازم  ها و   انسان هاي  مسئوليت و حقوق درك پيِ در عمدتاً
 اشـياي  و امـور  به كه توجهي گونه هر دست، اين از اخالقي هاي  ديدگاه ذيل. است انانس

 كـه  نيست آور  تعجب بنابراين. است انساني خواست برآوردن جهت در گيرد، صورت ديگر
 اخالق اصول اگر اما. نيستند سازگار اخالقيات به اين معنا    قلمرو با محيطي زيست مسائل
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 و رشـد  و خـوب  زندگيِ دربارة تر  كلي هايي  پرسش شوند، درك تري  جامع و تر  كلي طور  به
 بـر  بنـا . شـوند   مي شامل نيز را تري  وسيع ارزشيِ مسائل كه كنند  مي مطرح انسان سعادت
 طيـف  زيـرا  شـد؛  خواهنـد  تلقي اخالقي درستي  به محيطي زيست مسائل ديدگاهي چنين

 را زيـستن  چگونـه  بـراي  هنجارهـايي  كه آورند  مي پديد را ارزشي هاي  پرسش از وسيعي
 عمـدتاً  است، متداول امروزه آنچه بنابر اما). Rolston, 1988:20-25(كند  مي گذاري پايه

 تفـسير  وي زندگي ارتقاي و بهبود جهت در و انساني نيازهاي پاية بر آن اصول و اخالق
 پـس . گيرنـد   مـي  قـرار  توجه مورد آن ساية در زيست محيط جمله از و ديگر امور و شده

 زيـست  محـيط  ذاتـي  ارزش آن در كـه  رويكـردي  بـر  مبتني دريافت كردن سازگار رايب
. شـوند  گذاشـته  كنـار  معمول اومانيستي اخالقي هاي  نظريه همة بايد نشود، گرفته ناديده
 و طبيعـي  حقوق نظرية قراردادگرايي، سودگرايي، مانند كالسيك اخالقي هاي  نظريه زيرا
 طـرح  واقعيـت  ايـن  مبناي  بر و انسان متقابل كنش با شتندا سروكار منظور  به   آنها مانند
 و دارند و لذت   تمايالت و عالئق نيازها، عنوان  به   خاصي هاي  ويژگي ها  انسان كه اند  شده
 كـل  خيـر  و خوبي رساندن حداكثر به براي را ما سودگرايي مثالً. كنند  مي احساس را درد
 بايـد  مـا  ديدگاه، اين طبق  بر. كند  مي يتهدا تعداد بيشترين براي خوبي بيشترين ايجاد يا

 حـد  بـاالترين  به را تمايالت ارضاي ميزان يا دهيم كاهش را درد يا داده افزايش را لذت
 و كنـيم  توجـه  معـين  عمـل  يـك  پيامدهاي به گويد  مي ما به سودگرايي قاعدة. برسانيم
 پيامـدهاي  ،عمل آن اگر. كنيم قضاوت نتايج آن چارچوب در را عمل آن اخالقي وضعيت
 بيـشترين  هستند، متأثر ما تصميم از كه كساني همة براي و رساند  مي حداكثر به را خوب
 ريچلـز،  (بـرعكس  و اسـت  درسـت  اخالقـي  لحاظ به كند،  مي ايجاد را خوشبختي ميزان
: شـوند   مي قائل تمايز ارزش نوع دو بين ديدگاه اين مدافعان درنتيجه). 142-140: 1389
 رابطـة  سـبب   بـه    كه ديگر چيزهاي همة و است ارزشمند خود  خوديِ  هب كه خوبي يا خير
 ابـزاري  و ذاتـي  ارزش تمايز مالك با توان  مي را تمايز اين. هستند ارزشمند خوبي، با آنها
 ها  فعاليت ارزش آنها. است خوشي يا خوشبختي ذاتي ارزش گرايان، سود نزد. كرد بيان نيز
 مقـدار  بـه  رسـيدن  بـراي  انـدازه  چه كه كنند  مي وتقضا چارچوب اين در را ديگر امور و

   .هستند مناسب ارزش، آن بهينة
 و ابـزاري  ارزشـي  شـوند،   مي قائل طبيعت براي ارزشي هم اگر نظريه اين در بنابراين
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 نقشي زيرا است ارزشمند طبيعت. است ها  انسان نيازهاي و ها  خواسته كردن برآورده براي
 را آن توانيم  مي ما آنچه با مطابق. دارد انسان نيازهاي و تتمايال تأمين و پيشبرد در مهم
 بـر  مبتنـي  متداول اخالق و (بخوانيم محيطي زيست هاي  ارزش سوي به بنياد  انسان مسير
 محـيط  ارزش يعنـي  اسـت؛  منـدرج  نقـش  همين در تنها زيست محيط ارزش ،)است آن

 و مـشاركت  تيباني،پـش  در توانـد   مـي  محـيط  اين كه است نقشي در صرفاً طبيعي زيست
 بـه  زدن صـدمه  ديدگاه، اين با متناظر. كند ايفا ها  انسان عالئق ارضاي و خشنودي تامين
 بـردن  پـيش  بـر  آنهـا  منفـي  تـأثير  در تنهـا  انـسان  فعاليـت  اثـر  طريق  از زيست محيط
  ).Rowlands, 2000: 19-20(است  انساني هاي خواسته
 كـه  اسـت  قراردادگرايـي  ديدگاه، اين يبرا ديگر مهم و جايگزين هاي    نظريه از يكي

 خواهـد   مـي  مـا  از رالز. است كرده بندي  صورت رالز جان را اخيرش صورت تأثيرگذارترين
 خاصـي  شـناخت  خودشـان  دربـارة  هـا  انسان آن در كه كنيم مجسم را نخستين وضعيتي
 و نـاداني  ايـن  برمبنـاي  و غني يا فقير سفيد، يا سياه زن، يا هستتند مرد دانند  نمي ندارند،
 هـستند  اي  اخالقي قواعد جستجوي در خواند، مي جهل حجاب را آن رالز كه آگاهي عدم
 جـايي  آن از و شـوند  اعمال كنند، زندگي است قرار آن در كه اي  جامعه در خواهند  مي كه
 و آنهـا  طبـق  بـر  كـه  (ندارنـد  خودشـان  خاص و مختلف هاي ويژگي از اطالعي هيچ كه

 از عـاري  شـوند  مي انتخاب كه قواعدي رالز نظر طبق ،)برگزينند خودشان منافع برمبناي
 كـه  چيـزي  تنهـا . بـود  خواهند برابر  طور  به همگان منافع تأمين جهت در و طلبي منفعت
 بـود  خواهنـد  اي جامعـه  اعضاي از آنها كه است اين هستند، آن دانستن به مجاز ها انسان

 قـرارداد  ايـن  در كـه  آنهـايي . كننـد  بنـدي  صورت را عدالتش اساسي قواعد است قرار كه
 اصلي هر طبق بر عمل و فهم توانايي از و داشته، عدالت از دركي بايستي دارند مشاركت

 وظـايف  هـايي  انـسان  بـه  نسبت تنها ما رالز نظر بنابر. باشند برخوردار شود، مي اتخاذ كه
 طبق بر عمل و بستن كار به   براي ميلي طبيعتاً و دارند عدالت از دركي كه داريم مستقيم
 و ذهنـي  تـوان  كـم  افـراد  نـوزادان،  خـصوصيت،  ايـن  برمبنـاي  نتيجـه  در. عـدالت  اصول

 بـا  ديدگاه اين در اين، بر   افزون  . بود نخواهند انسان مستقيم وظايف مشمول ها غيرانسان
  به كهاين آگاهند؛ اين واقعيت  از قرارداد در كننده مشاركت هاي انسان جهل، حجاب وجود
 حيوانات منافع اينكه به اذعان براي آنها رو اين از و! شد خواهند جهان وارد انسان وانعن
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 بر مبتني داليلي توانند نمي دارد، موضوعيت مستقيماً اخالقي لحاظ از ها غيرانسان همة و
 داشـته  ديگـر  موجـودات  قبـال  در مستقيمي وظايف دليل همين به و داشته شخصي نفع

 بـر  مبتنـي  رالـز  استدالل ترتيب بدين. نيستند آنها از يكي خودشان كه آگاهند زيرا باشند
دهـد   مـي  ارزش و وزن موجودات ساير از بيش ها انسان منافع به يعني است؛ پرستي گونه

 معرض نقد مدافعان محيط زيست       و به همين دليل همچنان در     . )82-89: 1397 ريگان،(
  . و حقوق حيوانات قرار دارد

 هاي  ارزش خصوص در   اومانيستي رويكردي با توان حتي  مي كه سدر  مي نظر شايد به 
 بـراي  آن توانايي در صرفاً زيست محيط اينكه ارزش  فرض و آنها تبيين و محيطي  زيست
 هـاي  سياسـت  همچنان هاست، نه آنكه واجد ارزش ذاتي باشد،       انسان هاي  خواسته ارضاي
مـثالً بـا اتخـاذ رويكـردي         (كـرد  توجيـه  را زيست محيط حفاظت براي مبنايي و اساسي
  . نيست كافي اين اما) خصوص ارزش ذاتي محيط زيست گرايانه در  نسبي

 انـدازة  بـه  احتماالً محيط زيست،  ذاتي هاي  ارزش بر رويكردي مبتني  اتخاذ مقابل، در  
 غنـي  و داده بـسط  را محيطـي   زيست مناسب هاي  سياست لوازم و دامنه اي  مالحظه قابل  
 و بايـد عالئـق    بلكه نيازهايشان، و ها  انسان عالئق تنها نه ما چارچوبي چنين در. كند  مي

 سكنه از خالي جزيره در موجود هاي  اكوسيستم. بگيريم نظر در را مخلوقات همة نيازهاي
 شده نابود نبايد و هستند ارزشمند ما، زندگي در تبعي نتايج داليل به نيز و خود خوديِ به
 آنهـا  دارنـد،  هـا   انسان صرف نيازهاي يا تمايالت وراي ارزشي آنها. شوند گرفته ناديده يا

 طبيعـت  يـا  زيـست  محـيط  ذاتـي  ارزش كه است چيزي اين و هستند ارزش داراي خود
  .شود مي ناميده

 آن هـاي   ارزش حفـظ  بر مبتني كه زيست محيط از توصيفي و شرح بسط و ارائه پس
 وراي ارزشـي  زيـست  محـيط  كـه  اسـت  وابـسته  ايـده  اين از ما برداشت و معنا به باشد،
 بينـشي  كـه  است آن مستلزم امر اين يعني. دارد صرف اومانيستي و باور انسان هاي  ارزش
 ذاتي ارزش  عنوان  به آن به اغلب كه بداند چيزي داراي را زيست محيط كه باشيم داشته
 اخالقــي تــوانيم نمــي كنــيم، اتخــاذ نظرگــاهي چنــين نتــوانيم اگــر. دهــيم مــي ارجــاع
 اگـر  زيـرا . باشـيم  داشـته  ،محـور  زيـست  محـيط  كلمـه  حقيقيِ معناي به محيطي،  زيست
 اينگونـه  غالبـاً  چنانكه شود، فروكاسته اومانيستي هاي  ارزش به محيطي  زيست هاي  ارزش
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 يعنـي . شود  مي منحصر و محدود اومانيستي رويكردي به نيز محيطي زيست اخالق است،
 زيـست  محـيط  از تواننـد   مـي  چگونه ها  انسان كه ايده اين بسط به شود  مي محدود صرفاً

 در اين صـورت، اخـالق     . باشند داشته خودشان اهداف جهت  در   را استفاده و بهره بهترين
 بـا  كـه  شـود   مـي  مبدل ها  انسان اخالقي حقوق صرفاً براي  اخالقي به نيز محيطي  زيست
 و نيازهـا  رفـع  بـراي  بهتـر  اي  شيوه به چگونه زيست محيط كهاين دربارة شرحي و تبيين

 نـه  نيـز  هايي  طرح چنين. خورد  مي پيوند شود،  مي استفاده ها  انسان خواست كردن برآورده
 و زيـست  محـيط  از اسـتفاده  بـراي  اخالقي در نهايت  بلكه اصيل  محيطي  زيست اخالق
 آن تأثيرات و زيست محيط درقبال ما وظايف دربارة و اومانيستي هستند  كاربردي اخالقِ

 ).Rowlands, 2000: 21-29(دهند  نمي توضيحي ما زندگي بر
اي اسـت    محيطي محافظت پايدار از محيط زيست مستلزم داشتن نظام اخالقي زيست         

شناسـي   چنين نظامي بايد واجد پـشتوانة هـستي       . كه براي طبيعت ارزش ذاتي قائل باشد      
نه مورد و متعلق صـرف شناسـايي عملـي مـا و بـدان               » طبيعت«خاصي باشد كه در آن      

اخـالق  .  و سلطة صرف ما باشد بلكـه چونـان مـادر مـا تلقـي گـردد                 وسيله مورد تصرف   
محيطيِ حقيقي طبيعت و همة موجودات طبيعي را دارندة ارزش ذاتي و از آنِ خـود               زيست

هـا بـه آنهـا نـسبت         به اين معنا كه آنها ارزشي دارند مستقل از ارزشي كه انسان           . داند مي
 بـه  تعـرض  اسـاس  كه سوبژكتيويسمي اومانيسم و  بايد يا شناسي  هستي چنين .دهند مي

 مبـاني  سـپس  و كرده نقد بنيادين نحو به را و ناديده گرفتن ارزش ذاتي آن است       طبيعت
  .نمايد استوار را خود ايجابي

  طبيعت به تعرض شناختي هستي اساس سوبژكتيويسم اومانيسم و
 و كالسيك هاي  نظريه و ها  دگاهدي بنياد كه فعلي هاي بحران اصلي عامل رسد مي نظر به

 كـه  رويكردي است، ابژه-سوژه بر مبتني و اومانيستي رويكرد هست، نيز اخالقي متداول
 خواسـت  و سود صرفاً آن در و است انجاميده طبيعت استثمار و انسان سلطة به نهايت در

 اخالق در كه مسائلي ترين اصلي از يكي دليل همين به. گيرد مي قرار توجه مورد ها انسان
 محـيط  يـا  اومانيسم است، شق دو بين انتخاب گيرد، مي قرار بررسي مورد محيطي زيست
 آيـا  ببينـيم  بايـد  كـه  است مرتبط مبحث اين به رو اين از اومانيسم بحث.  محوري  زيست
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 و لـوازم  چه تأثير اين و خير يا گذارد مي تأثير طبيعت از ما فهم بر بشر اصالت و محوريت
 در. اسـت  يافتـه  گسترش جهان سراسر در ارزشي نظامي عنوان به   اومانيسم ؟دارد تبعاتي
 انديـشم، مـي  با دكارت. دهندمي اصالت او عقل و بشر به  وضوح  به فيلسوفان جديد دورة
 مبنـاي  ببينـد،  تـر بـزرگ  طبيعي نظام از جزئي مثابة به را خود كهاين جاي به هستم، پس
 برخـي  كند، مي اشاره نيس چنانكه .دهد خود قرار مي  خويش را من انديشندة      فلسفي نظام

 بـا  بنـابراين  و هستند اومانيستي ذاتاً بشري دانش هاي صورت غالب كه معتقدند محققان
 بـر  مبتنـي  امـر  اين. دريابيم را زيست محيط اهميت نيستيم قادر ما قالبي چنين به توجه
 اسـت  طبيعـت  خيـر  آنچه نه و هستيم خودمان رفاه جستجوي در ما كه است دعوي اين

)Naese, 1973: 95-100( .غـرب  اخالقـي  تفكر هاي فرض پيش از يكي ديگر، سويي از 
 ها، آنها را   انسان كه رود كار به غيرانساني جهان براي تواند مي آنجا تا ارزش كه است اين

 باشد، مفيد و خوب انسان براي موجودي يا چيزي كه زماني صرفاً كنند، ارزيابي "خوب"
 گرايـشي  وضـوح  بـه    طبيعـت  بـه  نـسبت  غـرب  موضع، اين  بنابر  . شود مي تلقي رزشمندا

 در  چرا  و چون بي موضوعي اين اصل ،)Goldfrey-Smith, 1979: 309 (دارد اومانيستي
  .هستد ها انسان داريم، وظايفي آنها قبال در ما آنچه كه است متعارف كنوني اخالق

 اخيـر  قرون ابداع بيشتر سوبژكتيويسم ديگر تعبير به و خودخواهانه اومانيسم اين البته
 زمينـة  و هافعاليت براي اي ناحيه مثابة به جهان با مدرن دورة در انسان. شود مي محسوب
محـل   مثابـة  زمـين بـراي انـسان مـدرن، بـه         . شود مي روبرو نيازهايش رافع و جستجوها
 و بـرداري  بهـره  بـراي  منـابع  و هـا  ابـژه  از زيادي تعداد از اي مجموعه يا ابژه كه سكونت

 كـه  زمينـي . قلمرو راز اسـت    گويد مي هيدگر چنانكه زمين كه حالي در. است سوءاستفاده
 خـود  هرگز اما است شان چيزبودگي سوي به و خودشان طبيعت در چيزها همة گردآورندة

 او بـراي . كند مي غفلت تماميت اين از مدرن انسان اما. كند نمي آشكار چيز يك چونان را
 وجـود . اسـت  گرفته قرار مواجهه مورد او سوي از كه است هستي چيزي  تماميت يا كل،
 توسـط  تمثـل  نيز امر  موجود و گرفته قرار او سوي به و او با نسبت در مدرن انسان براي
  .است سوبژكتيو نسبت نسبتي ، چنين(Vycinas, 1969: 98-99)ت اوس

 غفلـت  بنابراين و سوبژكتيويسم اين سطب تاريخ غرب، متافيزيك تاريخ هيدگر نظر به
 بـه  رفـتن  اسـت  معتقـد  او. اسـت  كرده تكيه او آگاهي و انسان بر عمدتاً و است وجود از



ه     122 فت و   1399پاييز  ،63 ، شمارة16سال  ، حک

 و هـا  ايده نظرية طرح با او زيرا شود؛ مي آغاز افالطون با متافيزيك و سوبژكتيويسم طرف
 نگـرش  نوع اين شگامپي شود، مي پديدار موجود آن يا اين عنوان به   انسان براي كه آنچه

فـوزيس   آشـكارگي  پرتـو  در را موجـودات  باسـتان  يونانيان آن از پيش. شود مي محسوب
 موجـودي  كه است موجود روآن از موجود يك. ديدند مي )وجود/واژة يوناني براي طبيعت (
 .)Ibid: 96(اسـت   انسان ديد پرتو در موجودي كه اين طريق از نه و است وجود پرتو در
 ايـن  بـسط  مرحلـة  آخـرين . بخشيد قاطعيت ابژه و سوژه تقابل به دكارت درن،م تفكر در

 بيـان  سوژه و جوهر يا روح و طبيعت تفاوت مثابة به را تفاوت كه است هگل نزد تفكر نيز 
 جديد فلسفة اما است قديم متافيزيك در جديد تفكر ريشة هيدگر نظر پس به . است كرده
  .)162-164: 1395 هيدگر، (است نموده تر برجسته را آن و داده اصالت سوژه به

 خوانـده  متـافيزيكي  سوبژكتيويـسم  آنچـه  از است اساسي نقدي شامل هيدگر فلسفة
 مـورد ) سـوژه  (انـسان  واسـطة  به آنچه مثابة به جهان به همواره سوبژكتيويسم با. شود مي

 اين در. تاس اومانيستي فهمي جهان، از فهمي چنين. شود مي التفات گيرد، مي قرار توجه
. شـود  مـي  مطرح چيزها كنندة متمثل و بازنماياننده معناي در سوژه جايگاه در بشر ديدگاه،

 تـصوري  هـست  كـه  آنچـه  از ما است، ابژه-سوژه ديدگاه مطابق كه بازنمودي، توجه در
 همـواره  جهـان  و انسان رابطة بنابراين و داريم علم بدان خويش تصور  واسطة  به و داريم

 بـه  معطـوف  عمـدتاً  سوبژكتيويـسم  بـر  هيـدگر   نقـد  .مانـد  مـي  بـاقي  لمعـض  صورت به
 عـالم  از انـسان  جـدايي  قبيل از هايي فرض پيش. است آن شناختي هستي هاي فرض  پيش

 انـسان  (سـوژه  تـصوري  رابطة به قول آن، براساس و) است مشهود دكارتي تفكر در كه(
 اصـلي  و اساسـي  وظيفة ،)عتطبي ديگر عبارت به و (موجودات و جهان يا) عالم از جداي
 تملـك  به ارادة ديگر عبارتي به و دانستن جديد علم واسطة  به   طبيعت بر تسلط را انسان

 نـسبتي  از حـاكي  تفكـري  چنـين . است كردن محسوب بودن انسان شاخصة را داشتن و
 هـاي   نـسبت  سـاير  كه است تكنيكي نسبت نسبت، اين. است موجودات و وجود با خاص
   .نيست قائل آنها براي اعتباري و است منكر را موجودات با آدمي ممكن

 كنـار  زائـد  و غيرضـروري  چيـزي  مثابـة  بـه  را حقيقـي  تفكـر   سوبژكتيويـستي،  تفكر
 برقـراري  را تفكـر  ايـن  نتـايج ) 1953( 1تكنولـوژي  بـاب  در پرسشي در هيدگر. گذارد مي

 چنـين  دانـد،  مـي  آنهـا  بـر  سـلطه  بـراي  تالش و موجودات ابزاربودگي بر مبتني ارتباطي
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از قبيل تفكر شاعرانه يـا       جهان و موجودات دربارة ديگرگونه تفكري براي مجالي تفكري
 و اسـت  توليد براي انسان مؤثر فعاليت كه تخنه تفكر، اين در. گذارد نمي تفكر ديني باقي  

نوعي انكشاف كه بر ماهيت تكنولوژي جديد مسلط است امـا خـود امـري               ( گشتل توسط
منـابع   عنوان به   موجودات آشكارگي اي است از   شيوه شود، مي هدايت) نيستتكنولوژيك  
 فوزيس اين شيوه در برابر    دارد، توجه چيزها از عملي بهره و كاربرد بر تنها كه ذخيره نيرو 

اسـت   گرفتـه  قـرار  انـسان  مداخلـة  بـدون  طبيعـي  رخـدادهاي  و موجـودات  آشكارگي و
)Heidegger, 1993: 318-319,324-329 .(دارد، تمـام  و تـام  ةكه اينك غلبـ  تفكر اين 

 هيـدگر،  (اسـت  ابـژه -سوژه نسبت چارچوب در و تكنولوژي بر مبتني و خطه تك تفكري
1390 :126.(  
 چيزهـا  بـا  او رابطـة  سـازد،  مـي  متمـايز  انسان عنوان به را انسان آنچه هيدگر نظر در

 موجـودي  انـسان  كـه  سـت ا آن بلكـه  نيست سوژه مقام در انسان براي هايي ابژه مثابة به
 نشان اين و دارد هستي با نسبتي او دازاين مثابة به يعني است؛ وجود گشودگي در ايستاده
. فهمد مي آشكارگي با همراه اي شيوه به را خود اش، هستي در دازاين كه است اين دهندة
 او بر هستي اين خودش وجود طريق از و خودش هستي با كه است اين او خاص ويژگي
 :Heidegger, 1988(اسـت   دازايـن  هـستي  خاص ويژگي هستي فهم. شود مي دهگشو

 در دازايـن  يـا  جهان پديدارِ. نيست سوژه شود، آشكار جهان در كهآن از پيش انسان .)32
 كـه  نيـست  اي ويژگي بودن-در. است ابژه و سوژه پديدار بر مقدم  بودن-جهان-در مقام

 از مـستقل  انـسان  كـه  نيـست  گونـه اين . باشد نداشته گاهي و باشد داشته گاهي دازاين
 برقـرار  دو ايـن  ميان نسبتي بعد و باشد داشته وجود او از مستقل نيز جهان و باشد جهان
 صرف به دازاين كه است پذير امكان دليل اين به تنها جهان با ديگر نسبت هر بلكه شود

 نحـوة . اسـت  دنيجدانـش  دازاين ذات از بودن-جهان-در. است بودن-جهان-در بودنش،
 پـس  .)Ibid: 89(اسـت   وجود و جهان به نسبت آن وابستگي و تعلق عين دازاين هستي
 نتـايج  خـود  كـه  انگـاري اسـت    دوگانـه  و تمـايز  هر بر مقدم بودن جهان در هيدگر براي

 و اوليـه  نقـش  او نظـر  از. اسـت  آورده بار به محيطي زيست   حوزة در كمدست ويرانگري
 بـاب  در اي نامـه  در چنانكـه  اسـت،  موجودات و وجود از حفاظت و نگهباني دازاين اصلي

 نگهباني براي دازاين ويژگي را آن و دهد مي توضيح انسان ek-sistence دربارة اومانيسم



ه     124 فت و   1399پاييز  ،63 ، شمارة16سال  ، حک

  .)Heidegger, 1993: 246 (داند مي وجود براي پروا يعني وجود از
 در مندرج تسلط به دةارا شد، ذكر پيشتر كه طبيعت از سوبژكتيو تلقي به توجه با حال

 شناسـانة  هـستي  شـرط  كه است اين پرسش است، انجاميده زيست محيط تخريب به آن
 نـسبت  چـه  كـه  اسـت  آن پرسش اين از منظور چيست؟ زيست محيط از حفاظت امكان
 طبيعـت  از محافظـت  نسبت اين در تا است الزم طبيعت با انسان جانب از شناختي هستي
 قائل ذاتي ارزش طبيعت براي كه صورتي در: داد پاسخ توان مي ساده بطور. گردد تضمين
 قابـل  انـدازة  بـه  باشد، مبتني زيست محيط ذاتي هاي ارزش بر كه رويكردي اتخاذ. شويم

 ديدگاهي چنين پرتو در. دهد مي بسط را محيطي زيست مناسبِ سياست لوازم اي مالحظه
 نيازهـاي  ارضـاي  بـراي  آنهـا  اراستثم و هستي و موجودات و طبيعت از امان بي وري بهره
  .دهد مي آنها، از حفاظت جهت در و دوستي و احترام با توأم تعاملي به را خود جاي انسان

 و درك بـر  مبتنـي  كه بود خواهد پايدار صورتي در طبيعت با دوستانه نسبت برقراري
 يـا  طبيعـت  تبـع  بـه  و (هـستي  با انسان نسبت و هستي انسان، حقيقت از عميقي دريافت
   .است متداول سوبژكتيويستي تفكر جانبة همه نقد دريافتي چنين مقدمة .باشد) زيست محيط

 مقابـل  در ايسـوژه  همچون انسان از كانتي– دكارتي طرح مقابل در بنابراين هيدگر 
-جهـان -در با اساساً را انسان او، تصرف مورد و شناسايي متعلقات مجموع مثابة به جهان
 در مـا  بـودن . اسـت  انفكاك غيرقابل آدمي ذات از بودن-جهان-در. كند مي تعريف بودن
 هـستيم  ايگـشوده  هستي نيستيم، شئ ما زيرا نيست؛ جايي در ايشئ بودن مانند جهان

 امتـداد  و بعـد  يعنـي  هندسـي  مكان نيز جهان. هستي خود و جهان و موجودات سوي به
 همـين  بـه  و است تموجودا آشكارگي افق جهان. نيست بيروني حركتي عالوة به صرف
 مـي  زندگي آن در يعني هستيم، آن در كه مانجهان با ما. است ناپذير جدايي ما از جهت
  .دهد نمي رخ گزيدن سكني بدون اين و داريم الفت و انس كنيم،

  ما هستي بنيادين نحوة گزيدن، سكني
 كه حال نعي در گزيدن سكني كه كند مي اشاره اين به خود متأخر آثار در ويژه به هيدگر
. كنـيم  مـي  فرامـوش  غالبـاً  را آن در حقيقـت   ولي است ما هستي اساسي و ذاتي ويژگي
 هم كه كند مي مطرح را "خانه به بازگشت" امروزي، انسان خانماني بي به اشاره با هيدگر
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. شـود  مـي  محـسوب  وي هـدف  هم و كند طي را آن بايد اصيل انسان كه است فرايندي
 بـراي  جستجو با زيرا .است همراه و مالزم خانماني بي از دقيق آگاهي با خانه به بازگشت

 )وجـود  قـرب  در(خانـه    بـه  بازگشتن براي ها انسان است، خانماني بي مبناي آنچه درك
 بـه  عمـدتاً  فيثـاغوري  مـسيحي،  گنوسي، افالطوني، سنت در خانماني بي. كنند مي تالش
 همـراه  بـسيار  رنج و اسارت با هك است مادي جهان و خاكي زمين به انسان تبعيد معناي
ت اس حقيقي سكونت تحقق عدم و وجود از غفلت در خانماني بي هيدگر نظر در اما. است

)O’donoghue, 2011: 365 .(را شـب  كـه  سرپناهي داشتن صرف به كه پنداريم مي ما 
 از قـسمتي  يا خود "وقت" آن در و باشيم داشته مجلل اي خانه يا و آوريم صبح به آن در
 باشـيم،  بيگانـه  خـود  اقامت محل با اگر حالي كه  در. "ايمگزيده سكني" بگذرانيم، را آن
 سـخن  آن در گزيـدن  سـكني  از تـوانيم  مي چگونه باشيم، نداشته الفتي و انس آن با اگر

. است) خانه نام به (مكاني در گذراندن وقت از غير گزيدن  سكني جهت همين به. بگوييم
 حقيقــي معنــاي بــه كوشــد مــي) 1951 (انديــشيدن يــدنگز ســكني ســاختن در هيــدگر
. شـود  نزديـك  متـافيزيكي  پست ديدگاهي از ساختن و تفكر با آن نسبت و گزيدن  سكني
 و وجود در چنانكه هيدگر كه باشيم داشته توجه بايد ابتدا گزيدن  سكني معناي درك براي
 كـه  آن برابـر  در و لمعـا  از افتـاده  جـدا  ايسوژه نه را آدمي است، آورده تفصيل به زمان

 ظهـور  محـل  آدمـي . اسـت  كرده ظهور آنجا در) Sein(وجود   كه داند  مي) Da(يي  "جا"
 افقـي  در آنجا در موجودات كه جايي. است) مكان (جا يك حكم در خود پس است وجود
 مقابـل  و برابر در امري نه عالم بنابراين. است عالم موجودات، ظهور افق. اند كرده ظهور

 دازايـن  اگزيستانـسيال  ويژگي هيدگر فني تعبير به و ما هستي خاص نحوة گيويژ كه ما
 مكان هم دليل همين به. است وجود و عالم چيزها، سوي به گشوده آدمي بنابراين. است

 خـصوص  در  . است متفاوت كامالً موجودات ساير براي داشتن مكان با آدمي براي داشتن
 حـاوي  سـطح  آخرين است، شده نقل ارسطو از كه گونههمان توان مي را آنها مكان اشيا،

. شـود  مي مشخص دوري رفع و گيري جهت ويژگي دو با آدمي مورد در مكان اما. دانست
 جهـت  امـور  به نسبت) اگزيستانس(خويش   بودن بيرون خود از و واسطة گشودگي  به ما

 مـي  يزمتمـا  هـم  از را عقـب  و جلـو  پايين، باال، چپ، راست، سمت يعني كنيممي گيري
. نمـاييم  مـي  دوري رفع امور از آن بر عالوه و هستيم متوجه سويي به لحظه هر و كنيم
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 شـود  مي نزديك آنها به و كند مي زدايي دوري چيزها از دازاين كه معنا اين به دوري رفع
 فيزيكـي  طـور  به كه نيست آنجا صرفاً آدمي مكان. است چيزها قرب و جوار در واقع در و
 فاصـله  آن با هندسي لحاظ از كه جايي به آدمي بسا چه. است نشسته يا هايستاد آنجا در

 مـورد  در بنـابراين  داشـتن  مكـان . است ايستاده آن در كه آنجايي تا است تر نزديك دارد،
 اسـت  او هـستي  نحوة بر مبتني آدمي داشتن مكان. است اشيا داشتن مكان از غير آدمي
 گزيـدن  سـكني . است خويش از شونده بيرون و آنها قرب در مقيم و چيزها بر گشوده كه

 گزيـدن  سـكني  ماهيت اما. است بودن اشيا قرب در معناي به آدمي مندي مكان با مرتبط
  ).273-274: 1392هيدگر، ( است؟ نهفته امري چه در

 لفـظ «: نويـسد   مـي  انديشيدن گزيدن،  سكني ساختن، مقالة از مهمي عبارت در هيدگر
 قـديمي  لفـظ   هماننـد  "Wunian"گوتيـك    قـديمي  فظل  و "Wuon"ساكسوني   قديمي

 افكنـدن  اقامـت  رحـل  يـا  يافتن استقرار و ماندن] جايي در [معناي  به ،)baunen(ساختن  
 بـا  شـود،  مـي  تجربـه  چگونـه  مانـدن  ايـن  كه را  اين Wunianگوتيك   كلمة اما. »است

 آرامـش  و صلح به بودن، صفا و صلح در يعنيWunian «: كند مي بيان بيشتري صراحت
 كـه ( است Friede صلح،] كلمه براي آلماني لفظ. [سربردن به آرامش و صلح در رسيدن،
 امـان  در چيـزي  از مانـدن،  امـان  در خطـر  و آسيب از  يعنيfryو  )استdas frye همان
 نـزدن   آسيب خود. نزدن  آسيب و آزارندادن يعني  اصالً Freinماندن   مصون خطر از بودن،

 آسـيب  كنـيم، مـي  را حـالش  رعايت كه كسي به كه نيست ينا فقط معنايش واقعيت در
 امري ما كه شود مي واقع زماني و است ايجابي امري حقيقي نرساندنِ آسيب. رسانيمنمي
 كـه  وقتـي  خصوص به بسپاريم، خود ماهيت دست به] را آن يا كنيم رها خود حال به [را
 كلمه واقعي معناي به را آن يوقت] يعني [گردانيم، مي باز وجودش درون به را خاصي امر
 صلح در يعني گرفتن، قرار آرامش و صلح در گزيدن، سكني .كنيم مي رها صلح حريم در
 بـا  مطـابق  چيـزي  هـر  بـر  كـه  اسـت  آزادي حريم در يا آزاد امر درون در .ماندن صفا و

 و نرسـاندن  آسـيب  همـين  گزيـدن  سـكني  اساسـي  خصيـصة . كند مي حراست ماهيتش
 هيـدگر،  (»اسـت  گزيـدن  سكني وجوه و مراتب همة بر ناظر خصيصه اين. است حراست
 زمـان  از كـه  فهمـي  بر اسـاس   كردن زندگي يا گزيدن سكني پس). 138-137:  1393
 بـه  اسـت،  مانـده  باقي زبان در) دارد تعلق آن به هيدگر كه زباني و فرهنگ در (دور هاي
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  .است بردن سر به آرامش و سازش و صلح در معناي
 نام اگر «: دهد معنايي از سكونت و نيز توصيفي كه هيدگر از اخالق ارائه مي           با چنين   

 بـاب  در تأمـل  "اخـالق " گفـت  بايـد  اكنون باشد، واژة اتوس  معناي با مرتبط "اخالق"
 عنصر  عنوان  به وجود حقيقت دربارة كه انديشه آن پس است، انسان گزيدن سكني محل
 اصـيل  اخـالق  نفـسه،  فـي  انديـشد، مي دارد، ريظهو تقرر كه كسي مثابة به انسان اولية
 و شـود و بـه وجـود    ؛ كه با سكونت حقيقي محقق مي)Heidegger, 1993: 258 (»است

نسبتي متفـاوت ميـان     آن اشاره دارد،   بر مبتني مسئوليت نيز و آن قرب در اصيل سكونت
  . شود انسان و طبيعت و موجودات ديگر برقرار مي

اخالقيِ هيدگريِ مبتني بر سكونت و تأكيـد بـر نقـش شـباني              رويكرد  اين،   بر   عالوه  
تواند در مباحث مربوط به حقوق حيوانات نيز مورد توجه قرار گيرد؛ زيرا از نظـر                 انسان مي 

او ما نسبت به وجود و موجودات از جمله طبيعت و حيوانات وظايفي داريم و تفكر خـاص                  
ودي خـاص را برتـري يـا مركزيـت          پرستي يا رويكردهايي كه موجـ      وي جايي براي گونه   

  . گذارد بخشند، باقي نمي مي
  حقوق حيوانات و تفكر هيدگر

 بـا  انـسان  اخالقي هاي  نسبت و اخالقي برخورد خصوص  در   مستقيم طور  عمدتاً به  هيدگر
 عامـل  رفتـار  متفاوت شيوة و مختلف حاالت دربارة بلكه گويد  نمي سخن موجودات ديگر

 مـورد،  اين در و متفاوت هايي  نسبت برقراري به خود كه دهد مي توضيح جهان با عقالني
 آثـار  برخي  او در  .انجامد  مي حيوانات و ها  انسان ميان حفاظت، و دوستي بر مبتني نسبتي

 و) انـسان  حتـي  و ديگـر  موجـودات  و جهـان  به (زننده  آسيب تفكر دربارة هايش  نوشته و
 ايجـابي  رويكـرد  در او ،)تفكر دربارة سلبي رويكرد (اين كنار در دهد، مي هشدار خطرناك

   .است كرده غفلت آن از غربي تفكر سنت و مانده خاموش كه كند مي اشاره تفكري به
 مـشابه،  زبـاني  با آنها در هيدگر كه هستند هايي  عبارت شامل هيدگر اوليه هاي  نوشته

 ديلتـاي  ربارةد اي  مقاله هيدگر در  مثال براي. كند  مي توصيف را حيوانات ساير و ها  انسان
دهـد و چنـين بيـان         مـي  تميـز  جـان   بي هاي  ابژه وجود از را اگزيستانس انسان  ،1925 در
 موجـود  هـر ... اسـت  جهـان  يـك  در كـه  اسـت  اين دازاين آغازين موهبت« :كند كه  مي
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 بلكـه  دسـتي   پيش چيزي مثابة  به نه كه دارد كرده، احاطه را او كه پيراموني جهان اي  زنده
 همـين  بـه . »دارد جهـان  حيوان... اوست براي ناپوشيده و او نزديكيِ در چيزي  عنوان  به

 مقالـة  در همچنـين . اسـت  آشـكار  ما براي كه هستيم جهاني در همواره خودمان ما نحو
 ارائـه  حلـزون  يـك  بـودن -جهـان -در از شناسانه  پديدار تحليلي او سال همين در ديگري

 چيـزي،  سوي به و خودش صدف از جخار حيواني ساختار اين توصيف در هيدگر. دهد مي
 وارد جهـان  بـا  وجـودش  نـسبت  بـه  بـار  اولـين  براي وسيله بدين حلزون آيا«: نويسد  مي
 اولـين ... اوست قبلي بودن-جهان-در محلي تغيير البته بيرون به خزيدنش! خير شود؟  مي
 كـردن  لمـس  اين بلكه افزايد  مي كردن لمس طريق از خودش به را جهاني كه نيست بار
 ايـن . نيـست  جهـان  يـك  در بـودنش  از غيـر  چيزي معنايش كه است وجودش  سبب  هب
 Turner in (»شـود  مـي  داده نـسبت  نيـز  هست شناسنده كه اي سوژه به يكسان طور به

Mcwhorter et-al, 2009: 146( .بـا  هـا  انـسان  كه دهد مي توضيح هيدگر ترتيب بدين 
البته او بـر ايـن       هستند، سهيم وجودشان دربارة بنيادي واقعيت اين در غيرانسان حيوانات

هيـدگر در آثـار متـأخر كمتـر         . نكته تأكيد دارد كه تنها انسان است كه اگزيـستانس دارد          
هاي اخالقـي بيـشتري در       طور مستقيم به اين مسئله پرداخته اما تفكر متأخر او داللت           به

  . اين خصوص دارد
 عـصر  و مدرن حسابگر تفكر قدن به خاص طور  به پرسش در باب تكنولوژي   هيدگر در   

 فايده با مطابق را، انسان حتي و جهان و موجودات همة تفكر مدرن  .پردازد  مي تكنولوژي
 بهبـود  و اهـداف  بـه  دسـتيابي  براي منبعي را همة موجودات  و كرده ارزيابي آن كارايي و

 ايـن  در او. كنـد   مـي  تلقـي  تكنولـوژيكي -علمـي  پيـشرفت  و) خود زعم به البته (زندگي
 عاليـق  پيشبرد براي انديشيدن هاي  شيوه و كرده اشاره مشابه تفكراتي اطوار بر خصوص
 تـسليم  را خـود  زبـان  حتـي  داند،  مي دست اين از را مĤبانه  مدير تفكر و اقتصادي-تجاري
 بـدل  آنهـا  اسـتثمار  و ديگـر  موجـودات  بر سلطة براي ابزاري به و ساخته انسان تمايالت

 كـه  امكاني و تفكر نوع اين در تسلط ابزارهاي كه داند  مي اين در را خطر هيدگر. شود  مي
 موجودات و جهان دربارة متفاوت اي  گونه به انديشيدن امكان كند،  مي فراهم انسان براي

 رفتارهـاي  توجيـه  جواز انسان به تفكر اين. كند  مي سلب را) هنري يا شاعرانه تفكر مثالً(
 . كند مي اعطا را ديگر موجودات و جهان به رسان آسيب
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 فرآينـد  دو ميان هستي، با مناسب مواجهة و تفكر حقيقي هاي  شيوه به اشاره با هيدگر
 بـراي  انـسان  توانـايي  ميـان . شود  مي قائل تمايز آنها آشكارگي و موجودات با مواجهة در

 بـراي  انـسان  تمايـل  و سـازند  آشـكار  اصـيل  طور  به را خود كه موجودات به دادن مجال
 و آن وضـعيت  بهبـود  و جهان ساخت در شان  عملي استفادة نوع به توجه اب آنها تشخيص
 آن بـر  هيدگر كه ايجابي تفكر. كنند آشكار را خود ما ميل به اينكه به آنها ساختن مجبور
 و اسـت  همـراه  شـكر  و سـپاس  بـا  كـه  تفكـري  اسـت،  وجود دربارة تفكر كند، مي تأكيد
 . است حقيقي سكونت ساز زمينه

و خـاطره    يـاد  نيازمنـد  آن، با ما نسبت و وجود دربارة حقيقي تفكر است معتقد هيدگر
 دارد، تعلـق ) انديـشيده : Gedanc (انديـشيم  مي آن دربارة آنچه به سپاس و شكر و است

 بـر  دال صـرفاً  يـاد  .مالزم با تفكـر حقيقـي اسـت        تشكر و شكرانه و ياد و تذكر بنابراين
 و...  جـوارِ  در مـداوم  خاطري جمعيت با همراه ماندن «بلكه ،نيست ذاكره قوة و يادآوري

 در آنچـه  جوار در منوال همين به بلكه ،گشته سپري و گذشته چيزي جوار در فقط نه البته
 چنـين . )284: 1390هيـدگر،   (است   »بيايد است ممكن آنچه جوار در و است حاضر حال
 انگيزترين  انديشه بارةدر تفكر وسيلة به نيز داشت سپاس. است سپاس و تشكر با همراه يادي
 اصـيل  نحـوي  به حقيقت در انديشيم  مي وجود به كه هنگامي ،بنابراين افتد؛  مي اتفاق امر

 شايـسته  و درسـت  جاي در را انگيز  انديشه امر كه هنگامي و) 285 :همان(كنيم    مي شكر
  .)295: همان(ايم  آورده جا به آن به نسبت را سپاس واالترين دهيم، قرار آن

 نقـش  شـوند   مي موجب زيرا دارد همراه به عميقي اخالقي هاي  داللت تفكر يوةش اين
 را بودن انسان هيدگر .)303: 1388 هيدگر،(كنيم   درك وجود شبان عنوان  به   را خودمان

كنـد و در     كه بر نگهباني از موجودات داللـت مـي         اي  واژه كند، مي توصيف شبان مقام  در  
 اوليـة  نقـش  اومانيسم باب در اي  نامه در هيدگر. ت دارد عرف بر نگهباني از حيوانات دالل     

 ek-sistence خود و كند  مي توصيف را موجودات محافظ مثابة به كردن حفظ براي شباني
 در او كـه  حـالي   در  . كنـد   مـي  وصـف  داشتن، موجودات پرواي يعني نگهباني عنوان  به   را

 گويد،  مي سخن غيرانسان حيوانات جهاني تجربة بنياديِ فقر از متافيزيك اساسي مفاهيم
: اسـت  اين در آن شرافت كه آورد  مي دست  به را شباني ذاتي فقر انسان: گويد  مي اينجا در
 همچنـين . )همـان  (هـستي  حقيقت از پاسداري براي وجود خود وسيلة  به شدن خوانده  فرا
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كنـد   پاسـداري  و نگهداري وجود حقيقت از بايد كه است كسي دازاين كه شود  مي متذكر
 .)295: همان(

 امكـان  كـه  هنگـامي . دهـد  تـشخيص  ايـن مـسئوليت را     خواهد  مي دازاين از هيدگر
 بررسـي  محيطـي   زيست اخالق خاص مسائل و ها  پرسش براي را هيدگر تفكر گيري  بكار
 فانيـان «: بيابيم انسان سكونت دربارة او توصيف در را الهامي منبع دارد احتمال كنيم،  مي

 رهـايي  معنـاي  بـه  تنها... كردن حفظ. كنند  مي محافظت زمين از زيرا زينند؛گ  مي سكني
 بـراي  چيـزي  سـاختن  رها معناي به براستي كردن حفظ نيست؛ خطر از چيزي بخشيدن
. اسـت  آن فرسـودن  حتـي  و بـردن  بهره از فراتر زمين حفظ. است آن خود داشتن حضور
 هيـدگر، ( »بـرد   نمـي ... خـويش  سلطة زير به را آن و كند  نمي سيادت زمين بر زمين حفظ

 تكنولـوژي  دربـارة  هيـدگر  بحـث  كـه  است معتقد به همين جهت ترنر   . )11-10: 1381
 آن اخالقـي  جايگـاه  و حيوانات بحث به تواند  مي موجودات به نسبت آن رويكرد و مدرن
 واحـدهاي  را حيوانات كه صنعتي غذاي تهية درخصوص بحث در مثال براي. شود مربوط
 حـداكثر  بـراي  آنهـا  از كنـد  مي تالش زمينه اين در تجارت كه داند  مي ارزشمندي بالقوه
 Turner in(رود  كـار  به حيوانات از حمايت بةمثا به تواند مي هيدگر نقد بگيرد، بهره توليد

Mcwhorter et-al, 2009: 161(.  
 بـراي  شناختي  پيشا گشودگي يك در غيرانسان با انسان مواجهة  پاية  بر ترنر استدالل

 نگهبان مثابة به ما نقش شايستة تضمين است معتقد او. است نيازمند ديگريِ يك مطالبة
 دارا كنـد،   مي توصيف هيدگر كه را خاموشي و سكوت از اي  گونه ما كه است اين مستلزم
فـرا   گـوش  كنـد،   مـي  بحث ديگري حيوان از كه اي  اخالقي نداي به كه حالي  در   باشيم؛

 زمـاني  در راز شدة گرفته ناديده اما اصيل معناي به است بازگشتي ردرويك اين. دهيم  مي    
 اي  تجربـه  داراي انسان يك مانند گويي كه شويم  مي روبرو اي  شيوه به ديگر حيوان با كه

 بـا  گونـه   ايـن  اگر. است ناشناخته كم  دست شايد متفاوت كامالً اي  شيوه به البته سوبژكتيو
گذاري كرده و آنهـا را       نها را در جهت منافع خود ارزش      بجاي آنكه آ   شويم، حيوانات روبرو 

مثابة امري كـه واجـد مطالبـة اخالقـي اسـت،             كااليي تجاري در نظر گيريم، با حيوان به       
 بـراي  را مـان تـالش  مـا  كـه  اسـت  ايـن  مـستلزم  خـود  نوبـة  به اين. مواجه خواهيم شد  

مراكـز   در آنهـا  روزانـة   تيـره  زندگي از و سازيم متوقف مصرف  جهت  در آنها از گيري  بهره
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 بـراي  ديگـر  حيوانات و وحش حيات براي هايي پناهگاه  مقابل  كنيم و در   صنعتي ممانعت 
 آنها به كه نماييم فراهم باشند، داشته طبيعي زيستي كه جايي تر،  مناسب جايي در زندگي
 دخو نگهباني يا شباني در اين صورت نقش   . كنند زندگي تر  اصيل نحوي به دهد  مي اجازه

 .)Ibid: 162(ايم  كرده ايفا بهتر را
 كـامالً  طريقـي  بـه  جهـان  در سـكونت  امكـان  راز، روي بـه  گشودگي هيدگر نظر از

 مـا  آن طريـق  از و آن در كـه  دهـد   مـي  پيـشنهاد  جديدي مبناي و برد  مي باال را متفاوت
 چـارچوب  مطابق و گرفته قرار آن سلطة تحت اينكه بدون تكنولوژي جهان در توانيم  مي
 .كنيم زندگي نماييم، عمل آن

 كـه  اسـت  چيزي همان نشانگر حيوانات آزار و تجاوز هيدگر نظرگاه از از سوي ديگر،  
 آنها؛ قلمرو به تجاوز و اندازي  دست يعني زمين مخلوقات عليه ستم ديگر اشكال ريشة در
 بـه  نهشناسـا  پديـدار  رويكـرد  در. دارد وجـود  آنهاست، به متعلق اكولوژيكال ديدگاه از كه

 كـه  اسـت  ساكنان از متنوعي هاي  گروه براي جايي است؛ سكونت مكانِ زمين اكولوژي،
 چنـين  انديشيدن گزيدن سكني ساختن در هيدگر چنانكه. دارند تعلق فضا از خود سهم به

 و دارد وجـود  خالي و آزاد محدودة يك در است كه  چيزي) Raum (فضا كه كند مي بيان
 آزاد را موجـودات  ،)16: 1381 هيـدگر، (گيرند    مي سر از را دخو حضورداشتن آن در چيزها
گزيـدن   اگر سـكني  در حقيقت   . گزينند اقامت دارند، تعلق آن به كه جايي در كه گذارد  مي
كـردن اسـت، بنـابراين       معناي مراقبـت   معناي ساختن و ساختن به     معني حقيقي كلمه به    به

كـردن از زمـين و       زم با مراقبـت   گزيدن كه در نظر هيدگر نحوة هستي ماست، مال         سكني
 ،بنــابراين. ايــن موجــودات شــامل حيوانــات نيــز هــستند. همــة موجــودات در آن اســت

معناي حقيقي، مستلزم رعايت حقوق حيوانات و نگهبـاني و شـباني آنـان           ن به گزيد سكني
اي از توليـد و      ديدة كـاالي مـصرفيِ صـرف بنگـريم و در چرخـه             است نه آنكه آنها را به     

 . رار دهيممصرف ق

  گيري نتيجه
 را او آينـدة  و زمين بر انسان فعلي زيست پيش از بيش امروزه محيطي زيست هاي بحران

 برآمـده  و سازي صنعتي از برخاسته عمدتاًمحيطي   زيست مشكالت. است انداخته خطر به
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. دارنـد  ارتبـاط  طبيعت با انسان رفتار و عمل  شيوة به و هستند جديد قرون تكنولوژي از
 سـاز  زمينـه  موجـودات  سـاير  نيـز  و خود پيرامون محيط و طبيعت به نسبت انسان نگرش
 و علوم به بشر يابي دست و جديد دوران به ورود با. است بوده محيطي زيست هاي بحران
 پيدا موجودات و زمين از استفاده براي بسياري توانايي انسان نوين، تكنولوژي و ها دانش
 و دانست هستي حاكم و محور را خود خصوص، اين در توانايي يشافزا با رفته رفته و كرد
 و ديـدگاه  ايـن . كـرد  تلقـي  خـود  هـاي  خواسـته  بـه  نيل براي ايوسيله را ديگر چيز هر

 آن؛ برابـر  در متعلقـي  و ابژه مثابة به چيزها ديگر و سوژه مثابة به انسان ميان گذاري  فاصله
 بنـابراين . اسـت  كنـوني  وضعيت اساسي لعام طبيعت و انسان دوگانگي بين  ايجاد يعني
 بـراي  ابـزاري  مثابـة  بـه  بلكـه  ذاتـي  ارزش داراي امري نه را طبيعت كه رايج ديدگاه اين

 تغيير. است محيطي زيست هاي بحران اصلي علت بيند، مي انسان نياز و خواست برآوردن
 يـان م زيـست  محـيط  ذاتـي  ارزش حفظ با و حقيقي تعاملي تا است الزم اساسي نگرشي
 اجـازه  با بلكه شود نمي محافظت زور و كنترل با طبيعت ذات. شود برقرار طبيعت و انسان
 و باشـد  هـست،  چنانكه خودش بتواند كه طريقي به آيد، مي حضور به آن بودن به دادن
 هاييويژگي چه با و شناسي هستي چه كه است اين پژوهش اين اصلي پرسش. شود برپا
توانـد و اگـر      شناسـي آيـا مـي      باشد؟ و اين هستي    طبيعت و زيست محيط حامي تواند مي
سـاز عملكـردي متفـاوت       تواند، چگونه در موارد خاصي مانند حقـوق حيوانـات زمينـه            مي
 ايشناسـي  هـستي  كـه  اسـت  آن جستار اين نتيجة  عنوان  به پرسش اين پاسخ .ودش مي
 طبيعت تخريب اسياس عامل اوالً كه كند حمايت طبيعت كل و زيست محيط از تواند مي
 استوار سوبژكتيويسم بنياد بر خود كه را طبيعت با گرانهسلطه رابطة يعني زيست محيط و

 مـسلط  نه آدمي شناختي هستي لحاظ از آن در كه دراندازد طرحي ثانياً و كند؛ نقد است،
 توانـد  نمـي  طرحي چنين. باشد آن شبان و محافظ بلكه آن صرف استثمارگر و طبيعت بر

 .باشـد  هستي با او حقيقي نسبت و آدمي حقيقت بر مبتني بايد بلكه باشد تحكمي طرحي
 از انسان گويد؛  مي هيدگر چنانكه. داند  مي) Dasein(هستي   ظهور جايگاه را انسان هيدگر
 حفـظ  گـروي  در بـودنش  انـسان  بلكه نيست انسان بودن، سوژه و طبيعت كنترل طريق
 نگهبـاني  انـسان  اصـلي  ويژگـي . اسـت  دشخو خاص شيوة در بودنش و هستي حقيقت

 ايشيوه به را طبيعت تواند مي محافظ دست يك تنها ،"است وجود شبان انسان"اوست،  
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مراقبت  گزيدن سكني انسان بر زمين سكني گزيده است اما معناي       . كند احساس حقيقي
 در و وجـود  يعني فراخوان  فوزيس، فراخوان شنيدن انسان امروزه توانايي  . و حراست است  

 مثابة به انسان از تلقي .است داده دست از را اش اساسي مسئوليت گرفتن عهده به نتيجه
نيـز   و سـوبژكتيو  تلقـي  برابـر  در اسـت،  ناپذيرجدايي ذاتش از بودن جهان در كه دازايني
 به نسبت پذيريمسئوليت و محافظت و انس با همراه معناي حقيقي سكونت كه      دريافت
    .است فعلي هاي بحران از رفتبرون راه زمين است، و طبيعت

 نـوع  دربارة انديشه اين به بايد باشد، داشته مدنظر را خود سعادت تنها اگر حتي انسان
 برقـرار  آنهـا  ميان ابژه-سوژه رابطة و كرده تلقي بيگانه كامالً را دو آن كه طبيعت و بشر
 وابـستگي،  بـر  را دخـو  چـشمان  بايـد  دازايـن  مقـام  در انـسان . دهـد  خاتمـه  سـازد،  مي

 طبيعـت  بـا  را مـا  كه محيطي زيست عميق پيوندهاي همة و متقابل نسبت خويشاوندي،
 و زيـست  محـيط  بـا  بينـشي  چنـين  مطـابق  و گـشوده  كنـد،  مـي  تلفيق كل يك مثابة به

كـشي از     برابـر بهـره     بعالوه، چنين تفكـر و نـسبتي در       . كند برقرار ارتباط ديگر موجودات
هاي صرف صـنعت مـدرن كـردن قـرار گرفتـه و بـه               تبديل به فراورده  حيوانات و آنها را     
  .شان زندگي كنند دهد مطابق طبيعت حقيقي حيوانات مجال مي

  ها نوشت پي
 
فينبرگ او را به اين مـتهم  ويژه برخي مانند  خصوص تكنولوژي انتقاداتي وارد شده و به  البته بر تفكر هيدگر در   . 1

در كتابي كه اولـسن بـرگ دربـارة         (مينيستي دانسته است    اند كه نسبت انسان، جهان و تكنولوژي را دتر         كرده
خصوص تكنولوژي ناديده گرفته شـده يـا مـورد           ر  معناي تكنولوژي گردآوري كرده عمدتاً يا ديدگاه هيدگر د        

، تماميت تفكر هيدگر دربارة تكنولـوژي مـورد توجـه           رسد در اين نقد     نظر مي  هرچند به ). نقد قرار گرفته است   
عامـل تـام     دانـد امـا معتقـد اسـت محتـوم و            زيرا اگرچه هيدگر تكنولـوژي را تقـدير بـشر مـي            ،قرار نگرفته 

برابر تكنولوژي منفعل نيست و قادر به تخطي از قوانين           ز نظر هيدگر، انسان در    ا. بخشي به انسان نيست    تعين
سـازد و انـسان در       اي از شرايط را محقق مـي        عهتكنولوژي مسيري است كه مجمو    . تكنولوژيكي مدرن است  

ن از سـوي ديگـر برخـي ماننـد دو       . تواند نسبتي آزاد با تكنولوژي داشته باشد       اين فضا آزادي عمل دارد و مي      
ند هيدگر صرفاً به وجوه و آثار منفي تكنولوژي پرداخته و به همين دليـل آن را ويرانگـر دانـسته                     آيدي معتقد 

كنـد تكنولـوژي مـدرن زمـاني      رسد زيرا هيدگر تأكيـد مـي   هرچند اين نقد هم چندان وارد به نظر نمي   . است
و تفكـر   (ديده بگيرد و تنها شـيوه       هاي ديگر برقراري نسبت با وجود و آشكارگي را نا          خطرناك است كه شيوه   
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دون تـوان بـه فلـسفة تكنولـوژي       خصوص ميبراي مطالعة بيشتر در اين. تلقي شود) مبتني بر آن تنها تفكر    

  . آيدي نوشتة حسين كاجي مراجعه كرد
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