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Abstract 

Given the significance of the Islamic Revolution role-playing and 
increasing importance of the role of new social movements in the world 
arena, the present paper investigates the relations between new social 
movements and the Islamic Revolution and the effect of these movements 
on the promotion of the Islamic Revolution in the world arena. The 
research requires examining mutual relations between new social 
movements and the Islamic Revolution. Therefore, according to Alain 
Touraine’s theoretical basics about new social movements and using a 
qualitative method, this paper comparatively studied components of 
identity in the Islamic Revolution and the Environmental movement as one 
of the new social movements in the world arena. It also extracted, 
compared, and examined the relations between these movement-stimulant 
components using categorization and encoding techniques. According to 
the findings of this study, it can be said that the Islamic Revolution has an 
identity beyond environmental movement. However, there is no 
contradiction between their components and therefore there is an overlap 
between the Islamic Revolution and environmental movement in the world 
arena. 
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  یستیز طیمح هایو جنبت یانقال  اسالم تینسبت هو لیتحل
 یدر عرصه جهان

 رانیدانشگاه شاهد، تهران، ا  یاسیعلوم س  ی آموخته دکتردانش    یحسن ناصرخاک
  

 رانیدانشگاه شاهد، تهران، ا  یاسیگروه علوم س اریدانش زاد يمرشد یعل
 

 چکیده
  ن ی نو  یهاروزافزون نقش جنبش  تيو اهم  ی در عرصه جهان  ی انقالب اسالم  ی نآفرینقش  تيبا توجه به اهم

  ست یز  طياست که جنبش  مح   ی پرسش اساس  نیا  ی دنبال بررس  مقاله به  نیا  ،ی در عرصه جهان  ی اجتماع
  ن یراستا ا   نیدارد؟ در ا  ی در عرصه جهان  ی با انقالب اسالم  ی چه نسبت  ی جهان   ی جنبش اجتماع  کیبعنوان  

  یبا روش  ستیز  طيو جنبش مح   ی اجتماع  نینو  یاهجنبش  راموني»آلن تورن« پ  ینظر  ی مقاله بر اساس مبان 
تطب  ی فيک مطالعه  هو  ی قيبه  اسالم  تیمولفه  جنبش  ی انقالب  بد  ی ستیز  ط يمح   هایو  است.   ن یپرداخته 

  ت یو سپس آن را با هو  شدهاستخراج    ی انقالب اسالم  تیهو  ،یو کدگذار  یبندمقوله  کيمنظور با تکن
گفت    توانی م  قيتحق  نیا  هایافته یکرده است. با توجه به    ی سنج و نسبت  سهیمقا  ی ستیز  طيمح   یهاجنبش

آنها وجود ندارد   انيم یاست اما تضاد  ی ستیز  طيمح  هایفراتر از جنبش ی انقالب اسالم تیکه هرچند هو
وجود دارد   ی انقالب اسالم  تیبر هو  ی مبتن  ی ستیز  طيمح   یهاجنبش  یريگامکان شکل   نکهیلذا عالوه بر ا

ه    یی همسو  نهيزم اسالم  انيم  یی افزا و  جنبش   ی انقالب  جهان  ی ستیز  طيمح   یهاو  عرصه  در   زين  ی فعال 
 .وجود دارد

 . یعرصه جهان ست،یز طیجنبش مح ت،یهو  ،یانقالب اسالم واژگان کلیدی:
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 مقدمه

این امر به خمموبی   هایی فراگير هستند.ها و آرمانهای بزرگ اجتماعی دارای ارزشانقالب
های بزرگی همچون انقالب فرانسه، روسيه و ایران قابل مشاهده اسممت. بممه نظممر در انقالب

های جهانی انقالب اسالمی ضعف در ارائممه ی از موانع اصلی در پيگيری آرمانرسد یکمی
پممردازی در ایممن زمينممه از های بومی، روزآمد و کارآمد در ایممن زمينممه اسممت. نظریممهنظریه
های بالقوه و بالفعل انقالب و از سمموی بينانه توانمندیسو نيازمند شناسایی دقيق و واقعیک

ق از نظام و ساختار قدرت جهانی و بویژه تغييرات پممی در پممی در دیگر نيازمند شناخت دقي 
ها و تهدیممدهای ناشممی از ایممن ها، فرصتعرصه جهانی است؛ تا با شناسایی و تبيين ظرفيت

داده تممرین تغييممرات ر تغييرات، رویکردها و راهبردهای روزآمدی انتخاب گردد. از مه 
الملممل بممه سمممت نظممام کرد: حرکت نظام بممين   توان به این موارد اشارهدر عرصه جهانی می

هممای گيممری حمموزهای، شکل(، ایجاد جامعه شبکه200:  1378زاده،  جهانی )سيف  -»فردی
آميختگممی سممپهرهای های ارتباطی و دره گراییالمللگيری بين موضوعی جهانگير، شکل

وین هممای نمم سياسی و غيرسياسی حيات اجتماعی که همگی منجر بممه افممزایش نقممش جنبش 
ای از (. بعنمموان نمونممه181-176: 1381انممد )مشمميرزاده، اجتماعی در عرصه جهانی گردیده

و جنممبش  1شممدن دیگممر« های محيط زیستی، جنبش »جهممانیتوان به جنبش ها میاین جنبش 
 زنان اشاره نمود.

ای دارنممد های محيط زیستی جایگاه برجستههای نوین اجتماعی، جنبش در ميان جنبش 
های اجتماعی را بر اسمماس نيممروی مولممد تمماریخی آنهمما، ای که »اگر بنا باشد جنبش به گونه

های فرهنگی نهادهای جامعه ارزیابی کني ، جنبش محمميط زیسممتِ یعنی تاثير آنها بر ارزش
: 1389کند« )کاسممتلز، انداز تاریخ کسب میربع پایانی قرن بيست  جایگاه ممتازی در چش 

های نوین از سطح کشممورهای پيشممرفته بممه ی در قالب جنبش های محيط زیست (. جنبش 147
کشورهای در حال توسعه گسترش پيدا کردند و عالوه بر قشر متوسط، سایر اقشار جامعممه 

المللممی را نيز دربرگرفتند همچنين دغدغه آنها از سطح مسائل محلی و ملممی بممه سممطح بممين 
هممای محمميط زیسممتی بش (. اکنممون جن 158-157:  1392گسترش پيدا کممرده اسممت )سمماتن،  

هممای محمميط شود بدون جنممبش حضور فعالی در عرصه جهانی دارند به طوری که گفته می
شممدن زمممين، کنتممرل زیستی هيچ کنفرانس سطح باالیی در سازمان ملل در خصوص گممرم

 

1. Alter-globalisation Movement 



 1401  تابستان |  41شماره  | 11 دوره| هاي راهبردي سیاستپژوهشفصلنامه علمی  | 178

بنممدی آلممودگی صممنعتی یمما گممذاریِ سممبز مممرتبط بمما سممهميهجمعيت، هيچ چممارچوب قانون
 ,Doyle) آمممد شممده ژنتيکممی بوجممود نمممیایی اصممالحمحدودیت در خصوص مواد غممذ

2005: 2.)  

هممای نمموین بایست به این پرسش اساسی پاسخ داد کممه جنبش با توجه به موارد فوق می
های محيط زیستی فعال در عرصممه جهممانی چممه نسممبتی بمما انقممالب اجتماعی همچون جنبش 

ه جهانی دارند؟ برای پاسممخ اسالمی داشته و چه تاثيری در پيشبرد انقالب اسالمی در عرص
همما و ممموانعی کممه بدین پرسش، ضروری است که مطالعات عميقی پيرامون نقممش، ظرفيت

کننممد و هممای جهممانی ایجمماد مممیهمما و ارزشهای نمموین اجتممماعی در پيشممبرد آرمانجنبش 
هممای نمموین اجتممماعی و انقممالب اسممالمی وجممود دارد، ای که بين جنممبش مناسبات دوسویه
بممر  مقاله ن یاا تحليل جامع و کاملی از این بحث ارائه گردد. در همين راستا صورت گيرد ت

 یلي ، تحلیاجتماع  ن ینو  یهاجنبش   نهي موجود در زم  اتینظریکی از  بر اساس  که  آن است  
در عرصممه   یانقممالب اسممالمهویممت    های محيط زیستیِ« جهانی بمماتناسب هویت »جنبش از  

هممای محمميط زیسممتی ن مقاله بممه مناسممباتی کممه جنبش . الزم بذکر است ایدینما  هئاراجهانی  
تواننممد جهانی با عرصه تحوالت داخلی در ایران و یا انقالب اسالمی ایممران دارنممد و یمما می

ها و انقالب اسالمی در عرصممه داشته باشند، نخواهد پرداخت و صرفاً نسبتی که این جنبش 
 قرار خواهد داد.توانند با یکدیگر داشته باشند را مورد توجه  جهانی می

 قیتحق  نهیشیپ

همما و مقمماالت گرفته در زمينه نگاه اسالم به محيط زیسممت، کتاببا توجه به بررسی صورت
توان به کتاب »اسالم و محيط زیسممت« )جمموادی متعددی منتشر شده است. از ميان آنها می

ین آثممار بممه ( اشاره کرد. در ا1380« )یعقوبی،ستیز  طي اسالم و مح( و مقاله »1394آملی،  
است. همچنين در زمينممه مقایسممه   تبيين نگاه اسالم با توجه به نصوص اسالمی پرداخته شده

انممد کممه از جملممه نگاه اسالم و غرب پيرامون محيط زیست نيز مقاالت متعددی منتشر شده
م و ال محيطممی جهممان اسمم هممای زیسممتمقایسممه تحليلممی ارزشتوان به مقاله »این مقاالت می
خواه (« )صالحی، حمایتWVSهای جهانی )های پيمایش ارزشثانویه داده  غرب؛ تحليل

مسمملمان و  یدر کشممورها یطي محسممتیز یهاارزش گاهیجا( که به بررسی 1393جهرمی،  
از منظممر   ستیز  طي حق بر محو همچنين مقاله »  شدهپرداخته    یق ي تطب   کردیبا رو  رمسلماني غ
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( که به تطبيق حقوقی »حق بر محمميط زیسممت« 1394« )قدیر،  و اسالم  یالمللن ي حقوق بشر ب
شده، اشاره کرد. برخی آثار نيز به مسممائل ایممران از منظر اسالم و حقوق بشر غربی پرداخته 

دکتممری بمما  اند. از این ميان در رسالهدر پس از انقالب حول موضوع محيط زیست پرداخته
 همما،یمشمم و خممط  همماسممتاي س، مولممف بممه بررسممی  سممت« یز  طي انقالب و مح  استي »س  عنوان
اسالمی و نحوه تاثيرگذاری آنها بممر تخریممب بعد از انقالب    یت یریو مد  ییاجرا  یهاي تصم

تحممول (. در رسمماله دیگممری بمما عنمموان »1397ی،  عبممادپممردازد )محيط زیست در ایران مممی
«، مولممف بممه بررسممی ستیز  طي در حقوق حوزه مح  رانیا  یاسالم  یجمهور  یت ي امن   استي س

پممس از انقممالب   یهممادر طممول سممال  رانیمم ا  یاسممالم  ینظممام جمهممور  یت ي امن   استي تحول س
( و در 1398پرداختممه )پيرعباسممی،    ن ینممو   ي با توجه به مفاه  ستیز  طي در حوزه مح  یاسالم
نظممام  ینمم ي تقن  کممردیرو ،یو شممهروند دولممت سممت،یز طي نسممبت محمم ای بمما عنمموان »رسمماله
در  یو شممهروند دولممت سممت،یز طي نسممبت محمم «؛ مولف به بررسی رانیا  یاسالم  یجمهور

)لسممانی،  اسممت پرداخته یو مقررات عاد  ن ي و در قوان  رانیا  یاسالم  یجمهور  یقانون اساس
تاکنون پژوهشممی پيرامممون سممنجش   با این وجود با توجه به بررسی صورت گرفته،  (.1395

اجتماعی فعممال در  نسبت هویت انقالب اسالمی و جنبش محيط زیست به مثابه یک جنبش 
 هانی منتشر نشده است.  عرصه ج

 قیو روش تحق ینظر یمبان

های اجتممماعی دو رویکممرد اساسممی مطممرح شممده کممه عبارتنممد از: رویکممرد در تبيين جنبش 
آمریکایی یا اَبزاری و رویکرد اروپایی یا اِبرازی. نظریه جنبش نوین اجتماعی که ناشممی از 

ای سمماختاری منازعممه گرفته در مبناهمم هممای صممورترویکرد اروپممایی اسممت بممه دگرگممونی
پردازان جنممبش نمموین اجتممماعی بممه واسممطه (. نظریه15:  1390پردازد )دالپورتا و دیانی،می

های ضممد جنممگ، محمميط زیسممت، حقمموق مممدنی و فمينيسممت مطالعات خود درباره جنبش 
سممازی، تغييممر سمماختاری و کنتممرل اطالعممات های اجتماعی بر هویممتاند که جنبش دریافته

پردازان، »آلممن (. از ميان این نظریه146:  1396بر تغيير تاثير بگذارند )فلين،  تمرکز دارند تا  
چممارچوب   ن تممریعي وس  ،تیمعطوف به هو   یپارادا  یبرا  و  تری داردتورن« جایگاه برجسته

. لممذا در ایممن تحقيممق بمما محممور قممرار دادن (46:  1386)کمموهن:    کرده است  جادیرا ا  ینظر
 پرداخته خواهد شد. نظریه آلن تورن به بررسی موضوع



 1401  تابستان |  41شماره  | 11 دوره| هاي راهبردي سیاستپژوهشفصلنامه علمی  | 180

که   است  معتقد  ر جنبش تورن  اجتماعی  نيستندهای دادخهای  نمایشی  و  استثنایی    و   ی 
دارند جریان  اجتماعی  زندگی  قلب  در  جنبش هميشه  او  تعبير  به  جمعی  .  »کنش  ها 

عالی در  سطح کنشگران  کنشگران  -ترین  اجتماعی  می  -طبقه  کنترل  سر  بر  که  باشند 
های فرهنگی عمده که روابط محيطی یک جامعه را  گيریجهتیعنی کنترل    1مندی تاریخ

هنجارمند سامان میبه صورتی  نبرد میدهی  به  .  (Touraine, 1981: 26)پردازند  کند، 
مولفه از  ترکيبی  اجتماعی  جنبش  که  است  معتقد  و  تورن  )مخالف(  رقيب  هویّت،  های 

 (1هدف )کليت( است. شکل )

 اجتماعی  های جنبشهای: اصول و مولفه1شکل

 
 

 Touraine, 1981: 81منبع:

باشد   یعنی مشخص  باشد  باید دارای هویت  ابتدا  مولفه هویت، یک جنبش  بر اساس 
که معرفِ چه کسانی است؟ مدافع و محافظِ چه منافعی است؟ کنشگر هویت خود را با  

کند. بر اساس مولفه رقيب، جنبش باید مشخص کند که در برابر چه  ها تعریف می ارزش
مشترک   زمينه  بيانگر  هدف،  مولفه  کيست؟  او  حریف  و  دارد  قرار  نيرویی  یا  و  مانع 

های بزرگ و حقایق جهانی است. تورن معتقد است  های برتر، ایده)کليت( پيرامون ارزش
جنبش  هدف  که  مشترکی  میزمينه  آن  کنترل  اجتماعی،  از  های  است  عبارت  باشد 

هایی که  گيری ده فرهنگی. یعنی کنترل جهتها و یا الگوهای عمها، گرایش گيریجهت
می سازمان  هنجارین  طور  به  پيرامونی  محيط  با  ما  روابط  آنها  این  بوسيله  یابد. 

نوع سرمایهگيریجهت نوع اصلی هستند: مدل دانش،  فرهنگی دارای سه  و  های  گذاری 

 

1. Historicity 
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اخالقی   جنبش   .(Touraine, 1985: 760)اصول  برای  هویت  مولفه  ميان  این  ی  هادر 
آنها جنبش اهميت است چراکه در واقع  بسيار حائز  و  نوین  بوده  به هویت  های معطوف 

گروه هویت  ابراز  دنبال  به  برابر بيشتر  در  مقاومت«  »هویت  تشکيل  و  سلطه  تحت  های 
گروه ارزش و  افراد  طریق  بدین  تا  هستند  جامعه  بر  حاک   بتوانند  های  سلطه  تحت  های 
 ه و بر تامين حقوق فرهنگی خود اصرار ورزند.های خاص خود را بروز دادهویت 

با توجه به مبانی نظری فوق، این مقاله با روشی کيفی بممه انطبمماق نظریممه آلممن تممورن بمما 
پممردازد و بممدین منظممور از ميممان سممه مولفممه های محيط زیستی میانقالب اسالمی و جنبش 

و بمما یکممدیگر ساز بر مولفه هویت متمرکز شده و بممه سممنجش تناسممب هویممت ایممن دجنبش 
 پردازد. می

 های محیط زیستی و انقالب اسالمیهویت جنبش

 های محیط زیستیهویت جنبش
های اجتممماعی مختلفممی هسممتند. ها و خاستگاهگيریهای محيط زیستی دارای جهتجنبش 

ها است، نه درباره خط مشی اساسی دفمماع اما این اختالفات بيشتر تاکتيکی و بر سر اولویت
هممای (. جنبش 110: 1386هممای نمموین انسممانی )نقمموی، سممت بممر پایممه ارزشاز محمميط زی

محيطی عمدتا دارای چارچوبی مشترک در مممورد سمموء اسممتفاده از قممدرت بوسمميله زیست
آوردن مشمممکالت هممما و در نتيجمممه پدیمممدهای نامناسمممب حکومتها و سياسمممتشمممرکت
ط زیستی در ادامه، محيطی و اجتماعی هستند. به منظور استخراج هویت جنبش محي زیست

همما ارائممه سممپس بممه طممرح برخممی از ابتدا توضمميح مختصممری پيرامممون برخممی از ایممن جنبش 
بندی پيرامممون شود تا مستندات الزم برای جمعهای نظری در این زمينه پرداخته میدیدگاه

 های محيط زیستی فراه  گردد. هویت جنبش 

 های محیط زیستی فعال در عرصه جهانیجنبش -الف
  3ده گروه و 2وحش حیات جهانی صندوق ،1زمین دوستان جنبش* 

 

1. Friends of the Earth International 

2. World Wide Fund for Nature   
3. Group of Ten 
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هممای »صندوق جهانی حيات وحش«، »جنبش دوستان زمين« و »گممروه ده« از جملممه جنبش 
محيط زیستی فعال در عرصه جهانی هستند. »صندوق جهانی حيات وحممش« بمما ایممن درک 

اجتممماعی و تر  که مشکالت مربوط به محيط زیست اغلممب ریشممه در موضمموعات گسممترده
همما و همما، آب شمميرین، اقيانوسکند: جنگلاقتصادی دارند در شش موضوع جهانی کار می

 (WWF, 2001: 4).های مممورد تهدیممد، تغييممرات آب و همموایی و سممموم سواحل، گونه
دهممد و بممه دنبممال تاسمميس صندوق جهانی حيات وحش بممه آینممده کممره زمممين اهميممت مممی

اهنگی با طبيعت زندگی کند. این سازمان به این دليممل ای است که در آن بشر در همآینده
محممور بممرای حفاظممت از طبيعممت تاسمميس شممده موفق و مشهور شده که حول رویکرد عل 

 (. 206: 1392است )مشيرزاده، 
آميممز و پایممدار مبتنممی بممر جمموامعی جنبش »دوستان زمين« به دنبال داشتن جهممانی صمملح

های جنممبش باشد. در این راستا هدف و ماموریتشان در تعادل با طبيعت  است که زندگی
»دوستان زمين« عبارت است از: توقف و تخریب محيط زیست و فرسممایش منممابع طبيعممی، 

ها، درگيرشممدن در مبممارزات پرشممور، افممزایش سازیاطمينان از مشارکت عموم در تصمي 
هممای درگيری هممای متنمموع، ارتبمماط بمماهایی با جنبش آگاهی، بسيج مردم و تاسيس اتحادیه

 (Foi ND).جهانی، ملی و مردمی 
 1980شممکل گرفممت. در دهممه  کممایاسممت کممه ابتممدا در امر یگممروه ده« جنبشمم جنممبش »

و   سممت« یز  طي ، »صممندوق دفمماع از محمم 2و »انجمممن اودابممن«   1را« ییمثل باشگاه »س  یینهادها
نبال حفظ د»گروه ده« متحد شدند. گروه ده به    به نام  یاوحش« در معاهده  اطي »مدافعان ح

و  کننممدیممم  یمعرف عتي است. آنها خود را دوستداران طب   یوحش  عتي طب   فمختل  یهاجلوه
 .ندیجویتوسل م  ،یاجتماع  یهانزد همگان، صرف نظر از تفاوت  یاحساس  ن ي به وجود چن 

 * صلح سبز 
هممای دارای سمماختار های محيط زیستی، »صلح سبز« یکی از مهمترین جنبش از ميان جنبش 
 یو خالقانممه بممرا زي آماست که از تقابل صلح یسازمان مبارزات کیصلح سبز .  جهانی است

سممبز   یاندهیآ  یرا برا  ییهاحلکند و راهیاستفاده م  ستیز  طي مح  یمشکالت جهان  یافشا
صلح سبز معتقد اسممت  .(Greenpeace, Our values, 2019) دهدیارائه م زي آمو صلح

 

1. Sierra Club 
2. Group of Audubon   
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دارد. بممه  ازيمم ن رييمم دارد. به تغ ازي ها نحلاست. به راهصدا  کیشکننده سزاوار  ن ي زم ن یاکه »
طرفداران صلح سبز که موسمموم  .(Greenpeace, Whowe are, 2019)« دارد ازي عمل ن

بمما   وشممجاعت اسممت    ینمموع  ینمم ي بخوشبه »جنگجویان رنگين کمان« هستند، معتقدند که »
هممدف ممما   ن یمم بممه ا  ندي رسمم   یبممرا  تر شود.تواند روشن یفردا م  انه،شجاع  کنش   اردي لي م  کی

از اقممدامات شممجاعانه  ییهاداسممتان  ،یشویبا شجاعت قهرمان م   ،ي کن یشجاعت را مدل م
 ش یممما مممردم را از منمماطق آسمما   ،یگذاریخود به اشتراک م  ماناني پو ه   اني را توسط حام
روزمره خود، و در اجتماع بمما   یتا با ما، به صورت جداگانه در زندگ   ي کن یخود دعوت م

 « گذارند، شجاعانه عمل کنندیبه اشتراک م یبهتر یاي که تعهد ما را نسبت به دن یانگرید
(Greenpeace, Our Vision, 2019). 

 های محیط زیستیِ »پادفرهنگ« * جنبش
همممایی مثمممل »اول زممممينر«، »کالنتمممران دریمممار«، »نهضمممت آزادی حيوانمممات« و جنمممبش 

جممای داد. برخممی از   1فرهنممگ  -ی پممادگرایتوان در محمميط زیسممتها« را می»اکوفمينيست
ها در جوامع ما به صورت پيروی محض از قمموانين طبيعممت بيممان فرهنگ  -نيرومندترین پاد

اند و از همين روی بر اولویت احترام به طبيعت در مقابل تمامی نهادهای بشری تاکيممد شده
ی پادفرهنممگِ همماها، همممه جنبش رغ  تفاوت این جنبش (. به153:  1389کنند )کاستلز،  می

شناسمممی ژرف مسمممائل هسمممتند. در بممموم 2شناسمممی ژرف« محممميط زیسمممتی متممماثر از »بوم
محيطی در بعممد کممالن آن و بمما توجممه بممه ارزش واقعممی و ذاتممی سممياره ممما و کممل زیسممت

شود و بر یگانگی و وحدت بين انسان و کل موجودات موجودات آن مورد توجه واقع می
 (. 61: 1395زاده،  باقری، نقیشود )طاهرپور، جاویدی،  تاکيد می

 

1. Counter- cultures 
»کرد  تعریف  چنين  توانمی  را  پادفرهنگ   تاحدی   و  متفاوت  هنجارهای   اساس  بر  زندگی  برای  عمدی   ششکو : 

  « بدیل  عقاید  و  اصول   سر  بر  نهادها  این  با  تعارض  همچنين  و  جامعه،  نهادهای  حمایت  مورد  هنجارهای  با  متناقض

 . (149: 1389کاستلز، )

2. Deep Ecology 
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 1های رادیکممال« شماری از »اکولوژیسممت  1970شناسی ژرف در اواخر دهه  متاثر از بوم
جنبش »اول زمينر« را ایجاد کردند. جنبشی که فعاليت اصمملی آن   فورمن،  دیویدبه رهبری  

همما و نافرمانی از قوانين مدنی و حتممی خرابکمماری عليممه تاسيسممات صممنعتی زیانبممار، حفاری
 دیگر تجاوزها به طبيعت بود. 

تمموان بممه »اکوفمينيسمم « اشمماره کممرد. های پادفرهنگ محيط زیستی مممیاز دیگر جنبش 
توسعه پيدا کرد. ایممن رویکممرد بممه دليممل   1970اکوفمينيس  جنبشی است که در اواخر دهه  

ی کارکردهای مشترک دو عنصر بارداری و بازتوليد ميان طبيعت و زنممان، مممدعی پيونممدها
ها معتقدند طبيعت نيز همچون زنان به واسطه ویژه زنان با محيط زیست است. اکوفمينيست
اسممت و ایممن امممر بممه ارتبمماط نادرسممت بممين حاکميت عقالنيت مذکر، مورد ظل  واقع شده  

(. 61: 1395زاده، انسممان و طبيعممت منجممر شممده اسممت )طمماهرپور، جاویممدی، بمماقری، نقممی
بنای رهممایی از پدرسمماالری و طلق به طبيعممت همچممون سممنگاکوفمينيس  به اصل احترام م

بيننممد کممه بممر ای میگرایی باور دارد. آنان زنان را قربانی همان خشونت پدرساالرانهصنعت
انممد، همچنممان کممه : »زنان عموما منفعل بممودهپالنت  جودیتشود. به بيان  طبيعت تحميل می

حمایت از زمين، به حمایتی از »آن دیگر« شناسی به  طبيعت منفعل بوده است. اما امروز بوم
گوید و اکوفمينيس  با سخن گفتن از »آن دیگران« اصممل محيطی سخن می  -روابط انسانی

: 1389هممای مقاومممت در برابممر تغييممر اسممت« )کاسممتلز، دره  تنيده تمامی صور سلطه و راه
155.) 

 های محیط زیستیهای نظری پیرامون هویت جنبشدیدگاه -ب
بتدریج جنبش محمميط زیسممت از مباحممث اکولمموژی بممه مباحممث فرهنگممی همچممون   امروزه

، رابطه انسان با محمميط، حممق انسممان بممر طبيعممت و حممق 3، حقوق بشر2عدالت محيط زیستی
شده است. برجسته شدن نگاه فرهنگی به عرصه محمميط زیسممتی بممه طبيعت بر انسان کشيده  

 

  فراگير   جنبش  دامنه   و  دهندمی  پيوند   ه   به  را   فرهنگی  انقالب  و  زیستی  محيط   اقدمات  شناسان، بوم  از   دسته   . این1

 . (153: 1389کاستلز،  )بخشند می وسعت( اکوتوپيا)محيطی زیست آرمانشهر برساختن  طریق از  را زیستی محيط

2. Environmental Justice 
  اساسی   حق   یک  بعنوان  حق  این  است،  داشته  وجود  «سال   زیست  محيط  حق »  از  که  تعریفی  با   1970  دهه  آغاز  از.  3

-121:  1389جمالی،  )است    شده   واقع  توجه  مورد  «سوم  نسل  حقوق»  عنوان  تحت  بشر  حقوق  از  جدیدی  مجموعه  رد

122) . 
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ط زیسممت را یممک جنممبش فرهنگممی حدّی افزایش یافته است که برخی اساسا جنممبش محممي 
های تمماریخی رابطممه انسممان بمما محمميط، بررسممی مفمماهي  دانند. بر این اساس ردیابی ریشهمی

کليدی ماننممد محمميط انسممانی، محمميط غيممر انسممانی و طبيعممت و رابطممه ایممن مفمماهي  بمما همم ، 
های ایدئولوژیکی از محيط زیسممت، نحمموه نگممرش برخممی متفکممران مهمم  پيرامممون استفاده
هممای اجتممماعی جدیممد و توسممعه »نظریممه نظریممه 1زیسممت و طممرح کلممی »سممبزکردن«   محيط

 . (Barry, 2007: 1)های اجتماعی مه  شدند در نظریه  2اجتماعی سبز« 
 تیریبر ضد مممد  3ی« ت یریمد  -»خود   ي تصم  کی  جنبش محيط زیست نماد  تورنبه نظر  
تممورن  (Touraine, 1981: 12).اسممت آن  هي عل یپروژه اجتماع کی یعن ی کي تکنوکرات

گرایان به دنبال حل تضمماد مدرنيتممه اقتصممادی و اصممل تعممادل معتقد است که محيط زیست
طبيعی بعنوان عاملی که زندگی را بر سطح کره زمين ممکن ساخته و برقراری پيونممد ميممان 

(. تورن اهميت روزافزون جنبش محيط 310و  305:  1396طبيعت و فرهنگ هستند )تورن،  
شممدن مممورد توجممه قممرار باط با تحول در نحوه نگممرش بممه انسممان و جهممانیزیست را در ارت

 دهد. می
شممناختی در کاستلز نيز معتقد است که جنبش محمميط زیسممتی و سممبز، واکنشممی زیسممت

برابر چيزی نيسممت »بلکممه یممک جنممبش فرهنگممی اسممت. ایممن جنممبش نتيجممه نقممد مممدلی از 
اقتصممادی و توسممعه تکنولوژیممک   سازی است که رابطه ما با طبيعت را در مدل رشممدتمدن

معتقممد اسممت کممه جنممبش محمميط زیسممت   کاسممتلز(.  95:  1384گنجاند« )کاستلز،  خود نمی
در اکثر نقاط جهان پدید آمد تا حد زیادی ریشه اصمملی   1960ای که از اواخر دهه  پردامنه

تحول چشمگير نحوه اندیشيدن ما درباره رابطممه بممين اقتصمماد، جامعممه و طبيعممت اسممت و از 
(. بممه نظممر کاسممتلز 148: 1389گممذار فرهنممگ نمموینی اسممت )کاسممتلز، همممين روی نطفممه

شمموند، هممویتی های بنيادین موجممد آفممرینش هویممت نمموینی مممیشناسان از طریق مبارزهبوم
دانممد. ایممن هویممت شممناختی و فرهنگممی کممه نمموع بشممر را عنصممری از طبيعممت میزیسممت
هممای تمماریخی نيسممت. ایممن هویممت، نگشناختی به معنممای نفممی فرهجامعه  -شناختیزیست

ها، صممرفنظر از تعلقممات اجتممماعی، تمماریخی یمما هویتی جهانی است که برای تمممامی انسممان
هممای قممومی شناسممان بممرای فرهنگشممود. بومجنسی و یا صرفنظر از ایمان دینی مطرح مممی

 

1. Greening 

2. Green Social Theory 

3. Self-managing 
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نهمما آهای متعممدد را قبممول دارنممد. اممما دشمممن واقعممی احترام قائلند و اصالت فرهنگی سممنت
گرایی دولتی است. زیرا دولت ملی وحممدت نمموع بشممر و همچنممين رابطممه متقابممل بممين ملی

کنممد )کاسممتلز، بوم جهممانی تضممعيف میگسلد و اشتراک سه  ما را در زیستمناطق را می
1389 :165.) 

هایی بمما هویممت  توان جنبش های محيط زیستی را می رسد که جنبش بر این اساس به نظر می 
، هویتی که مبتنی بر نگرشی خاصی پيرامون رابطه انسان و طبيعت شکل گرفتممه  فرهنگی دانست 
ها هر چند عمدتًا مدرنيته را قبول دارند و لذا دارای هویتی مدرن هستند اممما بمما  است. این جنبش 

سازِی مدرن که منجر به تضاد مدرنيته اقتصادی و اصممل  ها و مدلی از تمدن این وجود با سياست 
ده است در تعارض بوده و برای خممود هممویتی دفمماع کننممده از محمميط زیسممت و  تعادل طبيعی ش 

 ها و اقدامات مخرب محيط زیست قائل هستند.  مبارزه کننده عليه رویکردها، سياست 

 هویت انقالب اسالمی  -پ
در این پژوهش برای استخراج هویت انقالب اسممالمی، سممه حمموزه بممه طممور مفصممل مممورد 

هممای رهبممر انقممالب )امممام انممد: اندیشممهبنممدی شممدهی و مقولهبررسی قرارگرفتممه، کدگممذار
و قممانون اساسممی منبعممث از انقممالب. بمما توجممه بممه  1خمينممی(، شممعارهای برهممه انقالبممی

های مقاله در اینجا صرفاً نتایج این بررسی ارائه شده و به اختصار به توضمميح آن محدودیت
تمموان گفممت اسالمی بدست آمده مممی  با توجه به هویتی که برای انقالب  2شود.پرداخته می

تمموان آن را در هویممت که  می که این انقالب دارای هویتی انسانی، اسالمی و مکتبی است
تمموان نمماظر بممه هویممت شمميعی و بودن این انقالب را مممیکالن »فطری« تعریف نمود. مکتبی

نست. در گر هویت آن در عرصه جهان اسالم و سایر موحدان دابودن آن را ترسي اسالمی
هایی گر هویممت جهممانی آن و نمماظر بممه تمممام انسممانبودن این انقالب ترسي این ميان انسانی

بودن هویت انقممالب ایممران مفهممومی اسممت کممه کنند. انسانیاست که در جهان زندگی می
است لذا پيش از هر چيزی الزم است نگاهی بممه توسط رهبر انقالب مطرح و برجسته شده  

 

  تاليف   «اسالمی  انقالب  شعارهای  شناسیجامعه»  کتاب  اسالمی،  انقالب  شعارهای   بندیمقوله  و  کدگذاری  برای.  1

 . است گرفته قرار کار مبنای( 1392پناهی، )پناهی  سينمحمدح

-88:  1399ناصرخاکی،  )به    شود  رجوع  گرفته  صورت  های بندیمقوله  و  کدگذاری  پيرامون  تفصيلی  مطالعه  برای.  2

146) . 
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می در اندیشه امام خمينی بينممدازی . در جممدول زیممر برخممی از کممدهای هویت انقالب اسال 
شود. به نظر مه  که ناظر به هویت انقالب اسالمی در اندیشه امام خمينی است مشاهده می

بودن این انقالب بيانگر هویت انقممالب و انسانی  های اسالمی، مکتبیرسد که زیر مقولهمی
 از منظر رهبر انقالب هستند.

 رهبر انقالب  شهی بر اساس اند  یانقالب اسالم تیهو -1جدول

 منبع  کدهای مهم 
زیر  
 مقوله 

 مقوله 

یک   ملى،  نهضت  مادیگرایى،  نهضت  یک  نه  بود،  الهى  نهضت  یک  چون  نهضت  این 
 نهضت الهى یک نهضت اسالمى بود، از این جهت پیروز شد 

 40، ص:  8ج 

اسالمی 
-  

مکتبی 
 

فطری بودن 
 

اصل توحید استوار است که محتواى این اصل در همه شئون  انقالب اسالمى بر مبناى  
 افکند جامعه سایه مى 

 ص 81،  5ج 

تر  این انقالب چون مردمى و اسالمى است، از همه انقالبهاى جهان پر ثمرتر و کم ضایعه 
 است 

 44ص:   ، 16ج 

ا  مردم، علیه ظلم و بیداد، تحجر و واپسگرایى قیام کردند و فکر اسالم ناب محمدى ر 
التقاط و در یک کلمه اسالم   جایگزین تفکر اسالم سلطنتى، اسالم سرمایه دارى، اسالم 

 امریکایى کردند 

  ، 16ج 
 240ص: 

باید ملت ایران بداند که این انقالب ایران با سایر انقالباتى که در دنیا واقع شده است فرق  
 عات کمى به بار آورد دارد. این انقالب از باب اینکه انقالب اسالمى و انسانى بود ضای 

 130ص:   ، 6ج 

آن دهکده  از  ایران،  اقطار  تمام  در  برق  مثل  انسانى،  و  بود  اسالمى  ثوره چون  هاى  این 
[ همه اقشار ایران ]رسید[ و به واسطه همین وحدت  دورافتاده تا مرکز سرایت کرد و ]به 

نتوانست این قواى شیطانى مقاومت کند، و سنگر را یکى پس  از دیگرى    کلمه بود که 
 تحویل داد. 

 178ص:   ، 6ج 

اسالمی 
-  

انسانی 
 

این انقالبى که در ایران پیدا شد که من این انقالب را خیلى به آن خوشبین    -بحمداللَّه 
هستم. نه از این باب که محمدرضا را شکست داد؛ این هم زیاد بود؛ خیلى عظیم بود؛ و نه  

باب که یک انقالب انسانى پیدا شد؛  از این باب که غرب و شرق را شکست داد؛ از این  
 خودشان را شناختند. 

 402ص:   ، 9ج 

اسالمى کرده است، شما هم با   -اآلن که ایران قیام کرده است و یک نهضت بزرگ انسانى 
 آنها هم قدم باشید 

 35ص:   ، 4ج 

است؛   اسالمى  نهضت  همان  که  است،  انسانى  نهضت  یک  است،  ایران  در  که  نهضتى 
 نسانى است. ا   -نهضتى اسالمى 

 122ص   ، 4ج 

همه ملت باید دست به هم بدهند و هرکس در هر شغل، مقام و مکانى که هست، دست  
به دست ملت بدهد و با هم این بناى جدید را به پایان برسانیم، و یک ملت جدید و یک  
 دولت جدید و یک بناى جدید که همه اسالمى باشد و همه انسانى باشد ما از سر بنا کنیم. 

 131ص:   ، 6ج 

انسانى شما بحمد اللَّه ضایعات بسیار    -در این انقالب مذهبى شما، در این انقالب اسالمى 
کم بود؛ براى اینکه حفظ ایمان شما را وادار کرده بود با ظلم مخالفت کنید. شیطان از این  

  -علیه   سالم اللَّه   -عمل شما دور بود. نظر خداى تبارك و تعالى با شما بود، نظر امام زمان 
 با شما بود 

 144ص   ، 6ج 

که  ن  نبود  دیگر  قدرتهاى  مثل  بود؛  الهى  نهضت  بود،  انسانى  نهضت  اکرم   234ص:   ، 6ج هضت رسول 
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ا خمينی،  امام  منظر  از  انسانیلذا  هویت  با  انقالبی  ایران  امام   -نقالب  است.  اسالمی 
مقوله  نيز  را  پيامبر  بعثت  و  نهضت  بلکه  ایران  انقالب  تنها  نه  انسانی  خمينی  هویت  با  ای 

بودن انقالب اسالمی باعث  (. به نظر ایشان همين انسانی234  :   6جدانند )صحيفه امام،  می
فته و با کمترین هزینه نيز به پيروزی برسد  یااست که دامنه آن خيلی سریع گسترش  شده

  توان به معنی فطری بودن هویت این انقالب را می (. انسانی178و  144  :  6ج)صحيفه امام،  
انسانی فه   برای  لذا  دانست.  آن  هویت  میبودن  انقالب  هویت  مفهوم  بودن  به  بایست 

 ها که مفهوم و هویتی جهانشمول است توجه نمود. »فطرت« انسان
اندیشه اسالمی، فطرت به معنای نوعی خلقت ویژه انسان است که صبغه الهی دارد.   در
توان فراگيری فطرت در نوع بشر، تغييرناپذیری، بممالقوه های فطرت را میترین ویژگیمه 

(. در آیه فطرت، ایممن 65: 1384بودن دانست )رودگر، شدن و مقدسبودن و سپس بالفعل  
راد خاصی دانسته نشده اسممت و بمما اسممتعمال واژه »نمماس« ایممن سرشت مختص به گروه یا اف

شممود، هرچنممد صبغه الهی همگانی معرفی شده است. پس فطریات در همه افراد یافممت مممی
(. فطممرت؛ 44:  1380شان از نظر ضعف و شدت در افممراد متفمماوت اسممت )مصممباح،کيفيت

هممای اقمموام و ملممل بممانها است. این زبان بممرخالف ززبان ثابت، همگانی و هميشگی انسان
کممس هاسممت کممه همميچمختلف، اعتباری و قممراردادی نيسممت بلکممه سممرمایه تکمموینی انسان

های معنایی آن را تغيير دهد. زبان فطرت بممدون نيمماز بممه هرگونممه اعتبممار و تواند داللتنمی
ها بممر (. انسممان141: 1388ها را دارد )جمموادی آملممی، قرارداد و تصویب، توان پيوند انسممان

اساس این زبان مشممترک، امکممان مفاهمممه و ارتبمماط در هممر فرهنممگ و جغرافيممایی را پيممدا 
 (. 241: 1388کنند )جوادی آملی، می

انسان دارای یک هویت تکوینی است که مخلوق اجتماع نيست بلکممه در مممتن خلقممت 
به او اعطا شده است و همين هویت تکوینی منشا انسانيت اوست، چممرا کممه »پایممه و اسمماس 

های متعالی اوسممت، در مممتن خلقممت او بمما خصيت انسانی که مبنای تفکرات او و گرایش ش
دست عوامل آفرینش نهاده شده است... انسان تحت تاثير عوامل بيرونی، شخصيت فطممری 

کنند.  کشى مى دارى قیام کردند و آدم شیطانى است ]و[ براى منافع شخصى یا براى دولت 
 خیر، یک قدرت الهى دنبال این بود 

بر باطل بود، قیام الوهیت بر طاغوت بود، قیام انسانیت بر    این قیاْم قیام حق بود، قیام حق 
هیچ   ما  که  عین حال  در  انسانى  قیام  این  ]در[  بود.  بربریت  بر  تمدن  قیام  بود،  توحش 
نداشتیم و آنها همه چیز، بر آنها غلبه کردیم. این غلبه را خداى تبارك و تعالى نصیب ما  

 کرد 

 6ص:   ، 7ج 



 189 |زاد  ناصرخاکی و مرشدي  |...   یستیز طیمح  هاي و جنبش  یانقالب اسالم تینسبت هو  لیتحل

(. بنابراین از این منظممر اصممل »تطممابق 100، )ب(:  1387دهد« )مطهری،  خود را پرورش می
بق پایگاه اجتماعی و پایگاه اعتقادی« مردود بمموده و غيممر گيری« و یا »تطاخاستگاه و جهت

نممه سمماخته و  انسممان(. بممر ایممن اسمماس »195، )ب(: 1387شممود )مطهممری  شمرده مممیانسانی  
آید و نه خالی و فاقد هر بعدی از ابعاد انسانی کممه تمممام ابعمماد انسممانی را پرداخته به دنيا می

آیممد بممذر ایممن امممور انسممانی در وجممودش دنيا میجامعه به او بدهد؛ بلکه انسان وقتی که به 
(. با پذیرش دوگانممه روح 253: 1374« )مطهری، کاشته شده، در جامعه اینها باید رشد کند

ها در جامعممه یکسممره مغلمموب الزامممات اجتممماعی نيسممتند و در فردی و روح جمعی، انسممان
روح و من فطممری انسممانی کنند: »حيات و حالتی بينابين قرار داشته و بين دو من زندگی می

کممه مولممود  جمعممی و روح و من  اتي حو دیگری  که مولود حرکات جوهری طبيعت است
هممذا بممر انسممان همم  قمموانين زندگی اجتماعی است و در من فردی حلول کرده است و علی

( بمما ایممن وجممود 34، ب: 1387شناسممی« )مطهممری روانشناسی حاک  است و ه  سنن جامعه
 (. 284، الف: 1387شناسی مقدم است )مطهری، جامعهروانشناسی انسان بر 

ای کممه در اینجمما حممائز اهميممت اسممت رابطممه فطممرت بمما امممور اجتممماعی همچممون نکتممه
ترین نکته در این زمينه نوع رابطممه فممرد و جامعممه های اجتماعی و انقالب است. مه جنبش 

ليه خود انسان تعيممين است. با پذیرش این امر که »مسير انسان را یک مقدار همان فطرت او
های اجتممماعی و (. تحقممق پدیممده158: 1374کنممد و یممک مقممدار جامعممه« )مطهممری، مممی

توانممد گممردد بلکممه مممیمدخليت عِلی کنشگر در آنها، تنها به غرایز حيوانی انسممان بمماز نمی
خيممزد. های معنوی نهفته در سرشت او بممرریشه در فطریات انسانی کنشگر داشته و از جاذبه

هممای اجتممماعی، کنشممگران بممه همما و انقممالبین اساس اینگونه نيست که در همه جنبش بر ا
طلبی در حوزه سياست باشممند بلکممه نمموعی از دنبال منافع طبقاتی در حوزه اقتصاد یا قدرت

هممای ها هستند کممه برخواسممته از »خودآگمماهی الهممی و فطممری« عامليممتها و انقالبجنبش 
(. لممذا 56: 1390ها هسممتند )جمشمميدی،خفتممه انسممان انسانی و محصول بيممدار شممدن فطممرت

ها صرفا خصلت اجتماعی محممض ندارنممد، بلکممه در سرشممت انسممان ریشممه دارنممد« »انقالب
(. بر همين اساس انقالب اسالمی، نهضتی انسممانی و یمما بعبممارتی دیگممر 23:  1385)مطهری،  

آگاهی اسممت یک نهضت فطری از تيپ نهضت پيامبران و برخاسته از خودآگاهی یمما خممدا
گرا به معنی واقعی کلمه اسممت، چممون نهضممتی چرا که »یک نهضت اسالمی، نهضت انسان

(. با توجه به آنکه اسالم 32، الف:  1387شود« )مطهری،  است که از فطرت انسان ناشی می
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منطبق با نيازهای فطری بشر است لممذا انقممالب انسممانی و انقممالب اسممالمی در راسممتای همم  
این از آنجایی کممه ایممن خودآگمماهی ریشممه در اعممماق فطممرت بشممر دارد،  هستند. عالوه بر  

نتيجه  در کل جامعه بشری در عرصه جهانی مشترک است. از آنجمما کممه »هرگمماه تممذکری 
اش، به شهر و دیاری پيامبرانه، شعور فطری بشر را به خالق و آفریدگارش، به اصل و ریشه

کنممد، بيممدار آنجمما در خممود احسمماس می  که از آنجا آمده و یک آشنایی مرموز نسممبت بممه
گردد. دلبستگی به خدا که سرسلسله سازد، این دلبستگی به ذات جميل االطالق منتهی می

ها است به دنبال خود، دلبستگی بممه کمممال و زیبممایی و عممدل و برابممری و گذشممت و ارزش
لممذا دامنممه  .(64: 1386آورد« )مطهممری، افاضه و فداکاری و خيررسانی در او به وجود مممی

تواند کل جهان را در بر گيرد. بر ایممن اسمماس انقممالب انسممانی ایممران این انقالب انسانی می
یک انقالب اسالمی با دامنه و تاثيری در عرصه جهانی است. بر این اساس باید گفممت کممه 

بودن انقالب عالوه بر اینکه بيانگر هویت انقالب است بيانگر دامنممه ایممن انقممالب در انسانی
تمموان گفممت کممه ها در سطح جهانی است. لذا مممیصه جهانی و شمول آن بر تمام انسانعر

انسانی و یا فطری بودن انقالب ایران سطح این انقممالب را از انقالبممی در و بممرای ایممران بممه 
آفرینممی جهممانی انقممالب دهد و مبّين پتانسيل نقممش انقالبی برای عرصه جهانی گسترش می

سازی این انقالب در عرصممه جهممانی انگر امکان و ضرورت جنبش تواند بي ایران است و می
 نيز باشد.

توان گفت که هویت اسالمی و هویممت انسممانی انقممالب ایممران در یممک در مجموع می
کنند و آن ابتنای این هویت بر فطرت است و از آنجا کممه نقطه با یکدیگر اشتراک پيدا می

ا است، تفهي  حقایق فطری نيازمند تالش هها جوامع و فرهنگفطرت سرمایه درونی انسان
ها به حقایق تنبه داده شوند. روش اصلی پيامبران و اوليممای زیادی نيست؛ کافی است انسان

الهی در برخورد با مردم نيز تنبه و یادآوری بوده اسممت. بنممابراین در ارتباطممات فرهنگممی و 
سممازی بممر ایممن اسمماس بممه سازی و جنبش ميان فرهنگی، ارائه فطریات و الگوسازی، جریان

هایی چون اقامه برهان یا جدال اولویممت دارد. بممر همممين اسمماس در موضمموع حضممور روش
سممازی بممر انقالب در عرصه جهانی، رساندن پيام فطری انقالب به گوش جهانيان و جنممبش 

های همسو با این فطریممات افزایی با جنبش های فطری و ه ها و گرایش مبنای این خواست
ها ها تقدم دارد. از آنجا کممه فطریممات ميممان تمممام انسممانها و فرهنگبا سایر تمدن  بر جدال

توان بعنمموان زمينممه مشممترک جهممانی بممرای ایجمماد مشترک هستند از این زمينه مشترک می
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هممای نمموین اجتممماعی در عرصممه جهممانی مبتنممی بممر اهممداف فطممری و در رقابممت بمما جنممبش 
ادای  فرهنگی و در تممامين حقمموق فرهنگممی های ضد فطری به خصوص در پارگيریجهت

گيری بایست در پی شکلافراد استفاده کرد. بر این اساس مبتنی بر هویت انقالب ایران می
خممواهی، طلبی، خالقيممتخواهی، زیباییفضيلتجویی، حقيقتهایی مبتنی بر هویت جنبش 

طممری انسممان هممای فهممای ناشممی از گممرایش جویی، آزادگی و سایر خواستهعشق و پرستش 
 خواهی و استکبارستيزی بود.ستيزی، عدالتهمچون ظل 

هممای نمموین اجتممماعی کممه در حممال حاضممر در بایست با تمام جنممبش از سویی دیگر می
های فطری فمموق ها و گرایش ای ناشی یا مرتبط با خواستهسطح جهانی فعال بوده و به گونه

طلب« در یممک کممالن جنممبش »بيممداری  افزا برقرار کرد و بممه ایممن ترتيممبهستند، نسبتی ه 
عرصه جهانی ایجاد نمود. جنبشی که به دنبال بيداری فطرت خفته بشری در عرصه جهممانی 

هممای کنشممگر و عرصممه جامعممه جهممانی ها در سممطح سمموژهو گسترش و تعميق این خواسته
هممایی کممه در سراسممر جهممان از منظممر هویممت همسممو بمما توان گفت که جنبش باشد. لذا می

افممزا بمما یکممدیگر توانند نسبتی همم بشری هستند با انقالب ایران نيز همسو بوده و میفطرت  
هایی که در مواجهه با »کاالیی شدن«، »تخریب محيط زیسممت«، المثل جنبش پيدا کنند. فی

خممواه« دارنممد، سممتيز« و »آزادیگرا«، »برابری طلب«، »ظل گرفته و یا هویتی »معنویتشکل
 افزا داشته باشند.توانند نسبتی ه انقالب ایران بوده و میهمسو با هویت فطری 

های محیط زیستی و انقالب اسالالالمی در عرصالاله تحلیل نسبت هویت جنبش
 جهانی

های محیط زیسالالتی و انقالالالب اسالالالمی از منظالالر مولفالاله نسبت نظری جنبش  -الف
 هویت

صممه جهممانی بمما انقممالب اسممالمی در عر  های محيط زیستیبرای تحليل نسبت هویت جنبش 
 بایست به تحليل نسبت این دو با یکدیگر پرداخت. می

های محمميط زیسممتی بمما انقممالب اسممالمی بایممد پيش از پرداختن به نسبت هویت جنبش  
 طي به حفممظ محمم   ییاي آس  یهان یو د  یزرتشت   ن ي آئ  ی،مي ابراه  انیاد  توجه داشت که در تمام

 هي متصمموّر اسممت، توصمم  واني و ح اهي گ یکه برا یحقوق تیو آلوده نکردن آن و رعا  ستیز
محيطی در واقممع یممک بحممران معنمموی و . برخی بر این باورند که بحممران زیسممتشده است
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بمما اهميممت یممافتن تمماثير باورهممای اخالقممی و Motavalli, 2002: 2-11). ) دینممی اسممت
های مذهبی بر رفتار نسبت به دیگران و از جمله رابطه با سایر موجودات و گياهممان، ارزش
محيطی باید در بازگشممت مجممدد بممه سممنت های زیستحل بحرانيد بر این است که راهتاک

(. از این منظر بحران محيط زیست در وهلممه 30-7:  1380داماد،ادیان جستجو شود )محقق  
حممل آن نيممز احيممای قداسممت طبيعممت اسممت )نصممر، نخست یک بحران معنوی اسممت و راه

گرفتممه محيطی بين ادیان شممکلگفتگوهای زیستهایی،  (. بر پایه چنين دیدگاه207:  1386
(. در ایممن 97:  1381زاده،اسممت )امممين المللممی نيممز تشممکيل شممده  و چندین گردهمممایی بممين 

محيطی از طریق پيوند عل  و دین مورد تاکيد قرار گرفتممه های زیستها، حل بحراننشست
 است.

ان مممدرن محمميط هممای محمميط زیسممتی مممدافعبا این وجود باید توجه داشت که جنممبش 
زیست هستند هر چنممد کممه غالبمما بمما توسممعه مممدرن )مدرنيسمم ( صممورت گرفتممه در جوامممع 

داری و غرب مشکل دارند و تفسير خاصی از هویت مدرن را قبول دارند. لذا اولين سرمایه
هممای ها باید بدان توجه داشت نسبت هویت مدرن جنبش ای که پيرامون تناسب هویتنکته

نقالب اسالمی است. از آنجا که در مورد مدرنيته نظرات متفاوت و بعضمما محيط زیستی با ا
به اختصار بممه بررسممی  تورن آلن متضادی مطرح شده است در اینجا با توجه به مبانی نظری 

 شود.مدرنيته پرداخته و سپس مواردی پيرامون نسبت آن با انقالب اسالمی مطرح می
ق جهانی جدیممد مبتنممی بممر تناسممبی تنگاتنممگ تورن معتقد است که مدرنيته به دنبال خل

: 1380اسممت )تممورن،ميان توليد، سازماندهی جامعه و ساماندهی به زندگی شخصممی بمموده  
(. به نظر او جامعه یک بنگاه اقتصادی یا خدماتی نيست که به صورت عقالنممی تمشمميت 17

ود کرد. از سوی (. لذا مدرنيته را نباید به تفوق عقالنيت محد331:  1380شده باشد )تورن،
انجامد در حممالی کممه بممه می1گرایی صرف به نفی »سوژه« دیگر تفسير مدرنيته مبتنی بر عقل

بایسممت همزمممان بممه عقممل و سمموژه نظر تورن در برقراری این تناسب و تعریف مدرنيته مممی
 ای مملو از تممنش ميممان عقممل و سمموژه، عقالنممیتوجه داشت و مدرنيته را باید بعنوان »رابطه

دادن، روح رنسانس و روح اصالح دینی، علمم  و آزادی« دانسممت و به سوژه اهميت  کردن

 

مفهوم1   کنشگرِ   کندمی  اراده   که  فردی  تورن.  دارد  ایبرجسته  و  متمایز  جایگاه   تورن  آلن  اندیشه  در  سوژه   . 

-63:  1399  خاکی،  ناصر)به    شود  رجوع  زمينه  این  در  بيشتر  مطالعه  برای.  نامدمی  سوژه   را  باشد  خویش  دیتموجو 

66) . 
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(. به نظر او مدرنيته به معنای گسست امر معنوی از امر اجتماعی نيسممت و 23:  1380)تورن،
(. 233:  1398توان امر اجتماعی را فقط بر پایممه عقالنيممت ابممزاری تبيممين کممرد )تممورن،  نمی

: 1398رنيته متقدم )کالسمميک(، ميممانی و متممأخر اسممت )تممورن، تورن معتقد به سه دوره مد
گرایی شممناخته (. به نظر او روایت کالسيک تجدد که با غلبه عقل و طرد خاص200-236

شود، به حدی از تاب و توان افتاده که دیگر برای دنيممایی کممه در آن عرفممان مممذهبی و می
شممدن شممتابدار بمما همم  اسی صممنعتیفناوری مدرن، علوم متقن و تبليغات، قدرت فردی و سي 

 (. 332: 1380بخشی در چنته ندارد )تورن،کنند، هيچ اصل وحدتتصادم می
سو جهممان عقممل ابممزاری )جهممان اقتصمماد، محاسممبه به نظر تورن در جهان مدرن در یک

ها و تعلقممات وجممود دارد و اعتقممادات دینممی بممه جهممان و...( و در سوی دیگر جهان هویت
(. در این ميان فاعل شناسایی یا سوژه پلممی اسممت کممه 6:  1379رند )تورن،  ها تعلق داهویت

کند. لذا مدرنيته جهانی است مرکب از عقل ابزاری، میارتباط ميان این دو جهان را برقرار
ها و فاعل شناسایی. به نظر تورن فاعل شناسایی، سکوالریزاسيونِ خممدا نيسممت بلکممه هویت

ویژگی فرهنگی با کليت اقتصمماد مممدرن و بعبممارتی دیگممر   یگانه اقدام ممکن برای آميختن 
همما و بودن، جهان هویتدهد تا از طریق تاکيد بر فردیت و خاصچيزی است که اجازه می

جهان ابزارها دره  آميخته شوند. همچنين فاعل شناسایی در یک کشمممکش مسممتمر ميممان 
شممود و گمماه توسممط مممیذب دارد و گاه توسط جهان ابزارمند ج  عقل ابزاری و هویت قرار

مند هسممتي  )تممورن، گيری جامعه ابزارمند و جامعه هویتها. لذا ما شاهد شکلجهان هویت
کنممد چراکممه »مممن بمما (. به نظر او سوژه یمما فاعممل شناسمما جهممان خممود را خلممق مممی7:  1379
ده « پذیری و استمرار، و نه با همسازی با محمميط، جهممان مشخصممی را شممکل مممیبينیپيش 
توان گفت کممه مدرنيتممه بممه دنبممال جهممانی اسممت کممه از (. بر این اساس می8: 1379رن،  )تو

ای کممه ترکيب جهان هویت و جهان عقل ابزاری توسط فاعل شناسا )به مثابه فرد یا جامعممه
(. لممذا جهممان مممدرن 2شممود )شممکلبخشی است( خلق میبه دنبال خودتوليدی و خودتحقق

ای به دنبال خلق جهممانی متناسممب که هر فرد و جامعه  تواند یک جهان واحد باشد چرانمی
بایست بين مدرنيته که به دنبال خلق جهان است با مدرنيس  که با هویت خود است. لذا می

شده توسط هویت غربی است تمایز قائل شد و ضمن پذیرش مدرنيته، قائممل بممه جهان خلق
هممای يتممه بایممد تکثممر در شمميوهشدن بود. در واقع ضمن قبول مدرنهای گوناگون مدرنشيوه

مدرنيزاسيون که ناظر به این مه  است که مردم جهان با توجه به تجارب تاریخی متفمماوت 
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پردازند را نيز پذیرفت )تممورن، از طرق مختلف به ترکيب اصول و قواعد اصلی مدرنيته می
1396 :251 .) 

اد بممه اندیشممه عقالنممی و به نظر تورن این اصول و قواعد اصلی مدرنيته عبارتند از »اعتقمم 
ها رو در روی ه  نيست بلکممه سممخن از حقوق فردی«. در اینجا سخن از قراردادن فرهنگ

: 1396همما اسممت )تممورن،  ها و اندیشممهشناختن اعمال آزادنه مذاهب، ایدئولوژیبه رسميت  
 منبممع مثابممه  بممه  انسممانی  جایگمماه برجسممته خممرد  پذیرش  و  خردورزی  در  اصل نخست  (.251

بشممر. بممر ایممن اسمماس   بنيممادین   و  عممام  حقمموق  پذیرش  در  دوم  اصل  و  یابدمی  تجلی  شناخت
توان گفت که در اندیشه تورن مدرنيته به دنبال خلق جهان است، جهانی که از ترکيممب می

بممه منظممور   شممود و در ایممن ميممان فممرد یمما جامعممهجهان هویت و جهان عقل ابزاری خلق می
 کند.  دیریتی نقش ترکيب کننده را ایفا میبخشی و یا خودمخودتوليدی، خودتحقق

 
 

 مدرنیته از منظر آلن تورن  -2شکل 

 
 167: 1399خاکی،   منبع: ناصر

توان مطرح کرد آن است که آیا انقالب اسالمی نيممز بممه دنبممال پرسشی که در اینجا می
خلق جهانی جدید است؟ اگر جواب آری است فرد معتقد به این انقالب و جامعه برآمممده 



 195 |زاد  ناصرخاکی و مرشدي  |...   یستیز طیمح  هاي و جنبش  یانقالب اسالم تینسبت هو  لیتحل

توان مدرنيس  اسممالمی و بخشی است یا خير؟ آیا میز این انقالب، آیا به دنبال خود تحققا
مدرنيزاسيون اسالمی را پذیرفت؟ انقالب اسالمی چه نسبتی با اعتقاد بممه اندیشممه عقالنممی و 
ای حقوق فردی )بشر( بعنوان اصول مدرنيته دارد؟ عقل و توليدات علمی مدرن چممه رابطممه

تمموان بممه عقممل انسممانی و اسممالمی الب اسالمی بدان معتقد است و از آن مممیبا عقلی که انق 
ای ميان حقوق فردی مدرن با حقمموق فممردی و کرامممت انسممانی تعبير کرد، دارد؟ چه رابطه

ها نيازمنممد یممک تحقيممق که در انقالب اسالمی مطرح است وجود دارد؟ پاسخ به این سوال
هممای گيریه انقالب اسالمی با توجه بممه جهممتتوان گفت کمستقل است اما به اختصار می

خاص خود به دنبال ترکيب خاص جهان هویت )بخصوص هویت دینی( و عقممل ابزارمنممد 
و خلق جهانی جدید است و در این جهان جدید به قانون، حقوق فردی و توليممدات علمممی 

اسممت را ار شممده  بر تفسير تورن در مدرنيته برقر  گانه را که بناهای سهتوجه دارد لذا تناسب
 است.   مورد توجه قرار داده

هممای انقممالب اسممالمی تضمماد گيرینکته حممائز اهميممت دیگممر آن اسممت کممه در جهممت
گرایممی و تممأمين حقمموق فممردی بنيادینی بين استقرار اصول دینی )حکومت اسالمی(، قانون

شده اسممت.  گرایی ارتباط برقرارگرایی و سوژهگرایی، هویتشود و لذا بين عقلدیده نمی
عممالوه بممر ایممن، انقممالب اسممالمی نيممز در چممارچوب هویممت خمماص خممود بممه دنبممال 

الجملممه بخشی افراد و تحقق شأن »خليفه الهی« انسممان اسممت. بممه ایممن ترتيممب فممیخودتحقق
توان گفممت هممر چنممد انقممالب اسممالمی بمما مدرنيسمم  ضمن اذعان به »نقصان در مدرنيته« می

تمموان آن را تفاوت دارد با این وجود نمی1وجوه با مدرنيتهغربی تضاد داشته و در برخی از  

 

 خمماص تمماریخی  تجربممه  از  ناشممی  کممه  غربی  مدرنيس   سکوالر  رویکرد  در  «غربی  مدرنيس »  با  اسالمی  انقالب  . تضاد1

 امپریاليسمم ، اسممتکبار، با اسالمی انقالب مواجهه در همچنين و است کليسا اقتدار و مسيحيت با مواجهه در غربی  تمدن

 تفمماوت بر مبتنی تضاد، این. است  مشاهده   قابل  است  غربی  مدرنيس   از  ناشی  که  جهانی  سلطه  نظام  یا  زرساالران  شبکه

دیممن  و عقممل نسممبت در همچنممين و اجتممماعی یا و جماعتی فردی، امر یک بعنوان دین با مواجهه در مسيحيت و  اسالم

 بممر را انسممان خداونممد ،(اسممالمی انقممالب قرائممت در خصمموص بممه)اسالم  در  که  آنجا  از.  است  فه   قابل  آنها  در(  نَقل)

 کممه دینممی رسممدمی نظممر بممه لممذا( اساسممی قممانون ششمم  و پنجمماه  اصممل)است  ساخته حاک  خویش  اجتماعی  سرنوشت

 سمموژه  بمما مسمملمان سمموژه  اسمماس همممين بر. است متفاوت اسالم با کرده  خلع جامعه صدرنشينی  از  را  او  غربی  مدرنيس 

 مممانعی کممه حممالی عممين  در  شممودمی  غربی  مدرنيس   و  اسالم  تضاد  باعث  هاتفاوت  این.  است  تفاوت  دارای  نيز  مسيحی

 مدرنيزاسمميون شمميوه  یمما و( باشد مدرنيته هاینقصان کننده  برطرف تواندمی که)مدرنيته    از  اسالمی  خوانش  نوعی  برای

 .  نيست اسالمی
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در تضاد تممام بمما مدرنيتممه دانسممت بلکممه در برخممی وجمموه ميممان انقممالب اسممالمی و مدرنيتممه 
افزایممی بمما های مشممترک امکممان تعامممل و ه های مشترکی نيز وجود دارد و این زمينهزمينه
ص انقممالب اسممالمی، یممارگيری، های اجتماعیِ جهممانی بممه منظممور ابممراز هویممت خمماجنبش 
تمموان بممرای انقممالب اسممالمی سممازد. لممذا مممیاندوزی و تبادل نظر با آنها را فراه  میتجربه

اسممالمی مبتنممی بممر  -انداز( مدرنيزاسمميون اسممالمی یمما انسممانیبعنوان یک راهبرد )و نه چش 
سممالمی در های انقالب اسالمی را در نظر گرفت. بر این اساس هویت انقالب اگيریجهت

های مدرنی همچون جنبش محيط زیست که در عرصه جهانی فعممال تضاد با هویت جنبش 
 هستند نخواهد بود.

بایست بدان توجه شود آن اسممت کممه آیمما هویممت فطممری نکته دیگری که در اینجا می
انسانی( انقالب ایران در درون خود تناسممبی بمما دفمماع از محمميط زیسممت دارد یمما   -)اسالمی

پاسخ بدین پرسش باید بممه قممانون اساسممی منبعممث از انقممالب و همچنممين مبممانی خير؟ برای  
، اسممالمی جمهمموری اصل پنجاه  قانون اساسی آمده است کممه »در دراسالمی توجه نمود. 

 رو بممه  اجتممماعی  حيممات  بعممد بایممد در آن  هایامروز و نسل  نسل  که  محيط زیست  حفاظت
و غيممر  اقتصممادی هممایرو فعاليتگردد. از ایممن می  تلقی  یعموم  باشند، وظيفه  داشته  رشدی

 پيممدا کنممد، ممنمموع  مالزمممه  آن  جبممران  غيرقابل  یا تخریب  محيط زیست  آلودگی  با  که  آن
هممای محمميط زیسممتی را بيممان این امر به صراحت هماهنگی انقالب اسالمی با جنبش .  « است
 کند.  می

ن موضوع کممه حفممظ محمميط زیسممت همسممو بمما هویممت رسد ایدیگر به نظر می  از سوی
ها اسالمی است چندان نياز به استدالل ندارد و شمماید همم  بتمموان گفممت کممه انسممان  -انسانی

فطرتاً دوستدار محيط زیست هستند. بمما ایممن وجممود بممرای بيممان ارتبمماط حفاظممت از محمميط 
زیسمممت و هویمممت اسمممالمی، توجمممه بمممه موضممموع »الهيمممات محممميط زیسمممت«، »اخمممالق 

 مفيد است.  2و نظریه »خودبوم شناسی«   1محيطی«، »فقه محيط زیستی« تزیس
 هسممتندمقدس  های طبيعت، آیات الهی بوده واز منظر اسالمی جهان آفرینش و پدیده 
ما خلق  یبرداراستفاده و بهره  یصرفاً برا  عتي طب   .است  یتعالحق  ینشیآفر  ۀمتعلَّق اراد  رایز

 

  و   جهرمی  افتخار   ؛326-313:  1390مشهدی،   و   فهيمی )به    شود   رجوع  زیست  محيط   فقه   پيرامون  مطالعه   برای.  1

   .(32-3: 1394رضایی، 

2. EgoEcology 
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اسممت کممه در  یتعممالقممدرت، لطممف و برکممت حق  یتجلمم   یمجممال   نفسهینشده است بلکه ف
 قیمم ها ارتبمماط دارنممد و ازطرتنها با انسمماننه عتي است. مخلوقات عال  طب  یعال  جار  انیشر

 یانممد و داللتمم مرتبط زيمم بمما خداونممد ن  ي طور مسممتق هستند بلکممه بممه وندي در پ یتعالآنها با حق
که همه حقمموق از آنِ ممما   ستدیایر منظ  ن یاسالم قاطعانه در برابر ا.  دارند  زي شناسانه نآخرت
(. 1396)نصممر،   ي ما به آنها حق بده  نکهیندارند مگر ا  یمخلوقات حق   گریهاست و دانسان

بمموده و   1الهی« با این وجود در این جهان، انسان بعنوان اشرف مخلوقات دارای شأن »خليفه
 بر این اساس در اندیشه اسالمی: ای برخوردار است.از کرامت ویژه

و  ن ي آبمماد سمماختن زممم  ،ینمم یمعممارف د یريمم بعممد از فراگ یعنصر خالفت الهمم   ن یترمه »
بشممر اسممت کممه  ستیز ٴگستره ن،ي است. مقصود از زم  یرگي و ت  ینجات آن از هرگونه تباه

بمما  یطي محستیفرهنگ ز ن،ی. بنابراردي گیآسمان را در برم  قله  تا اوج سپهر و  ایاز عمق در
اصممول  ن ي تممأم ن،ي منظممور از عمممارت زممم  ...اسممت هختمم ي خممدا آم ین ي جانشمم  ن یمقممام بممر

 (.1387« )جوادی آملی، است یانسان  اتي ح یبرا  یطي محستیز
شناسی که از نظریات اسالمی مطرح در زمينممه محمميط زیسممت اسممت، در نظریه خودبوم

شناسممی اسممتوار شممده و بعنمموان محيطی اسالمی بر مبنای خممدامحوری و خممدااخالق زیست
شناسممی« در اخممالق ت از محمميط زیسممت مطممرح شممده اسممت. »خودبومرهيافتی برای حفاظ

گردد زیرا »کليد بهبود وضعيت اخالقممی انسممان، محيطی بر مبنای خودشناسی بنا میزیست
شناخت ماهيت نفس خویش است. به این ترتيب انسان با شناخت نفممس خممویش، خممود را 

اجممازه انجممام هممر رفتمماری را های درونی خویش خواهد دید کممه بممه وی  در برابر بازدارنده
دهند. این موضوع درباره ارتباط انسان با محيط زیست طبيعی نيممز صممادق اسممت. زیممرا نمی

توانممد تمموجيهی بممرای اخممالق و بهبممود انسان بدون شناخت ماهيت واقعی نفممس خممود نمممی
شناسممی، تممالش وضعيت اخالقی خویش در تعامل با محيط زیست دارا باشممد. در خودبمموم

آميممز اسممت کممه انسممان بمما خممودِ اظت از محيط زیسممت تنهمما در صممورتی موفقيممتبرای حف 

 

 شممده  برجسممته صممدر محمممدباقر توسممط نظریممه ایممن. اسممت  اهميت  حائز  زیست  محيط  به  نگاه   در  «استخالف  نظریه»  .1

 روی بممر جامعممه بنيمماد معتقدندکممه« خليفممه االرض  فممى  جاعل  انى  للمالئکة  ربک  قال   اذ  و»  آیه  به  استناد  با  ایشان.  است

 پيونممد -3 طبيعممت؛ کلممى طممور  بممه  یمما  زمممين  -2  انسان؛  -1:  از  عبارتند  عناصر  این.  است  اصلی  عنصر  سه  بر  مبتنی  زمين

 مممرتبط سمموى دیگممر از برادر عنوان به دیگر هاىانسان با را انسان و سو   یک  از  طبيعت  با  و  زمين  با  را  انسان  که  معنوى

 (.  168-167:  1369صدر،  )  «نامدمى  «استخالف» قرآن را  معنوى  پيوند این» که  است معتقد  صدر. سازدمى
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غيرواقعی مبارزه کند و خود واقعممی خممویش را پممرورش دهممد... بممه ایممن ترتيممب دو معيممار 
محيطی اسالمی یعنی خدامحوری و خداشناسممی در رفتممار بمما طبيعممت محقممق اخالق زیست

تمموان گفممت کممه صمميانت از (. مممی67:  1386داممماد،  ولی، محقق  شوند« )سروستانی، شاهمی
نفس، تعامل مناسب با محيط زیست طبيعی و در نتيجه حفاظت از آن را بممه دنبممال خواهممد 
داشت زیرا کسی که با خودشناسی و صيانت از نفس واقعی به خداشناسی رسيده باشممد در 

اسممت  های نفممس روحممانی کممه ودیعممه الهممیرفتار خویش با سایر مخلوقات نيز از راهنمایی
 (. 68: 1386داماد، ولی، محقق  گيرد )سروستانی، شاهبهره می

ها نيز توجه نمود برای توجممه بایست به تفاوتها عالوه بر وجوه تشابه میدر بيان نسبت
به تفاوت دفاع از محيط زیست از منظر اسالمی و دفاع از محيط زیست از منظممر مدرنيسمم  

 توجه به جدول زیر مفيد است.
 

 ر هویت مدرن و اسالمی ظمقایسه مبانی و هویت دفاع از محیط زیست از من -2جدول
کانون ارزش  

 ذاتی 
یگانگی بین انسان  

 و طبیعت 
پذیری نسبت  مسئولیت 

 به محیط زیست 
 هویت  فراگیری  ضمانت اجرایی 

انسان  
 محوری 

انسان و طبیعت دو  
 جوهره مجزا هستند 

مسئولیت نسبت به  
طبیعت ناشی از  
ه  مسئولیت نسبت ب 

 انسانها است 

تا حدی که منافع  
انسان به خطر  

 افتد بی 
 مدرن  محدود به انسان 

زیست بوم  
 محوری 

انسان با زیست بوم  
 مرتبط است 

انسان نسبت به کل  
زیست بوم مسئول  

 است 

تا حدی که ثبات  
و انسجام  

بوم به خطر  زیست 
 افتد بی 

محدود به اجزای  
دهنده  تشکیل 

 بوم زیست 
 مدرن 

 خدامحوری 
با تمام  انسان  

مخلوقات خداوند  
 مرتبط است 

انسان نسبت به خداوند  
و مخلوقات او  
 مسئولیت دارد 

تا حدی که  
مخلوقات خداوند  

 افتد به خطر بی 
 اسالمی  نامتناهی 

 ( 68: 1386  داماد، محقق  ،یولشاه ،یسروستان)منبع: 

ب تمموان گفممت انقممال با توجه به مبانی نظری طرح شده و اصل پنج  قانون اساسممی مممی
انسانی در نگمماه بممه محمميط زیسممت دارای هممویتی   -اسالمی بعنوان انقالبی با هویتی اسالمی

هممای گيریهممای محمميط زیسممتی مممدرن اسممت و منطبممق بمما جهتخاص و متمممایز از جنبش 
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کنممد )دفمماع از محمميط زیسممت در فرهنگممی خممود دفمماع از محمميط زیسممت را معنممادهی مممی
دنبال ابراز این هویت خمماص خممود در عرصممه اسالمی( و به    -های انسانیچارچوب ارزش

 جهانی است.
تمموان بيممان داشممت پيرامممون ای که از منظر متفکران انقممالب اسممالمی میدر اینجا نکته 

زیست عالوه بممر آنکممه محيط  محيطی است. از این منظر بحرانزیست  هایچالش   خاستگاه
 همماینابرابری» عی امتممدادانسان در مقابممل طبيعممت اسممت، بممه نممو  خودبينی  و  طغيان  از  ناشی

 هاىبممروز شمميوه    منجممر بممه  که  است  در جامعه  « ثروتمند  و  مرفه  اقليتی»  و حضور  « اجتماعی
اند )نممامخواه، شممده زیستمحيط  ساختن  آلوده و طبيعت با تعامل در غيرعادالنه و  ناصحيح
1396.)  

ضممد  بایممد بممدان توجممه کممرد وجمموه استکبارسممتيزی ونکتممه دیگممری کممه در اینجمما مممی
جنبش جهانی محيط زیسممت خممود را   رصه جهانی است.عداری انقالب اسالمی در  سرمایه

و مخممرب  نشممده کنتممرل توسممعهدر مبارزه با توسعه نافیِ حقمموق محمميط زیسممت و بعبممارتی 
دانند. باید توجه داشممت کند میو نهادها و قوانينی که این مسير را هموار می  ستیز  طي مح

داری جهممانی و نظممام سمملطه جهممانی ای است که توسط سممرمایههکه این توسعه همان توسع
را خلممق   یسمممي مکان  یدارهیمناسممبات سممرماچممرا کممه    اسممت.برداری قرار گرفتممه  مورد بهره

 یاز تممالش بممرا  توانممدینم  سممتیز  طي ضرورت حفظ محمم   معترف به  دارهیکه سرما  کندیم
دسممت سممت همممراه اسممت که در بسياری از موارد با تخریب محمميط زیکسب سود حداکثر 

بمما ایممن وجممود ایممن نکتممه حممائز اهميممت اسممت کممه در وضممعيت کنممونی هرچنممد  1.بممردارد
ها، قواعد و عملکردهای مخممرب محمميط زیسممت های محيط زیست در برابر سياستجنبش 

داری بعنوان منشا اصلی زنند اما بعضا تعارض آشکاری با نظام سرمایهبه مقاومت دست می
دهند و حتممی بعضمما توسممط نظممام عرصه جهانی از خود نشان نمی  تخریب محيط زیست در

 

برای1   شرایط   با  تقابل  در  داریسرمایه)  تغيير   فرصت  آخرین،  (1396)نائومی،    کالین،:  شود  رجوع   بيشتر  مطالعه  . 
مجيد  ،(اقليمی و:  انتهر  امينی،  ترجمه    و   داریسرمایه  ،(1390)استيو،    کالرک،   و  واتزرآليس  جک،  بارنز،  الهيتا 
 : همچنين  و پرسو  طالیه  نشر صدیقی،  حامد ترجمه زیست، محيط تخریب

Klein, Naomi, (2019), On Fire: The (Burning) Case for a Green New Deal Naomi 

Klein, Publisher: Simon & Schuster. 
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رسد روند افزایش همسویی اند. لذا به نظر میبرداری نيز قرار گرفتهداری مورد بهرهسرمایه
هممای محمميط های محيط زیستی مبتنی بر هویت انقالب اسالمی با جنبش افزایی جنبش و ه 

های محيط زیسممتی بمما غلظممت ضممد ن جنبش شدزیستی جهانی نيازمند گذشت زمان و فعال
 تر شدن طرفداران عدالت محيط زیستی است.  داری بيشتر و گسترش و فعالسرمایه
های صورت گرفته و مبمماحثی کممه تمماکنون مطممرح بندیبا توجه به کدگذاری و مقوله 

های محيط زیستی جهممانی های انقالب اسالمی و جنبش توان تشابهات و تفاوتگردید می
بندی کممرد و بممه صممورت جممدول زیممر ارائممه ای کلی دستهمنظر مولفه هویت را در مقولهاز  

 نمود.

 و انقالب اسالمی بر اساس مقوله هویت کالن  ستیز طی جنبش محمقایسه هویت  -3جدول

 مقوله کالن هویتی  انقالب  -جنبش
 اسالمی )فطری(  -انسانی انقالب اسالمی 

 یست مدافعان مدرن محیط ز جنبش محیط زیست 

بوم محمموری محوری یا زیسممتتوان بيان داشت که انسان( می3با توجه به جدول فوق ) 
( ناشممی از 2های محيط زیستی مممدرن )ارائممه شممده در جممدول  بعنوان کانون ارزشی جنبش 

های محيط زیستی جهانی است کممه در انقممالب اسممالمی، ایممن کممانون هویت مدرن جنبش 
بایسممت در داده است لذا تفاوت و تشابه ميان آنهمما را می جای خود را به مقوله فطری بودن

 نسبت مدرنيته و فطرت جستجو کرد.

های محیط زیستی و انقالالالب اسالالالمی در عرصالاله کالالنش نسبت جنبش  -ب
 جهانی

هممای  عالوه بر مباحث فوق توجه به حضور جهانی کنشگران مسمملمان در عرصممه جنبش  
نمادی برای حضور ایممران در    1پيمان رامسر«محيط زیستی نيز حائز اهميت است. انعقاد » 

عرصه حمایت از محيط زیست در عرصه جهانی است. اما پس از انقالب رونممد تشممکيل  
و پس از    1371های غيردولتی محيط زیستی متوقف شد تا اینکه در سال  نهادها و انجمن

 

 زیسممتگاه  و المللممیبممين مهمم  هممایتاالب از حفاظممت کنوانسمميون 1971 فوریه دوم  با  مصادف1349سال    انزمست  در.  1

 .شودمی شناخته «رامسر  کنوانسيون»  نام  به پس آن از  که گردید تشکيل رامسر  در آبزی پرندگان
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ون در  نهاد محيط زیستی در ایران تشکيل شممدند و اکنمم های مردم »کنفرانس ریو«، تشکل 
کننممد. بمما ایممن  نهاد در ایران در زمينه محيط زیسممت فعاليممت مممی تشکل مردم   890حدود  

های  وجود تاکنون در ایران جنبش محيط زیستی در معنای دقيق کلمه و مبتنی بممر مولفممه 
های کنش جنبشی )بویژه مبتنی بر هویت انقالب اسالمی( کممه قابليممت  ساز و شيوه جنبش

نيز داشته باشد، شکل نگرفته است لذا در این عرصه بمما یممک  حضور در عرصه جهانی را  
خل جدی مواجه هستي . بنابراین در عرصه مناسبات و کنش جهانی ، انقالب اسممالمی و  

شمماهد مناسممبات و تعممامالت بمما    بعبممارتی دیگممر کنشممگران معتقممد بممه انقممالب اسممالمی 
 ای . های محيط زیستی جهانی نبوده جنبش
هممایی بمما رویکممرد یمما هممویتی اسممالمی بممرای  کنشممگران و جنبشبا این وجود اکنون    

توان به »مسلمانان  اند که از ميان آنها می حمایت و حفاظت از محيط زیست شکل گرفته 
و    دار ه آواز   نممده ی نما   بممه مسلمانان سممبز  اشاره کرد.    3و »جنبش خليفه«  2، »اکو اسالم«1سبز«

  ق یمم از طر آنهمما    اند. شممده   ل ی تبممد   نيسممازگار بمما زممم   ی اسممالم   هممای کنشقابممل مشمماهده از  
  رامون يدادن بحث پ در شکل   شگام يپ   ، ی رهبران مذهب  ی مشاوره برا و    ی اجتماع   ی ها برنامه 

این کنشگران   (. Faruqi, 2017هستند )   کا ی آمر   سلمان در جامعه م   ی ط يمح ست ی مسائل ز 
محيطی و مباحثممه پيرامممون  به دنبال افزایش آگمماهی مسمملمانان از مسممائل جهممانیِ زیسممت 
توانند  های محيط زیستی می اقدامات منحصر به فردی که مسلمانان برای مبارزه با چالش

اند. شعار این کنشگران آن است که: »دین ما سبز استر« مسلمانان سبز  انجام دهند، بوده 
، کنش و بازاندیشی پيرامون محيط زیست مبتنممی بممر معنویممت  آموزش   خود را   ت ی مامور 
مبتنممی  که    دانند ی می مسلمانان   حضور     انداز خود را گران چش  دانند. همچنين این کنش می 

و    عممت يبمما طب  بممرای ارتبمماط تممالش    در   و   کننممد ی م   ی زنممدگ   ی اسالم   ستِ ی ز   ط يمح بر روحِ  
 4. هستند رفاقت و معاونت با محيط زیست  

  دار یمم و پا   ع ی سممر   ی در حممال نممابود   ن ي زم   اره ي س طرفداران اکو اسالم نيز معتقدند که  
،  ی از آلممودگ   ی قابممل قبممول ر ي اوضمماع، سممطح غ   ر ييمم امر باعممث تغ   ن ی ا .  است   ها ست  ي س اکو 
  ت يمم اخممتالل در جمع   ی برا   د ی تهد   ت ی نها   و در   ی بشر   ی ها خسارت به سکونتگاه   ش ی افزا 

 

1. Green Muslims 
2. Ecoislam 

3. Khaleafa 
4. https://www.greenmuslims.org/ 

https://www.greenmuslims.org/
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بر    ی ط ي مح ست ی ز   ن ي خود را توسعه مضام   فه ي وظ طرفداران اکو اسالم  شود.  ی در جهان م 
محيطی  اخممالق زیسممت   و بممه دنبممال آن هسممتند کممه قرار داده    ی اسالم   ی ها اساس آموزه 

   IFEES »1ایممن کنشممگران سممازمانی بمما عنمموان »   اسممالمی را بممه کممنش تبممدیل کننممد. 
،  ی ردولتمم ي غ   ی همما در سراسر جهممان بمما سممازمان   IFEES  ی ها شبکه اند.  اندازی کرده راه 

فرهنگی که به حفظ زمين با    ی ها و سازمان   ی دانشگاه   ی ، نهادها ی الملل ن ي ب   ی ها سازمان 
های آینممده بشممر و نيممز موجممودات زنممده دیگممر نگمماه  بممرای نسممل   عنوان زیستگاه سال  

   2نمایند. کنند، همکاری می می 
کممنش« خممود  قیما از طر مباشرت )خالفت( تي کردن مسئولداري ب» جنبش خليفه نيز با شعار

دانممد کممه بممه دنبممال افممزایش آگمماهی را صدای جنبش محيط زیستی مسلمانان در کانادا می
  3منظر اسالمی است.پيرامون محيط زیست از  

در این بخش فممی الجملممه بایممد گفممت کممه در کممنش جهممانی محمميط زیسممتی از سمموی 
رسد که کنشگران معتقد به انقالب اسالمی دارای یک خل هستي . در این زمينه به نظر می

باید زمينه کنشگری فعاالن محيط زیستی در عرصه داخلی فراه  شود و زمينه تعامممل آنهمما 
افزایی بين آنها تمموان لمان در سایر کشورها نيز فراه  گردد تا بتدریج با ه با کنشگران مس

کنشگری فعاالن مسلمان و معتقدان به انقممالب اسممالمی در عرصممه جهممانیِ محمميط زیسممت 
 فراه  گردد.

 گیرینتیجه
فرهنگی خاص خود دارای هممویتی خمماص  های  گيری انقالب اسالمی با توجه به جهت 

اسالمی و بعبممارتی هممویتی    -انقالب ایران دارای هویتی انسانی در عرصه جهانی است.  
ها مشترک هسممتند از ایممن  مبتنی بر فطرت است و از آنجا که فطریات ميان تمام انسان 

توان بعنوان زمينه مشممترک جهممانی بممرای پيگيممری اهممداف و ایجمماد  زمينه مشترک می 
محيط زیست بعنمموان    های نوین اجتماعی در عرصه جهانی استفاده کرد. جنبش جنبش 

مدافعان مدرن محيط زیست، هویت خود را در یک عرصه خاص تعریف نموده است  
در حالی که هویت انقالب اسالمی معطوف به یک سطح کالن و بعنوان یممک جریممان  

 

1. The Islamic Foundation for Ecology And Environmental Sciences 

2. http://www.ifees.org.uk 

3. http://www.khaleafa.com 

http://www.ifees.org.uk/
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اسالمی قابل طرح است. لذا از نظر سممطح، ایممن دو قابممل مقایسممه بمما یکممدیگر    -انسانی 
ها و مدافعان  سالمی از نظر هویتی نه تنها تضادی با جنبش نيستند. با این وجود انقالب ا 

مدرن محيط زیست ندارد بلکه همسو با آنها است هرچند این دفمماع مبتنممی بممر هممویتی  
هممای خمماص انقممالب  گيری از سممویی دیگممر مبتنممی بممر جهت   گيممرد. اسالمی شکل مممی 

یممن  هممای محمميط زیسممتی خاصممی را متصممور شممد، ا گيری جنبش توان شکل اسالمی می 
اسالمی خود به دفاع از محيط زیسممت پرداختممه و    -توانند با هویت انسانی ها می جنبش 

رسد ابراز این  با حضور در عرصه جهانی به ابراز این هویت خاص بپردازند. به نظر می 
های انقالب اسالمی به عرصه جهممانی اسممت. بمما ایممن  ای برای انتقال آرمان هویت زمينه 

هممای معتقممد بممه هویممت انقممالب  رسد که کنشگران و جنبش ی حال تا آن زمان به نظر م 
های جهانی همسو با خود بپردازنممد و در یممک  افزایی با جنبش بایست به ه  اسالمی می 

هایی همچممون جنممبش محمميط زیسممت بممه ابممراز هویممت خممود و  ارتباط جهانی با جنبش 
و بمما    ها و عوامل مخممرب محمميط زیسممت بپردازنممد تشکيل مقاومتی جهانی عليه نگرش 

بممرای    ی فرصت ها و مجامع جهانی مدافعان محيط زیست از آن بعنوان  حضور در نشست 
استفاده کنند.    های همسو شناساندن خود و همکاری با جنبش خود،    ی صدا   شدن شنيده 
  محمميط   هممای جنبش   شممدن فعال   و   زمممان   گذشت   نيازمند   افزایی ه    و   همسویی   این   روند 

  و   توجممه   رسممد می   نظممر   بممه   وجممود   این   با .  است   بيشتر   داری سرمایه   ضد   غلظت   با   زیستی 
  ها سياست   برابر   در   مقاومت   اصلی   منادیان   بعنوان   زیستی   محيط   های جنبش   با   همسویی 

  عليممه   جهممانی   مقاومممت   سممازی برجسته   و   حفممظ   بممرای   زیسممتی   محمميط   مخممرب ...  و  
  مفيممد   جهانی   عرصه   در   زیست   محيط   از   صيانت   و   حفظ   فرهنگ   تعميق   و   داری سرمایه 

و فعاليممت    ی ر ي گ شممکل روی  از لمموازم چنممين امممری رفممع موانممع پمميش   . اشممد ب   مطلوب   و 
های آنها در عرصممه  ی محيط زیستی در ایران و حتی بسترسازی برای فعاليت ها جنبش 

 جهانی است.  

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.
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(WVS)»،  3 شماره  ،رانیدر ا یاجتماع قاتيفصلنامه مطالعات و تحق. 

، ترجمممه در مکتممب قممرآن  خیو فلسممفه تممار  یاجتممماع  یهاسنت،  (1369)  ،دمحدباقريصدر، س −
 رجاء. یمرکز نشر فرهنگ :تهران ،یمنوچهر نيحس

 ،یمبممان(، » 1395)  ،حسممن  زاده،ینقمم   خسرو،  ،یباقر  طاهره،  ،یدیجاو  ف،یمحمدشر  طاهرپور، −
فصمملنامه پممژوهش در   ،«اسممالم  دگاه یمم از د  یطيمحسممتیشممهروند ز  تيترب  یهااصول و روش

 .30شماره  ،یاسالم تيو ترب  يمسائل تعل
ماهيت و  »  (،1386) ،سيدمصطفی ،امادد محقق  ،منصور ،یول شاه  احمد،  سروستانی، عابدی −

صلنامه اخالق در عل  و  ف«، دیدگاه های اخالق زیست محيطی با تاکيد بر دیدگاه اسالمی
 .2و1 هایشماره ،  2 ه فناوری، دور

انقممالب و   اسممتيس  ،(1397)  ی،عبمماد  ،یمحمممدعل  ،یحاضممر  محمممد،  ،یفاضممل  اعظ ،  ،یعباد −
 .ی)ره( و انقالب اسالم ینيپژوهشکده امام خم ،یرساله دکتر ست،یز طيمح

فصلنامه  ،«و اسالم المللینياز منظر حقوق بشر ب  ستیز  طيحق بر مح»   ،(1394)  ،محسن  ر،یقد −
 .2سال دوم، شماره  ،حقوق اسالم و غرب

»فقممه شمميعه و تحممول در مبممانی مسممئوليت مممدنی  (،1390)، اهلل، مشممهدی، علممیفهيمممی، عزیممز −
 نشکده حقوق و علوم سياسی دانشممگاه تهممران، دوره ، مجله دافصلنامه حقوقمحيطی«،  زیست

 .1، شماره 41
 ،تیمم هو قممدرت:  فرهنممگ  و  جامعممه  اقتصمماد،:  (2)  اطالعممات  عصممر(،  1389)  مانوئممل،  کاستلز، −

 نشر طرح نو.تهران: ، افشين خاکبازو  احد عليقليان ترجمه

حسممن  ، ترجمممهگفتگوهممایی بمما مانوئممل کاسممتلز (،1384) مممارتين، ایممنس، مانوئممل، کاسممتلز، −
 نشر نی.تهران: چاوشيان و ليال جوافشانی، 

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%A7%D8%AD%D8%AF+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%A7%D9%81%D8%B4%DB%8C%D9%86+%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B2&select-author=author-exact
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  ،ی(مياقل  طیدر تقابل با شرا یدارهی)سرما رييفرصت تغ نیآخر (،1396) کالین، نائومی، −
 . الهيتاتهران:   امينی، مجيد ترجمه

، ترجمممه علممی هممای اجتممماعی جدیممدفه  و مطالعممه جنممبش(، 1386) جين و دیگران،  کوهن، −
 انتشارات جامعه فرهنگ. تهران:  حاجلی،

 دولت  ست،یز  طينسبت مح  ،(1395)،  داحمديس  نژاد،بيحب  ،یعل  ،یمشهد  دبهزاد،يس  ،یلسان −
دانشممگاه آزاد   ،یرسمماله دکتممر  ران،یمم ا  یاسممالم  ینظممام جمهممور  ینيتقن  کردیرو  ،یو شهروند

 .واحد ق  یاسالم

، 6سممال  ،«، نامممه فرهنگسممتان علمموم»الهيات محيط زیست (،1380) داماد، سيدمصطفی،  محقق −
 .17 شماره 

پژوهشممکده امممام تهممران:    ،های اجتماعیدرآمدی نظری بر جنبش  (،1381)  مشيرزاده، حميرا، −
 )ره( و انقالب اسالمی. خمينی

هممای فراملممی در تممدبير جهممانی »نقش جنبش  (،1392)  فاطمه،سيده   هاشمی،  ميرا،مشيرزاده، ح −
 .1 ، شماره 43 ، دوره فصلنامه سياستمحيطی«، امور زیست

 .لمللانيب: پنج ، تهران جلد ،دیآموزش عقا ،(1380)، یمحمدتق ،یزدی مصباح −

 .صدرا انتشاراتتهران:  ،4 جلد ، فلسفه تاریخ،(1374مطهری، مرتضی، ) −

تهممران:  پممنج ،  جلممدجامعممه و تمماریخ،    بينی اسالمی:ای بر جهانمقدمه  )ب(،  (1387)    ،  ممممممم −
 .صدرا انتشارات

 .صدرا :تهرانآینده انقالب اسالمی ایران،  ()الف(،1387)  ممممممم ، −

 نینممو یهمماجنبش مناسممبات ليمم تحلرسمماله دکتممری بمما عنمموان: ، (1399)، ناصممرخاکی، حسممن −
 ، دانشگاه شاهد.یجهان عرصه در یماسال انقالب و یاجتماع

، قابممل دسترسممی «مممردم  هایقضاوت  و  آگاهی  زیست،  محيط  »حق  (،1396)،  نامخواه، مجتبی −
 .https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=29129  در:

شممدن و تمماثير آن بممر های اجتماعی جدید در عصر جهانی»جنبش  (،1386)  نقوی، سيدحسين، −
 .7 شماره  ،دانشنامه حقوق و سياست یران«،توسعه سياسی در ا

 نشر نی. تهران:   ،رحمتی اهلل، ترجمه انشاء دین و نظ  طبيعت ،(1386)  ،نيدحسينصر، س −

ترجمه علی   «،ستیز  طيمعاصر و بحران مح  یجهان اسالم  ،اسالم»   (،1396)  نصر، سيدحسين، −
  .1396 مرداد 3 ،روزنامه ایران، رضایت

 .106و 105های ، شماره فصلنامه حوزه  ،«ستیز طياسالم و مح»  ،(1380) ،ابوالقاس  ،یعقوبی −
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