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 ده:یچک
اي است. اهللا خامنههاي محیط زیستی آیتهدف مقاله حاضر شناخت اندیشه

زیسـت  به محیط يگذارمطرح در حوزه ارزش اتیمقاله با استفاده از نظر نیا
حـاکم بـر    یهـاي گفتمـان  دهـد کـه: مؤلفـه   به این پرسش اساسی پاسخ می

ـ   اهللا خامنـه آیـت  یزیسـت هاي محیطاندیشه  شژوهاي چیسـت؟ روش ایـن پ
دهد می نشان مقاله هايتحلیل گفتمان به روایت الکالو و موفه است. یافته

زیسـت  بـه موضـوع محـیط    یاسـ یو س يجنبـه معنـو   ازدو ايخامنه اهللاآیت
زیسـت  اي در حـوزه محـیط  اهللا خامنهآیت یبندي گفتمان. در صورتنگردیم

ـ انق هیحبودن آن، رو یو مردم يبه منزله دال مرکز ینیگرایی، عنصر د  یالب
ـ انـد. ا بندي شدهها با آن مفصلها و مؤلفهنشانه گریمثابه دبه تیو عقالن  نی

 ،یو نظـارت  یقـانون  يهـا هیـ رو جـاد یا ،یعموم یبخشیآگاه قیها از طردال
از  يریـ گبهـره  ،یـی در قـوه اجرا  ییهمگرا جادیو ا تیمناسب، تقو يالگوساز

ـ تثب ییبه معنا ،زیستمحیط یپلماسید تیو تقو یمطالعات علم شـده در   تی
در اسـتفاده از   ی. گفتمان غرب به سبب فقدان نگاه الهشوندیم لیجامعه تبد

اي قـرار  اهللا خامنهآیت دگاهید بیو رق یگفتمان دانیدر حوزه م ،زیستمحیط
 .ردیگیم
 

 لیتحل ،یاسیسـ شهیاند ،زیستمحیط ،ییگرابوم :يدیکل يهاواژه
 .يااهللا خامنهگفتمان، آیت

 

 

Abstract: 
This paper aims to make known Ayatollah Khamenei, s 
environmental thoughts. It answers this fundamental 
Question: What are the dominant discourse factors on 
Ayatollah Khamenei’s environmental ideas? By using of 
under consideration views in the field of environmental 
valuation. The method of this study is Laclau and, 
Mouffe discourse analysis. The findings of this paper 
show that Ayatollah Khamenei sees the issue of the 
environment from spiritual and political aspects. In the 
framework of this discourse by Ayatollah Khamenei in 
the field of environment tendency; religion element is as 
nodal point proving and it's people-oriented, the 
revolutionary mentality; and rationality as the other 
points and factors are articulated with religion. This 
providing changed to dominant meaning in society by 
public informing; making legal and observing methods, 
suitable pattern making, empower and making 
convergence in executive power, enjoying of scientific 
studies and enabling of environmental diplomacy. 
Because of the absence of divine looking in using of the 
environment in west discourse, is located in the 
discursive field and became the competitor of Ayatollah 
Khamenei,s view. 
 
Keywords: Ecologism,Environment, Political Thought, 
Discourse Analysis, Ayatollah Khamenei. 
 

  
 
 
 
 
 

 اياهللا خامنهآیت یزیستهاي محیطحاکم بر اندیشه یهاي گفتمانمؤلفه
 

 2مهدي موسوي نیا سید ،1حسن مجیدي*
 ایران ،تهرانع)، ( صادقعلوم سیاسی، دانشکده معارف اسالمی و علوم سیاسی، دانشگاه امام  اریدانش. 1

 ایرانتهران، ع)، ( صادقي اندیشه سیاسی، دانشکده معارف اسالمی و علوم سیاسی، دانشگاه امام ي دکتردانشجو .2
 )15/5/1396پذیرش:            2/10/1395(دریافت:  

 
Dominant Discourse Factors on Ayatollah Khamenei’s Environmental 

Thoughts 
 

*Hassan Majidi1, Seyed Mahdi Mousavinia2 
1. Associate Professor of Political Science, University of Imam Sadeq (AS), Tehran, Iran 

2. Ph.D. student in Political Science, University of Imam Sadeq (AS), Tehran, Iran 
 (Received: 23/12/2016          Accepted: 6/8/2017) 

 

 



 اياهللا خامنهآیت یزیستهاي محیطحاکم بر اندیشه یهاي گفتمانمؤلفه موسوي نیا:مجیدي و                          80

 

 مقدمه 
هاي گوناگون زیستی مواجه اسـت.  بشر در عصر حاضر با چالش

از  تیـــاز جملــه موضـــوعات ضـــروري عصـــر حاضـــر، حما 
حاضـر، بـا عنـوان     یاسـ یس اتیـ زیست اسـت کـه در ادب  محیط

خاص  یاسیجوانب س ،یاسیمطرح است و در علوم س ییگرابوم
 نیدوران نـو  ش،یپ قرنمید ناز حدو ییگراخود را دارد. واژه بوم

و  سـتم یدوم قـرن ب  مهیطور خاص، به نرا آغاز کرده که به ودخ
را  نینـو  یـی گرادوم مـرتبط اسـت. بـوم    یپس از جنـگ جهـان  

ـ توان متأثر از دو رونـد و جر می  شیدانسـت: نخسـت، گـرا    انی
خود را متوجه تمـدن و   راداتیچپ در غرب که ا انیجر يانتقاد

که  یطالعاتساخت و دوم، م يدارهیسرما يایاز دن یفرهنگ ناش
بـر   يدارهیو سـرما  یصـنعت  يایـ درباره آثار مخـرب توسـعه دن  

 نیمـذکور در دوره نـو   يهـا . تـالش دیـ زیست انجام گردمحیط
احـزاب   لیو بـا تشـک   يالدیمـ  1970از اواخر دهـه   ،ییگرابوم

به  یاسیس يازیست و شرکت در انتخابات، چهرهطرفدار محیط
 دگاه،یـ د نیـ طبق ا .)Dorakhshe, 2005ه است (خود گرفت

 يهمسـاز  ،یزنـان، صـلح جهـان    يهـایی همچـون آزاد  نهضت
در دوره حاضر شکل گرفته  واناتیو حقوق ح یشناسبوم ،ينژاد

که امـروزه بـا    دیجد يکردهایرو .)Heywood, 2000است (
 انـه یافزاهـم  کـرد ینـاظر بـه رو   شود،یخوانده م کیتینام اکوپول

و  یاسـ یو به مطالعه رابطه مسائل س تاس استیو س یشناسبوم
 ,Kavyany rad( پـردازد یمـ  یشناسـ از اقتصاد و بـوم  یناش

2013(. 
 تیـ غـرب، بـر اهم   یتوسعه و بسط تمـدن صـنعت   شکیب

ــزوده اســت؛ بحــران محــیط هــاي زیســت در عصــر حاضــر اف
کـه بـر اثـر انقـالب      نینـو  يهايزیستی با توسعه فناورمحیط
به وجـود آمـده، رابطـه دارد     یشمال يکایپا و آمردر ارو یصنعت

)Abedi Sarvestani & Shahvali, 2008(. 
صـنعت در عصـر حاضـر، شـاهد دخالـت       نـده یبا رشـد فزا 

کننـده  نگـران  اریامر، بس نیو ا میهست عتیروزافزون بشر در طب
 يدر قلمــرو ینگرانــ نیــا )2011( تولبــا یاســت. مصــطف 

بـر منـابع    ریفشـار چشـمگ   رینظ يزیست را شامل مواردمحیط
 ییآب و هــوا راتییــکمبــود آب، تغ ،یعــیزیســتی و طبمحــیط

 هیـ کـاهش ال  هـان، ج يو ناشناخته (گرم شدن هوا رمنتظرهیغ
 .داندتازه می يهايماریب دی) و تهدیستیاوزون، کاهش تنوع ز

 يهـا از انسـان  یبرخـ  رامـون، یپ يایدن ندهیاز آ ینگران نیا

 نیخود واداشـته و بـر همـ    يهاافتهی در يرا به بازنگر يامروز
زیست در متعدد حفاظت از محیط يهااساس، تفکرات و جنبش

ـ ا یاست. دغدغه اصـل  شدهلیتشک اینقاط مختلف دن افـراد،   نی
اسـت. آنهـا بـه     عتیانسان با طب حیارتباط صح یچگونگ افتنی

انسـان   یهستند تا با برهم زدن ارتباط مخرب کنون یدنبال راه
 یعیطــب  اتیحــ  و یاسـ یو س یاجتماع یزندگ وهیش عت،یو طب

ـ انسـان جد  يرا برا ییو شکوفا داریپا دهنـد و بشـر    حیتوضـ  دی
ـ امروز را متقاعد کنند که در ا بـه فرجـام و    یسـت یرابطـه، با  نی

 .ستینگر زیعواقب ن
 يریـ گشکل يدر ابتدا يزیست به حدبه حوزه محیط توجه

از اصـول   یکیه که داشت تیاهم زین رانیدر ا یاسالم يجمهور
 است: افتهیامر اختصاص  نیبه ا ،یقانون اساس

 نسـل  کـه  زیسـت محـیط  حفاظـت  ،یاسالم يجمهور در«
 يرشـد  رو بـه  یاجتماع اتیح در آن دیبعد با هايامروز و نسل

 هايفعالیت رونی. ازاگرددیم یتلق یعموم فهیباشند، وظ داشته
ـ  زیسـت محـیط  یآلـودگ  بـا  نکـه آ ریـ و غ ياقتصاد ـ تخر ای  بی

ـ پ مالزمـه  آن جبـران رقابـل یغ  The»(اسـت  کنـد، ممنـوع   دای
Ialamic republic of Iran Constitution, 

Principle50(.  شهیدر حوزه اند دید يایاز زوا یکیبه عالوه 
 نیعالمان د دگاهیتواند داسالمی، می يحاکم بر جمهور یاسیس

ــور  ــران جمه ــالم يو رهب ــا یاس ــه از م  رانی ــد ک ــباش  انی
ـ متعدد، در ا يهاتیشخص رهبـر   ،اياهللا خامنـه مقالـه، آیـت   نی

شـده اسـت. نگـاه    انتخـاب  رانیا یاسالم ينظام جمهور یکنون
ـ به موضوعات و داشتن اطالعات دق شانیجامع ا روز از و بـه  قی

هـاي محـیط   در حـوزه اندیشـه   یمناسب لیتواند تحلمسائل، می
فعــاالن « ،اياهللا خامنــهآیــت ریــبــه تعب زیســتی بــه بــار آورد.

در  دیبا کنیل کنند،یرا دنبال م یشعار خوب ا،ینزیست در دمحیط
ــا ــ نی ــد هیقض ــد   يج ــار بگذارن ــات را کن ــند و مالحظ  »باش
)Khamenei, 2015( .به  شانیزیست در نظر امحیط تیاهم

اصـل   کیبند  ي، در اجرا26/8/1394 خیاست که در تار يحد
زیسـت را در قالـب   محیط یکل يهااستیس ،یاسقانون اس 110
نظـام   جـاد یگانـه ابـالغ کردنـد. ا   سـه  يقـوا  يرؤسا به يانامه

مند منـابع  هماهنگ و نظام تیریمد ،زیستمحیط یمل کپارچهی
بوم اطلس زیست هیته ،زیستمحیط بیتخر يانگارجرم ،یاتیح

گسترش اقتصـاد سـبز و    ،زیستمحیط یپلماسید تیکشور، تقو
 يرهـا زیستی ازجمله محوفرهنگ و اخالق محیط يسازنهیهادن

بود که در مقاله حاضر، بـه   یرهبر معظم انقالب اسالم هیابالغ
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 ضرورت بدان پرداخته خواهد شد.
در  یـی گرابوم شهیاند نییشده است با تب یمقاله سع نیا در
و از  یرابطـه بررسـ   نیاي در ااهللا خامنهنگاه آیت ،یاسیعلوم س

هـاي  پاسخ داده شود که: مؤلفـه  یپرسش اساس نیراه، به ا نیا
اي اهللا خامنـه آیـت  یزیسـت هاي محیطحاکم بر اندیشه یگفتمان

 يهـا با روش یعلم قیتدق ازمندیسؤال، ن نیچیست؟ پاسخ به ا
بـه   یاسـ یس یاست تـا بتـوان بـا نگـاه     شانیا شهیمعتبر در اند

. بخـش  را بـه دسـت آورد   جـه ینت نیتـر شـکل، مـتقن   نیبهتر
ـ یا گـاه یبـا رجـوع بـه پا    شـان یا انـات یاز ب یتـوجه قابل  ینترنت

)www.khamenei.irتیرعا ي) استخراج شده است که برا 
بسـنده   انـات یب خیتـار  رصـرفاً بـه ذکـ    ،یاختصار در ارجاع دهـ 

ـ ن يااز سـخنان منتشرنشـده   یشود. البته برخـ می در کتـاب   زی
و نشر آثار دفتر حفظ  لهیکه به وس »زیستنهضت حفظ محیط«

مختلـف مقالـه    يهـا که در بخـش  شدهنیاي تدواهللا خامنهآیت
منبع (کتاب) ارجاع داده خواهـد   نیمورداستفاده قرارگرفته و به ا

آنچـه  تـوان گفـت   ي مـی و نظر یچارچوب مفهوم بیان شد. در
حاضر باشـد، مجموعـه    قیموضوع تحق يگر نظرتواند تبیینمی
ــنظر ــت  یاتی ــه جه ــت ک ــ اس ــري ارزش ــمار  یگی دارد و در ش

. شـود یزیست محسوب مـ در حوزه محیط یهاي اخالقرهیافت
بندي نمـود.  دسته یهاي مختلفتوان به گونهرا می اتینظر نیا

: یزیسـتی اسـالم  و اخالق محیط یگیري ارزشجهت«در مقاله 
 ســتیزاخــالق و محــیط«کــه در کتــاب  »امــدهایو پ تیــهما

 هیــه چهــار نــوع نظربــ ده،یــمنتشــر گرد)» یاســالم یافتیــ(ره
و خـدامحور اشـاره    محـور بـوم ستیز ،محور، زیست محورانسان

ـ آیمـ  ریدر قالب ز ر،ییتغ یشده است که با اندک ـ و درنها دی  ت،ی
که در مقاله حاضر موردبحـث   یدگاهیمختار متناسب با د هینظر

 سـته یصرفاً انسان شا ،محورانسان اتیاست، خواهد آمد. در نظر
زیسـت تـا   سبب، حفاظت از محیط نیه همتوجه اخالق است. ب

 ،یدارد که منافع انسـان را بـرآورده سـازد. برخـ     تیاهم ییآنجا
انسـان   يخـردورز  یژگـ یبـه انسـان را و   ژهیتوجه و نیچن لیدل

. )Abedi Sarvestani & Shahvali, 2008انـد ( دانسـته 
انسـان را   توانینم ،زیستدر حوزه محیط یدگاهید نیتبع چنبه

 مسأله پاسخگو دانست. نینسبت به ا
 يدتریـ هـاي جد دیـدگاه  ،یسـنت  يمحورتقابل با انسان در
بوم قائل بودند، به ارائه نظـر پرداختنـد.   زیست يکه برا یباارزش

 نیـ محـور نـام دارد، در ا   سـت یکـه ز  اتینظر نیا یینسل ابتدا

 ينمـود و بـرا   کیدارد تشـک  یتصور که صرفاً انسان ارزش ذات
 & Abedi Sarvestaniرزش قائل شد (ا زیموجودات ن گرید

Shahvali, 2008( ــ ــه هم ــه  نیو ب ســبب اخــالق را متوج
کل  ات،ینظر نیا دیانسان کرد؛ اما نسل جد ریموجودات زنده غ

 محور، بومزیست يکردهایبوم را موردتوجه قرارداد. در روزیست
قرار دارند.  دیمورد تأک جانیب ایموجودات، اعم از جاندار  یتمام
ـ ن بـوم ستیزیست و زاز محیط يامروز فیتعر ـ بـه ا  زی معنـا   نی

 تیـ کل کیاز  یها صرف بخشانسان دگاه،ید نیاشاره دارد. در ا
هسـتند و اخـالق در موجـودات گونـاگون      عتیطب یعنیبزرگتر 

 .)Fogg, 2000( ابدییم يتسر
زیسـت  در حـوزه محـیط   یچالشـ  ،خدامحور اتینظر طبق 

هـاي  به آمـوزه  دیفع نمودن آن، باو ر تیریمد يداده که برارخ
 ایـ توجه نمود تا ضمن تحقق اخالق، توسعه و رفـاه در دن  ینید
 اتینظر نیا .)Muhaqeq Damad, 1994( دیبه وجود آ زین

زیسـت بـه سـبب    معتقدند بحران به وجود آمده در حوزه محیط
ـ یو د يهاي معنوبحران  & Abedi Sarvestaniاسـت (  ین

Shahvali, 2008(. ـ ب نیا با ـ نظر ان،ی  لیـ خـدامحور، دل  اتی
بلکـه   ،بـوم زیست را نـه ارزش انسـان و زیسـت   توجه به محیط

ـ  انیداند. با بامر می نیبر ا نیهاي دآموزه دیتأک  یسه دسته کل
 کیـ هر  یژگیزیست و ذکر ومحیط نهیموجود در زم اتیاز نظر

 نمود: يبندجمع ریتوان موارد مذکور را به شکل ز، میهااز آن
 زیستحوزه محیط اتیهاي نظرویژگی. 1ل جدو

 نظریه
 

وحدت انسان 
 و طبیعت

مسئولیت
 پذیري

ضمانت 
 اجرایی

 محدوده

 انسان
 محوري

جدایی انسان 
 و طبیعت

 صرفاً
اهمیت 
 انسان

خطر در 
منافع 
 انسان

 انسان

 زیست
 بوم

 محوري

انسان جزئی 
 از طبیعت

مسئولیت 
انسان 

نسبت به 
 بومزیست
 

 خطر در
و ثبات 

انسجام 
 بومزیست
 

اجزاي 
زیست
 بوم

 

ـ د اسـت.  اي از نظریه خدامحورنمونه یاسالم دگاهید  دگاهی
 يهـا نـه یدر زم ،یالهـ  نیـ د نیتراسالم به عنوان جامع و کامل

در موضـوع   نیتوجه است؛ بنـابرا قابل یو اجتماع يمختلف فرد
راهگشا خواهد بـود.   ،یاسالم شهیرجوع به اند زیزیست نمحیط

 یزیست از جهات مختلفاسالم در حوزه محیط دگاهیبا د ییآشنا
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نگاه جامع اسـالم بـه مسـائل     ئهارا ازیضرورت دارد. عالوه بر ن
 یعمـوم  یزیسـت اسـت، آگـاه   که ازجمله، محیط يبشر اتیح

کـه مسـتظهر بـه     یزیست در صورتمحیط بیمردم از آثار تخر
در  يازندهباشد، قطعاً نقش سـا  یو مذهب ینیها و احکام دآموزه

آن خواهـد   اهـان یزیست و موجودات و گمحیط بیکاهش تخر
 .)Ahamadi Tabatabaei, 2010داشت (
 يهـا زیست اشـاره به موضوع محیط ،یهاي اسالمآموزه در
 ،یآملـ  ياهللا جوادآیت رینظ یکنون يشده است و علما يمتعدد

 اند. درواقع،زیست گشودهبا عنوان محیط یدر اخالق اسالم یباب
اخالق، بر محور انسان بوده است،  یو سنت کیکالس يهابحث

 یموضوعات مختلفـ  هها، امروز باما با توجه به گسترش دغدغه
 هـا، اچهیدر ها،ستمیاکوس ،یاهیجوامع گ ت،یجمع وانات،یمانند ح

 .)Islami, 2012است ( افتهی يها، تسرو کوه بارهایجو
خدا شدن در  فهیخل ییاانسان توان يبرا کهییاسالم، ازآنجا نید
ـ ا  گــر،ینســبت بــه موجــودات د نیقائــل اســت، بنــابرا ایــدن نی

 ,Javadi Amoli( ردیـ گیانسان در نظـر مـ   ي[فضیلتی] برا
مخلوقات بودن انسان در کنار فضیلت او نسبت  اشرف .)2011

 یعـت را منطقـ  یاز تسلط بشـر بـر طب   يحد گر،یبه موجودات د
تسـلط تـا    نیـ که حـد ا  تنجاسیاما محل بحث ا دهد،یجلوه م

و إِنْ منْ « رینظ یاتیاسالم و با توجه به آ دگاهید طبق کجاست.
م  شَیهبیح ونَ تَسـ نْ ال تَفْقَهـلک و هدمبِح حبسإِالَّ ی اسـراء،  ( »ء
خداونـد   حیشعور هستند و تسب ي، همه موجودات عالم، دارا)44
 امـت یور نبودنـد، در ق شـع  يموجودات دارا نی. اگر اندیگویرا م

ـ  .)Islami, 2012( دهند؟یچگونه شهادت م  نیبا توجه به چن
بـه نظـر    دهـد، یانسـان مـ   ریکه اسالم به موجودات غ یتیاهم

نبـوده و   يابزار ینگاه عت،ینگاه اسالم در رابطه با طب رسدیم
کـه بـه صـورت     دهـد ینمـ  يااجـازه  نیبه انسان چن ن،ییآ نیا

 .رآوردخود د ریتسخرا به  عتینامحدود، طب
 
 شناسی پژوهشروش 

 ياهــا و اطالعــات بــا مطالعــه کتابخانــهداده ق،یــتحق نیــا در
 هـا، امیـ هـا، پ گرداوري شده است. در مطالعـه حاضـر، بـه نامـه    

شده تا از اي پرداختهاهللا خامنهحضرت آیت اناتیو ب هایسخنران
؛ دداده شو قیمناسب و متقن به پرسش تحق یپاسخ ر،یمس نیا

 نیو پرکـاربردتر  نیتـر اسـب از من یکـ یها، داده لیتحل ياما برا
گفتمان است که متأثر  لیتحل ،یاسیس شهیها در حوزه اندروش

هـا  بر سر زبـان  ستمیدوم قرن ب مهیاز ن ،يانتقاد یشناساز زبان
ــاده اســت ( ــا .)Mohseni, 2012افت ــه معن ــدق ییارائ و  قی

تـوان  حـال، مـی   نی. با ادشواراست يموردتوافق از گفتمان، امر
هـاى  و راه ىیهاي معنـا ، همان نظامگفت که منظور از گفتمان

تنها است که طى آن نه گرانیبازنمونى خودمان وجهانمان به د
ــى  ــه م ــه را ک ــیاندآنچ ــى میش ــام م ــو انج ــا و  میده و آرزوه

 ىیهـاي شناسـا  موضـوع «بلکـه   میکنمى انیبرا  مانیهااقیاشت
ــتنیخو ــى شـ ــازرا مـ ــرا در جر و آن میسـ ــا و  انیـ گفتگوهـ

ـ . فرا گرد تولمیکنمى دیهایمان بازتولاستدالل ـ  دی گفتمـان،   کی
هایی و مربـوط کـردن آن بـا    ها در مدلداده يزیشامل قالب ر

 ,Moeini Alamdari( »اسـت.  دیـ هـاى جد و داده طیشـرا 
2012(. 

و  انـد رفتـه یپذ هینظر کیبه منزله  یگفتمان را برخ لیتحل
. اگر گفتمـان  برندیروش بهره م کیمثابه از آن به گر،ید یبرخ

سـازه   یهـاي فلسـف  دیـدگاه  لی، ذبدانیم هینظر کیرا به منزله 
 یاجتماع تیواقع دگاه،ید نی. در ادیخواهد گنج یگرایی اجتماع
هسـتند، از   ینـ یکه ملمـوس و ع  یکیزیف يهاتیبرخالف واقع

 ,Mohseni( شـود یسرچشمه گرفته و سـاخته مـ   یذهن آدم
بـودن اقتصـاد در نگـاه     ربنـا یگفتمان، ز لیتحل هی. نظر)2012
 یرا در آگـاه  یاسـ یسؤال بـرده و عنصـر س   ریرا ز یستیمارکس

راسـتا، از   نیداند و در امی لیدخ يدارهیسرما هیطبقه کارگر عل
 ي. از سـو بردیبهره م یگرامش وینموردنظر آنتو یمفهوم هژمون

معنا را  توانیاعتقاددارند نم گفتمان لیتحل پردازانهینظر گر،ید
 يهـا رسـاند. بلکـه شـبکه    تیبه تثب شهیهم يبدون ابهام و برا

 دیـ جد یمعان وسته،یشوند و پبه چالش کشیده میدائماً  ،ییمعنا
داد کـه   ننشا دیگفتمان با لیشود. از نظر آنان، در تحلخلق می

 ییمعنـا  تیـ چگونه بـه تثب  هادهیپد ،یاجتماع يهادر کشمکش
 )Jorgenson & Philips, 2010. (رسندیند موقت مهرچ

ـ معنا، نقش ا تیآنها درروند تثب ـ را در توج يدئولوژی ـ تول ه،ی و  دی
در  يدئولوژیو معتقدند ا دانندیسلطه و قدرت، پررنگ م دیبازتول

 ریـ حفظ روابط نابرابر قدرت در جامعه است. تعب ابزارکنار زبان، 
ـ زبـان حامـل ا  «معروف فرکالف که   يایـ گو» اسـت  يلوژدئوی

را به دنبـال دارد   یخاص يدئولوژی، امطلب است که زبان نیهم
)Mohseni, 2012( ییصورت، گفتمان با نظام معنا نیو به ا 

ـ  رسد،یم تیخاص خود به تثب ـ بـه تعب  ای هژمـون   ،یمشـ گرا ری
 .گرددیم
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ـ بـه د  يمتعـدد  راداتیـ کـه ا  دهدینشان م هابررسی  دگاهی
ـ د اسـت. ا گفتمان وار لیتحل یفلسف محقـق را بـه    دگاه،یـ د نی

 يرا امـر  تیـ و واقع قـت یو حق کشـاند یم يانگارتیدامان نسب
دانـد.  مـی  یاجتمـاع  يهانهیو وابسته به امور و زم ریموقت، متغ
وجـود   زین یتناقضات درون ،یفلسف دگاهید نیدر ا ن،یعالوه بر ا

از  در خارج ینیادیبن زیچچیه کنندیمطرح م سوکیدارد؛ آنها از 
 يمعنا ببخشد، اما از سـو  هادهیبه پد تواندینم ،یگفتمان يفضا

اسـت کـه اصـول آن،     یمعتقدند گفتمـان معتبـر، گفتمـان    گرید
که در  ییبا اصول جامعه نداشته باشد. معنا يناسازگار گونهچیه

امر است کـه خـارج از    نیا يایگفتمان نهفته، گو باراعت تیقابل
ـ ام اصول جامعه وجود دارد کـه ا به ن یقتیگفتمان، معنا و حق  نی

 & Khaje Sarvi( کندیآنان را نقض م هیاول يمفهوم، ادعا
Rahmani, 2013(.  ـ تول تـوان ینمـ  ن،یـ عالوه بـر ا ـ  دی  کی

 يسـاختارها  یدانست، چراکه گاه یصرفاً درون يگفتمان را امر
بـر گفتمـان    توانندیو ...، م تیطبقه، جنس ت،یقوم رینظ یرونیب

 يبـرا  یگفتمان به منزلـه روشـ   لیهمه تحل نیا با .مؤثر باشند
که در آشـکار   شودیاطالق م یها، به مجموعه فنونداده لیتحل

راهگشاسـت.   مـان، یفهم، باور، ارزش و ساختار ا يساختن الگو
گفتمان، روش ارنسـتو الکـال و    لیتحل يهاانواع روش انیدر م

ـ و ا هاسـت روش گرید از همسرش، شنتال موفه، پرکاربردتر  نی
دارد.  يشـتر یانطبـاق ب  ،یو اجتماع یاسیس يهادهیبا پد دگاهید
 یرا در درون ســاخت گفتمــان یجهــان اجتمــاع زیــنگــاه ن نیــا

 يگفتمان، اجزا لیالکال و موفه در تحل هیداند. نظرفهم میقابل
ـ با هاشهیاند لیدارد که در تحل یمختلف  بـه آن توجـه نمـود:    دی
هسـتند کـه هنـوز     يشـناور  يهالعناصر، دا .هاو وقته عناصر

. باشـند یمـ  آنهـا ها به دنبال جذب و گفتمان افتهین یثابت يمعنا
کـه گفتمـان در    شودیاطالق م ییهاها، به مجموعه نشانهوقته

 ,Haqiqat( بخشـد یمـ  گـاه یخـود، بـه آن جا   ییشبکه معنـا 
 ریتواند غو می ستین یزبانها، لزوماً ها و نشانهدال نیا .)2012

دال بـر   کیکه  یو از جنس رفتار باشد. به معنا و مصداق ینزبا
 & Kasraie( شـود یمـدلول گفتـه مـ    کنـد، یآن داللـت مـ  

Shirazi, 2009(. 
منظومـه   يمفهوم که به عنوان هسـته مرکـز   نی: ايمرکز دال

هـا و  نشـانه  ریاست که سا يانشانه شود،یمحسوب م یگفتمان
 .)Haqiqat, 2012( رندیگیحول آن نظم م میمفاه

گفتمـان،   کیـ شـده  هـاي جـذب  ها و نشـانه  : داليبندمفصل
کـه شـبکه    دهندیم لیرا تشک بیو ترک يبنداز مفصل ياگونه
دالهـا در نظـام    نی. ممکـن اسـت همـ   سازدیم يدیجد ییمعنا
را  یمتفاوت ییشبکه معنا د،یجد يبندو با مفصل يگرید يمعنا

 .)Behroozi Lak, 2006( دینما جادیا
خود  ریبا غ زیتفاوت و تما یژگیو دی: گفتمان باتیضد ای تیریغ

و تفـاوت بـا    تیهـا اساسـاً در ضـد   گفتمان«داشته باشد.  زیرا ن
ـ یـابی  و هویت رندیگیشکل م گریکدی گفتمـان، صـرفاً در    کی

 & Kasraie( »است. ریپذامکان گرید يهاتعارض با گفتمان
Shirazi, 2009( الکال و موفه،  گفتمان لیآنچه در تحل تهالب
 جـاد یدر ا تیـ ریمطلب است که هرچند غ نیاز آن غفلت شده ا

ـ   ستین گونهنیاما ا کند،یگفتمان کمک م رفـتن   نیکه بـا از ب
 & Khaje Sarviبرونــد ( نیاز بــ زیــهــا نگفتمــان ر،یــغ

Rahmani, 2013(. 
بـا اصـول    دیبا دارد،یکه گفتمان عرضه م یاعتبار: اصول تیقابل

باشد  و جامعه مخاطب انطباق داشته یاجتماع يهاگروه یاساس
)Haqiqat, 2012(. 

در گفتمـان،   يارزهـم  رهیزنج یژگیو تفاوت: و يارزهم رهیزنج
در مقابـل  و  بیـ ها شده و آنها را بـا هـم ترک  سبب جذب نشانه

ها را پوشـش  تفاوت ،يارزهم رهی. زنجدهدیقرار م یمنف یتیهو
 ،يارز. عالوه بر منطق هـم بخشدیها انسجام مداده و به نشانه

تفاوت اشاره  يو مرزها زاتیابه تم ،خود ریها در برابر غگفتمان
 .)Haqiqat, 2012دارد (

 

 

 بندي گفتمانی از دیدگاه الکال و موفهمفصل. 1شکل 
 

ـ یدر گفتمـان س  یـی گرازیسـت محیط اهللا آیـت  یاس
 ايخامنه

در موضـوع   یاسالم یدگاهیاز د يریگي با بهرهاخامنه اهللاآیت
 ،یرا، عـاطف  عـت یو طب طیتعامـل بـا محـ    يالگو ،زیستمحیط

 دال  
 شناور
 

 دال  
 شناور
 

 دال مرکزي 
 

 گفتمان هژمون
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از  يکـرده و برخـوردار   یمعرفـ  گرانـه تیو هدا يمعنو ،یاخالق
 مانـه، یعادالنـه، حک  ن،یمتـ  یاصول هیبر پا زیرا ن یعیمواهب طب

ـ از د .)Khamenei, 2015دانـد ( متوازن و سازنده مـی   دگاهی
را بـه   یزیست و از دسـت دادن آن، آفـات  تخریب محیط شان،یا

ملت و مـردم   کیضربه آن را نه  یدنبال خواهد داشت که گاه
 یکـ ی .دیخواهند کش ایمحل خاص، بلکه تمام دن کیساکن در 

از عــدم مراعــات نظــام و قواعــد  یناشــ یاز مضــرات ناسپاســ
زوال ظهـور فسـاد و    یاصل لیها، دلاز نعمت یمنطق يریگبهره

ـ بـر ا  .)همـان ها بوده اسـت ( تمدن اسـاس، هرگونـه بهـره     نی
عواقـب   ،یاز نعمات اله یکیزیست به عنوان از محیط حیناصح
ـ آ يمعنـا  انیـ در ب شان،یخواهد داشت. ا الرا به دنب یدردناک  هی

لحون   « صـال ی ضِ وی الْـأَر ونَ فـدفْس152شـوراف  ( »الَّذینَ ی( ،
فسـاد   جـاد یا نیمصداق هم زیرا ن زیستمحیط کنندگانبیتخر

 .)همان( دانندیم
کـه   یتیاهم زانیم یخواهد شد ضمن بررس یادامه، سع در

موضوع در عصر حاضر قائـل اسـت،    نیا ياي برااهللا خامنهآیت
 نیـ و خـاص در ا  بیـ رق يهـا و گفتمـان  یبندي گفتمانصورت

 .ردیو بحث قرار گ یموردبررس نه،یزم
زیست در عصر حاضر مبحث محیط يبرا ،ايخامنه اهللاآیت

ـ اعتبار قائل بوده و ا کشـور و   یضـوع را از مسـائل اساسـ   مو نی
ـ اهم شان،یداند. اجهان می  يجمهـور  يزیسـت بـرا  محـیط  تی

بلکه به  ،یغاتیو تبل یمسأله تجمالت کیرا نه به عنوان  یاسالم
که  )khamenei.ir, 2011( ،داندمی یاتیمسأله ح کیعنوان 

 توان از دو جهت دانست:ئل شدن را میقا تیاهم نیا
بـه موضـوع    شـان یاز توجه ا یبخش ؛يو معنو ینی) جنبه دالف

ـ است که اسالم به ا یتیبه سبب اهم ،زیستمحیط موضـوع   نی
 است: داده

ـ است. خالصـه اهم  یمهم هیقض یلیزیست خمحیط هیقض« تی 
 عـت یدر قبـال طب بایـد  انسـان  اینکـه  عبارت است از  هیقض نیا

هـا احسـاس   که در قبال انسان احساس مسئولیت کند. همچنان
احساس مسـئولیت   دیهم با عتیدر قبال طب ،کنیممسئولیت می

انسـان و   انیـ م ادلانـد تعـ  خواسـته  یالهـ  انی. اسالم و ادمیکن
 یو اصــل ین هــدف اساســهمــا ن،یــرا حفــظ کننــد؛ ا عــتیطب

ر اي داهللا خامنــهآیــت .),khamenei.ir 8/3/2015»(اســت.
ـ یبـه اجـالس هـزاره رهبـران د     یامیپ ـ اهم زیـ جهـان ن  ین  تی

ـ  نیزیست را تا آنجا دانستند که امحیط  یموضوع به عنوان جزئ

 شایسـته «. بنابر گفته ایشـان  است بوده یاله امبرانیاز برنامه پ
آوران سعادت انسان را به عمـل فـردى در   پیام نیست که برنامه

 عظـیم رابطـه   و عرصـه  روحى او با خدا منحصر دانسـته  رابطه
و تشـکیل   سـت یزطیانسان با انسان، فرد با جامعه، انسان با مح

ــدانیم    ــروم بـ ــى را از آن محـ ــاعى و سیاسـ ــام اجتمـ  .»نظـ
)Khamenei, 2015(. 

و بـه منظـور    یاسـ یبه جهت س ینظام اسالم ؛یاسیس ) جنبهب
و خـاص بـه امـر     يتوجـه جـد   ازمنـد ین زیـ و اعـتال ن  شرفتیپ

ـ فراتـر از ا  زیسـت اسـت.  محیط ـ غا ،اياهللا خامنـه آیـت  ن،ی  تی
زیسـت  سالم دانسته و محـیط  یرقم زدن زندگ يرا برا شرفتیپ

 :تمعتقـد اسـ   شانی. ادهدیم حیترج شرفتهیسالم را بر صنعت پ
هـا و  است که در شمارش مسائل اساسى کشور، چشـم  درست«

ها به سمت اقتصاد، به سمت فرهنـگ، بـه سـمت مسـائل     نگاه
 نیـ معمـوالً ا  -شودسمت مسائل سیاسى کشانده مىبه  و پولى

لیکن اگر با دقت نگاه کنیم، مسائلى که مربـوط بـه    -جور است
ــت دارد.   ــا اهمیـ ــتر از آنهـ ــت، بیشـ ــانى اسـ ــت انسـ  »زیسـ

)Khamenei.ir, 2011/3/8( 
 زیسـت اثرگـذار در محـیط   یهاي گفتمـان . مؤلفه1 

 ییگرا
ــد طبــق ــت دگاهی ــهآی ــظ اي در موضــوع نهاهللا خامن ضــت حف
 يبـردار بر نحوه بهره يهاي متعددها و نشانهدال ،زیستمحیط

و تعامل انسان با آن وجود دارد که در ادامه به آن اشاره خواهـد  
 شد:
 ،اياهللا خامنـه آیـت  شهیبر اساس اند :یو شرع ینی) منظر دالف

را  اهیـ زیستی و به خصوص درخت و گاوالً، مظاهر محیط شانیا
ـ و معتقدنـد طبـق آ   شمرندیبرم یاله میظبه عنوان معجزه ع  هی

از  دشـده ی، نطفه انسان کـه تول »واللّه خَلَقَکُم منْ تُرابٍ« فهیشر
نـد،  اى خاكوردهافر زیموارد ن نیو ا ستمواد گیاهى و حیوانى ا

 گـردد یزیسـت بـازم  با یک یـا دو واسـطه بـه خـاك و محـیط     
)Khamenei.ir, 1999/3/5(. 

به امـر   یو تقدس بخش ینیو د یشرع ینگاه ،نیکنار ا در
به سـؤاالت   شانیا يهااز پاسخ یبخش ،زیستو محیط عتیطب

شـده  دادهمنظر پاسـخ  نیبا هم زیزیست ندر حوزه محیط یشرع
ـ ا یو شـرع  ینـ یتالش دارند جنبه د شانیکه ا ییاست؛ گو  نی

ـ از ا یموضوع را در ذهن مخاطب، پررنگ جلوه دهند. بخشـ  ن ی
 گـاه یاي در پاخامنه یالعظماهللاتیآ يق با فتاواها که مطابپاسخ
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ـ به شرح ز ده،یدرج گرد شانیدفتر حفظ و نشر آثار ا ینترنتیا  ری
 است:

ـ اگـر ا  یحت • مسـأله در قـانون هـم ذکـر نشـده باشـد و        نی
مسأله در  نیهوا را آلوده بکند و مردم به خاطر ا ياکارخانه

د امـا بـه   هـم نباشـن   یدر ناراحت ایو مشقت باشند  یناراحت
متوجه آنـان   یتوجهآلوده ضرر قابل يهوا نیخاطر تنفس ا

 کار خالف شرع است. نیشود، ا
 يکه خداونـد بـرا   یصاف يهوا نیآلوده کردن ا یطورکلبه •

قــرار داده اســت، کــار  وانــاتیو ح اهــانیتــنفس افــراد، گ
 .ستین ياستهیشا

به  یشود و ضرر متنابه یآلودگ نیا شیسبب افزا یاگر کس •
 برساند، کار حرام مرتکب شده است. مردم

ـ نقل لهیاسـتفاده از وسـ   يبـرا  یاگـر ضـرورت   یطـورکل به •  هی
است که به سالمت  يبه حد یوجود ندارد و آلودگ یشخص

 .ستین زیکار جا نیا زند،یمردم ضرر م
ـ نبا ی] هرکسینیرزمیهاي ز[در مورداستفاده از آب • فقـط   دی

 ,Khameneiخودش نگاه کند ( یزندگ طیبه مدت و مح
2015(. 

 هیـ تزک شـان، یا دگاهی، از دادشدهی یعالوه بر سؤاالت شرع •
بـه عنـوان عامـل حفـظ      زیو خشوع در مقابل خدا ن یروح
 .)Khamenei, 2006/10/13دانسته شده است ( طیمح

بر نقـش مـردم    یخاص دیتأک ،اياهللا خامنهآیت :) نقش مردمب
 هیتوصـ امـر   نیزیست داشته و به مسئولدر نهضت حفظ محیط

 يهـا در مشـارکت  عیالزم جهت تسر يهايزیردارند که برنامه
معتقدنـد   شانیا .)Khamenei, 2015را انجام دهند ( یمردم

هـا، مراتـع،   حفـظ جنگـل   کـه  یبخشـ  تـرین مهـم و  نیمؤثرتر
دارنـد، مـردم هسـتند.    و باغات را بر عهـده  زیحاصلخ يهانیزم
)Khamenei.ir,2012/3/5( 

ــ) روحج ــ هی ــی :یانقالب ــظ    یک ــت حف ــار جه ــات ک از ملزوم
در  یانقالب هیداشتن روح ،اياهللا خامنهزیست از منظر آیتمحیط

ـ بـه ا  يکه انجام کـار  دارندیم انیب شانیاست. ا نهیزم نیا  نی
 ستین ریپذامکان ،یعظمت، جز با شور و شوق و جوشش انقالب

)Khamenei, 2015(. 
اشاره  ،اياهللا خامنهآیت يهااز استدالل یبخش :ی) نگاه عقالند

است  نیموضوع دارد. درواقع، منظور ا نیعاقالنه به ا یبه نگاه
موضـوع ننگـرد،    نیبه ا زین ینید ياز منظر ياگر فرد یکه حت

اسـتفاده   شان،یزیست حکم خواهد کرد. اعقل او به حفظ محیط
زیستی را مذمت نمـوده و معتقـد   از منابع محدود محیط هیرویب

 نیپوشـش سـبز زمـ    شیتن درخـت و افـزا  است هرچنـد کاشـ  
ـ است، امـا حفـظ منـابع موجـود اولو     يضرور دارد  يشـتر یب تی

)Khamenei.ir, 2010/3/9( .خاطرنشـان   شـان یا ن،یهمچن
بلکـه   رد،یگیتنها دامان بشر امروز را مآفت، نه نیکه ا سازدیم

ــل  ــه نس ــه هم ــر ب ــاي بش ــن يه ــ زی ــ  بیآس ــد رس  اندخواه
)Khamenei, 2015(. 

امر است  نیا يایهاي مذکور، گوها و نشانهمؤلفه یسبن یبررس
 يشـتر یعوامـل، اسـتحقاق ب   گریبا د سهیدر مقا ینیکه منظر د

 را دارد. يبه عنوان دال مرکز یمعرف يبرا
 زیستگفتمان احترام به محیط يهم ارز رهی. زنج2
 ،زیسـت اي در موضوع محـیط اهللا خامنهآیت یاسیگفتمان س در

ـ تقو يبـرا  هاشنهادیو پ هاهیصاز تو يامجموعه هـا و  مؤلفـه  تی
ـ ب یهاي گفتمـان نشانه  لیـ تحل اتیـ شـده اسـت کـه در ادب    انی

و  يارزهـم  رهیـ زنج جادیا يبرا یتوان آن را تالشگفتمان، می
هـا در  ن تـالش یـ گفتمان در نظر گرفت. عمـوم ا  ییمعنا تیتثب

 است: ریموارد ز
نقش حکومـت  در بحث  یطورکلبه :یعموم یبخشی) آگاهالف

معتقدنــد بایــد تعلــیم و تربیــت  شــانیشــهروندان، ا تیــدر ترب
از موضع حکومـت و قـدرت سیاسـى آن هـم قـدرت       يمستمر

بشرى را به  این جامعه ،یعنى معصوم ،سیاسىِ کسى مثل پیغمبر
آنهـا   نهـا را در میـا  تدریج پیش ببرد و تربیت کند و ناهنجاري

اى که شـروع زنـدگى   هکاهش دهد تا بشریت بتواند به آن نقط
ى هاسـت کـه مـا آن دوره را، دوره   ى انسانى همهسعادتمندانه

 »دانـــیم برســـدأرواحنـــا فـــداه مـــى عصـــریحضـــرت ولـــ
)Khamenei.ir,2001/3/14( .ــه شــانیا طــور خــاص، در ب

تر از امور مهم ،یرا از جهات يسازفرهنگ ،زیستموضوع محیط
که معتقد است و  )Khamenei.ir,2015/3/8داند (می گرید

بـه   ،یو آمـوزش عمـوم   یآگاه قیاز طر ستیبایماین نهضت 
 ,Khamenei( گــردد لیتبــد یبــاور و معرفــت عمــوم کیــ

2015(. 
 شـه یافـراد، از اند  یآمـوزش عمـوم   يکـه بـرا   يجمله موارد از

 :باشدیم ریاستخراج است، موارد زاي قابلاهللا خامنهآیت
قـرآن   کجای«ها: انسان یزیست به تمامتعلق محیط •
ـ ی -را  نی: و االَرض وضَعها لالَنام؛ زمـ دیفرمایم ـ ا یعن  نی
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مال همه اسـت.   م؛یدیها ما آفرانسان يبرا -را  یارض کره
از بعـض   يشـتر یحـق ب  یبعضـ  سـت؛ ین یمتعلّق به بعضـ 

 زامـرو  سـت؛ ین یدونِ نسـل  یندارند؛ متعلّق به نسل يگرید
ـ      دان شـما، بـه   متعلّق به شما اسـت؛ فـردا متعلّـق بـه فرزن

سطح  يجاشما و به دودمان شما تا آخر؛ و در همه يهانوه
ـ فرمایم گرید يهیآ کیاست. در  يجور نیا نیزم کره : دی

م یخَلَقَ لَکُم ما فایاالَرضِ جاسـت و   نیآنچه در زم ؛ همهع
؛ شـده دهیـ هـا آفر شـما انسـان   ياست، بـرا  نیمتعلّق به زم

به نفع شما است، متعلّـق   چون مال خودتان است، نیبنابرا
ـ به شما است، با ـ نکن بشیتخـر  دی  ,Khamenei.ir( »دی

2015/3/8.( 
دارد  دهیـ اي عقاهللا خامنـه : آیـت نهیبه يبرداربر بهره دیتأک •

ـ ربا برنامه دیبا« از  نـه یو اسـتفاده اصـلح و به   یاصـول  يزی
نهفته در کشور  میعظ يها و استعدادهاتمام توان ن،یسرزم

الزم بـه  . )Khamenei, 2015( »برسـد  يبـردار به بهره
از جنگـل   يبرداربهره عدم يبه معنا شانیا انیذکر است ب

 ردیــکــار صــورت گ نیــشــده احســاب دیــبلکــه با ســت،ین
)Khamenei, 2015(. 
متأسـفانه  : «یعیدر استفاده از مواهب طب یاجتماع ينابرابر •

امکانـات و   در جهان امروز اقلیتى مرفه و ثروتمنـد از همـه  
کننـد ولـى اکثریـت    بردارى مىواهب طبیعى و سالم بهرهم

محیطـى آلـوده و    طیهـا محکـوم بـه زنـدگى در شـرا     ملت
و  اهغیربهداشتى و تن دادن به عوارض سوء و انواع بیماري

 ,Khamenei( »رانـد یو م پذیرفتن بال و مصیبت و مرگ
2015(. 

ـ : «عـت ینگاه اسـالم بـه مخـل طب    • ـ آ کی دربـاره   گـر ید هی
ــت؛  الدالخ ــام اس ــیص ــوج یعن ــرلج ــخب ن،یت ــرثی  ن،یت

 شـود؛ یذکرم شیبرا یاتیدشمنان که خصوص نیترسرسخت
ع  یاست: اذا تَـولّ  نیا اتیاز خصوص یکی ـ  یسـ االَرضِ  یف
لیدهایف فس  ویکرثَ و النَّسل؛ حرث و نسل را ا هلنیب زالح 
ـ ی –کشت را  کند؛یفاسد م برد،یم ـ تول یعن  را و یاهیـ گ دی

ــتول ــابود –را  یانســان دی ــی ن ــدم ــ کن ــ نیو از ب ــردیم  »ب
)Khamenei.ir, 2015/3/8(. 
 یوقتـ «زیسـت:  محـیط  يهـا بیبر بودن اصـالح آسـ  زمان •

 شـود ینمـ  یآسان نیشد، بعد به ا بیها و مراتع تخرجنگل

 نهـا یبگذرد تا انسان بتواند ا دیها باآنها را درست کرد، قرن
 .)Khamenei, 2015( »را جبران کند

من به همه مردم  امیپ«زیست: انگاشتن حفظ محیط فهیوظ •
 يکاري را، سـبز کـردن فضـا   است که درخت نیا زمانیعز

کشور را  ییروبه روز محصوالت غذا ندهیافزا دیکشور را، تول
 گـر یهـا را و د زیست را و حفـظ جنگـل  و حفاظت از محیط

 و هم یو هم انقالب یهم اسالم فهیوظ کیرا،  یاتیمنابع ح
 ,Khamenei( »اورنــدیحســاب ببــه یو انســان یجــدانو

2015(. 
زیست: محیط نهیاز منکر در زم یامر به معروف و نه يایاح •

 يریپذتیبه نقش مسئول ،زیستمحیط یکل يهااستیدر س
 ياز منکر برا یامر به معروف و نه ژهیو گاهیو جا یاجتماع

 ,Khamenei.irشـده اسـت (  زیسـت اشـاره  حفظ محیط
2015/11/17(. 

 يسـاز نهیو نهاد جیزیست و ترومنشور اخالق محیط نیتدو •
هــا و بــر ارزش یزیســتی مبتنــفرهنــگ و اخــالق محــیط

ـ یا يسازنده يالگوها  ,Khamenei.ir( یـ اسـالم    یران
2015/11/17(. 

در «زیسـت در عصـر ظهـور:    ذکر نحوه اسـتفاده از محـیط   •
گونـه  دوران ظهور حضرت بقیۀاللّه أرواحنا فداه قضـیه ایـن  

هــاى پنهــان و از نیسـت. بشــر از خیــرات عـالم، از انــرژى  
خسـارت  ضـرر و بـى  بى نیروهاى نهفته در طبیعت، استفاده

 »رشد و پیشرفت انسـان اسـت   اى که مایهکند؛ استفادهمى
)Khamenei.ir, 2001/3/14(. 
و  ینظارت يها: دستگاهیو نظارت یقانون يهاهیرو جادی) اب •

توجه  ریبه نکات ز دینگاه با نیا تیتقو يکشور، برا یقانون
 داشته باشند:

بزرگ  براى از بین بردن این نقیصه: «یسازوکار قانون جادیا •
هاى کالن در ایجاد ساختار مناسب و اساسى باید... مدیریت

همراه با الزامات قانونى براى رعایت حقوق عمومى تـالش  
 .)Khamenei, 2015( »کنند

زیسـت  محـیط  بیـ تخر ییقضا بیقو تع يلزوم جرم انگار •
)Khamenei.ir,2015/3/8(. 
الزم اسـت؛ چـه    یلیخ يهاي قونظارت«ضرورت نظارت:  •

 »ییهـاي قضـا  چه نظارت ،یو حراست یهاي حفاظتنظارت
)Khamenei.ir, 2011/3/8(. 
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 یهاي سـازندگ همه برنامه يبرا یزیستمحیط وستیپ هیته •
)Khamenei.ir, 2015/3/8(. 
 .)Khamenei.ir,2003/6/10ا متخلفان (برخورد قاطع ب •
 ,Khamenei.irزیسـتی ( محیط یاستقرار نظام حسابرس •

2015/11/17(. 
کـه دررونـد    ییهـا طور خاص، دستگاهمناسب: به ي) الگوسازج

طـور  هسـتند و بـه   لیزیست دخحفظ و احترام به محیط ياجرا
، هبارنیاز خود شروع کنند. درا دیبا ،یدولت يهابخش هیعام، کل

نهادهـا،   هیـ مناسب است کل«دارند که  هیاي توصاهللا خامنهآیت
ها با مدارس و کارخانه ،یمنظا يهاپادگان ،ییاجرا يهادستگاه

سبز موجـود خـود    يرفتن فضا نیاز ب ایتعصب، مانع از کاهش 
ــت  ــر درخ ــوند و ب ــش ــاري مح ــد  طیک ــت گمارن ــود هم  »خ

)Khamenei, 2015(. ـ  اعتقـاد  شـان یا ن،یهمچن ـ د بادارن  دی
و  تختیبه عنوان پا -مانند تهران يشهر يبر رو ینظام اسالم

ــراام ــ يالق ــا نت يجــد الشکشــور، ت آن،  جــهیانجــام دهــد ت
در . )Khamenei, 2015( ردیمناطق قرار گ گریمورداستفاده د

مطلـوب در   يبا ارائـه الگـو   زیزیست نمحیط یکل يهااستیس
ـ ا شده است تـا توجهـات بـه    یسع ،زیستحوزه محیط امـر   نی

مطلوب که  ریتصو نیهاي ااز ویژگی یجلب شود. برخ يضرور
 شـود، یم يو موجب الگوساز دهیطرح گرد یکل يهااستیس در

 ریــ نظ ییالگوهــا قیو تشــو تیــ. حما1عبــارت اســت از:  
زیست با استفاده سازگار با محیط يهايو فناور هايگذارهیسرما

 تیری. مـد 2سبز؛  اتیمناسب از جمله عوارض و مال ياز ابزارها
 کپارچهی نظام جادی. ا3؛ یاتیمند منابع حجامع، هماهنگ و نظام

و  يریشـگ ی. پ5 ؛یسـت یز طی. اصـالح شـرا  4 ؛زیستمحیط یمل
مستمر و  شی. پا6 رمجاز؛یغ يهایممانعت از انتشار انواع آلودگ

. 7 هـا؛ یهـوا، آب، خـاك، آلـودگ    ندهیکنترل منابع و عوامل آال
و مقابله  میاقل راتییتغ تیری. مد8بوم کشور؛ یستاطلس ز هیته

ــبــا تهد . 10. گســترش اقتصــاد ســبز؛ 9 ؛زیســتیمحــیط داتی
ــادل ــتعـ ــت ک یبخشـ ــیو حفاظـ ــاي زآب یفـ ــیرزمیهـ  ینـ

)Khamenei.ir, 2016/11/17( 
ــا  :یــیدر قــوه اجرا یــیهمگرا جــادیو ا تیــ) تقود در رابطــه ب

ـ ب ییهـا هیامر، توص نیدر ا لیدخ يهادستگاه کـه   دهیـ گرد انی
ــت از:   ــارت اس ــزوم تقو1عب ــ. ل ــیط  تی ــازمان مح ــتیزس  س

)Khamenei, 2015( يهـا دسـتگاه  یـی . ضـرورت همگرا 2؛ 
 .)Khamenei.ir, 2015/3/8زیست (مرتبط با مسأله محیط

 يبنـدها  تـرین مهـم از  یکـ ی: یاز مطالعات علمـ  يریگ) بهرهه
 قـات یارتقـاء مطالعـات و تحق  « ،زیستمحیط یکل يهااستیس

زیسـتی و  محـیط  ينوآورانـه  يهاياز فناور يمندو بهره یعلم
و  هـا بـوم سـت یحفـظ تعـادل ز   نهیدرزم یبوم يتجارب سازنده

ــودگ يریشــگیپ ــو تخر یاز آل ــ »زیســتمحــیط بی  باشــدیم
)Khamenei.ir, 2015/11/17(. امر عالوه بـر حـل و    نیا

 نـه ینمـوده و زم  ياعتمادسـاز  ،زیسـت بحـران محـیط   تیریمد
 را فراهم خواهد کرد. گرانیبه د یدهالگو

و  جادیتوان با امی قتیزیست: در حقمحیط یپلماسید تی) تقوو
مناسبات و جلب مشـارکت و   توسعه ،يامنطقه ينهادها تیتقو

 يادوجانبه، چندجانبه، منطقـه  رگذاریهدفمند و تأث يهايهمکار
هــا و مــؤثر از فرصــت يریــگبهــره ن،یو همچنــ یالمللــنیو بــ
زیست بـه  محیط نهیزم ررا د یخوب جینتا ،یالمللنیب يهاوقمش

 .)Khamenei.ir, 2015/11/17دست آورد (
 

 ریو گفتمان غ ییگراستیزطی. مح3
ـ اي در مـورد د اهللا خامنـه که آیـت  یانیب خـود نسـبت بـه     دگاهی

 یبا نگاه غرب یو علن يزیست دارد، در تقابل جدموضوع محیط
تمدن مدرن، مقولـه   یاساس يهافهاز مؤل یکی شک،یاست و ب

 ریـ نظ يریآن را بـا تعـاب   ،اياهللا خامنـه است که آیـت  سمیاومان
 يهـا یکلفتـ  دنقلدرمآبانـه، گـر   يهـا یشـکن بشر، خط يقلدر

بحـران   یعامـل اصـل   شـان، یاسـت. ا  آورده يبشـر  يهاقدرت
زیست در عصر حاضر و بر هم خوردن تعادل رابطه انسان محیط
ــتیو طب ــ عـ ــوامل یرا ناشـ ــی یاز عـ ــهداندمـ ــده کـ اش عمـ

و گـردن   ياست؛ قلدر یطلبانسان است؛ قدرت يهایخودخواه
ــ ــ یکلفت ــان یبعض ــا انس ــت (از م ــا اس  ,Khamenei.irه

2015/3/8(. 
 ایدن نیبه ا ینگاه تمدن غرب تیبه کل زین راداتیا نیا عموم

در اسـتفاده از   یکه عبارت است از فقدان نگـاه الهـ   گرددیبازم
اگـر [در تمـدن   «دارد  دهیـ اي عقاهللا خامنـه ت. آیـت زیسمحیط
 نیهمـ  شـد، یتوجـه مـ   یاله تی] به انگشت اشاره هدايامروز

حجم از  نیبا ا ها،عهیضا نیاز آنها را بدون ا شتریدستاوردها و ب
 .)Khamenei, 2015( »کوشــش و تــالش بــه دســت آورد

 تیابود که با هـد  یاگر تمدن، تمدن دیشا« :داردیم انیب شانیا
. البته در آن صورت دیرسینقطه نم نیبه ا کرد،یحرکت م یاله

و  گرفـت یانجام مـ  ییکارها آمد؛یبه وجود م ییهاهم کارخانه
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. منتهـا از  کردیم ییهاشرفتیپ ،يبشر يبالشک دانش و فناور
 يگریاز راه د هاشرفتیپ نیو ا کردیراه [که غرب رفته] نم نیا

ـ التّ یوقـع فـ  «کـنم  عـرض   خواهمی. مشدیحاصل م کـه   »هی
در  تیو بشر شودیم داریناگهان پد د،یفرمای(ع) م نیرالمؤمنیام
 »دهـد  انجامتوانـد ینمـ  يکـار  چیکه ه گرددیگرفتار م یابانیب
)Khamenei, 2015(. 

 یرامـون یپ طیجهان و مح نیتمدن غرب نسبت به ا دگاهید
ـ انسـان، سـبب تول    شــانیشـده اسـت. ا   یراخالقـ یغ یدانشــ دی

را سوءاستفاده  يزیست بشرضربه بر محیط نیشتریقاددارند باعت
 جـه یاز دانش بشر به وجود آورده است. نت ایبزرگ دن يهاقدرت

را بـه   لیـ تحمفشار و  نیشتریب شان،یسوءاستفاده از منظر ا نیا
 سـازد یعقب نگه داشته شـده و جهـان سـوم وارد مـ     يهاملت

)Khamenei, 2015(. یاتم يروین رینظ ییچراکه دستاوردها 
 يهـا انسـان  يصـرف نـابود   ن،یاستخراج نفت از اعماق زمـ  ای

ـ و تخر عییزیست آنان را تضو محیط شودیم ایدر دن فیضع  بی
 .)Khamenei.ir, 2001/3/14( دینمایم
 

 يریگجهینت بحث و
مناسـب   يدر غـرب و بسترسـاز   یاز وقوع انقـالب صـنعت   پس

ـ رونـد تخر  ،ستزیو تسلط بشر به محیط يبردارجهت بهره  بی
در حـوزه   یفراوان يهایروند، نگران نیزیست شروع شد. امحیط
رسانده است  جهینت نیرا به ا ياریکرده و بس جادیزیست امحیط
بـه   يامـروز  يهـا انسان ،یطیشرا نیدر برابر چن ستیبایکه م

زیسـتی  و تفکرات محیط خود رفته يهاافتهیدر  يبازنگر يسو
توانـد  سؤال که چگونه انسان می نی. آنها با انمایند يزیرهیرا پا

داشـته باشـد، بـه سـراغ موضـوع       یحیرابطـه صـح   عـت یبا طب
 .روندیزیست ممحیط
توجــه بــه  یــیتــوان بــه چرامــی زیــن يگــرید دگاهیــد از
در غـرب، بـا عنـوان     یاسیس شهیاند اتیزیست که در ادبمحیط

ـ   دگاه،یـ د نیمطرح است، پرداخت. طبق ا ییگرابوم  يرابشـر ب
اول و دوم، بـه سـراغ بهبـود     یجهـان  يهـا فرار از فشار جنـگ 

 يفـرا مـاد   يهاو سپس، به جنبه رودیخود م یزندگ ياقتصاد
ـ از ا یکـ یکـه   شـد یاندیمـ  یات انسانیح هـا، مسـأله   جنبـه  نی

 زیست است.محیط
دشـوار امـا    يامـر  ،ییگرامشترك در حوزه بوم یاصول انیب
 ،زیسـت اظـت از محـیط  توان نقـد صـنعت، حف  است. می یشدن

را بـه عنـوان    یـی گراو جهـان  تیماندگار، کاهش جمع ياندهیآ
در حـوزه   نیفت. همچنرهاي مختلف در نظر گاشتراکات دیدگاه

 امعـه تـوان ج را می انیگرابوم يشنهادیپ یاسینظام س است،یس
 يریـ گبهره يبه جا ی. درواقع، اگر جوامع انساندینام رمتمرکزیغ

ـ  ی(به لحاظ مکاناز منابع دوردست   ی) به استفاده از منـابع محل
 است. رفتهیصورت پذ ییآورند، تمرکززدا يرو

ـ در ا یکلـ  ينظر کردیاز سه رو توانمی سـخن   نـه یزم نی
. 3 محـور بـوم سـت یز کـرد ی. رو2محور، انسان کردی. رو1گفت: 

چنانچـه در عنـوان    کردها،یرو نیاز ا کیخدامحور. هر  کردیرو
منبـع منحصــر   کیـ خـالق را بـه   آن مشـخص اسـت، توجـه ا   

ـ نظر نیتـر مناسـب  ،ي. البته به لحاظ نظردانندیم کـه بـا    یاتی
اهللا آیـت  یاسیدر گفتمان س ییگرا ستیزطیمح لیلموضوع تح

اسـت کـه از    یاتیاي تناسب دارد، رویکرد خدامحور و نظرخامنه
. نگرندیزیست مبه موضوع محیط ،يگذارو ارزش یمنظر اخالق

اسالم، ضمن ارزش نهادن به انسـان و   یستیزطیمح دگاهیدر د
ـ از ا کـدام چیبوم به عنـوان مخلوقـات خداونـد، هـ    زیست دو  نی

انسان به عنوان اشرف مخلوقـات   نکهیاز ا یندارند. برخ صالتا
 عتیانسان بر طب يو چرا چونیدارند تسلط ب ی، سعشدهیمعرف
. هرچنـد  اسالم مردود است دگاهینظر از د نی. ارندیبگ جهیرا نت

موجودات قائل  گرینسبت به د يانسان، حسن زائد ياسالم برا
 ن،ییآ نینداشته و ا يبزارا ینگاه عت،یاست، اما در رابطه با طب

کـه بـه صـورت نامحـدود،      دهـد ینمـ  يااجازه نیبه انسان چن
اهللا آیـت  دگاهید ر،یتفاس نیا با خود درآورد. ریرا به تسخ عتیطب

ـ قابل ،یاسـالم  ياز علمـا  یکـ یاي به عنوان خامنه بحـث و   تی
 انـات یب يآوربه جمـع  دینبا یبحث و بررس نیاما ا؛ دارد یبررس

ـ با دگاهید نیمنحصر گردد، بلکه مطالعه ا شانیا بـه صـورت    دی
گفتمان و به خصوص  لیتحل يها. روشردیمند صورت پذروش

 یاسـ یس شـه یاند لیتحل ياز ابزارها یکی موفه،الکال و  دگاهید
. گفتمان دهدیپاسخ م يادیغدغه ذکرشده را تا حد زاست که د

 ییگراستیطزیاي در نسبت با موضوع محاهللا خامنهآیت یاسیس
 است: یبررسو با لحاظ روش مذکور، در چند بخش قابل

اي از دو جنبـه  اهللا خامنـه اعتبار موضوع در گفتمان: آیت تیقابل
نظـر   و بـه  نگـرد یزیست مـ به موضوع محیط یاسیو س يمعنو

توجه توأمان به دو جنبه  زین شانیا دگاهیمثبت د یژگیو رسدیم
 مذکور است.

هـا و  با سـمبل  یدال مفهوم نیاثرگذار: چند یگفتمان يهامؤلفه
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زیسـت  احترام به محـیط  يمعنا تیهاي خاص خود در تثبنشانه
دالهــا  نیــاي اثــر دارنــد. ااهللا خامنــهآیــت یاســیدر گفتمــان س

کردن نهضـت،   یجنبه مردم ،یو شرع ینیر داند از: منظعبارت
به دست  شانیا دگاهید ی. با بررسیو نگاه عقالن یانقالب هیروح

بـودن   یو شـرع  ینیبر جنبه د شانیا حیو تصر دیکه تأک دیآیم
دال،  نیاست و ا هیاز بق شتریب ،زیستو احترام به محیط تیحما

 را دارا است. تیو محور تیاستحقاق مرکز
 یبندي گفتمان حاضر، برخگفتمان: در صورت يرزا هم رهیزنج

هر چه بهتر معنا و دوام آن در جامعه شوند.  تیعوامل سبب تثب
ــا ــل از د نی ــعوام ــت دگاهی ــهآی ــارت اســت از: اهللا خامن اي عب

ـ رو جـاد یا ،یعمـوم  یبخشـ یآگاه  ،یو نظـارت  یقـانون  يهـا هی
 ،یـی جرادر قـوه ا  یـی همگرا جـاد یو ا تیمناسب، تقو يالگوساز

 زیست.محیط یپلماسید تیتقو ،یاز مطالعات علم يریگهرهب
اي خامنـه  اهللامـدنظر آیـت   ب،ی: آنچه در گفتمان رقریغ گفتمان

ـ     دگاهیقرار دارد، د و حصـر از   حـد یتمـدن غـرب در اسـتفاده ب
ـ ا یاصـل  شـه یر شـان، یزیست است کـه بـه اعتقـاد ا   محیط  نی

 ایدن نیبه ا ینگاه تمدن غرب تیقلدرمآبانه، به کل يهایشکنخط
در اسـتفاده از   یاز فقدان نگـاه الهـ   که عبارت است گرددیبازم

 .زیستمحیط
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