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 اخالق انقراض؟ ای  یاخالق قحط ،یمیاخالق اقل

 سبز یورزاستیبر س یفرد ییدر باب تقدم سبزگرا یسخن

 

 1)مهر داد( ییطباطبا یمحمدعل :سندهینو

 

 حتاجی. پدر خانواده هر روز مادیدرآمد هستکم  تیو به نسبتِ جمع  تیپرجمع  یاجزء فرزندان ارشد خانواده  دیکن  تصور

و در واقع  ستین  یفرد خاص ۀاقالم به عهد نیا عیو توز تیری. مدفرستدیو به خانه م کندیم نیخانواده را تأم ییغذا

 :چند حالت متصور است تیوضع نیا درتمام افراد خانواده است.  ۀموکول بر عهد یکار

ترها به هرچه ماند، و کوچک کنندیتر را تصاحب مو خوشمزه تریاقالم مقو تریقو ایتر اول: فرزندان بزرگ حالت

 . سازندیم

کنند که به  میتقس یارا به گونه ییاقالم غذا کنندیو تالش م کنندیعدالت را حاکم م ترند،یکه قودوم: آنان حالت

 .برسد یمواد مشابه ش یهمه کماب 

ترها به آنچه بخورند، و آن گاه بزرگ خواهندیترها هرچه متا کوچک ندکنیصبر م ترند،یسوم: آنان که قو حالت

 .سازندیمانده م

. پس مانندیمحروم م یادو حالت به هر حال عده نیچون در ا اند؛یراخالقیاول و سوم آشکارا مردود و غ یهاحالت

درآمدتر کم ایشدن  ترتیپرجمع لیبه دل یکه پس از مدت می. اکنون فرض کنمیکنیحالت دوم تمرکز م یفعال رو

 کرد؟ دی. اکنون چه بارسدیاعضا نم ۀبه هم ازیدر حالت دوم هم مواد مورد ن  یشدن خانواده، حت

خودش بزند و  یرضروریکه از پدر خانواده بخواهند از مخارج غ ابندییم نیراه را در ا نیارشد خانواده بهتر فرزندان

. شودیسخت م  تیباز وضع  یو پس از مدت  افتدیاتفاق هم م  نیفرزندانش کند. ا  ییغذا  حتاجیرا صرف ما  یشتریمبلغ ب

 ایمثل گوشت،  یمتیقکنند و اقالم گران جادیا شانییغذا میدر رژ یراتییکه تغ رسندیم جهینت نیبار فرزندان به ا نیا
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از فرزندان که  یکیبدهند.  ترتیخاصتر و پرارزان یرا به غذاها شانیحذف شوند و جا ایمثل برنج، کم  یتیخاصیب 

 نیتأم یبه نحو اافراد خانواده ر یاهیتغذ یازهایوجه موجود، تمام ن  نیبا هم کندیدارد، تالش م هیدر تغذ یتخصص

 .نشوند یگریمشکل د ای هیاز فرزندان دچار سوءتغذ کی چیکند که ه

حالت، خانواده از تمام مخارج  نیکرد؟ در ا دیدرآمدش کمتر شود چه با ای شتر،یخانواده ب  تیاگر باز هم جمع اکنون

کنند. به  نیغذا را تأم یعنی ازشان،ین  نیترهیتا بتوانند اول زنندیم …و حیاعم از پوشاک، مسکن، آموزش، تفر گر،ید

فقط به  یحیآموزش و تفر چیو بدون ه رانیفرسوده و و یاخانه درمندرس  یهابا لباس یکم فرزندان کم بیترت نیا

کم )همه حالت، کم نیبدتر شود چه؟ در ا تیهست که بخورند. اکنون اگر باز هم وضع یدلخوشند که لقمه نان  نیا

 .از آن بدهند یو تبعات ناش  هیو سوءتغذ یتن به گرسنگ دیخانواده با یاز( اعضا یتعداد ای

است؛ با ( کل جهان تر،عیوس یو در نگاه) نرایا ۀامروز جامع تیز وضعا ینماد طش،یشرا نیترباال، در سخت مثال

امروز ما هشتاد  رانیکشور )و جهان( است. در ا یاز منابع آب  یکه »وجه نقد« در مثال باال، نماد یضرور حیتوض نیا

دارد. اما کل   ازین   یبه منابع آب  عتایطب  یکنند. کشاورز  نیرا تأم  شانیغذا  یاز راه کشاورز  دیکه با  میدار  تیجمع  ونیلیم

متر  اردیلیم ستیبرداشت تنها ب  ۀاجاز یعیبه طور طب زانیم نیمتر مکعب در سال است که از ا اردیلیما صد م یمنابع آب 

تا خرج  کندیاز ما طلب م عتیاست که خود طب یسهم یمنابع آب  نیا یباق م؛یو شرب دار یکشاورز یمکعب را برا

 اردیلیم ستیبا ب   دیبا  تیجمع  ونیلیهشتاد م ن،یبنابرا(.  ...ند )در مثال باال، خرج پوشاک و مسکن وک  گرمانید  یازهاین 

آب  تریل ۶۸۵از  شتریغذا بخورد که روزانه ب  یابه گونه دیهر فرد با یعنی نیکنند. ا ریخود را س انهیمتر مکعب آب سال

 ساالنه حدود  یعنی  برد؛یآب م  تریل  ۳۰۰۰کم روزانه حدود  است که دست  یافعال به گونه  انیران یا  ییغذا  مینبرد. اما رژ

االن  نیما هم نیما در نظر گرفته است(. بنابرا یبرا رانیا عتیکه طب یتیاز چهار برابر ظرف شتریمتر مکعب )ب  اردیلیم ۸۸

ما فراهم کند )مثل  یبرا عتیاست مادر طب ودهکه قرار ب  میهست یایاساس یازهایاز ن  یاریاز بس تیدر حال محروم

برداشت  نییپا یرا با راندمان آب  ییغذا ازین  نیما هم نکهیا بدتر(. …و یاهیرطوبت، پوشش گ ،یستیخاک، تنوع ز

راندمان  نی)ا میکنیرا فقط و فقط خرج خوراکمان م مانیآب  ییِمتر مکعب دارا اردیلیتمام صد م نیو بنابرا میکنیم

 ریسا نیتأم یبرا یگرید زیچ چیپدر خانواده در مثال باالست(. اکنون ه یهمان خرج و مخارج اضاف نییپا یآب 

 هیو سوءتغذ یکه هرچند هنوز کارش به گرسنگ میهست یاخانواده تی. االن ما در وضعمیانگذاشته یباق مانیازهاین 

 یغذا  ۀ. فقط و فقط از عهدیگریامکانات د  چیه  نهو    یحینه تفر  ،ینه آموزش   ،یدارد، نه مسکن  یاما نه پوشاک  ده،ینکش

 یِ ستینه تنوع ز  ،ینه رطوبت  ،یاینیرزمیآب ز  رینه ذخا  ،یایاهینه پوشش گ  م،یدار  ینه خاک  گرید  م؛ییآیمان برمروزانه

 .است ازیسالم ن  یعیطب یزندگ کی یاز آنچه برا گرید زیچ چیو نه ه یمقبول
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 یهادر سال دهدیبرآوردها نشان م کهیخانواده و درآمدمان ثابت بماند. درحال تیاست که جمع یتازه در حالت نیا

و با سرعت در حال حرکت به  ریما ناگز ن،یما محدودتر خواهد شد. بنابرا یو منابع آب  شتر،یکشور ب  تیجمع ندهیآ

چندان  ندیناخوشا ۀندیآن آ ندیگویبه ما م برآوردها. می( و بعد از آن مرگ )انقراض( هستی)قحط یسمت گرسنگ

 .مینیآن را نب اتمانیکه ما در زمان ح ستیدور ن 

 یباال ط یمثال ۀوادرا که خان  یدو مرحله از مراحل ،یکنون  تیبه وضع دنیمهم فقط ناگفته ماند: ما در رس ۀنکت کی

 یکی. آن دو مرحله، میخوریخودمان را هم م یکارچوب ندانم انیم نیدر ا نیو بنابرا میانکرده یکرده بودند، ط

 م،یدار  مانیکه در منابع آب   یتیاست. ما با تمام محدود  ادهخانو  ییغذا  میرژ  رییتغ  یگریپدر و د  یحذف مخارج اضاف

 میهم در رژ یرییکه تغچنان م؛یده رییرا تغ دکنندگانمانیو تول مداراناستیس یو رفتارها هااستیس میاهنوز نتوانسته

 یازهایو هم ن  میداشته باش  مانیاز منابع آب  ترنهیبه یاکه هم استفاده میبرس یتیتا به وضع میاخودمان نداده ییغذا

از »فرزندان ارشد« در مثال باال )که من آنان را »روشنفکران   یبرخ  ان،یم  نیشود. در ا نیتأم  یمان به درستروزانه  ییغذا

پدر  یبه فکر مخارج اضاف دیو فقط با ستین  ییغذا میرژ رییبه تغ یخاص ازی(، معتقدند که ن ناممیم «یستیزطیمح

 .خانواده بود

 :دیدانشگاه برگن نروژ، توجه کن یشناسمیاقل اریاستاد ،یسخن دکتر ناصر کرم نیا به

و  ریخ یدر زندگ دیبه اقتصاد است. البته که ما با هیریمثل نسبت امور خ ستیز طیسبز به مح یسبک زندگ نسبت»

توان یبا انعام و صدقه م میدستانه است که گمان کن. اما خاممیچشمداشت به تنگدستان کمک کنیبوده و ب  کوکارین 

 .و عدالت کرد یفقرا را دارا و جهان را سرشار از برابر

 دیآ یواقتصاد به دست م استیدائم در حوزه س یتکاپو ریفقط از مس ستیز طیو حفظ مح داریمبنا توسعه پا نیهم بر

 .محدود در چارچوب خانه ریاست با حوزه تاث یاخالق یسبز عمدتا امر یو سبک زندگ

 «.هیریرسد نه با خ یم ریشر به خ یجهان با برانداز 

هر چه  دیبا رانیدر ا ستیزطیمضمون منتشر کرده است که فعاالن مح نیبا ا یبارها مقاالت شانینگاه، ا نیا تیتقو در

 اهخوار«یگببرند؛ وگرنه »عارفان منزه خام  شیمطالبات خودشان را به پ  قیشوند و از آن طر  استیس  ۀوارد عرص  ترعیسر

 ...و برندینم ییراه به جا
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نباشد،   ستیزطیبارتر از اصل بحران محما، اگر فاجعه  یستیزطیمح  ختگانیفره  انیدر م  ینگاه  نیباور من، وجود چن  به

همان  قایدق ،یران یا یتسیزطیروشنفکر مح کیهم به عنوان  ی. دکتر کرماست نیآفرحداقل به همان اندازه فاجعه

 نیاند و حاصلش هم هممرتکب شده یران یبا تمام روشنفکران ایاز صد سال است تقر ش یکه ب  کندیرا م یاشتباه

 نییاز باال به پا  دیبا یاصالحات اجتماع  کنندیاست که گمان م  نیو آن اشتباه ا مینیبیاست که م  یران یا  ۀجامع  تیوضع

و فعال  یشناسمیمتخصص اقل کیهنوز  مینیب یاست که م نیبارتر ابه باال. اما فاجعه نیینه از پا رد،یصورت بگ

 ۀسبز به مثاب  یپندار است که سبک زندگ نیآب و خاک کشور، بر ا یبرا اشیرخواهیخ ۀبا هم ستیزطیمح

و اقتصاد، همان نسبت  استیسبز با س یاست که نسبت سبک زندگ نیا تیواقع کهیاست؛ درحال هیریخ یهاتیفعال

و اگر  ستیهم ن  یاستیاست، که اگر فرهنگ نباشد س دکنندهیکننده با تولو نسبت مصرف استیفرهنگ با نهاد س

 ۀصدها صفحه دربار ،یبه رسم معهود در محافل فلسف توانیهم نخواهد بود. م یادکنندهینباشد، تول یاکنندهمصرف

 ،یانتزاع یهابحث یبه جا نجایکرد. اما من در ا حاصلیو ب  یانتزاع یهاتأخر فرهنگ بر/از نهادها بحث ایتقدم 

طرفداران آن نگاه واگذار   گریو د  یکنم و قضاوت را به خود دکتر کرم  یادآوریرا    ینیع  تیواقع  کیدهم  یم  حیترج

 :کنم

در  گریسال د ران،یدر ا ستیز طیفعاالن مح ۀورزان استیس یها(، با تالشستی)فرض محال که محال ن  میکن فرض

برداشت از  یبر چگونگ یدیکنترل شد ن،یبر سر کار باشد که ملتزم به تمام قواعد سبز است. بنابرا یموقع دولت نیا

)مثل   یعیطب  ریذخا ۀو کاهند ندهیآال  عیاز صنا  یاریبس  کند؛یم  اعمال(  ...ها، خاک و)آب، معادن، جنگل  یعیمنابع طب

 ی)و انبوه  آوردیتر مپاک  عیآنها رو به صنا  یو به جا  کندیم  لیتعط  را(  ...و  مانیس  ،یمینفت، برق، پتروش   ،یکشاورز

از محصوالت  یواردات انبوه دیآن خواهد بود که با جهینت یعی(. به طور طبگرید یطیمحستیاز اصالحات ز

رخ نداده و تنها   انیران یمصرف ا  یدر الگو یرییتغ  چیه  رایزچندصد برابر کند؛    ایرا چندده    یرکشاورزیو غ  یزکشاور

سطح وارداتش ندارد، به ناچار هم یداتیکه تول یاست. کشور تیحاکم یاست«های»س رییکه اتفاق افتاده، تغ یرییتغ

 شود؟یم  افتی  یو محصوالت کشاورز  یجز نفت و چوب و مواد معدن   یزیما چه چ  ۀسیخرج کند و در ک  سهیاز ک  دیبا

در کمتر   جتا،یوارد کشور کند؟ نت  یبتواند ارز  عتیزدن به طب  بیکه بدون آس  میصادر کردن دار  یبرا یما چه محصول

دولت از مردم خواهد خواست که اجبارا )و نه به عنوان   ایحاکم خواهد شد:    تیدو وضع نیاز ا  یکیدو سال،   یکیاز  

 یکه از گران  یزود خود دولت تحت فشار مردم یلیخ ایکنند،  یتر زندگمصرف( کمهیریور خمثل ام یمستحب یعمل

 نیمندترقدرت یخواهد کرد. تجربه نشان داده حت ینینشعقب ش یهااستیاند، از سو تورم و کمبود به ستوه آمده

 .کنندیمردم م یطلبراحت یرا قربان ستیزطیمح یتیوضع نیجهان هم در چن یاقتصادها
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و عدالت  یکاهش فقر در جهان و برابر یبرا دیکه »سبزها با کندیاشاره م یدرستبه یاست که دکتر کرم زیانگغم

 کندینکته اشاره نم نیاما به ا رند؛یبگ هاستیرا از پوپول ستیزطیمح بیتر بکوشند« تا مجال تخرمجدانه ،یاقتصاد

 ر،یفق یرا در کشورها یشتریب  تیها است که هر روز جمعتک ما انسانکت یگرامصرف یکه اتفاقا سبک زندگ

در جهان امروز در حال  یادکنندهیتول ایپرسش پاسخ دهد: کدام دولت  نیبه ا ی. اکنون دکتر کرمکندیم رتریفق

 یگراهاپاسخ به ولع ما مصرف  یبرا  هابیتخر  نیا  ۀهم  نکهیاست؟ مگر نه ا  انیخیمر  یبرا عتیطب  بیکاال و تخر  دیتول

 یچه کس یبرا گربیتخر دکنندگانیتول گریدر سطح جوامع فروکش کند، د ییگرااست؟ اگر مصرف ش یندیرن دو

طعنه  اهخوارانیآمازون به گ یهاسوختن جنگل ۀبه بهان  یفارس ندپندنتیاکه در  یکاش دکتر کرم یکار کنند؟ ا

 شانیگوشتخوارانه )که مورد دفاع ا  یتا بداند چگونه سبک زندگ  انداختیم  یسیانگل  ندپندنتیاهم به    ینگاه  زند،یم

 نیتربزرگ لیمطلب آن که برز ۀآمازون دارد )خالص یهااز بولسونارو در سوختن جنگل ترقیعم یاست( نقش

دارند تا بتوانند  یشتریب  یهانیبه زم ازین  شتریب  دیتول یگوشت برا دکنندگانیگوشت جهان است و تول ۀصادرکنند

تا بتوانند  سوزانندیها را ماست که جنگل  لیدل نیکنند و به هم  نیرا تأم  یلیدام برز ونیلیم  ۲۰۰از    ش یب  یایعلوفه و سو

 قیآمازون سهم دارند؛ حقا یهاگوشتخواران سراسر جهان در سوختن جنگل نیکنند. بنابرا دیتول یشتریگوشت ب 

 یغذا نیتأم یکن براصافجاده نظامِادهیبولسوناروها تنها پ ن،ی(. بنابرادیتر را در همان گزارش بخوان دهندهتکان

را رها و به  هاشهیها آن است که رما انسان یتر براآسان شهیو دوستانشان هستند. اما خُب هم یمحبوب دکتر کرم

 .میها حمله کنپوسته

 نیکار خواهد آمد و نه با چن یرو یسرعت نینه با چن یخواهد داشت: چنان دولت ینیخ متپاس نجایدر ا یکرم دکتر

اصالحات  نیخواهد بود و در ا یجیتدر اریبس زیدر عوض، همه چ زند؛یگسترده م راتییتغ نیدست به ا یشتاب 

 یحالت مقبول است و آن در حالت کیدر  هاتن نیپاسخ مت نیحل خواهد شد. ا یو خوش  یبه خوب  زیهمه چ یجیتدر

مردم هم  ینباشد، بلکه اصالح فرهنگ مصرف یتمرکز فقط بر اصالحات نهاد ،یجیاصالحات تدر نیاست که در ا

 رانیا عتیاز طب یزیچ گری)اگر د گریبرود که مثال پانزده سال د ش یبه پ یابه گونه تیوضع یعنیلحاظ شده باشد. 

 یباشند و هم دولت یستیزطیباشد که هم خودشان مح دهیرس یگ مردم به سطحفرهن کممانده باشد(، کم یباق

 نیا رشی. با پذرندیوابسته به آن را هم بپذ یهااضتیدرست کلمه( را بر سر کار آورند و ر ی)به معنا یستیزطیمح

 ،یاسیفاقد سواد و عمل س  ۀامعج  کیگاه در    چی. همیتنزل ده  هیرینقش مردم را در حد امور خ میتوانینم  گریحالت، د

 تیحاکم ایدولت  کی گریمثال پانزده سال د میخواهیاگر م ن،ی. بنابرادیآیبالغ بر سر کار نم یدمکراس کی

جامعه را چنان باال برده  تیاکثر یستیزطیمح یهاو کنش  یتا آن زمان سطح آگاه دیبا م،یداشته باش  یستیزطیمح

https://www.independentpersian.com/node/17271/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%D8%AA%D8%B4%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.independent.co.uk/voices/amazon-forest-fire-brazil-beef-meat-vegan-vegetarian-brazil-a9076236.html
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موضوع دارند،  نیا تیکه از اهم ییبلکه با درک باال اورند،یرا بر سر کار ب  یستیزطیمح یتنها دولتکه نه میباش 

 ییایماف یبر باندها جیسبز شدن را هم تحمل کنند و کمک کنند تا آن دولت به تدر ریمس یهایدشوار

چند  قطکه چگونه پس از تحمل ف کایآمر ۀبه جامع دیملموس شدن بحث، نگاه کن یشود )برا روزیپ ستیزطیضدمح

داد که تمام  یاو را به دونالد ترامپ یبه تنگ آمد و جا ست،یزطیحفظ مح یبرا ییاوباما یاقتصاد یهااضتیسال ر

 .فروخت( یرا به منافع اقتصاد یستیزطیمواضع مح

 یایفرهنگ ای یاسیس ای یفکر انیجر چیاند: هرا فراموش کرده یاسیعمل س ۀاصل ساد کی یدکتر کرم ظاهرا،

 کیعرصه  نیاز ورود به ا ش یپ نکهیداشته باشد، مگر ا یروزیبه پ یدیام نیترکوچک یاسیس ۀدر عرص تواندینم

هم وجود   ترشرفتهیاصل پ  کیاصل ساده،   نیاز ا  س را پشت سر خود به راه انداخته باشد. البته پ  یاجتماع  میعظ  انیجر

وارد   یاجتماع  میعظ  انیجر  کی  یبان یکه با پشت  یایفرهنگ  ای  یاسیس  ای یفکر  یهاانیجر  یاست که حت  نیدارد و آن ا

 اها راحساسات توده جییبه در خواهند شد اگر تنها با شعار و پروپاگاندا و ته دانیزود از م اریشوند، بس استیس ۀعرص

 .که توأم با اکتِ متناسب در سطح فردفردِ جامعه شده باشد یشعور آنان در حد قیکرده باشند، نه با تعم جیبس

 طیکه فعاالن مح ورزمینکته اصرار م نیمؤکدا بر ا ،یمقابل دکتر کرم ۀاست که من، درست در نقط لیدل نیهم به

و برسانند  یستیزطیو عمل مح یحد آگاه نیابتدا خودشان را به باالتر دیبا است،یس ۀاز ورود به عرص ش یپ ستیز

در  یاجتماع میعظ انیجر کی نندگانیآفر یروزگار ،نگاه در سطح جامعه نیا جیترو یمداوم برا یهابعد با تالش

تک اعمال روزمره اصول دارد، بلکه در سطح تک یطیمحستیاز لحاظ ز ییباال یتنها آگاهباشند که نه رانیا

 یورزاستیس  ۀوارد عرص توانیاست که م  یکالن   یاجتماع  یۀسرما  نی. تنها با اتکاء به چنکندیم  تیرا رعا  ییسبزگرا

 یورزاستینه س شود،یو آموزش حاصل م یسازفرهنگ ریهدف تنها از مس نیداشت. ا تید به موفقیشد و ام

 .پشتوانهیب 

و  یسوزنیبنز ،یگوشتخوارمثل  یخودش از لذات سطح یشخص یکه هنوز نتوانسته در زندگ یستیزطیمح فعال

کند(، چگونه  یدر زندگ ییهاسبک نیرا مجاب به اتخاذ چن گرانیرسد به آنکه ددست بکشد )چه ییگرامصرف

 میسبز دهد؟ قبول کن یهااضتیربردارد و تن به  یخواررا مجاب کند که دست از آسوده استیغول س خواهدیم

 ی. به راسترسدینهادها م نیترو سپس به کالن شودیاز سطح فرد آغاز م زیچهمه ستیزطیمح ۀنیکم در زمکه دست

آن است که مردم آلمان و فرانسه   لیدال  نیتراز مهم  یکی  شکیب   کنند؟یچرا بولسوناروها در آلمان و فرانسه ظهور نم

 .دارند مانیآن ا یهاو به ارزش انددهید یستیزطیمح یهاآموزش کایآمر یو حت لیاز مردم برز شتریب 
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*** 

 ۀروزمر یاز سطح زندگ یستیزطیضرورت آغاز اصالحات مح ۀخودم دربار یبه همان بحث اصل گردمیبازم اکنون

« نشان دادم که در عصر حاضر یاهخواریگو ضرورت خام لتیدر فض ؛یمیاخالق اقل» ۀدر مقال ترش یمردم. من پ

 یعنیشده )حساب یخواراهیکم گدست ای یاهخواریگامروز ما خام طیشرا یممکن برا ییغذا میرژ نیترنهیبه

فراهم   یآب مصرف  نیما را با کمتر ییغذا یازهایتمام ن   تواندیبر حداقل نان و برنج( است که م  یمبتن  یخواراهیگپخته

در  یاندمان آب ر نکهیتازه با فرض ا برد؛یآب م تریکم دو هزار لهم روزانه دست میرژ نیحال، هم نیآورد؛ با ا

و  هااستیس دکنندگانیکه حکومت و تول یطیدر شرا یعنیباشد؛  یدر سطح متوسط جهان  مانکشور یکشاورز

وگرنه،  م؛یبرس یبه متوسط جهان  یدر کشاورز یاصالح کنند که ما از لحاظ راندمان آب  یارا به گونه شانیهاروش

بود  میخواه  یتیدر وضع همچنانهم ما    یاهخواریگبا خام یحت  م،یادامه بده  یبه کشاورز یکنون  تیوضع نیاگر با هم

 ریش  یبه جا گر،یبه عبارت د ای) میرا بخور عتیخون طب عت«،ی»آب خوردن از طب یبود به جا میکه مجبور خواه

و  دیبه اتمام خواهد رس ی( و البته که آن هم روزمیو بخور میمادر را بکَن نیگوشت ا عت،یخوردن از پستان مادر طب

 .شده باشد ریو »اخالق انقراض« هم د «یزدن از »اخالق قحط رفح یبرا یحت گریدر آن روز د

 یحرف بزنند و از طرف «یمی»اخالق اقل ۀما دربار انیروشنفکران و اخالق دیامروز، که روز روزش است، با ن،یبنابرا

و  نند،یسبز را برگز یبرسانند که افراد جامعه خودخواسته سبک زندگ یستیزطیمح یآگاه از یجامعه را به به سطح

بر عهده دارند، مطلع  ستیزطیدر حفظ مح دکنندگانیکه حکومت و تول یفیمردم را نسبت به وظا گریاز طرف د

در  دنظریزم به تجدرا مل دکنندگانیشود که حکومت و تول جادیدر جامعه ا ریفراگ یعموم ۀمطالب کیسازند تا 

 .کند شانیهاو روش هااستیس

. پس اگر امروز دیو سپس انقراض خواهد کش یکارمان به قحط یبه زود م،ینکن یآغاز گفتم که اگر امروز کار در

 یپردازهینظر یبرا یفرصت چیه گریکه د شودیم میچنان به سرعت وخ طیشرا م،یحرف نزن  «یمی»اخالق اقل ۀدربار

 نیگذرا به ا یاجا اشاره نیبد نباشد در هم دیشا ن،یداشت. بنابرا میو »اخالق انقراض« نخواه «ی»اخالق قحط ۀدربار

 :میاب یآنها دست  ۀمبهم دربار یکم به تصورتا دست میهم داشته باش  میمفاه

 تیدر وضع  نکهیا  ۀدربار  یریگمیمثل تصم  کند؛یبحث م  یقحط  طیدر شرا  یاخالق  یهایدوراه  ۀدربار  «یقحط  اخالق»

کم کردن عائله(؛ اگر قرار بر  یبرا ایخوردن گوشتشان،  ی)چه برا گرانیکشتن د ایاست  تریاخالق یخودکش یقحط

برعکس؟ اگر قرار بر کشتار گروه  ایپسر را  پدررا بخورد؟  یگریگوشت د دیبا یخوردن گوشت انسان شد، چه کس

http://ethicshouse.ir/%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%82%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c/
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و افراد با چه  ستینامزدان کشتار چ ۀدربار یریگمیانند، مالک تصمزنده بم گرانیاز مردم شد تا د یریکث

 ران؟یسوادان؟ فقهوشان؟ کممجرمان؟ کم  ؟یو جسم  یمعلوالن ذهن  رند؟یگیدر فهرست مرگ قرار م  یایبندتیاولو

استادان دانشگاه؟ مهندسان؟ پزشکان؟  لسوفان؟یاست؟ ف یبا چه کسان  یدر فهرست زندگ تیولومردان؟ ا ران؟یپ

آور و منزجرکننده است، چه چندش تیمسائل هم به غا نیا ۀفکر کردن دربار یحت رسدیم نظر به ؟… ایمادران؟ 

 .میبرس یطیواقعا به چنان شرا نکهیبرسد به ا

 میکه ناچار شو میرسیم  یتی( رساند، زودازود به وضعیو عمل  ی)نظر  جهیبه نت یرا به درست  یاگر نتوان اخالق قحط  اما

. کندینم  جادیا  یرییتغ  یعمل  ۀجیاست و در نت  ینظر  یبار قطعا فقط بحث  نیکه ا  یبحث  م؛یاخالق انقراض بحث کن  ۀدربار

نجات  متیانسان به ق ۀ»انقراض گون  یاگر بر سر دوراه ایکنند که آیبحث م نیاخالق از ا لسوفانیف تیوضع نیدر ا

 م،یریقرار بگ شتر«یحفظ انسان تا چند سال ب  یبرا یاهیو گ یجانور ۀگون  هاونیلی»انقراض م ای ات«یح یهاگونه ریسا

فقط بحث بر  نیبنابراانسان خواهند شد؛  ۀگون  یمنجر به نابود تاینها نهیهر دو گز م؟یانتخاب کن دیرا با تیکدام وضع

نابود  ینیزم اتیارزش آن را دارد که کل ح ن،یزم یانسان بر رو ۀگون  شتریب  یسال ماندگار چند ایاست که آ نیسر ا

در مقام  یبحث )حت نیکه ا کنندیدرک م یبدانند، به خوب  ینیزم اتیعظمت ح ۀدربار یکه سر سوزن  یشود؟ کسان 

 .آورتر استتر و شرمهم زشت «ینظر( از بحث »اخالق قحط

آسوده   یالیبا فراغ بال و خ  لیدل نیرو ندارند و به هم  ش یپ  اتیاز واقع  یتصور  چیما ه ۀهنوز روشنفکران جامع متأسفانه

تند  یبیسراش  کیکه در  یادرست مانند راننده دارند؛یچندم سرگرم م ۀو درج تیاهمکم ینظر یهاخود را با بحث

 ...و اقتصاد و جامعه و استیس ۀدربار نانیحث با سرنشکنترل خودرو، مشغول ب  یتمرکز بر چگونگ یو مرگبار، به جا

 یزوداست که به  یایمیمسئوالنش در معرض مخاطرات اقل  یکارشهروندان و ندانم  یکه به سبب نادان   یاجامعه.  است

 یبندتیوموضوع بپردازند، در اول نیاز ا ریغ یاروشنفکرانش به هر مسئله چد،یپیآن جامعه را در هم م اتیطومار ح

که  یتیبر »وجوِد انسان« است؛ پس در وضع یاند؛ چراکه تمام مباحث روشنفکرانه مبتنرفته راههیمسائل، سخت به ب 

 .خطر برطرف شود نیکه ا یتا زمان  ست،ین  تیدر اولو یگریبحث د چیوجود به مخاطره افتاده، ه نیاصل ا
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