پژٍّشّایعلنٍدیي،پژٍّشگاُعلَماًساًیٍهطالعاتفرٌّگی


دٍفصلًاهِعلوی(هقالِعلوی-پژٍّشی)،سالدّن،شوارٓاٍل،بْارٍتابستاى819–818،8931



بررسی و نقد مدل «آفرینش به مثابه پیکر خداوند»
در الهیات محیط زیست
ٍحیذُفخارًَغاًی
چکیده

ثحطان محیظ ظیست چبلطی دیسد زض فػیط ربمیط محسیًة می ضیًز.
غسمبت ياضز ضسٌ ثط پیکیط عجیقیتپ پهيَطینطان محییظ ظیسیت ضا ثیط ن
زاضتٍ است کٍ زض پ کطف فلل ي فًامل اغل ؽًُض ایه ثحطان ثبضیىس .زض
میبن ایه فًاملپ وقص ثطذ اظ مًظٌَیبد زیىی زض ثحیطان محییظ ظیسیت
مًضز تطزیس است .ثٍ وؾط ثطذ ؽًُض ثحطان محیظ ظیسیتپ مقلیًت تقیس
ظزای اظ عجیقیت ي ثی تیًدُ ثیٍ میًظٌَیبد زیىی اسیت ي ضاٌ ریل ن
ثبظگطزاوسن تقس ثٍ عجیقت ثط اسیب میًظٌَیبد زیىی اسیت .زضمقبثیلپ
زیسگبٌ مربلف ثط ایه وؾط است کٍ ثطذ اظ مًظٌَبد زیى مبوىیس ذفتیت
الُ اوسبن زض ظمیه یب تًغیٍ ثٍ ث ضغجت وسجت ثٍ زویبپ ظمیىٍسیبظ ثینیبون
اوسبن ثب عجیقت ي ث مسئًلیت زض قجبت ن اسیت .اییه پیهيَص ثیٍ ثطضسی
زیسگبٌ سل مک تبگ متکلم مسییح زض ریًظٌ الُییبت محییظ ظیسیت زض
ذػًظ وقص مست َبد زیى زض رل ثحطان محیظ ظیسیت پطزاذتیٍ اسیت.
سل ثب عطح مست « تطیىص ثٍ مثبثٍ پیکط ذسايوس» ثط وقص میًظٌَیبد زیىی
زض رل ثحطان محیظ ظیست تبکییس می کىیس .زسیتبيضز اییه پیهيَص وطیبن
استبزیبض گطيٌ مقبضف اسفم زاوطکسٌ الُیبت ي مقبضف اسفم پ زاوطنبٌ تطزيس
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م زَس کٍ َط چىس ایه وؾطیٍ اظ وقبط قًت ذًث ثطذًضزاض است امب يدیًز
ثطذ اظ وقسَبد دسدپ مطيضت ثبظونطد زض ایه مست ضا ضقم م ظوس.
کلیدواژهها :الُییبت محییظ ظیسیتپ پیکیط ذیساپ میستَیبد زیىی پ الُییبت
استقبضدپ سل مک تبگ.

 .1مقدمه
مسبلٍ ثحطان محیظ ظیست اظ دملٍ چبلصَبد دُبن مقبغیط اسیت ي ریل ن زغسغیٍ
دسد ثسیبضد اظ پهيَص گطان محیظ ظیست محسًة م ضًز .اییه ثحیطان کیٍ وتی یٍ
مًادٍُ وبمىبست اوسبن زض ثُطٌ ثطزاضد اظ عجیقت استپ غسمبت دجطان وبپیصیطد ضا ثیط
پیکطٌ عجیقت ياضز سبذتٍ است .ایه سیتَب ي غیسمبت سیجت ضیسٌ اسیت تیب ضییًٌ
مًادٍُ ي تقبمل اوسبن ثب عجیقت ي محیظ ظیست مًضز تًدٍ ي ثیبظونطد قطاضگییطز .زض
ایه ثبظونطدپ فًامل مطًق اوسبن زض مًادٍُ ث ضرمبوٍ ي سلغٍ دًیبوٍ ثیط عجیقیت اظ
یک سً ي فًامل مًثط زض مسئًلیت پیصیط کیطزن اوسیبن وسیجت ثیٍ رمیؼ ي مطاقجیت اظ
عجیقت اظ سًد زینط مًضز تًدٍ قطاض گطتتٍ اسیت .زض مییبن اییه فًامیل گًویبگًن ي
متىًؿپ وقص زیه زض رل ثحطان محیظ ظیست ثسیبض دبلت تًدٍ است چطا کیٍ زض اییه
ظمیىٍ زي ضيیکطز کبمف متضبز يدًز زاضز.
ضيیکطز ورست تىُب ضاٌ رل ثحطان محیظ ظیست ضا تغییط ونطش اوسیبن ثیب اسیتمساز اظ
ثبيضَبد زیى م زاوس .ثط اسب اییه ضيیکیطزپ اظ مییبن فیًامل َمشیًن ضُطوطییى پ
اقتػبزپ ضیًٌَبد مػطف گطای ي سجک ظوسگ پ مُمتطیه فبمل کٍ سجت ؽًُض ثحیطان
محیظ ظیست ضسٌ استپ فلم ت طث ثسين پطتًاوٍَبد زیى متبتیعیک اسیت( .گئیطد
کبمستًکپ  )63 :1387ثُطٌثطزاضد ث ضرمبوٍ وسجت ثٍ عجیقتپ مقلًت فیس تًدیٍ ثیٍ
پیب زیه ي تطستبزگبن الُ است ي ثسين تًدٍ ثٍ ایه مُم َطگًوٍ تفضی ثیطاد ریل
ثحطان محیظ ظیست وبکبت است .فلم ت طث دسیس ثب سکًالضیعٌ کطزن امًض ي دیسای
اوسبن ي دُبن اظ ذساپ ظمیىٍسبظ تقس ظزای اظ عجیقت ي ثٍ تجیـ ن ضتتیبض ثی تقُیس ي
ث مسئًلیت اوسبن زض ثطاثط عجیقت است .عجیقت زض ونبٌ اوسبن تىُب اثیعاضد ثیطاد ضتیـ
ویبظَبد ايست ي َیچ اضظش ي دبینبٌ يدًزد دع ایه امیط ویساضز ي ثیٍ َمییه سیجت
اوسبن زض رمؼ ي مطاقجت اظ ن َییچ تیفش دیسد ومی کىیس .ثىیبثطایه تىُیب ضاٌ ریلپ
ثبظگطزاوسن تقس ثٍ عجیقت زض پطتً مًظٌَبد زیى است( .محقق زامبزپ )8 :1379
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زض مقبثل ایه وؾطیٍ زیسگبٌ کبمف متضبزد يدًز زاضز کیٍ میًظٌَیبد زیىی ضا اظ چىیس
دُت مطًق اوسبن زض ثُطٌثطزاضد سلغٍدًیبوٍ اظ عجیقت ثطم ضمبضز .ورست اییهکیٍ
مًظٌ َبد ازیبن الُ اظ ضَنصض تقبلیم َمشًن تطیىص َمٍ دُبن َست ثطاد اوسیبن
ي دبوطیى ذساگًوٍ اوسبن زض ظمیهپ اوسبن ضا ثٍ ثُطٌثطزاضد َیط چیٍ ثی ضرمبویٍتیط اظ
عجیقت َسایت کطزٌ است( .يَبة ظازٌپ َ )212 :1381مشىیه مًظٌ َبی مبوىیس تمیبیع
میبن ضيح ي ثسن ي تحقیط دسم ي ثطتط زاوسته ضيحپ ظمیىٍ سبظ رس ثینبون ي دسای
اوسبن اظ عجیقت است( .گیطپ  )29 :1380ایه ارسب ثب تطيیج ضيریٍ ظَس ي ث ضغجتی
وسجت ثٍ زویب ي تًدٍ ثیص اظ اوساظٌ ثٍ ذطت تقًیت م ضًز ي وتی ٍ ن ثی مسیئًلیت
زض ثطاثط رمؼ عجیقت است( .وػطپ )11 :1387
تقبثل ي تضبز ایه زي ضيیکطز سجت ؽًُض زاوص میبنضضتٍاد الُیبت محیظ ظیست ضیسٌ
است .الُیبت محیظ ظیست زض تقبثل ثب زیسگبَ کٍ ثبيضَیبد زیىی ضا فبمیل ترطییت
عجیقت م زاوسپ تفش م کىس تب ثب استمساز اظ سىتَبد زیى پ پبسرنًد زغسغٍ رمیؼ
محیظ ظیست ثبضس .الُیبت محیظ ظیست اظ ضيیکطزَبد گًوبگًو ثطذًضزاض اسیت .ثیٍ
فىًان ومًوٍ زض ضيیکطز زتبف تفش م ضًز تب مًادٍُ وبمىبسیت اوسیبن ثیب عجیقیت ضا
مقلًت فًامل زینطد َمشًن تىبيضدپ سجک ظوسگ ضُطدپ مًظش ي تطَىگ ضایج زض
َط ملت مقطت کىس .ضبَس ایه مسفب ویع مًادٍُ وبمىبست اوسیبن ثیب عجیقیت زض دًامیـ
سکًالض است کٍ زض نَب ثبيضَبد زیى ریبکم ثیط ضتتیبض اوسیبن ویسیت(Moncrief, .
) 2001: 20ثطذ ویع اتعين ثط فًامل ییبز ضیسٌپ وقیص فًامیل اقتػیبزدپ ادتمیبف ي
سیبس ضا ذبعط وطبن کطزٌاوس(Dobel, 2001: 24) .
زض کىبض مست زتبف پ ضيیکطزَبد زینطد اظ الُییبت محییظ ظیسیت يدیًز زاضز کیٍ ثیب
تمطکع ثط اضائٍ مست َبد گًوبگًو اظ ضاثغٍ ذسا ي تطیىصپ ثیطاد تغیییط ونیطش اوسیبن
وسجت ثٍ محیظ ظیست تفش م کىىس.
اظ دملٍ ایه ضيیکطزَب م تًان ثیٍ وؾطییٍ سیل میک تیبگ ) (Sally MCFagueمیتکلم
مسیح اضبضٌ ومًز کٍ زض ظمیىٍ الُیبت استقبضد ي چنًون کبضثطز ن زض مسبلٍ محییظ
ظیست مغبلقبت ي تحقیقبت قبثل تًدُ زاضز.
سل زض فیه ربت کٍ وقص زیه ي ثبيض ثٍ يدًز ذسا ضا زض ای بز چىیه مسئًلیت ثسییبض
مطيضد م زاوس امب مستَبد سىت اظ تقطیف ذسا ي وحًٌ اضتجیبط اي ثیب دُیبن ضا ممییس
تبیسٌ وساوستٍ ي زضفیه ربت زض ثطذ اظ مًاضز مرطة ي سیتضسبن می زاویس .پیطیىُبز
سل زض رقیقت اضائٍ مسل دسیس ثطاد تجیییه اضتجیبط ذیسا ثیب دُیبن َسیت ي تجیییه

 201پژيهشهای علم ي دیه ،سال دهم ،شمارة ايل ،بهار ي تابستان 2931

مُمتطیه مسبئل الُیبت ثطاسب ایه مست است .ثٍ َمیه مىؾًض اي وؾطییٍ « تیطیىص ثیٍ
مثبثٍ پیکط ذسايوس» ضا مغطح م کىس .زض اییه وؾطییٍ دُیبن َسیت ي مًدیًزات ن زض
رکم پیکط ذسايوس است ي اظ ایه دُت مًدًزد مقس ي اضظضیمىس اسیت .سیل ثیط
پبیٍ مست تًق تفش م کىس تب مُمتطیه مسبئل الُیبت مبوىیس و یبتپ فجیبزت ي گىیبٌ ضا
متىبست ثب َسف الُیبت محیظ ظیست تجییه کىس.
ایه وؾطیٍ اظ یک سً ثٍ زلیل اضائٍ مسل دسیس اظ تطیىص ي تیفش ثیطاد ریل ثحیطان
محیظ ظیست اظ وقبط قًت ذًث ثطذًضزاض است امب اظ سًد زینط ثطذ اظ مجبو اییه
وؾطیٍ سجت م ضًز تب زض ثطاثط افتجبض الُییبت ن ي وییع مییعان کبض میسد ن زض تحقیق
َسف اغل الُیبت محیظ ظیستپ پطسصَب ي وقسَبد دسد مغطح ضًز.
پطسص اغل ایه پهيَص ایه است کیٍ ییب میست « تیطیىص ثیٍ مثبثیٍ پیکیط ذسايویس»
م تًاوس زض تغییط ونبٌ مثجت اوسبن ثٍ عجیقت وقط اسبسی ایمیب کىیس ي َیسف الُییبت
محیظ ظیست ضا محقق سبظز؟ ثب تًدٍ ثٍ تبکیس ازیبن الُ ثط تقیبل ي تىیعٌ ذسايویس اظ
سبرت عجیقت ي امط دسمبو ایه وؾطیٍ تب چٍ رس اظ مىؾط الُیبت قبثل افتجبض است؟
الظ ثٍ شکط است زض سبت َبد اذییط زض ظمیىیٍ الُییبت محییظ ظیسیت ثیبض ي مقیبالت
اضظضمىسد مىتطط ضسٌ است کٍ ثٍ فىًان ومًویٍ اظ «اوسیبن ي عجیقیت» ي «زییه ي وؾیم
عجیقت» اثط زکتط سیس رسیه وػط ي «الُیبت محیظ ظیست» اثط زکتیط مػیغم محقیق
زامبز م تًان وب ثطزَ .مشىیه مقبلٍ «وقس ي ثطضس مستَبد الُییبت محییظ ظیسیت زض
مسیحیت وًیه» تبلیف سیس محمس رسه غبلح ي سیس فل رسى اسیت کیٍ زض ن ثیٍ
مقطت مست َبد الُیبت محیظ ظیست ثٍ غًضت کل پطزاذتٍ ضسٌ اسیت .يدیٍ تمیبیع
پهيَص ربمط ثب پهيَصَبد یبز ضسٌپ تمطکع ثط یک اظ میستَیبد ذیبظ زض الُییبت
مسیح ثٍ َمطاٌ ثطضس تمػیل مجبو َست ضىبس پ اوسبنضىبسی پ مقطتیتضىبسی ي
ویع وقس ي ثطضس وقبط مقف ي قًت ایه زیسگبٌ است کٍ زض سبیط پیهيَصَیب يدیًز
وساضز.
ثب تًدٍ ثٍ ایه کٍ ثحطان محیظ ظیست زض َمٍ دًامیـ ي اظ دملیٍ کطیًض میبپ ثحطاوی
دسد محسًة م ضًزپ ثىبثطایه استمساز اظ الُیبت زض تغییط ونبٌ اوسبن ثٍ عجیقت امطد
مطيضد است .ایه تغییط ونبٌ م تًاوس ثط اسب مستَبد متىًف کٍ زض الُیبت اسیفم
ي مسیح زضثبضٌ اضتجبط ذسا ي دُبن تطیىص يدًز زاضزپ غًضت پصیطز.
ایه پهيَص تفش م کىس تب میمه ثطضسی مجیبو َسیت ضىبسی پ مقطتیتضىبسی ي
ظثبنضىبس مست یبز ضسٌپ میعان کبض مسد ن ضا زض تحقق َسف الُییبت محییظ ظیسیت
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مًضز ثطضس ي وقس قطاض زَس .ایه وقس ي ثطضس زض تبسییس الُییبت محییظ ظیسیت ثیط
اسب الُیبت اسفم ثسیبض مًثط است.

 .2الهیات محیط زیست
پیص اظ عطح وؾطیٍ « تطیىص ثٍ مثبثیٍ پیکیط ذسايویس» الظ اسیت تیب زض اثتیسا تًمییح
مرتػطد زضثبضٌ الُیبت محیظ ظیست مغطح ضًز .اَمیت زییه زض ریل مسیبلٍ ثحیطان
ظیست مى ط ثٍ ؽًُض ضبذٍ اد دسیس زض الُیبت ثب فىًان الُییبت محییظ ظیسیت ضیسٌ
است .زض ایه ضضتٍ زاوص الُیبت ثب زاوصَبی چًن کیُبنضىبس پ اوسبنضىبس ي محیظ
ظیست پیًوس ذًضزٌ است ي ثىبثطایه وًف مغبلقیٍ مییبن ضضیتٍاد محسیًة می ضیًز.
) (Troster, 2013 :380ایه پیًوس زضغسز تبسیس ضیبذٍاد اظ الُییبت اسیت کیٍ َیسف
اغل ن مسئًلیت پصیط کطزن اوسبن زض دُیت رمیؼ ي مطاقجیت اظ محییظ ظیسیت ثیط
اسب مجبو زیى ي متبتیعیک است چطا کٍ ثط ایه وؾط است کٍ قًاویه مًمًفٍ ثططد
وم تًاوس امیبت اوسبن ضا زض مسیط پیططتتَبد اقتػبزدپ ادتمبف ي سیبس کىتطت کىیس.
(محقق زامبزپ  )55 :1394ایه مسئًلیتپصیطد غطتب ثب تکیٍ ثیط اذیفق محییظ ظیسیت
محقق وم ضًز ثلکٍ ثب اضائٍ مسل اظ دُبن َست غًضت م پصیطز کٍ ثط پبیٍ ن تغیییط
ونطش اسبس وسجت ثٍ دُبن َست ي ثٍ تجـ ن محیظ ظیست ضخ م زَس(Logan & .
)Haught, 2002: 51

مست َبد گًوبگًو زض الُیبت مسیح ثطاد الُیبت محیظ ظیست قبثل عیطح اسیت .ثیٍ
فىًان ومًوٍ مست تطیىص ذیط کٍ ذسايوس ثٍ مثبثٍ مقمبض ي سبظوسٌ دُیبن َسیت ن ضا
زض ثُتطیه ربلت ممکه عطار ي ذلق کطزٌ است (Fern, 2002: 140) .زض ایه مست کیٍ
ثط مًظٌ ذلق اظ فس تبکیس ضسٌ است تفش م ضًز تب ضجٍُ ذلق ضط تًسیظ ذسايویس
زض فبلم عجیقت ضتـ ضًز .وقص مُم ایه مجىب زض الُیبت محیظ ظیست اظ دُبت متقسزد
مبوىس ثطاثطد تطیىص اوسبن ثب سبیط مًدًزات زض ذلقیتپ مسیئًلیتپیصیطد اوسیبن ثیٍ
فىًان دبوطیه ي ومبیىسٌ ذسا زض ثطاثط تػطف زض عجیقت ي ذیط ثًزن دُبن تیطیىص ي
مًدًزات فبلم عجیقت م ثبضس.
مست زینطد کٍ زض ن ذسايوس زض شضٌ شضٌ فبلم تطیىص رضًض زاضزپ مست َمٍ ذیسای
یب يرست يدًزد است .زض ایه ضيیکطزپ عجیقت تطاتط اظ مًدیًزد کیٍ غیبرت ریق
استپ مًضز تًدٍ قطاض م گیطز چطا کٍ ذسا ي عجیقت زي يدٍ یک ياققیت َستىس .الجتٍ
ثب تًدٍ ثٍ زضًاضد زضک مسبلٍ يریست ضرػی يدیًزپ قطائیتَیب ي ذیًاوصَیبد
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گًوبگًن ي ثسب وبزضست اظ ن يدًز زاضز کٍ م یبت وقیس ي ثطضسی َیط ییک اظ نَیب
پهيَص مستقل ضا م علجس ) (Comstock, 1997: 518امب وتی ٍ اییه ضيیکیطزپ تًدیٍ ي
اَمیت ثٍ عجیقت ثٍ مثبثٍ پیکط ذساپ دسم ذساپ ت سس ذسا ي ییب دلیًٌ ي ؽُیًض ذیسا
است.
الُیبت محیظ ظیست سل مک تبگ مجتى ثط ایه ضيیکطز اسیت .اییه میست زض اوسیطیٍ
سل فجبضت اظ تلق « تطیىص ثٍ مثبثٍ پیکط ذسايوس» اسیت .وکتیٍ ثسییبض مُیم ي ریبئع
اَمیت ایه است کٍ زض ایه وؾطیٍ زض کىبض تًدٍ ثٍ ونطش زیى ثٍ دُبن َسیت پ ونیبٌ
فلم دسیس ي اوسبن مسضن وسجت ثٍ َست ویع مًضز تًدٍ قطاض گطتتٍ است.

 .3مبانی هستیشناسی
وؾطیٍ « تطیىص ثٍ مثبثٍ پیکط ذسايوس» ثط پبیٍ ثطذ اظ مجبو َست ضىبسی ذبغی ثىیب
ضسٌ است کٍ ثٍ ثطذ اظ مُمتطیه نَب اضبضٌ م ضًز.

8-9تبییيجْاىّستیبراساسهذلارگاًیکی
اظ وؾط سل پ کیُبن ي َست ثط اسیب زي میست «مکیبویک » ي «اضگیبویک » قبثیل تجیییه
است .زض مست مکبویک تجییه دُبن ثط اسب ویًف اتمیسیم -یقىی ت عییٍ ي تحلییل
پسیسٌَب ثٍ ادعاء ي فىبغط دعئ  -است .ثطذ اظ ادعاء اغل َسیتىس ي زض ثقییٍ ادیعاء
تبثیط م گصاضوس .فلل ايلیٍ ثٍ ضست مًضز تًدٍ َستىس ي ثقیٍ مًدیًزات ثیسين يدیًز
وبن َیچ َستىس (McFague, 1993: 106) .ایه مست اظ ایطازات متقسزد ثطذًضزاض اسیت
کٍ زض ازامٍ ثٍ ثطذ اظ نَب اضبضٌ م ضًز.
 -1زض ایه زیسگبٌ عجیقت ثٍ مثبثٍ مًدًزد تبقس ریبت است ي َیط گًویٍ زسیتکبضد ي
زذبلت زض ن م بظ ذًاَس ثًز .استقبضٌ تطیىص مقىبی تحطیف ضسٌ اظ دبینیبٌ اوسیبن
ضا ثسست م زَس کٍ زض ن اوسبن ینبوٍ مًدًز ثطذًضزاض اظ ریبت است ي م بظ ثٍ َیط
گًوٍ تػطف ي تبقس َط ارسبس وسجت ثٍ ن است.
 -2ایه مست زضدٍ ثبالی اظ تطزگطایی ي تطزمحیًضد ضا زضذیًز زاضز ثیسیه مقىیب کیٍ
ادعاد دُبن کبمف اظ یکسینط مستقل َستىس ي تىُب ثًاسغٍ ضياثظ ثیطيو ثب یکسینط زض
اضتجبط َستىس .ادعاء دُبن زض شات ذًز تغییطوبپصیطوس ي ثٍ َمیه دُیت وییع دُیبن اظ
يیهگ پیصثیى پصیطد ثطذًضزاض است.
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 -3مست مکبویک ثطاد تجییه دُبن اظ چىس دُت مسل تقلیلگطایبوٍ ثٍ ضمبض م ضيز .اظ
يدٍ َست ضىبس ایه میست چیعَیب ي اضییبء ضا ثیٍ دعئی تیطیه ثریصَیبد عجیقیت
تطيکبَص م زَس ي اضتجبط نَب ضا ثب کل دُبن َست زض وؾط وم گیطز چطا کیٍ ویًف
شاتگطای ثط ن ربکم است .اظ يدٍ مقطتتضىبذت ویع ایه تقلیلگطایی ریبکم اسیت
ظیطا تجییه فلم اظ دُبن ضا ینبوٍ تجییه قبثل پصیطش م زاویس ي َییچ ضيیکیطز زینیطد
مبوىس تمسیطَبد زیى یب تطَىن متىًؿ اظ دُبن ضا قبثل قجًت وم زاوس(Ibid: 91) .
زض مقبثل ایه زیسگبٌپ مست اضگبویک قطاض زاضز کٍ زض ن تغییط ي اضتجیبط َیط مًدیًز ثیب
سبیط مًدًزات الظمٍ دُبن است .مًدًزات کبمل ویستىس ي ياققیت زض دطییبن تط یىیس
ي تغییطپ تطرع م یبثس .ایه تغییط زضثطگیطوسٌ َمٍ اضیبء اظ ظیطسبذتَبد اتم تب کل
کیُبن ي َست است .مست اضگبویک یب مست ظیست محیغ زض ریبت تکبمیل ثیط اسیب
َمجستن پ ياثستن متقبثل ي ای بز النًد ضياثظ زاذل میبن مًدًزاتپ تضمیه کىىسٌ
يرست ي یکپبضچن دُبن َست است(McFague, 1987: 11) .
َمشىبن کٍ تغییط الظمٍ دسای وبپصیط يدًز مًدًزات استپ پیًوس ثیب سیبیط اضییبء وییع
َمیهگًوٍ است .ایه پیًوس ي اضتجبط تىُب ياثستٍ ثٍ اوتربة مًدًزات ثب تًدٍ ثٍ يدیًز
قجل نَب ویست ثلکٍ پیًوسد زيدبوجٍ است .ثٍ فجبضت زینط زض تحقق ایه اضتجبط مییبن
پسیسٌ َب ویًف تیبثیط ي تیبثط عطتیىی پ اذیص ي قجیًت ي ثیٍ تقجییط زینیط تبثیطگیصاضد ي
تبثیطپصیطد ربکم است (Ibid: 61) .ثٍ وؾط سیل زض الُییبت محییظ ظیسیت میستَیبی
کبض مستط است کٍ َمجستن ي اوس ب زضيو عجیقت ضا وطبن زَس ي ثیٍ َمییه ذیبعط
مست اضگبویک مجىبد مىبستتطد است.

1-9تبییيآفریٌشبرهبٌایعلنتجربیجذیذ

وکتٍ ثسیبض مُم زینطد کٍ سل زض مجبو الُیبت محیظ ظیست مًضز تًدٍ قطاض م زَسپ
تجییه پیسایص دُبن َست ثب تًدٍ ثٍ وؾطیبت فلم ت طث دسییس  -تیبضك اظ َیط گًویٍ
دىجٍ زیى ي تطَىن ذبغ  -است .زض ایه ونطش کٍ اظ ن ثب فجبضت «زاستبن فمیًم
ذلقت» تقجیط ضسٌ استپ ثط يیهگ َبد مُم مبوىس فس ياثسیتن ثیٍ زییه ي تطَىیگ
ذبظپ تبضیرمىسدپ اضتجبط ي ياثستن زضيو میبن مًدًزات ي تکبمل تیطیىص تبکییس
م ضًز (McFague, 1991: 23) .زض ازامٍ ثٍ ضطح َط کسا اظ ایه يیهگ َب ثیٍ غیًضت
مرتػط اضبضٌ ذًاَس ضس.
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 .1ضيایت فب زاستبن تطیىص اظ لحیبػ پیصیطش فمًمییت زاضز ي قجیًت ن ياثسیتٍ ثیٍ
پصیطش زیه ي یب تطَىگ ذبغ ویسیت (McFague, 1992: 52) .اییه يیهگی اظ ن ضي
ربئع اَمیت است کٍ ضيیکطزَبد زیى زض ثٍ تػًیط کطیسن زاستبن تطیىص تىُب ثیطاد
پیطيان ي ثبيضمىسان َمبن زیه ممیس تبیسٌ ذًاَس ثًز.
.2تبضیرمىسد تطیىص وطبن اظ يدًز غبظپ میبوٍ ي اوتُب ثیطاد ن اسیت .تیطیىص غیبظ
ضسٌ است ي تط یىس تکبمل ذًز ضا ع م کىس .ایه ضيایت عجیقت ضا پًیبپ متغیط ي غییط
محکً ثٍ دجط فل یب اغل قغقیت وطبن م زَس.
.3مًدًزات اظ ياثستن زضيو وسجت ثٍ یکسینط ثطذًضزاضوس (Ibid: 51).ایه ياثستن
ثط اسب م بيضت ي وعزیک تحت تبثیط قطاض م گیطز .ظمبن ي مکبن زض میعان ياثستن
مًدًزات وسجت ثٍ یکسینط ثسیبض مُم است .ایه وکتٍ ویع ربئع اَمیت است چًن َیط
تبثیط ي تبثطد ثیه زي مًدًز ثط کل دُبن َست تبثیطگصاض ذًاَس ثًز.
.4تط یىس تطیىص ضي ثٍ تکبمل ي تىًؿ است ي پیًستٍ گًوٍَبد دسییسد اظ سیبزگ ثیٍ
سًد پیشیسگ ي پیططتت ثٍ ؽًُض م ضسس (McFague, 1993: 46) .سغًح گًویبگًو
اظ مًدًزات اظ پبییه تطیه سغح تب پیططتتٍتطیه يدیًز زاضز ي ثیٍ زوجیبت اییه سیغًح
مرتلفپ زضدیبت مرتلمی اظ تبفلییت ي اثطگیصاضد زض مًدیًزات يدیًز زاضز .مییعان
تبفلیت ي اثطگصاضد َط مًدًز ثٍ میعان پیشیسگ سیغح يدیًزد اي ثسیتن زاضز .زض
ربلیکٍ وم تًان چیع ظیبزد زضثبضٌ تبفلیت مًدًزات زض سغح اثتسای ریبت گمت ایه
میعان تبفلیت قغقب زض سغح ریًان ي اوسبن اتعایص م یبثسَ .ط چٍ مًدیًز زض تط یىیس
تکبمل اظ وؾط سبذتبض يدًزد پیشییسٌ تیط ثبضیسپ سییت پیصیطتط ي ثیٍ سیغًح پیبییى
ياثستٍتط ذًاَس ثًز(Ibid: 106) .
سل زض رقیقت ثب چىیه مجىبی زض غسز ثٍ تػًیط کطیسن وییبظ متقبثیل مییبن اوسیبن ي
عجیقت است ي وکتٍ مُم ایه است کٍ ایه ياثستن اظ سًد عجیقت وسیجت ثیٍ اوسیبن
ثیطتط است.
يیهگ َبد یبز ضسٌ ثسان دُت ربئع اَمیت است کیٍ ومبییبونط اضتجیبطپ ياثسیتن ي
ویبظمىسد متقبثل میبن مًدًزات تطاتط ي تطيتط یقى اوسبن ي عجیقت ضا وطیبن می زَیس.
مقیبض تطاتط ي تطيتط ثًزن مًدًزات ویع ثط مجىبد پیشیسگ ي سبزگ زض تیطیىص تقجییط
م ضًز کٍ زض مقبثلِ زیسگبٌ زیى سیبزت ي ثطتطد اوسبن است ي ثٍ وًف ادبظٌ َطگًوٍ
تػطف ت بيظگطاوٍ وسجت ثٍ سبرت عجیقت ضا اظ اوسبن سلت م کىس.
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 .4مبانی معرفتشناسی
وؾطیٍ سل متبثط اظ مجبو مقطتتضىبس ذبغ است کیٍ زض ازامیٍ ثیٍ ثطذی اظ نَیب
اضبضٌ م ضًز.
 -1فلم ت طث زض فیه ربت کٍ ثٍ زلیل دعئ ثًزن ي تکبملپصیطد َیچگًویٍ امتییبظد
ثط الُیبت وساضتٍ ي وم تًاوس مجىبی ثطاد الُیبت ثبضیس امیب زض فییه ریبت اوسیطیمىسان
زیى ث ویبظ اظ ضىیسن گمتنًَبد فمًم فلم ت طث ویستىس .اغغفح سل ثیطاد ثییبن
میعان ایه ویبظپ استطاق سمـ است .ایه ویبظ تىُب ثٍ مىؾًض اوتربة ونطشَبی اسیت کیٍ
م تًاوس ثٍ ضيضه ضسن فىبغط الُیبت مسیح کمک کىس(McFague, 1991: 26( .
الُیبت محیظ ظیست وم تًاوس ث ویبظ اظ تطسیم ضاثغٍ میبن فلم ي زیه ثبضس .اگط ضاثغیٍ
میبن فلم ي زیه اظ وًؿ تجبیه ي تضبز ثبضسپ ن گبٌ الُیبت محیظ ظیسیت اسبسیب ضیکل
ورًاَس گطتت (McFague, 1993: 83) .ثىبثطایه سل ثب ایه زیسگبٌ قبئل ثٍ وًف تقبمیل
میبن فلم ي زیه است.
 -2فلم ت طث پست مسضن زیسگبَ اضگبوییک ي پًییب اظ دُیبن زض تقبثیل ثیب زییسگبٌ
مکبویک تطاَم م کىس .يیهگ ياققیتپ پًیبی ي ثطذیًضزاضد اظ ضياثیظ زضيوی مییبن
َمٍ ادعاء است .پسیسٌَبد مًدیًز زض ياققییت امیًضد مىمیک ي متمیبیع ي دیساد اظ
یکسینط ویستىس ي پیطیىٍاد مطتطک زاضوس .ثط َمییه اسیب اییه فلیمپ کیُیبن ضىبسی
کلونطد ضا پیطىُبز م زَس کٍ ثطاد مست استقبضد دُبن ثٍ مثبثیٍ ثیسن ذیسا میطيضد
است(McFague ,1991: 25) .
سبل زض الُیبت محیظ ظیست اظ استقبضٌ اضگبویک «پیکط ذسا» استمبزٌ م کىس تیب ویًف
کیُبنضىبس کل ونط مجتى ثط ضياثظ متقبثل ضا تًمیح زَس .مست اضگبویک میسل اسیت
کٍ اظ کل غبظ م کىس ي ضياثظ زضيو ي فس استقفت ادعاء اظ یکسینط ضا مًضز مغبلقیٍ
قطاض م زَس (McFague, 1993: 15) .زض ایه مست َم فلل ايلیٍ ي َم فلل ثیبوًد میًضز
تًدٍ قطاض م گیطز.

.5مبانی زبانشناسی
مُمتطیه وکتٍ زض تُم الُیبت محیظ ظیستپ تًدٍ ثٍ الُیبت استقبضد ي وقص مستَیبد
زیى زض تجییه ممبَیم الُیبت است .الُیبت کتبة مقس پ اظ وًؿ الُیبت اسیتقبضد اسیت
ي اظ ایه قبثلیت ثطذًضزاض است کٍ متىبست ثب ویبظ ضيظ ي ضطایظ متغیط اوسبن زض مًادٍُ
ثب مسبئل دسیسپ تُمَبد دسیسد اظ ن ربغل ضًز .ن چیٍ کیٍ زض کتیبة مقیس ثیٍ
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فىًان تًغ یف ذسا مغطح ضسٌ استپ النیًی اسیت کیٍ قبثیل وقیس اسیت ي النیً ییب
النًَبد زینطد م تًاوس دبینعیه ن ضًز.
تمکط استقبضد ثٍ مقىبد کطف يدٍ ضجبَت مییبن زي مًمیًؿپ ضيییساز ي ییب َیط چییع
غیطمطبثُ است کٍ یک اظ ن زي وسجت ثٍ زینطد ضىبذتٍ ضسٌتط اسیت ي اسیتمبزٌ اظ
مًمًؿ ضىبذتٍ ضسٌ تط ثٍ مثبثٍ ضيض ثطاد سره گمته اظ ن چٍ کمتیط ضیىبذتٍ ضیسٌ
است؛ م ثبضس (McFague, 1983: 15) .وکتٍ ثسیبض مُم ایه است کٍ ظثبن استقبضد وجبیس
ثب مىغق ضایج زض تُم ظثبن فطت مًضز وقس ي ثطضس قطاض گیطز ثلکٍ َط وًؿ وقیسد ثبییس
متىبست ثب ظمیىٍ ایه تمکط استقبضد ثبضس (Ibid: 18).مقیبض تطدیح ییک اسیتقبضٌ وسیجت
ثٍ زینطد ممیس ثًزن ن وسجت ثٍ رل مسبئل است کٍ ثطط ثب ن زضگیط است.
مستَب ویع زض رقیقت مجىبد ثسیبض مُم زض استقبضٌَبد الُیبت َسیتىس .اسیتقبضٌ َیبد
الُیبت ثط اسب مستَب تًسقٍ م یبثىس .ثٍ فىًان ومًوٍ یک اظ مستَبی کٍ زض الُییبت
مسیح تجییه کىىسٌ رضًض ذسا ي وؾبضت اي زض دُیبن اسیتپ میست پسضاویٍ اسیت .ثیط
اسب ایه مستپ استقبضٌ فطق ذسايوس ثٍ دُبنپ ثٍ فطق ذسايوس ثیٍ تطظویساوص تجیییه
م ضًز.
استقبضٌ یب مست يؽیمٍ تًغیف دُبن ضا وساضز ثلکٍ مب تفش م کىیم تب اظ ذفت مستَیب
زضثبضٌ ضاثغٍ ذسا ي دُبن ثیىسیطیم ي الجتٍ ضاَ ثٍ دع ایه ثطاد اوسیطیسن زضثیبضٌ اییه
مًمًؿ يدًز وساضز .ثبیس تًدٍ زاضت کٍ َیچ استقبضٌاد کبمیل ویسیت ي تىُیب ثطذی
وسجت ثٍ ثطذ زینط محسً تط ي اظ مققًلیت ثیطتطد ثطذًضزاضوس .اظ َمیه ضي ویبظد
ویست کٍ استقبضٌ ي مست اظ َمٍ دُبت قبثل قجًت ي ث وقع ثبضس زض غیط ایه غیًضت
استقبضٌ تجسیل ثٍ تًغیف ذًاَس ضس (Ibid: 14) .ثٍ تقجیط زینط وقص استقبضٌ ثیبن ياقیـ
ویست ثلکٍ تجییه ضیًٌ چنًوٍ اوسیطیسن زضثبضٌ ضاثغٍ ذسا ي دُبن است.

8-5جْاىبِهثابِقلورٍپادشاّیٍحکَهتخذاًٍذ
یک اظ مست َبد تجییه ضاثغٍ ذسا ي دُبن تطیىص ي ثٍ تقجیط زقیقتط تجییه وحًٌ رضًض
ذسا زض دُبنپ مست پبزضبَ است .زض ایه مست ذسايوس ثیٍ مثبثیٍ پبزضیبٌ ي قبوًونیصاض
دُبن َست است کٍ اظ ذفت يمـ قًاویه اظ دُبن َست مطاقجت م کىس .ایه مست زض
سىت َبد زیى چىبن ضایج است کٍ دىجیٍ میست ثیًزن ن تطامیًش ضیسٌ ي ثیٍ فىیًان
تًغیم اظ ياققیت تُم م ضًز .زض ذًاوص اثتسای ذسايوس پبزضبَ است کٍ ثب ییبضان
ثطگعیسٌ ذًز زض مقبثل زضمىبوص ایستبزٌ است تب ن َب ضا سیطکًة کىیس .زض ذًاوطی
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لغیفتط ذسايوس ثٍ مثبثٍ پسضد مُطثبن است کٍ ادیبظٌ ومی زَیس تطظویساوص ضو ی ضا
تحمل کىىس(McFague, 1987: 63) .
 1-1-5ایرادات مدل پادشاهی
مست یبز ضسٌ مسل قسضتمىس ي زض فیه ربت ذغطوبک َست ظیطا ایه مست پیبمیسَبی ضا
ثٍ زوجبت زاضز کٍ ثب اَساف الُیبت محیظ ظیست وبسبظگبض م ومبیس.
ورستیه ي مُم تطیه ایطاز زض ایه مست تجبیهپ دسای پ زيضد ي ثقس مسبتت میبن ذسايویس
ي دُبن مرلًقبت است .ذسايوس ثیٍ مثبثیٍ پبزضیبٌ دُیبن کیٍ زض قلمیطي پبزضیبَ اش
سکًوت وساضزپ ذسای زيضپ متمبيت ي متقبل است ي ضاثغٍ اي ثب کیبضگعاضاوص اضتجیبع
غیطقبثل لمس ي زضک است .دُبن ذبل اظ رضًض ث ياسغٍ ذساست ي َیچ ضجبَت ثٍ
ذبلق ذًز وساضز ي اظ َمیه ضي ثٍ اوسبنَب تًغیٍ ضسٌ است کٍ ضیمتٍ ي ففقمىس ثٍ ایه
دُبن وجبضىس .پیبمس چىیه ونطض ایه است کٍ اوسبن ارسب ذًز ضا وسجت ثیٍ دُیبن
َست اظ زست م زَس ي زض وتی ٍ وحًٌ تقبمل ثب عجیقت چىسان ربئع اَمییت ورًاَیس
ثًز.
ایطاز زي مست پبزضبَ ایه است کٍ ذسايویس َمشیًن سیبیط پبزضیبَبن تىُیب وؾیبضت
ثیطيو ثط دُبن زاضز ي اظ زضگیط ضسن ضرػ ي زذبلت زض امیًض دعئی دیع ثًاسیغٍ
کبضگعاضان ي امیطاوص ادتىبة م کىس .زض مست سلغىت َط چىس پبزضبَبن عبلت ثطقیطاضد
غلح ي ضامص زض قلمطيضبن َستىس امب ایه لعيمب ثٍ مقىیبد فطیق يضظییسن وسیجت ثیٍ
فبمفن ي کبضگعاضان ویست .زض ثُتطیه ربلت تىُب م تًان اوتؾیبض ذیطذیًاَ ضا زاضیت
کٍ الجتٍ ایه ذیطذًاَ ویع محسيز ي مىحػط ثٍ قلمطي اوسبو است.
ومًش ي اقتساض مست یبز ضسٌ تب ثسان رس است کٍ تُم سبیط مستَب ضا زض تجییه ضاثغٍ ذیسا
ي دُبن تحت تبثیط قطاض م زَس .ثٍ فىًان ومًوٍ ذسايوس م تًاوس ثٍ مثبثیٍ پیسضد ثیطاد
تطظوساوص تلق ضًز کٍ اظ ضاٌ پطيش ي مطاقجت زلسیًظاوٍ ي اظ سیط مُطثیبو ي ضیمقت
ایمبد وقص م کىس امب ومًش ي اقتساض مست یبز ضسٌ ثط تُم اوسبنَب سجت ضسٌ است تیب زض
ایه مستپ ذسايوس ثٍ مثبثٍ پسضد قبوًونصاض کٍ اوتؾبض اعبفیت تطظویسان اظ قیًاویه يمیـ
ضسٌ ضا زاضزپ تُم ضًز.
پیبمس ایه مست زيگبوٍ اونبض کٍ مجتى ثط تمبیع ذسا اظ دُبن َست استپ ثطتطد اوسبن ثط
سبیط مًدًزات است کٍ ظمیىٍ سبظ ضتتبض ت بيظگطاوٍ اوسبن ثٍ عجیقت ضا تطاَم م کىیس.
کبَص مسئًلیت اوسبن وسجت ثٍ رمؼ ي مطاقجت اظ عجیقت وتی ٍ چىییه ونطضی اسیت
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ظیطا ذسايوس ثٍ مثبثٍ یک تطمبوطياد ذیطذیًاٌ اظ ذیفت يمیـ قیًاویه ظیطزسیتبوص ضا
کىتطت م کىس ي اوسبن کٍ تىُب يؽیمٍ تطمبوجطد اظ ذسايوس ضا زاضزپ َییچ يؽیمیٍاد ثیطاد
مطاقجت اظ عجیقت وساضز .ثٍ َمیه ذبعط است کٍ ایه مست ثٍ وًف ربم ونیطش ریق
ربکمیت اوسبن ثط ظمیه ي سًء استمبزٌ اظ ن است.
ثط پبیٍ ایه وقسَب سل مقتقس است تمبم مستَبی کٍ اظ نَب تمبیع ي دیسای ذیسا اظ
دُبن َست ي ثٍ تجـ ن رمبیتنطد اظ قسضت غلجٍ ي استیف ثط دُبن غییط اوسیبو تُیم
م ضًزپ ثٍ زلیل تُسیس ازامٍ ریبت گًوٍَب ثبیس ذغطوبک ضىبذتٍ ضًز .ایه مستَیب َیط
چىس ممکه است کٍ زض کتبة مقس مقتجط ثبضس امب ثطاد ظمبن مب وم تًاوس ممیس تبییسٌ
ثبضس(McFague, 1987: 65) .

جْاىبِهثابِپیکرخذاًٍذ

1-5

ثٍ وؾط سل زض فػط ربمط کٍ محیظ ظیست اظ دُبت گًویبگًو میًضز تُسییس ياقیـ
ضسٌ استپ مسل مًضز ویبظ است کٍ زض پطتً وًف ضاثغٍ عطتیى ي زضيو مییبن ذیسا ي
دُبن َست پ رس مسئًلیت پصیطد اوسبن وسجت ثٍ دُبن َست ضا ثطاونیعز .ایه میست
اظ وؾط اي تلق « تطیىص ثٍ مثبثٍ پیکط ذسايوس» است .مىؾًض اظ ثسن ذسا فجبضت اظ َمیٍ
ن چٍ زض دُبن َست يدًز زاضزپ م ثبضس کٍ ثط مجىبد وؾطیٍ يرست يدًز زض فطتبن
قبثل تُم اسیت« (McFague, 1993:133) .پیکیط ذیسا» فجیبضت اظ تیطیىص اي زض میست
اوکطبف است ي وٍ مسلُبی مبوىس غىـ یب تیضبن .دُبن زض رقیقت ذیساد مکطیًف ي
مىکطف است کٍ ذًز ضا زض مرلًقبت ضکبض م سبظز .ایه ؽُیًضات ي اوکطیبتبت ثیٍ
مىعلٍ پیکط ذسا تلق م ضًوس کٍ پیًستٍ ازامٍ زاضز ي زض ربت تکبمل ي گستطش است.
 1-2-5پاسخ به ایراد فروکاهش خداوند به مرتبه طبیعت در این نظریه
اظ ونبٌ ثطذ اظ مىتقسانپ تقجییط تیطیىص ثیٍ مثبثیٍ پیکیط ذسايویس ثط یىیسَبد غیطقبثیل
پصیطض زاضز کٍ اظ دملٍ نَب تطيکبَص ذسايوس ثٍ مطتجٍ فبلم عجیقت اسیت .زض اییه
وؾطیٍ ذسايوس مًدًزد ظمیى ي ثطذًضزاض اظ دسمبویت است کٍ اظ ونبٌ سىتُبد ازییبن
اثطاَیم غیط قبثل پصیطش است( .وػطپ )207 :1385
َط چىس سل زض تمبيت میبن استقبضٌ ي تًغیف ثٍ پطسص یبز ضسٌ پبسد زازٌ است امیب
ثب تًدٍ ثٍ اَمیت ایه مًمًؿ تفش م کىس تب وطبن زَس استقبضٌ مصکًض چىیه وتی ٍاد
ضا ثٍ زوجبت ورًاَس زاضت.
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سل ثطاد پبسد ثٍ ایه وقسپ اظ مثبل زضثبضٌ ضاثغٍ ومس ي ثسن ي فس تمبیع ن زي کمک
م گیطزَ .مشىبنکٍ ثطذًضزاضد اوسبن اظ زي مطتجٍ ضيح ي ثسن ثٍ مقى تمبیع ي دیسای
ي تجبیه ایه زي مطتجٍ ویست ي ایه زيگبوٍاونبضد رقیق ویستپ ضاثغٍ میبن ذسا ي پیکیط
اي ویع َمیهگًوٍ است .مىؾًض اظ ایه کٍ مب اوسبنَیبپ ثیسنَیبد زاضاد ضيح َسیتیم ثیٍ
مقى تمبیع ایه زي سبرت يدًزد ویست ثلکٍ ثیسیه مقىبسیت کیٍ زض مطتجیٍ تمکیط ي
تققل م تًاویم ثٍ غًضت گبَبوٍ اظ ثسن تبغلٍ ثنیطیم ي ثسان ثیىسیطییم .اییه ياققییت
کٍ مب م تًاویم زضثبضٌ ثسن ذًز غحجت کىیم ضبَسد ثط اییه اسیت کیٍ میب تىُیب ثیسن
ویستیم ي ثسیه سبن اوسبن ثٍ مطتجٍ ثسن تطيکبَص وم یبثس .ثط اسب َمیه تحلییل اگیط
دُبن ثٍ مثبثٍ ثسن ذسا تلق ضًزپ ثٍ مقىبد تطيکبَص ذسا ثٍ مطتجیٍ عجیقیت ویسیت ي
ذسا ثسان مطتجٍ تىعت وم یبثس)McFague, 1990: 212( .
ایه استقبضٌ ثطگطتتٍ اظ ونطش يرست يدًزد ثٍ دُبن َست است کٍ زض ن ثب يدًز
ایه کٍ ذسا اغل َمٍ چیع است ي َیچ چیعد ثیطين اظ اي يدًز وساضزپ ذیسا ثیٍ مطتجیٍ
دُبن َست تىعت وم یبثس .ثط مجىبد چىیه ونطض پیکط ذسا زض مقطؼ ذغیط اسیت ي
ویبظ ثٍ مطاقجت دسد زاضز َمبن گًوٍ کٍ ثسن اوسبن ویبظمىس ایه مطاقجت است.

.6مبانی انسانشناسی
اظ وؾط سل دبینبٌ اوسبن ثٍ مثبثٍ ومبیىسٌ ذسا زض ضيد ظمییه ي اضیطف مرلًقیبتپ ثیب
َسف الُیبت محیظ ظیست کٍ ای بز رس مسئًلیتپیصیطد زض اوسیبن اسیتپ وبسیبظگبض
م ومبیس .ایه ونبٌ ثٍ وًف رق ربکمیت اوسبن ثط ضيد ظمیه ضا ثٍ ضسمیت می ضىبسیس
ي ظمیىٍ مًادٍُ ترطیت گطاوٍ ثب عجیقت ضا تطاَم م سبظز .زض پطتً چىیه ونطض اوسیبن
ذًز ضا م بظ ثٍ َط کبضد م زاوس .ثٍ َمیه ذبعط تمبم مستَبی کٍ اظ نَیب تمیبیع ي
دسای ذسا اظ دُبن َست ي ثٍ تجـ ن رمبیتنطد اظ قسضت غلجیٍ ي اسیتیف ثیط دُیبن
غیط اوسبو تُم م ضًز  -ثٍ زلیل تُسیس ازامٍ ریبت گًوٍَیب -ثبییس ذغطویبک ضیىبذتٍ
ضًز .ایه مستَب َط چىس ممکه است زض کتبة مقس مقتجط ثبضس امب ثطاد ظمبن مب ممیس
ویست.
زض مقبثل زض وؾطیٍ دُبن ثٍ مثبثٍ پیکط ذسايوسپ ضطاتت زض ذلقت اوسیبن ویٍ ثیٍ مقىیبد
ثطذًضزاضد اظ رق ربکمیت ثلکٍ ثٍ مقىبد ثطذًضزاضد اظ پیشیسٌتطیه ي پیطیطتتٍتیطیه
سغح تطیىص زض میبن مًدًزات است .ثط اسب مجبو َست ضىبس کیٍ پییص اظ اییه
گصضتپ ایه پیشیسگ سجت ویبظمىسد ثیطتط اي ثٍ عجیقت اظ یک سیً ي تبثیطگیصاضد اي
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ثط عجیقت اظ سًد زینط اسیت .يؽیمیٍ اوسیبن وییع زض اییه وؾطییٍ زض رقیقیت ویًف
مطبضکت ثب ذسا زض رمؼ ي ونُساضد اظ عجیقت یب پیکط ايست.

.7بازخوانی مهمترین مفاهیم دینی در الهیات محیط زیست
سل پس اظ تجییه وؾطیٍ تًق تفش م کىس تب مُمتطیه ممبَیم زیى میطتجظ ثیب الُییبت
محیظ ظیست ضا زض پطتً مست پیطىُبزداش مًضز ثبظونطد قطاض زَس .ایه ثبظونطد ثیسان
دُت است کٍ ممیبَیم زیىی ثیب َیسف الُییبت محییظ ظیسیت –یقىی ای یبز ریس
مسئًلیتپصیطد زض اوسبن -متىبست ثبضس .ثطذ اظ ایه ممبَیم فجبضت اظ وحًٌ تبفلییت
ذسايوس ي زذبلت اي زض امًض ظمیى پ تجییه گىبٌ ي مسئًلیت ذسايوس زض قجبت ذلق ضیطيض
است.

8-7فاعلیتخذاًٍذ

تجییه «تبفلیت ذسايوس» زض الُیبت محیظ ظیست ثسان دُت ربئع اَمیت اسیت کیٍ زض
پطتً ن رضًض ذسايوس زض فبلم َست ث َیچ گًویٍ ياسیغٍاد زضک ضیًز .زضک اییه
رضًض زض ارسب مسئًلیت زض قجبت عجیقت وقص ثسیبض اسبس زاضز .سیل ثیط مجىیبد
مست پیطىُبزداشپ استقبضٌ َبی کٍ زض ن تبفلیت ذیسا ثیب تقیبثیطد َمشیًن «میبزض»پ
«فبضق» ي «زيست مًدًزات» مقطت ضسٌ استپ ضا مقىب م کىس .استقبضٌ «میبزض» تجیییه
کىىسٌ ياثستن ریبت دُبن َست ثٍ ذساست .عجیقت ي یب پیکیط ذسايویس زض مًادُیٍ
ثب ث مُطد اوسبن زض عجیقت زچبض ضوج ي تبلم م ضًز ي ذسايوس ثٍ مثبثیٍ ییک میبزض زض
علت ثُجًز پیکط ذًیص ي ثبظگطت ثٍ یکپبضچن ن استَ .مشىبن کیٍ َیط فبضیق پ
مقطًق ذًیص ضا امطد گطاوجُب ي اضظضمىس م ضیمبضزپ ارسیب ذیسا ثیٍ مًدیًزات
دُبن کٍ زض رکم پیکیط اي َسیتىس َمییهگًویٍ اسیت .اسیتقبضٌ زيسیت وییع کىبییٍ اظ
رمبیتکىىسگ ي پطتیجبو ذسا اظ دُبن َست ي مرلًقبت ضا زاضز(McFague, 1987: .
)85

وحًٌ گبَ ذسا اظ دُبنپ فطق اي ثٍ دُبن ي ثٍ تجـ ن مساذلٍ زض امًض ایه دُیبن ثیط
مجىبد زي مست پبزضبَ ي پیکط ذسا کبمف متمبيت است .فلم ذسا زض مست پبزضیبَ ثیب
تًدٍ ثٍ زيضد ي ثقس ذسا اظ دُبن َست پ فلم ثیطيو است .فطق ذسايویس ثیٍ دُیبن
ویع َمبن زيست ذیطذًاَبوٍ یک اوسبن وسیجت ثیٍ مًدیًزات تطيتیط اظ ذیًز اسیت.
مساذلٍ ذسايوس زض دُبن ویع ثٍ زي غًضت ث ياسغٍ ي ثبياسغٍ ي اظ عطییق تبفیلَیبد
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اوسبو او ب م پصیطز .ایه زض ربل است کٍ اگط دُبن ثٍ مثبثٍ پیکط ذسا تلقی گیطززپ
وحًٌ فلم ذسايوس ثٍ دُبن کبمف َمبوىس گبَ اوسبن اظ ثسن ذًز ثٍ وحً ث ياسیغٍ ي
رضًضد است .چىبن کٍ محجت ي ضمقت اي ویع ثٍ مثبثٍ فطق اوسیبن وسیجت ثیٍ دسیم
ذًز است کٍ ونطان غحت ي سفمت ذًیص است .فطق ذیسا ثیٍ دسیم ذیًیص زض
رقیقت وقغٍ مقبثل ضيریٍ ظَس ي ث ضغجت وسجت ثٍ زوییب اسیت .فطیق ثیٍ دسیم زض
تضبز ثب فطق ثٍ ضيح ویست ظیطا دسم ي ضيح زض اضتجبع تىنبتىگ َستىس.

1-7شر

سیتَبد ياضز ثط دُبن عجیقت اظ سًد اوسبن اظ دملٍ مػبزیق ضط است ي اظ اییه ضي
تجییه ممًُ ضط ي مًادٍُ ذسايوس ثب ن زض الُیبت محیظ ظیست ربئع اَمیت است .زض
مست پبزضبَ ذسايوس یب ثٍ مثبثٍ پبزضبَ پییطيظ اسیت کیٍ ثیطاد ویبثًزد ضیط تیفش
م کىس ي یب زض قبلت اوسبو تساکبض ضکبض م ضًز تیب ثىیسگبن ضا اظ چىنیبت ضیط و یبت
زَس .تقبثل ذیط ي ضط وتی ٍ زيگبوٍاونبضد ذیسا ي دُیبن َسیت اسیت .اظ ن دیب کیٍ
ذسايوس مىطبء ي اغل ذیط است دبینبٌ ؽًُض ضطپ زض دُیبن میبزٌ ي عجیقیت اسیت ي
ثطاد ضَبی اظ ضط زض رقیقت ثبیس وسجت ثٍ دُبن مبزٌ ي عجیقت ث افتىیب ثیًز ي ن ضا
ضَب کطز .ذسايوس َیچ وقط زض تحقیق ضیطيض ویساضز ي ثىیبثطایه زض ثطاثیط اییه ضیطيض
پبسرنً ویست.
امب زض مست پیطىُبزد سل پ ضط اظ لًاظ يدًز ایه پیکط است .اظ سیًد زینیط ذیسا ثیٍ
غًضت ث ياسغٍ ي ضرػ ثب ضط زضگیط است ي اظ ن ضوج م ثطز چیطا کیٍ ضیطيض زض
يدًز دُبن کٍ ثٍ مثبثٍ پیکط ذساست ياقـ م ضًزَ .م چىیبن کیٍ َیط سییج ثیط َیط
ثرص اظ پیکط اوسبن ثٍ غًضت ث ياسغٍ ازضاک م ضًزپ ذسايوس ویع ضوج وبض اظ يقًؿ
غسمٍ ي سیت ثط پیکط دُبن ضا ارسب م کىس .ضوج ذسا ن چىبن کٍ زض اسغًضٌَیبد
کُه مغطح ضسٌ استپ تىُب ثط ضيد غلیت ي ثطاد مست کًتبَ وجیًز ثلکیٍ اییه ضویج
َمًاضٌ ي زائم ثط پیکط ذسا ياضز م ضًز ي ذسايوس ن ضا ازضاک م کىیس(McFague, .
) 1987: 212چىیه ونبَ ثٍ مسبلٍ ضط زض رقیقت فبمل مُم ثطاد ثبظزاضوسگ اوسبن اظ
مًادٍُ ثیطرمبوٍ ثب عجیقت است.
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9-7گٌاُ

گىبٌ ویع زض مست یبز ضسٌ ممًُ يیهٌاد م یبثس .ثط مجىبد مست پبزضیبَ گىیبٌ زض مقبثلیٍ
ثب ذسا او ب م ضًز .اوسبن ثٍ فىًان مًدیًزد مسیتقل ي ثطذیًضزاض اظ اذتییبض ي اضازٌپ
کبضد ذفف تطامیه ي قًاویه يمـ ضسٌ اظ سًد ذسايوس او ب م زَس امب اییه ممُیً
زض مست پیکط ذسايوس مقىبد يیهٌ ي ذبظ ذًز ضا زاضز .اظ مىؾیط مقطتتی پ گىیبٌ یقىی
چطم پًض ي اوکبض اظ ایه رقیقت کٍ َط کسا اظ مًدًزات ي اظ دملٍ اوسبن ثرطی ي
دعئ اظ پیکط ذسا َستىس .ثط ایه اسب گىبٌ ثٍ مقىبد تطک اعبفیت ي ثىیسگ ذسايویس
ویست ثلکٍ ث مسئًلیت زض قجبت محبتؾت اظ دُبن َست ي ثٍ تقجیط زینط پیکط ذسايوس
است .گىبٌ سطثبظ ظزن اظ زضک ياثسیتن اسبسی ذیًز وسیجت ثیٍ َمیٍ مًدیًزات ي
ارسب استقفت ي ث ویبظد وسجت ثٍ وُب است .زض ایه مست ثطاد فجبزت ي زضک ذیسا
ویبظد ثٍ کلیسب ویست ثلکٍ ذسا زض کل دُبن َست رضًض زاضز.
زض ممًُ ظیست محیغ پ گىبٌ ضًضش فلیٍ ذسايوس ویست ثلکٍ سیطثبظ ظزن اظ پیصیطش
دبینبٌ اوسبن زض عجیقت ثیطاد رمیؼ ي مطاقجیت اظ ن اسیت(McFague, 1987: 217).
ارسب مسئًلیت وسجت ثٍ تطیىص یقى ثب ونبٌ فبضقبوٍ ثیسان ونطیسیته اسیت .گىیبٌ
یقى تمبیل ثٍ ایىکٍ ذًز ضا فضًد دسا ي مستقل اظ سیبیط مًدیًزات لحیبػ کىیس ثیٍ
گًوٍاد کٍ وٍ اي ثسانَب ویبظ زاضتٍ ثبضس ي وٍ نَب ثٍ اي ویبظمىس ثبضىس.
ایه ویبظ متقبثل ي ياثستن زضيو پ عطتیى است .مب ثٍ عجیقت ویبظمىسیم ي اي ویبظ میب ضا
مطتمـ م سبظز .ایه ویبظ تىُب زض دُت تبمیه غصا ي ة ویست ثلکٍ َط کیسا اظ ریًا
مب ثُطٌ يدًزد ذًزش ضا م ثطز .چطم مب ظیجبی عجیقت ضا زضک م کىس ي گًش مب اظ
ياد زت اونیع اي ثُطٌمىس م گطزز .عجیقت ویع ثیٍ مثبثیٍ پیکیط ذیسا اظ دُیت رمیؼ ي
مطاقجت ثٍ مب ویبظمىس است(McFague, 1993: 113) .

.8مقایسهای نهایی میان دو مدل
سل زض وتی ٍاد وُبی متصکط م ضًز کٍ َیط کیسا اظ میست پبزضیبَ ي پیکیط ذیسا اظ
وقع َب ي ایطازات ثطذًضزاض است امب ثُتط است ثٍ دبد تمطکع ثط وقیعَیبپ کبض میسد
َییط یییک ضا زض تحقییق َییسف الُیییبت محیییظ ظیسییت  -یقى ی تطییًیق اوسییبنَییب زض
مسئًلیتپصیطد وسجت ثٍ محیظ ظیست  -مًضز تًدٍ قطاض زاز.
مست سلغىت زض اضتجبط ذسا ثیب دُیبنپ تیساف کىىیسٌ ممیبَیم َمشیًن وؾیبم گیطدپ
زيگبوٍاونبضدپ ث ضغجت وسیجت ثیٍ عجیقیت ي کىتیطت اوسیبنَیب اظ ضاٌ يمیـ قیًاویه ي
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ذطًوت استَ .مشىیه ایه مست چیعد ثطاد گمته زضثبضٌ دُبن غیط اوسبو ویساضز .زض
مقبثل مست دُبن ثٍ مثبثٍ پیکط ذساپ مسل تبضق اظ سلسلٍ مطاتیت اسیت ي تقیبمل ثی
وؾیط میبن ذسا ي َمٍ مًدًزات ثطقطاض م کىس .زض ایه مست اظ عطییق تطیًیق ي دیصة
اوسبنَبپ رس مسئًلیتپصیطد زض نَب تقبت ي پًیب م ضًز.
ففيٌ ثط ایه مست اذیط ثب وؾطیبت دسییس فلمی اظ دُیبت گًویبگًو سیبظگبض اسیت.
وؾطیٍ اوم بض فؾیم کٍ پیسایص دُبن ضا اظ اوم بض شضٌاد ذطز ثب چنبل ثسیبض ثیبال غیبظ
م کىس ي گستطش ي تکبمل ن ضا زض ظمبو ثسیبض گستطزٌ ثٍ تػًیط م کطسپ ثب مسل کٍ
تطیىص ضا ثٍ مثبثٍ پیکط ذسا زض تکبمل تعایىسٌ ي زائم تلق می کىیس َمریًاو زاضز.
)(McFague, 1987: 227

.9نقد و بررسی
ایه وؾطیٍ اظ یک سً ثٍ زلیل اضائٍ مسل دسیس اظ تطیىص ي تیفش ثیطاد ریل ثحیطان
محیظ ظیست اظ وقبط قًت ذًث ثطذًضزاض است امب اظ سًد زینط ثطذ اظ مجبو اییه
وؾطیٍ سجت م ضًز تب زض ثطاثط افتجیبض ن اظ مىؾیط الُییبت ي وییع تحقیق َیسف اغیل
الُیبت محیظ ظیستپ پطسصَب ي وقسَبد دسد مغطح ومًز .زض ازامٍ ثٍ ثطذ اظ وقیبط
قًت ي مقف ایه وؾطیٍ اضبضٌ ذًاَس ضس.

ً.8-3قاطقَت

.1اظ مُم تطیه ي ثبضظتطیه وقبط قًت ایه وؾطیٍپ تًدٍ ثٍ فلم ت طثی دسییس زض تجیییه
تطیىص ي ثطقطاضد ضيیکطزد میبن ضضتٍاد میبن الُیبت ي محییظ ظیسیت اسیت .سیل
تفش کطزٌ است تب ثب مس وؾط قطاض زازن ضيایت فیب اظ تیطیىص کیٍ میًضز تبیییس فلیم
ت طث دسیس استپ ونبٌ اوسبن ثٍ دُبن َست ضا تطاتط اظ اوحػیبض ثیٍ زییه ي تطَىیگ
ذبغ زگطگًن سبظز.
.1وؾطیٍ « تطیىص ثٍ مثبثٍ پیکط ذسايوس» ثٍ وًف ضيیکطزد میبویٍ زض دمیـ زي زییسگبٌ
مًاتق ي مربلف وقص زیه زض رمؼ محیظ ظیست محسًة م ضًز .ایه وؾطییٍ اظ ییک
سً ثب محًضیت يدًز ذسا ي ياثستن َمٍ دبوجٍ دُبن َست ثٍ ذسايویس ثیٍ اَمییت
وقص زیه زض رل ثحطان محیظ ظیست تًدیٍ زاضز ي اظ سیًد زینیط ثیب تغیییط دبینیبٌ
اوسبن وسجت ثٍ عجیقتپ پبسرنًد ایطاز کسبو است کٍ ذفتت اوسبن ثط ضيد ظمیه ضا
ظمیىٍسبظ ترطیت محیظ ظیست م زاوىس .سل زض تُم اییه وکتیٍ کیٍ ثطقیطاضد اضتجیبط

 221پژيهشهای علم ي دیه ،سال دهم ،شمارة ايل ،بهار ي تابستان 2931

تىنبتىگ میبن ذسا ي دُبن َست مجىبد ثسیبض مُم زض الُییبت محییظ ظیسیت اسیتپ
ثسیبض ًَضمىساوٍ فمل کطزٌ است .ایه اضتجبط يدًزد ثٍ گًوٍاد تجییه ضسٌ است کٍ وٍ
تبغلٍ ي تمبیعد میبن ن زي ای بز کىس ي وٍ چىبن ضتـ غیطیت کىیس کیٍ ذیسا ثیٍ مطتجیٍ
دُبن َست تطيکبَص یبثس ي یب دُبن مرلًق ثٍ مطتجٍ الًَیت تقبل یبثس.
.2اظ وقبط قًت وؾطیٍ سل تًدٍ ثٍ وقص ظثبن زض تجییه مُمتطیه ي اسبس تطیه ممبَیم
زیى است کٍ زض رقیقت پًیبی زیه زض گطي ن است .سل ثب عطح مستَیبد زیىی ي
الُیبت استقبضد ي تبکیس ثط تىبست ایه مستَب ثیب مُیمتیطیه مسیبئل َیط فػیطپ وطیبن
م زَس کٍ زیه زض رل ثحطانَبد دسیسد کٍ ثطط زض َط زيضان ثب ن مًادیٍ می ضیًز
تًاومىس است.
.3تقس ثرطیسن ثٍ عجیقت  -وٍ ثٍ مقىبد مىم ثتپطست ي ضطک  -اظ اضکبن مُیم زض
الُیبت محیظ ظیست محسًة م ضًز .ایه تقس ظمیىٍسبظ تغییط ونطش اسبس اوسیبن
وسجت ثٍ دُبن َست است .ایه تقس ثبیس ثٍ گًوٍ اد ثبضس کیٍ زض ن فیس اسیتقفت
عجیقت ي ياثستن َمٍ دبوجٍ ن ثٍ ذسا کبمف لحبػ گطزز .زض وؾطییٍ دُیبن ثیٍ مثبثیٍ
پیکط ذسا تفش ضسٌ است ممه پطَیع اظ تقلیل گطای ایه وکتٍ مًضز تًدٍ قطاض گییطز
َط چىس کٍ میعان مًتقیت ن محل تبمل ي ثطضس است.

ً.1-3قاطضعف

.1زض الُیبت محیظ ظیست زض کىبض تجییه مست تطیىصپ تجییه َسف تطیىص ویع مطيضد
است .اظ وؾط سل تجییه مست تطیىص زض تغییط ونطش اوسبن ثسیبض ریبئع اَمییت اسیت
امب ثٍ وؾط م ضسس زضک غحیح اظ َسف تطیىص ویع اظ اَمیت ثسیبض ظییبزد ثطذیًضزاض
است ي ایه مًمًف است کٍ زض ثبض سل ثسان اضبضٌ وطسٌ است .ثٍ فىیًان ومًویٍ زض
ضيیکطزَبی مبوىس فطتبن اسفم َیسف اغیل اظ تیطیىصپ ؽُیًض تمػییل اسیمبء ي
غمبت الُ زض دُبن عجیقت است ي ثط ایه اسب تفش اوسبن زض رمیؼ ي مطاقجیت اظ
محیظ ظیست ثٍ وًف تفش ثطاد تحقق َسف الُ زض عجیقت اسیت .زض پطتیً چىییه
زیسگبَ م تًان ثطاد ذساثبيضان َست ياالتط اظ مطاقجت اظ پیکط ذسايوس مغطح ومیًز.
مرلًقبت ثٍ مثبثٍ ت لیبت ذسايوسپ َط کسا ؽًُض تمػیل یک یب چىیس اسیم اظ اسیمبء
الُ است کٍ تىُب زض فبلم عجیقت م بت ثطيظ ي ؽًُض ایه اسمبء ي غمبت يدیًز زاضز.
ثط ایه اسب يؽیمٍ اوسبن فجبضت اظ تطاَم سبذته ظمیىیٍ ؽُیًض ثی وقیع ي تمػییل
اسمبء ي غمبت الُ ي ویع مطاقجت اظ مؾبَط ت لیبت اسیمبء ي غیمبت الُی اسیت .زض
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پطتً چىیه زیسگبَ مسبلٍ ث ضغجت ثٍ زویب ي تطيیج ضيریٍ ظَس ویع تجسیل ثٍ زیسگبَ
مقبثل ن ذًاَس ضس.
.1ثٍ تػطیح سل پ تجییه مست تطیىص زض قبلت پیکط ذسايوس ثط اسب ضيیکیطز فطتیبو
يرست يدًزد مغطح ضسٌ است .ایه مست اظ دُیت ضتیـ تمیبیع مییبن ذیسا ي دُیبن
تطیىص ي ثٍ تجـ ن ثینبون میبن اوسبن ي دُبن عجیقت مًضز تًدٍ يیهٌ اي ياقـ ضیسٌ
است .امب ثبیس تًدٍ زاضت کٍ زض پطتً مجىبد يرست يدًزپ ممًُ ذفتیت اوسیبن ثیط
ضيد ظمیه ویع م تًاوس کبمف متىبست ي مًاتق ثب َیسف الُییبت محییظ ظیسیت مغیطح
ضًز .ثط ایه اسب اوسبن ومبیبوىسٌ ي ضکبض کىىیسٌ غیمبت ذسايویس زض مطتجیٍ عجیقیت
است ي ایه ضکبضکىىسگ مقىبی ثس فمیقتط اظ ومبیىسگ ي دبوطیى زض ممًُ فطتی
ضایج زاضز .زض ایه تُمپ فطق ذسايوس ثٍ مرلًقبت ذًز ي اظ دملٍ ثٍ فیبلم عجیقیت زض
يدًز اوسبو مىکطف ي ضکبض م گطزز ي اوسبن ومبیبوىسٌ فطق ي محجت ذسايوس ثسين
َیشنًوٍ ياسغٍاد است .ثىبثطایه م تًان ثسين تقجیط دُبن ثٍ پیکط ذسايوس کیٍ ضیبئجٍ
دسمبویت ي تىعت ذسا ثٍ مطتجٍ عجیقت زض ن مغطح استپ ممًُم زقیقتیط اظ ذفتیت
الُ ضا زض ظمیه مغطح ومًز.
.2سل ثط ذفف ازفبیص زض میًضز ویبياقـگطایی میستَیب زض الُییبتپ زض میًضز میست
پبزضبَ کبمف دىجٍ ياقـومبی ن ضا مًضز تبکیس قیطاض زازٌ اسیت ي رقیقتیب ذیسا ضا ثیٍ
مثبثٍ پبزضبَ ثیطين اظ قلمطي رکمطاو اش زض وؾط گطتتٍ است .ثط پبییٍ َمییه تُیم اظ
مست پبزضبَ ویع اوتقبزات متقسزد مبوىس تمبیع ي دیسای ذیسا ي فیبلم ضا مغیطح کیطزٌ
است .زض ربل کٍ زض مست پبزضبَ ویع َمبوىس مست پیطىُبزد سل پ ن چٍ مًضز تبکییس
است تسلظ ي اقتساض ذسايوس ثط فبلم ي ياثستن َمٍ دبوجٍ فبلم ثٍ ذسايوس است.
.3زض الُیبت محیظ ظیست ثبیس تًدٍ زاضت کٍ دبینبٌ اوسبن ثیٍ وحیً فکیس ضيیکیطز
پبزضبَ مغطح وطًز ي اوسبن ذسمتنعاض عجیقت وطًزَ .ط چىیس َیسف الُییبت محییظ
ظیستپ مسئًلیت پصیط کطزن اوسبن زض قجبت عجیقت است امب زض ونبَ کفنتط ایه َسف
ثطاد ویل ثٍ َسف ثبالتطد ثبیس زض وؾط گطتتٍ ضًز .کمبت اوسبن تىُیب زض گیطي ترلیق ثیٍ
اذفق محیظ ظیست ویست ثلکٍ اظ ذفت ضفبیت رقیًق عجیقیتپ ضسییسن ثیٍ کمیبل
ضبیستٍتط است .ثبظذًاو ممبَیم گىبٌپ ثىسگ ي ضط زض وؾطیٍ سل پ کبمف مًییس ویًف
تطيکبَص است .ویبظ دُبن مقبغط ثطاد رل ثحطان محیظ ظیست وجبیس سیجت ضیًز تیب
ممبَیم الُیبت ثٍ گًوٍاد تمسیط ضًز کٍ تمبم َیسف اوسیبن زض رمیؼ محییظ ظیسیت
مىحػط ي محسيز گطزز ي ایه ثبض ثٍ گًوٍ فکسپ اوسبن ثٍ ذسمت عجیقت زض یس .ثٍ وؾط
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م ضسس اتطاع کٍ زض مست پبزضبَ زض مًضز سَطيضد اوسبن ثیط دُیبن عجیقیت يدیًز
زاضتپ ایه ثبض ثٍ وحً فکس زض مًضز سطيضد عجیقت ثط اوسبن محقق می ضیًز کیٍ اظ
ثط یىسَبد غیط قبثلپصیطش ایه ضيیکطز ذًاَس ثًز.
َ.4مشىبن کٍ گصضت َسف الُیبت محیظ ظیستپ مسئًلیتپصیط ومًزن اوسبن زض ثطاثیط
دُبن َست است .وکتٍ ثسیبض مُم کٍ زض تحقق ایه َسف ثبیس مًضز تًدٍ قطاض گییطز
ایه است کٍ ضیًٌ مسئًلیتپصیط کطزن اوسبنَب زض مًادٍُ ثب غیط ذًز ثٍ رکم تمیبيت
زض ضيریبت ي فًامل محیغ ي تطثیت پ وم تًاوس یکسبن ثبضس .ثطذ مبزگ پیصیطش
ایه مسئًلیتپصیطد ضا زض ضیًٌَبد تطثیت متىبست ثب مُط ي فغًتت زاضویس امیب ثطذی
زینط تىُب ثب متصکط ضسن رقًق زي دبوجٍاد کٍ میبن عجیقت ي اوسبن يدیًز زاضزپ ثیسیه
امط تطًیق م ضًوس .ثٍ فجبضت زینط ثطذ اظ اتطاز تىُب ظمبو کٍ ارسب کىىس کٍ ومیـ
ي یب مطضد اظ دبوت زینطان ممکه است متًدٍ وبن ضیًزپ ذیًز ضا ملیع ثیٍ ضفبییت
رقًق عطف مقبثل افم اظ اوسبن ي مًدًزات تطيتط ي یب تطاتط اظ اوسبن م کىىس.
مست پیطىُبزد سل کٍ ثط اسب فطق ذسايوس ثٍ پیکیط ذیًز ي مرلًقیبت؛ مسیئًلیت
مطاقجت اظ عجیقت ضا ثیٍ فُیسٌ اوسیبن می گیصاضزپ تىُیب مىبسیت اتیطازد اسیت کیٍ ثیب
ضيیکطزَبد فبعم سىریت زاضوس ي ایه ذفء ثسیبض مُم زض مست یبز ضیسٌ محسیًة
م ضًز.

 .11نتیجهگیری
ثط اسب ن چٍ گصضتپ وؾطیٍ تطیىص ثٍ مثبثٍ پیکیط ذیسا اظ دُیبت متقیسزد مبوىیس
«اتربش ضيیکطز میبن ضضتٍاد زض رل ثحطان محیظ ظیست»پ «تًدٍ ثیٍ پییصتیطؼَیبد
فلم ت طث ي ثبيضَبد زیى زض مسألٍ تطیىص ثیٍ غیًضت تًامیبن»پ «اضائیٍ ضيیکیطزد
متقبزت زض ذػًظ وقص زیه زض رل ثحطان محیظ ظیست»پ «تًدٍ ثٍ پًییبی زییه زض
رل ثحطان محیظ ظیست زض قبلت الُیبت استقبضد ي میستَیبد زیىی » ي وییع «تقیس
ثرطیسن ثٍ عجیقت زض پطتً ومبیبن سیبذته ياثسیتن َمیٍ دبوجیٍ دُیبن تیطیىص ثیٍ
ذسايوس» وؾطیٍ اد قبثل تًدٍ زض رل ثحطان محیظ ظیست است .اظ سًد زینط ثطذ اظ
وقبط مقف ایه وؾطیٍ اظ دملٍ «فس تًدٍ ثٍ َیسف تیطیىص»پ «ثطزاضیت سیغح اظ
ممًُ ذفتت الُ اوسبن زض ظمیه زض مست پبزضبَ »پ «تطيکبَص وقص اوسبن ي َیسف
اي ثٍ مطاقجت اظ دُبن عجیقت ي تمسیط مُمتطیه ممبَیم الُییبت مبوىیس گىیبٌپ فجیبزت ي
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و بت ثط اسب ایه تطيکبَص» ي «فس تًدٍ ثٍ ضيریبت متمبيت اوسیبنَیب زض مغبلجیٍ
رقًق محیظ ظیست» مطيضت ثبظونطد زض ایه وؾطیٍ ضا ضقم م ظوس.
زض مسیط تحقق َسف الُییبت محییظ ظیسیت تًدیٍ ثیٍ وکیبت چىیس الظ ي میطيضد
م ومبیس .ورست ایه کٍ َط چىس ازیبن الُ زض رمؼ محیظ ظیسیت َمنطایی زاضویس ي
مجبو افتقبزد ازیبن م تًاوس زض تحقق َسف الُیبت محیظ ظیستپ وقیص ثسییبض مُمی
ایمب کىس امب اظ سًد زینط ثبیس تًدٍ زاضت کٍ ایه الُیبت ثبیس تضب ضا ثٍ گًویٍاد ثیبظ ي
گستطزٌ زض وؾط ثنیطز کٍ غیطثبيضمىسان ثٍ متبتیعیک ویع زض ارسب مسئًلیت وسجت ثیٍ
عجیقت زض ایه قلمطي گستطزٌ قطاض گیطوس .الُیبت محیظ ظیست ثبیس ثٍ زوجبت میستَیبی
ثبضس کٍ ياثستن اوسبن ي عجیقت ضا ثطاد تساي ریبت ي ثقبء ثٍ وحً متقبثل ثیب ضیست
َط چٍ ثیطتط وطبن زَس تب َم ثطاد ذساثبيضان ي َم غیطذساثبيضان ممیس تبیسٌ ي کبض میس
ثبضس .عجیقت چٍ ثٍ فىًان مرلًقپ مػىًؿپ دلًٌ ي یب پیکط ذسا لحبػ ضیًز ي چیٍ زض
ونبٌ غیطثبيضمىساوٍ ثٍ فىًان مًدًزد مستقل لحبػ گطززپ اوسبن زض َط زي ربلیت ثیطاد
رمؼ ي تساي يدًز ذًز ثٍ ن ویبظد غیطقبثل اوکبض زاضز .ایه ویبظ اظ سًد عجیقیت ثیٍ
اوسبن ویع قبثل تػًض است ي ثىبثطایه تبکیس ثط ایه ياثستن ي تقبمل عطتیى می تًاویس
زض تحقق َسف الُیبت محیظ ظیست مًثط ثبضس.
وکتٍ زینطد کٍ تًدٍ ثسان الظ است ایه است کٍ وبزیسٌ گطتته فلیم ت طثی زض ریل
ثحطان محیظ ظیست ي تطيکبَص ن ثٍ مثبثٍ مسکّى ثیطاد زضمیبن دعئی زضز (محقیق
زامبزپ  )10 :1397چىسان قبثل پصیطش ویست .ونبٌ اتطاعی ثیٍ فلیم ت طثی ثیٍ فىیًان
مطًق اوسبن زض ثُطٌ ثطزاضد مت بيظاوٍ وسجت ثٍ عجیقت ي وبکبض مسد ن زض رل ثحیطان
محیظ ظیستپ تب رسد زيض اظ اوػبف است .فلم ت طثی وقیص ثسییبض مُمی زض گیبٌ
سبذته اوسبن اظ ذغطات ي تُسیسَبد مًادٍُ ث مُبثب ثیب عجیقیت زاضز ي می تًاویس زض
ای بز مسئًلیت پصیطد ثطاد رمؼ ي مطاقجت اظ عجیقت َم ثطاد ثبيضمىیسان ي َیم غییط
ثبيضمىسان وقص ثسیبض مُم ضا ایمب کىس.
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