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 چکیده

 ی اجتماعی هاترین جنبشترین و قویهای زیست محیطی در اروپا امروزه به یکی از مهمجنبش

 دفر واقع، ه گیری در اتحادیه اروپا نیز تاثیر گذار بوده است. دتبدیل شده که بر فرایند تصمیم

های زیست محیطی و پیوند زدن مسائل زیس ت محیط ی ب ه ها، تبدیل گفتماناصلی این جنبش

، ب ا اند. در ای ن راس تاگیری کسب نمودههای چشمجوامع اروپایی است که در این راه موفقیت

توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش ب دنبا  پاس ویویی ب ه ای ن س وا  مح وری اس ت ک ه، 

ا های سیاس ی در اتحادی ه اروپ گیریبر چه مبنایی بر فرایند تص میمهای زیست محیطی جنبش

ده د ک ه یمهای پژوهش نشان اند؟ یافته های پژوهش بر این مبنا است که،  یافتهتاثیرگذار بوده

کرات، های اجتماعی زیست محیطی در جوامع اروپایی از طریق تاثیرگذاری بر فرایند مذاجنبش

 اتحادیه اروپا در جهت گسترش قواعد زیست محیطی تاثیرگ ذارهای زیست محیطی بر سیاست

بنای روش کیفی و ابزار گ ردووری تحلیلی بر م -اند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفیبوده

 .ای و اینترنتی استها منابع کتابوانهداده

 

گیری سیاس ی، عل م و تکنوژ و ی، های زیست محیطی، اروپ ا، تص میمجنبش :واژگان کلیدی

 .سائل زیست محیطیم
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 مقدمه 

اژمللی محیط زیست میراث مشترک بشریت است و حفظ حقوق ون ضرورتی ملی و بین

است. اما در ساژهای اخیر این میراث مشترک در معرض خطر جدی قرار گرفت ه اس ت. 

ووری و ازدی اد روز اف زون جمعی ت، در در واقع، با پیشرفت تمدن بشری و توسعه ف ن

ا مشکلی به نام بحران و توریب محیط زیست روبرو ش ده اس ت ک ه حا  حاضر دنیا ب

های زیس ت محیط ی ت ووم ب ا کند. مساژه وژودگیزندگی ساکنان کره زمین را تهدید می

انقالب صنعتی قرن هجدهم در انیلستان و گسترش ون به اروپای غربی و دییر جوامع، 

ای گس ترش یافت ه س ابقهل بیپدیدار شده و تا اوایل قرن بیست و یکم وثار ون ب ه ش ک

های زیست محیطی به مثابه تهدی دی ب رای جوام ع انس انی ای که وژودگیگونهاست. به

شود. همان گونه که توسعه جوام ع اروپ ایی موج ب پی دایش و گس ترش شناسایی می

های زیست محیطی بوده است، این قاره هم چنین در روند توسعه جوام ع خ ود وژودگی

اجتماعی زیست محیطی است ک ه ب ه ط رز فزاین ده ای در جس تجوی های مهد جنبش

 های زیست محیطی هستند.گذاریهایی برای تاثیرگذاری بر سیاستشیوه

، در شماری از قلمروه ای 1970از طرفی در قاره اروپا، اتحادیه اروپا، از اوایل دهه 

وب و ه وایی،  ای و جهانی ظاهر شده است، تغیراتموضوعی به عنوان بازییری منطقه

های اسیدی، وژودگی وب و خاک، از مسایلی است که به طور روز اف زون موج ب باران

های در خصوص سالمت محیط زیست انسانی است، در قلمرو موضوعی افزایش نیرانی

ای و ، نقش برجسته ای را در سطوح منطقه1972مسائل زیست محیطی، اتحادیه اروپا از 

های عضو های زیست محیطی دوژتگذاریای که سیاستگونه جهانی ایفا کرده است. به

شود و در س طح اتحادیه، در سطح اتحادیه و توسط نهادها و سازوکارهای ون تدوین می

گیری و گسترش هنجارها و قواعد زیس ت جهانی نیز اتحادیه اروپا نقش مهمی در شکل

 محیطی دارد.  

 ت رکلی ومیز و بط ورقدامات اعتراضهای اجتماعی ابه این سو جنبش 1960دهه  از

های تج اری ب ه ج زا ث ابتی از سازمانهای سیاسی غیر همسو احزاب سیاسی یا اتحادیه

اند. در این دوره نوسان زیادی در شدت بسیج جنبش میزان دموکراسی غربی تبدیل شده

ته اش برای تأثیرگذاری بر فرویندهای علمی و سیاسی وج ود داش یتندروی ون و توانای
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ب ه س رعت ف رو  1968ها از ون حکایت داشتند ک ه م وا اعت راض در بینیاست. پیش

خواهد نشست و وضعیت همیشیی یعنی سیاست مبتنی بر منافع که بر طب ق ش کافهای 

ه ا ت ا ح د بینیسیاسی سنتی سازمان یافته ایت دوباره حاکم خواهد شد. ام ا ای ن پیش

های خی ر اش کا  گون اگون اعت راض ب ه ش یوهزیادی اشتباه از وب درومد. در ساژهای ا

ان د. یک ی از موتلف و با طیف وسیعی از اهداف و ارزشها پیوسته در ح ا  ظه ور بوده

های زیست محیطی در اروپا ب وده اس ت ک ه ب ه ش کل ها، جنبشترین این  جنبشمهم

 اند. در ای ن راس تا، ای ن پ ژوهش ض منگیری سیاسی تاثیرگذار بودهاساسی بر تصمیم

ها بر فرایندهای سیاسی اروپا خواهد به نحوه تاثیرگذاری این جنبش ،اهمیت این موضوع

های زیس ت پرداخت. این پژوهش بدنبا  پاسویویی به این سا  محوری است، جنبش

های سیاسی در اتحادی ه اروپ ا ت اثیر گ ذار گیریمحیطی بر چه مبنایی بر فرایند تصمیم

های اجتماعی زیست محیط ی در ر این مبنا است، جنبشاند؟ فرضیه این  پژوهش ببوده

های زیست محیط ی جوامع اروپایی از طریق تاثیرگذاری بر فرایند مذاکرات، بر سیاست

 اند.اتحادیه اروپا در جهت گسترش قواعد زیست محیطی تاثیرگذار بوده

 

  چارچوب تئوریک: نظریه بسیج منابع. 1

به طور چش مییری برجس ته  1960جتماعی از دهه ا هایجنبشمناظره تئوریکی درباره 

اجتماعی  هایجنبششد، رشد مناظره تئوریکی درباره چیونیی درک و فهم و شناخت 

در واقع واکنشی به رشد و گسترش این جنبش ها در درون جوامع توسعه یافته ص نعتی 

ده ب ود ها، اشکا  جدیدی از اقدامات دسته جمعی پدیدار شبود. در پی رشد این جنبش

که تجزیه و تحلی ل ون نیازمن د مس اعی ن  ری ب ود. در ای ن خص وص مارکسیس م و 

های کالسیکی بودند که هر یک به شیوه متفاوتی ب ه شناختی، ن ریهکارکردگرایی جامعه

 (. Tilly, 2015: 12پرداختند)های نوظهور میتوضیح و تبیین این پدیده

 

 های جنبش اجتماعیویژگی. 1-1

 های خاص و مشترکی دارند.های اجتماعی ویژگیهمه جنبش
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ای از اهداف است ک ه . مشوص بودن اهداف؛ جنبش اجتماعی معموالً دارای مجموعه1

 اند.کامالً مشوص

. داشتن برنامه؛ جنبش اجتماعی که هدفش بهبود وضع گروهی از م ردم اس ت در 2

اد چه نوع تغییراتی صورتی موفق خواهد بود که برای مردم مشوص کند که هدفش ایج

اند و ممکن است های موجود برای نیل به این اهداف بسیار متنوعدر جامعه است. برنامه

ومی ز، ت رور و های بدون خشونت، ت  اهرات ورام، ت  اهرات خش ونتطیفی از تحصن

 انهدام اموا  دوژتی را دربر گیرد.

اس  ت. زی  را . داش تن ای  دئوژو ی؛ ای دئوژو ی عام  ل گ ردووری اعض  ای جن بش 3

بر ون اهداف گیرد، بلکه عالوهتنها وضع اجتماعی موجود را به باد انتقاد میایدئوژو ی نه

 کند.های نیل به این اهداف را نیز روشن میجنبش و روش

های نیم ه خودموت ار ه ا قط اعی و از س لو ( ساختار و نحوه سازماندهی جنبش1

( است و واح دهای س ازمانی ه ر ک دام ترکیب یافته، دارای چند رهبر )برای هر بوش

 دارای عضو، ساختار و ایدئوژو ی است.

( اژیوهای عضوگیری بر اساس روابط شوصی و چه ره ب ه چه ره ب ا دوس تان و 2

 همساییان و همکاران است.

ها و اه داف را مش وص ( هر جنبش دارای ایدئوژو ی موصوص است که ارزش3

کن د، ام ور ر تجربیات و حوادث فراهم م یکرده، یک شبکه مفهومی منسجم برای تفسی

 ,Tillyس ازد)کند و مو اژفین را متح د م یمربوط به اهداف و ایجاد تغییر را تأمین می

1999: 260.) 

ها را کند و ونها را در سازمان مشوص میدهد، جای ون( تعهد و اژزام به افراد می4

 سازد.ها و رفتارهای جدید مشوص میبا ارزش

ان د و موج ب اتح اد و ن واقعی یا تصنعی برای ترویج و رشد جنبش الزم( حریفا5

 تعهدات در جنبش هستند.

اجتم اعی انج ام ش ده اس ت  هایجنبشدر واقع مساعی تئوریکی که در خصوص 

ماهیتی بینارشته ای دارند. در ادامه به بررسی مس اعدت ن  ری عل م سیاس ت در زمین ه 

می پردازیم. از ونجا که مطاژع ات جری ان اص لی اجتماعی  هایجنبشمطاژعه و بررسی 
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اجتماعی معاصر بویژه در جامعه دانشیاهی ایاالت متحده و بر اساس س نت  هایجنبش

کنیم. گرایی ژیبرا  رشد یافته است ما با طرح دی دگاه جیم ز مدیس ون وغ از م یکثرت

ت ک ه تکث ر مدیسون در تطابق با فلسفه سیاسی و اجتماعی ژیبراژیسم بر ای ن ب اور اس 

های رقیب و نیروهای موتلف تشکل یافته اجتماعی در بط ن جامع ه م دنی ب رای گروه

های توس عه متکثر نمودن قدرت سیاسی ضرورت دارد و بر اساس دیدگاه او دمکراس ی

یافته صنعتی جوامعی هستند که بر اص ل رقاب ت وزاد در ب ین گروهه ای رقی ب ش کل 

اجتماعی که در شکل گروههای موتلف  هایجنبشیا اند و در این جوامع گروهها گرفته

ای هستند که کمابیش برای افراد و گروهه ایی در جامع ه یابند ابزار یا وسیلهسازمان می

های مشترکی دارند در دس ترس هس تند و کنند منافع و اهداف و خواستهکه احساس می

دهی های اجتماعی س ازمانهایشان را در شکل گروهها و نهادتوانند خواستهاین افراد می

های رقیب هایشان وارد مبارزه با دییر گروهها و سازمانکنند و در جهت نیل به خواسته

ها برای پیشبرد اهدافشان همکاری شوند و یا این که با برخی از دییر گروهها و سازمان

را ک ه . اندیشه مدیسون اندکی با پلوراژیسم  ناب تفاوت دارد چ(Tilly, 1993: 14)کنند

)یعن ی الزم ه « مطل وب»در ن ریه پلوراژیسم وجود گروه های قدرت متعدد ه م ام ری 

دموکراسی( و هم امری واقعی و مبین نحوه توزیع قدرت سیاسی در جوامع دموکراتی ک 

ها و کند که وجود گروهاین در حاژی است که جیمز مدیسون استدال  مید. شوتلقی می

ها است. به ن ر وی وجود گروه« ضروری»وژی « نامطلوب»های گوناگون در جامعه فرقه

ها در جامعه دو ریشه اساسی دارد: او  طبع و نه اد انس ان: از هم ین رو وج ود و فرقه

ن ابرابر ماژکی ت در  دوم توزی عهای موتلف الزمه زندگی سیاسی اس ت ها و دستهگروه

کنند که کنند تالش میبا  میاز این من ر گروههایی که منافع گوناگونی را دن .میان مردم

ه ای اجتم اعی دس ت در ای ن مس یر ب ه مبارزه بیذارند و های عمومی تاثیربر سیاست

زنند تا دییر گروههای مواژف را موازنه کنند. مدیسون بر این باور است ک ه از ای ن می

طریق رقابت و کشمکش در بین گروههای موتلف مانع از تسلط منافع تنگ ن رانه یک 

مدیسون باور دارد که گروهها همانیونه که در درون  شود. یت در ساختار سیاسی میاقل

کنند از ساختار سیاسی نی ز ت اثیر ها برای تاثیرگذاری بر قواعد و نهادها تالش میدوژت

 پذیرند. می
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هایی متم ایز از دیی ر ان واع ک نش جمع ی ب ا اجتماعی به عنوان پدیده هایجنبش

توان به چارژز تیل ی اجتماعی می هایجنبشدر تعریف باشند. اه میای همرتعاریف ویژه

اشاره کرد، که ون را به مثابه مبارزه روزمره مردم برای دفاع و پیش ب رد از م دعی دس ته 

ده د. ب ه ب اور جمعی خودشان در برابر مدعی دسته جمعی دییران مورد مداقه قرار می

هستند ک ه م ردم از طری ق ون ب ه ط ور  اجتماعی وسایلی عمده هایجنبشچاژرز تیلی 

اجتم اعی را  ه ایجنبشکنند. سیدنی تارو های عمومی مشارکت میروزمره در سیاست

هایی دسته جمعی علیه نوبیان، مقامات، دییر گروهها و یا کدهای فرهنی ی ب ه چاژش

ای در ک نش متقاب ل ب ا نوبی ان، داند که مقاص د مش ترک و همبس تهتوسط افرادی می

کند کنند. در تعریفی دییر که جف گودین ارائه میضان و مقامات حاکم را دنبا  میمعار

 کند. ها تاکید میبه بعد سازمان یافتیی یا هم چنین غیر نهادینیی و استمرار این جنبش

عب ارت  "ونتونی گیدنز "و بنا به تعبیر  شناسیجامعهها در اصطالح دانش این جنبش

هرگونه کوشش جمعی برای پیشبرد منافع مشترک، یا تأمین ه دف اص لی از طری ق "از 

(. 277: 1389)دورم اگن و موش ار،  "عمل جمعی خارا از حوزه نهادهای رسمی است

تامور نیز جنبش اجتماعی را نوعی تالش گروهی برای ایجاد یا مقاومت در برابر تغییر با

های غیررس می، و داند. دالپورتا و دیانی جنبش اجتماعی را حاصل ش بکهدر جامعه می

دانند که از مساژه ای تنش زا شروع شده و به اعتراض منته ی برپایه باورهای مشترک می

های ش بکه" یک جن بش اجتم اعی عب ارت اس ت از "و دیانیماری"به عقیده  .شوندمی

های درگیر در یک برخورد سیاسی یا فرهنیی تعامل غیر رسمی افراد، گروهها و سازمان

 هایجنبش(. به عبارت دییر، Diani, 1992: 23) "مبتنی بر یک هویت جمعی مشترک

اعی، درون ونه ا ها و تعریف مجدد مناسباتی که زن دگی اجتم اجتماعی در ستیز هویت

 شود، درگیر هستند.ساخته می

بنابراین، مفهوم جنبش اجتماعی مانند اغلب مف اهیم در عل وم اجتم اعی، بوش ی از 

کند، و به تعبیری دییر جنبش اجتماعی، عنصری از ی ک ش یوه واقعیت را توصیف نمی

عنوان  اجتماعی به هایجنبشخاصِ برساختنِ واقعیت اجتماعی است. از این رو، وجود 

ویژه در دوران مدرن به امری ک م و ب یش بوشی از زندگی اجتماعی و سیاسی غرب به 

عادی تبدیل شده است. جوامع غربی و غیرغربی در طو  چند س ده گذش ته تقریب اً ب ه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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های اجتماعی از قبیل جنبش دهقانی، کارگری، سندیکاژیستی، طور مستمر با انواع جنبش

 (. 9: 1381اند) مشیرزاده، جنبش زنان و ... روبرو بوده گرا، ضد استعماری،اسالم

 

 اجتماعی هایجنبشبندی  طبقه. 1-2

دیوی د "بن دیه ای اجتم اعی، طبقهبندی جنبشجامع درطبقه  های دقیق ویکی از شیوه

)گی دنز،  است. او چهار نوع جنبش اجتماعی را از یک دییر متم ایز ک رده اس ت "1وبر 

1376 :673.) 

گیر و همراه ب ا های سریع و ع یم، جامع و فرادگرگونی: سازجنبش دگرگون  .1

ها در پی ون هستند. سرانجامِ خشونت، از جمله تغییراتی است که اعضای این جنبش

غییر ای که ساختار جامعه را تختم خواهد شد به گونه انقالب ها، اغلب بهاین جنبش

انقالبی، یا بعضی جنبشهای مذهبی رادیکا   هایجنبشها، دهند. نمونه این جنبشمی

 است.

معموالً دارای اهداف محدودتری است و این جنبش اصالح طلب:  هایجنبش .2

را تغییر دهد. این جنبش موجود  ن م اجتماعی هایتالش دارد تا فقط برخی از جنبه

ده د. توج ه و واک نش نش ان می ،تبعیض عداژتی ویا بی نابرابریای از به انواع ویژه

اند، طلب، هر دو خواهان تغییرات در سطح جامعهساز و اصالح  های دگرگونجنبش

 فراین د اجتم اعیاص الحی، یک ه ایجنبشاما تفاوت اصلی ون دو در این است که 

 .گیرددرازمدت را در برمی

های تباه کنن ده این جنبش در صدد نجات افراد از روش بوش:جنبش رهایی  .3

گر توجه خود را به رستیاری شوص ی های مذهبی، ازندگی است. بسیاری از جنبش

ه ا شوند. رهبران ای ن جنبشبوش محسوب می های رهاییمعطوف کنند، از جنبش

 هاست.ون ارزش معتقدند رشد معنوی افراد، نشانه حقیقی

رسوم، ها، ایجاد تغییرات جزئی درگروه از جنبش هدف این جنبش تغییردهنده: .4

 .های معینی را تغییر دهدیژگیکند تا وباشد و تالش میافراد می هنجارهایعادات و 

                                                             
1. Aberle 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D8%AF%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D8%AF%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D8%AF%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1


284 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شماره   هشتمدوره 

شطططماره  چهطططار  

 پ اپی سی ا  

 1397 زمستان

 

م که با وغاز عصر مدرنیته و رشد 1960اجتماعی جدید در دهه  هایجنبشاما ظهور 

نوگرایی در جوامع و تغییرات بنیادین در کیفیت زندگی انس انها وارد ادبی ات سیاس ی و 

ی هایهای جدیدی را نیز با خود به همراه وورد. ویژگیشناسی سیاسی شد، ویژگیجامعه

همچون غیرابزاری بودن، گ رایش ب ه جامع ه م دنی داش تن، س ازماندهی غیررس می و 

)نِ ش،  های جمعی، ب ویژه م اهواره و اینترن تانعطاف پذیر، و وابستیی شدید به رسانه

 ه ایجنبشها بی انیر ون اس ت ک ه در عص ر مدرنیت ه، (. این ویژگی131-132: 1392

اند بلکه انواع گون اگونی از ای ن سی نبودهرهایی بوش و سیا هایجنبشاجتماعی، فقط 

اجتم اعی فع ا  ب وده ک ه  هایجنبشجنبش ها، از فمینیسم تا زیست محیطی به عنوان 

اند با مفاهیمی چون سیاست و قدرت در جامعه ارتباط پیدا کنن د. ونچ ه از ای ن توانسته

جوام ع، از گردد ون است که در جه ان ام روز، سیاس ی ش دن فرویند به ذهن متبادر می

 راههای غیر سیاسی نیز محقق گردیده است.  
 

 های اجتماعیشرایط پیدایش جنبش. 1-3

گردد. در یک سویِ این وژین منازعه بر سر تعریف و معنا به وجه تاریویِ ماجرا باز میا

ت رین توان وی را پ درِ بنیانی ذارِ ای ن مفه وم و مهمتردید میمنازعه، چارژز تیلی  که بی

ش ناس مش هور قرار دارد و در س وی دیی ر وژ ن ت ورِن، جامعه -پردازِ ون دانستن ریه

های اجتماعی را باید در پایان ق رن هف دهم و وغ از فرانسوی. برای تیلی برومدن جنبش

قرن هجدهم در اروپا جستجو کرد. به باورِ تیلی تغییرات اجتماعی در حوزة تقسیم ک ار 

ست دوژت از سوی دییر   که هر دو از اواس ط از یک سو و تمرکز قدرت سیاسی در د

قرن شانزدهم وغاز و یک قرن بعد شکل نه ایی خ ود را یافتن د   ب ه توژی د ون پدی دة 

گذارد. جنبش اجتماعی به های اجتماعی میای انجامید که وی نام ون را جنبشاجتماعی

در ی ک هوی ت  گذاریگروهی از افراد که به صورتی ارادی و مصمم، با سرمایه"معنایِ 

بوش، یک برنامة مشترک و یک مبارزة جمعی ب رای اجتماعی معین، یک اعتقادِ وحدت

نویس د: . در اثباتِ بدیع بودن این پدیده، تیلی می "شونداجرایِ ون برنامه وارد عمل می

، "اند تا ه دف مش ترکی را پ ی بییرن داز همان وغاز تاریخ، افرادی گِرد یکدییر ومده"

وفور ب ه"بار دوژت در قرون هفده و هجده میالدی دوران گسترش خشونت عملی که در
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د از ای رخ نمود که شاید کس انی مای ل باش نها و اعتراضات مردمیو در شکل شورش

اساس اً "ه ا . ام ا هم ة ای ن جنبش"ه ای اجتم اعی ی اد کنن دها نیز به عنوان جنبشون

گرفتند که پیش از این نیز وج ود یهایی شکل مهایی دفاعی هستند که توسط گروهکنش

ریزی ش دة اف راد متم و  علی ه توان ب ه مقاوم تِ برنام هداشتند ... به طور مشوص می

ان را شوورد و حیاتشان ژطمه وارد میها به حقوقهای جدید که به ن رِ ونستانیماژیات

هم را از ای ن . به ن ر تیلی ونچه مبارزاتِ ق رن هج د "انداخت اشاره کردبه مواطره می

کند، خصلت تهاجمی ای ن مب ارزات در نس بت ب ا خص لت دست مبارزات متفاوت می

. به این جهت اس ت ک ه تیل ی ب ه (Tilly, 2015: 62)های پیشین استتدافعیِ مقاومت

تغییری اختی اری ب ه س مت تش کیل "های اجتماعی را نتیجة طور مشوص توژد جنبش

دست ی پیییری یک حرکت تهاجمی در جهتِ بهوورد براهای جدیدی به شمار میگروه

. با اینهمه تیل ی از هم ان وغ از ک ار توژ د ای ن دس ت  "ووردنِ حقوق و مزایایِ جدید

نویسد. برومدن دهد و میها را در چارچوب تغییراتِ مهم سیاسی دییری قرار میجنبش

عمی ق دیی ر را  ای تعلق دارد که دو تغییرهای اجتماعی به همان تغییراتِ پیچیدهجنبش

های انتواباتی در سطح ملی و گیرد: یکی رشد سیاستهای جمعی در بر مینیز در کنش

در ق رن بیس ت و . شدندهایی که با هدفِ کنش جمعی ایجاد میدییری افزایش تشکل

های طبق اتی  های اجتماعی نوینی هستیم که گهیاه به شکافیکم، شاهد اعتالی جنبش

ایدئوژو یک هستند. از اواس ط ق رن بیس تم نی ز نیروه ای راس ت و سایه انداخته و فرا 

اند. واپسیرا، مستقل از احزاب سیاسی به مثابه نیروهای سیاسی در حا  رشد، ظاهر شده

این نیروها اعم از افراط گرایی در مذاهب موتلف، نژاد پرستی، بییانه هراسی و مبارزه با 

رش د هس تند. مس یحیان راس ت، نیروه ای تنوع جنسیتی، در اروپا و ومریک ا در ح ا  

های مش ترکی های اجتماعی هستند که ویژگیها هم در زمره حرکتفاشیستی و نئونازی

ان د. ون ان دارند و با تکیه بر تکنوژو ی مدرن به ترویج عقاید و ن ری ات خ ود پرداخته

 ه ای اجتم اعی را ش دتپرده و روشن، خشونت را تش ویق و ترغی ب ک رده، تنشبی

های اجتم اعی معت رض ب ا ون ان، ها، خبرنیاران، شبکهبوشیده، به مقابله با نقش رسانه

ورزند. همچنین گروه داع ش ب ا ب ه های اجتماعی مبادرت میروشنفکران و سایر گروه
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های اجتماعی، نارضایتی جوانان را حتی در دنیای غرب به سود اه داف کارگیری رسانه

 کند.دمی خود هدایت میو ضد مر راست و واپسیرایانه

از مجموع ن رات و دیدگاههای جامع ه شناس ان در خص وص چی ونیی ظه ور و 

اجتماعی به عوامل متعددی اعم از مادی یا فرهنیی ک ه در پی دایش  هایجنبشپیدایش 

شوند، اشاره شده است. شور و اشتیاق، احساس همبستیی، ژذت ها بسیج میاین جنبش

های اس تعلق و منافع شوص ی و عقالن ی، رش د سیاس تشورش، اعتقاد مشترک، احس

چ ارژز "انتواباتی و متعاقب ون افزایش دسترسی مردم به فرویند سیاسی و بنا ب ه تعبی ر 

از  "منابع ک نش جمع ی"یادگیری چیزی به عنوان  "از بسیج تا انقالب"در کتاب  "تیلی

اعت راض اینیون ه  ه ایدر باب دوره "سیدنی تارو"ون جمله است. در پژوهش معروف 

نماین د بلک ه بوش ی از اجتماعی به طور فردی رخ نمی هایجنبششود که استدال  می

یک موا عمومی ناورامی اجتماعی هستند که عموماً بوسیله بعضی از وقایع پ یش بین ی 

 گردند و بوسیله تغییر در ساختارهای فرصت سیاسی تسهیل می ش وندناپذیر تسریع می

 (.144-184: 1392)نِش، 

 

 محیط زیست گرایی و سیاست . 1-4

بحث و بررسی دربارة دیدگاههای سیاسی محیط زیست گرای ی ب ا دو مش کل رو ب رو 

های سیاسی در این گرایی و دییری وجود انواع نیرشاست یکی نو بودن محیط زیست

های متف اوت ق رار گرفت ه اس ت. ب رای مث ا  جریان فکری است که تحت تأثیر س نت

های سوسیاژیس تی و ت ا به بعد به نیرش 1970که محیط زیست گرایی از دهه وابستیی 

ده د، ام ا در های ونار شیستی پیدا کرد میزان این تفاوت را نش ان میحدودی به نیرش

گرایی وج ود دارد ک ه های محیط زیستعین حا  موارد مشترکی بین همة زیر مجموعه

است. دژیل اصلی مح یط ‹‹ ین غیر متمرکزتجویز جامعه جاییز››ها یکی از مهمترین ون

زیست گرایی در این تجویز این است که شکل دهی به جامعه غیر متمرکز، فش ار را ب ر 

دهد. اما پرسشی مهمی که پیش می وید اینست ک ه چن ین روی جهان زیست کاهش می

 پذیرد؟ تمرکز زدایی سیاسی چیونه صورت می
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ونجا ک ه ممک ن اس ت بای د جوام ع را در  کنند تامحیط زیست گرایان استدال  می

گیری از من ابع دور دس ت ب ه ژح اا مک انی جهت استفاده از منابع محلی به جای بهره

تشویق نماییم چرا که چنین بهره گیری باعث کاهش حمل و نقل و تجارت ش ده و ت ا 

ده د و از ن  ر حدی بسیار زیادی مشکالت زیست محیطی حاصل از ون را ک اهش می

أکید بر نزدیکتر نمودن مناطق توژیدی و مصرفی نیز در هم ین راس تا در اندیش ة دییر ت

شود. هرچند این نقطه ن رات با نقد هایی هم راه گش ته اس ت و از ونان توضیح داده می

های اسیدی ب ه ای ن ای و یا بارانهای هستهشود مقوالتی چون مسمومیتجمله گفته می

ع اندیش ة تمرک ز زدای ی سیاس ی و اجتم اعی در شود وژی در مجمومسأژه مربوط نمی

گرایان محس وب جهاتی یک موض وع اساس ی ب رای طی ف وس یعی از مح یط زیس ت

 . (Cary, 2010: 134)شودمی

 حیط زیست گرایی و مرکز زدایی از انسان م. 1-5

های عص  ر جدی  د غ  رب ترین اندیش  هانس  ان م  داری )اومانیس  م( یک  ی از مح  وری

وید. در این برداشت در مناسبات بین انسان و طبیع ت، طبیع ت )روشنیری( به شمار می

سرکش و نافرمان قلمداد شده که باید انسان ون را تحت سیطرة خود دروورد و به جهت 

برداری از ون برای اهداف انسانی، ضروری است که در ون دس تکاری دفمند کردن بهرهه

ها ویژگ ی نیز صورت پذیرد. این نیاه بدبینانه نسبت به طبیعت از دی دگاه اکوژو یس ت

جهان بینی تجربی و طبیعی و محص و  توس عه و بس ط عل وم تجرب ی دانس ته ش ده و 

سانی چون فرانسیس بیکن، تامس ه ابز و ج ان بسیاری از اندیشمندان این دوره یعنی ک

دانند. به ن ر محیط زیست گرایان خود محوری انسان و بی الک را مسؤ  این دیدگاه می

عالقیی به جهان غیر انسانی از جمله طبیع ت، عل ت بنی ادین تب اهی زیس ت محیط ی 

انس انی  عداژتی و بی مروتی و نیرش ابزاری به جهان غی رباشد که خود ناشی از بیمی

توسط انسان است در حاژی که محیط زیست گرای ان ب رای طبیع ت و موج ودات غی ر 

  .(173: 1384انسانی جاییاه خاصی قائل هستند )درخشه، 
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 جدید برای منازعات جدید تحت تأثیر علم و تکنولوژی  هایجنبش. 2

نقد  1970و  1960دهه های  هایجنبشپاسخ پژوهشیران علوم اجتماعی اروپا به ظهور 

هایی در توضیح تحوالت های مارکسیستی تفسیر منازعات اجتماعی بود. چنین مد مد 

های اجتماعی که پس از پای ان اخیر با چندین مشکل مواجه بودند. او  اینکه، دگرگونی

جنگ جهانی دوم رخ دادند محوریت نزاع سرمایه و کار را زیر س ئوا  بردن د. اف زایش 

و علمی و تکنوژو یکی و یا ورود گسترده زبان ب ه ب ازار ک ار  دسترسی به وموزش عاژی

های ساختاری جدی دی ب رای منازع ه خل ق نم وده بودن د و اهمی ت معیاره ای امکان

قشربندی اجتماعی )ن یر جنسیت( که بر کنت ر  من ابع غی ر اقتص ادی مبتن ی بودن د را 

وز تردی د ه ایی در م ورد افزایش داده بودند. اما مشکالت تفاسیر مارکسیستی تنها به بر

تداوم وجود طبقه کارگر در جامعه پسا صنعتی ارتباط نداشتند بلکه به منط ق ای ن م د  

)این حکم جزمی ک ه  گشتند. اکنون عصر جبرگرایانه سنت مارکسیستیتبیینی نیز باز می

تکامل منازعات اجتماعی و سیاسی تا حد زیادی بوسیله سطح توسعه نیروهای توژی دی 

شود( رد شده بود. براساس این عنصر جبرگرایان ه ک ه روابط طبقاتی تعیین می و پویش

بویژه در میان مارکسیستهای ارتدکس رایج بود، تنوع و چن دگانیی عالی ق و منازع ات 

گردید و در عوض تصورات عجیب و غریبی درم ورد واقعی انکار می هایجنبشدرون 

ن بازییرانی همیون با سطح باالیی از توانایی شد، بطوریکه ونها بعنواها پرورده میجنبش

جدید از این مش کالت وگ اهی  هایجنبششدند. اژبته فقط محققان استراتژیک تلقی می

 نداشتند بلکه مشکالت مشابهی نیز بوسیله کسانی که با بذ  توجه به یک بازییر طبقاتی

دی مطاژع ه نم وده ن یرجنبش کارگری اقدامات طبقاتی را از موضعی غیراقتصا« قدیمی»

کمک قاطعی « جنبشهای اجتماعی جدید» بودند مطرح گردید. با این وجود محققان نحله

 . (Okamoto,2003:814-816)به توسعه بحث پیرامون این موضوعات نمودند

جدید معتقدند که موضوعیت نزاع میان طبق ات ص نعتی روب ه  هایجنبشمحققان  

ها بعنوان سو ه هایی همیون دییر عمل ی بشکاهش است و به همین ترتیب معرفی جن

نیست. اما اختالفاتی در مورد امکان شناسایی نزاع اصلی جدید بعنوان خصیص ه جامع ه 

 ی ا« تکنوکراتی ک» ،«پس افوردی» ،«پساص نعتی» نوظهور که به نامه ای موتل ف جامع ه

ک رد یعن ی تعریف شده است، وجود دارد. یکی از طرفداران با نفوذ این روی« ایبرنامه»
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 وژن تورن درتقوی ت ای ن موض ع از بیش ترین ص راحت برخ وردار بودن د. ب ه ن  ر او

های مح وری ای ن م موجود نیس تند بلک ه ش یوهاجتماعی مواژفان  حاشیه هایجنبش»

هستند که برای کنتر  توژید جامع ه و کنت ر  اق دامات طبق ات ب رای ش کل ده ی ب ه 

  (Passy,2003:24 )«اند.مندی با یکدییر در حا  مبارزهتاریخ

در جامعه صنعتی و علمی همانند جوامع کشاورزی و تجاری، طبقه ح اکم و طبق ه  

ای کنند و این وضعیت به عقیده تورن در جامعه برنامهعوام، یا محکوم با هم مواژفت می

یا علمی نیز حاکم خواهد بود که در ون طبقات اجتماعی جدید به عنوان بازییران اصلی 

جامع ه  ه ایجنبشعه جانشین سرمایه داران و کارگران خواهند شد. گسست مبانی مناز

مورد تأکی د جامع ه ش ناس وژم انی ک الوس  1980جدید در دهه  هایجنبشصنعتی و 

ها یک نقد بنیادی و فراسیاسی ب ر ن  م ( نیز قرار گرفت. به عقیده او جنبش1985اوفه)

ه ای و به نام دموکراس ی رادیک ا  فرض اجتماعی و دموکراسی نمایندگی وارد نمودند

به چاژش کشیدند. در مقایسه با « سیاست ورزی» های متعارفنهادی را درخصوص شیوه

جدی د برخ وداری از ی ک  ه ایجنبشیک ی از نوووریه ای اص لی « ک ارگری» جنبش

ایدئوژو یک انتقادی در رابطه با مدرنیسم و پیشرفت؛ ساختارهای س ازمانی غیرمتمرک ز 

مشارکتی  دفاع از همبستیی میان اشواص در مقابل بوروکراسی های ب زر،، و  شده و

 هایجنبشاحیای فضاهای خودموتار به جای امتیازات مادی بود. به عقیده اوفه ویژگی 

جدید وجود یک سازمان باز و سیا  یک مشارکت فراگی ر و غیرای دئوژو یک، و توج ه 

 ,Nepstad)ونی ه ای اقتص ادی اس تبیشتر به دگرگونیهای اجتماعی ب ه ج ای دگرگ 

2001: 21-25) . 

جدی د مت أثر از عل م و توس عه در  ه ایجنبشهای کمک دییر به تعریف ویژگی 

گی ری از ای ده اس تعمار صورت گرفت. ملوچی با بهره« ملوچی» ای توسطجامعه برنامه

ت که از سوی هابرماس مطرح شده جوامع معاصر را ن امهایی ب ه ش د 1ها زیست جهان

کنن د و تری کسب میتفکیک شده توصیف نمود که در همان حا  که همیرایی نزدیک

ای فزاینده در ایجاد مراکز دهند، بیونههای عمل انسان را افزایش میکنتر  برروی انییزه

اجتم اعی جدی د  ه ایجنبشکنند. به عقیده او گذاری میعمل مستقل فردی نیز سرمایه

                                                             
1. lifeworlds  
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ی دوژت و ب ازار در زن دگی اجتم اعی مواژف ت کنن د و در سعی دارند با دخاژت بیجای

مقابل دستکاری و دخاژت همه جانبه از سوی ن ام، هویت فردی و حق تعی ین زن دگی 

خصوصی و عاطفی فرد را احیاا نمایند. از دیدگاه مل وچی، ب رخالف جن بش ک ارگری 

لک ه خ ود کنن د باجتماعی جدید خود را به تعقیب سود مادی محدود نمی  هایجنبش

کشند. بنابراین بازییران جدید خواهان های متداو  سیاست و جامعه را به چاژش میایده

ش وند بلک ه در مقاب ل گس ترش افزایش دخاژت دوژت برای تضمین امنیت و رف اه نمی

کنند و از استقال  شوصی دف اع دخاژت سیاسی و اداری در زندگی روزمره مقاومت می

 . (Mudu,2004: 923-826)نمایندمی

این رویکرد چندین ویژگی مثب ت دارد. او  اینک ه توجه ات را ب ه س مت عوام ل 

وورد. در ساختاری اعتراض معطوف نموده و ارزیابی مجددی از اهمیت منازعه بعمل می

مقایسه با مارکسیسم ن ریه پردازان اجتماعی جدید دو مزیت ویژه دارند: ونها ب ار دیی ر 

ه ای نوووران ه ن د و از ای ن توان ایی برخوردارن د ک ه ویژگیدهاهمیت را به بازییر می

کنن د، شناس ایی نماین د. ها را که دییر خود را برحسب ن ام توژی د تعری ف نمیجنبش

بعالوه نباید وجود حوزه برجسته پژوهشی و علمی که تا حد زیادی از فرضیات اص لی 

ر این رویک رد ح ل نش ده گیرد مورد غفلت واقع شود. مشکل ا صلی که دونها اژهام می

کنن د بع الوه هایی است که از منازعه تا عمل را هدایت میماند تحلیل مکانیسمباقی می

ه  ای مطل  ق ه  ای اتف  اقی خاص  ی را ویژگیای  ن خط  ر وج  ود دارد ک  ه ویژگی

. این نکته انتقادی قوی بویژه از سوی افرادی که  (Edwards,2004: 118-123)بپنداریم

ان د مط رح ش ده را اساساً بعنوان فرویندهای سیاسی مطاژع ه نموده اجتماعی هایجنبش

 است.

طوالنی برخ وردار اس ت.  اجتماعی محیط زیست در اروپا ازپیشینه نسبتاً هایجنبش

در واقع، با شروع مدرنیته و به مرکز امور ومدن بسیاری از موضوع ها در اروپ ا، زیس ت 

وردار شده است. در این راستا، در این بو ش ای برخمحیط نیز به تدریج از جاییاه ویژه

 گیرد. ها در مناطق موتلف اروپا مورد بررسی قرار میپیشینه تاریوی این جنبش
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 اجتماعی با زمینه زیست محیطی در اروپا هایجنبشپیشینه . 3

ش ود ک ه در تعریف جنبش زیست محیط ی ب ه عن وان جنبش ی اجتم اعی تعری ف می

ده متشکل از افراد و گروهه ایی ک ه فاق د وابس تیی س ازمانی های غیر نهادینه ششبکه

ه ای هستند را شکل داده و انییزه و هدف کنش دس ته جمع ی در جه ت رف ع نیرانی

های ونه ا از ج ایی ب ه ج ایی دیی ر نی ز زیست محیطی دارند که دامنه و شدت نیرانی

ز جن بش زیس ت (.  این تعریف عملی اتی اDhondt, 2003: 326تواند متمایز باشد)می

زیس ت محیط ی در  ه ایجنبشمحیطی گامی ضروری برای پیش برد تجزیه و تحلی ل 

گردد که تاریوی طوالنی دارند ام ا هایی برمیهای این جنبش به ارزشاروپا است. ریشه

های محیط زیس ت در عص ر م درن رخ رشد و نمو ونها همزمان با شدت گیری وژودگی

پیشرفت های علمی، فنّ ی و پزش کی اوض اع را دگرگ ون انقالب صنعتی، همراه با داد. 

ساخت. از سده هجدهم، عواملی چون گسترش کشاورزی، انفجار جمعیّت، تغیی رات را 

سرعت بوشیدند. انسان، بیش تر از همیشه، به راه ها و وسائل پیشرفته تری مجهّ ز ش د 

بیعت و توژی د ب ه ها و بلندپروازی های وی برای چیرگی بر نیروهای طکه در جاه طلبی

واقع ی  هایجنبشاما هنوز زمان نسبتا درازی را بایستی سپری میکردیم تا  رفت.کار می

های محیط زیستی از سوی فع االن مح یط زیس ت ص ورت بیی رد. در به عنوان فعاژیت

امریکا. بنج امین ف رانکلین   ی جدید.میالدی این اتفاق رخ داد. این بار از قاره 50ی دهه

اش در فیالدژفی ا جن بش نس بتا وس یعی را راه انداختن د در مقابل ه ب ا  ان محلیو همراه

ها در ومریکا ب ود نتایج این نوع جنبش. ی صنعتیها در منطقهرهاسازی ضایعات و زباژه

که بعدها به ظهور افرادی چون  موییر منجر شد. او کسی است که با قدرت فراوان خود 

ری زی ک رد و  مفه وم ارزش رد و پارک یوسیمیتی را پیی ومریکا تحمیل کرا به کنیره

 . (Gore, 2006: 34-35)ذاتی طبیعت را هم تبیین کرد

میالدی نوستین نشانه های  محیط زیست گرایی به عنوان یک  19اما میانه های قرن 

نوس تین ک ه ب ا  ه ایجنبش 1863فعاژیت محیط زیستی در اروپا دیده ش د.  در س ا  

راه بود در بریتانیا وغاز شد و حتی فیلسوفانی همچون جان راسکین و مالیمت بسیار هم

ادوارد کارپنتر به توصیف وینده ای بدون محیط زیست پرداختند و خط رات ون را ب رای 

ها، حیات بشر را از زوایای گوناگون جهان جدید همراه با این چاژشانسان بازگو کردند. 
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از این رو انسان امروزی را به بازنیری اساسی  مادی و معنوی تحت تاثیر خود قرار داد.

های خود واداشت و سبب گردید تکان های ش دیدی در ذهنی ت زن دگی نسبت به یافته

انسان صنعتی به وجود وورد به نحوی ک ه انس ان جدی د بتوان د ض من به ره گی ری از 

را  دستاوردهای پر شتاب عصر صنعتی، جهان زیست قابل قبو  و هماهنگ تر با طبیعت

حفاظت از محیط زیست تعیین کننده ترین  هایجنبشهای فکری و ایجاد نماید. گرایش

گفتمان در این راستا است. این دیدگاه در واقع به دنبا  ارائه رهیافتی اس ت ک ه ت الش 

نماید تا با دگرگونی روابط انسان صنعتی با جهان طبیعی غیر انس انی، ش یوة زن دگی می

ات طبیعی پایدار و شکوفایی را برای انسان جدید توضیح دهد اجتماعی و سیاسی و حی

و نیرش فرجام گرایانه مبتنی بر حفظ محیط زیست در روابط بین انسان و طبیعت ارائه 

گی ری از تم دن رو این نیرش در قاژب میان روانه ون سعی دارد ض من بهرهنماید. ازین

  نمای د. ب وم گرای ی و جن بش صنعتی تاثیر صنعت و دخاژت انسان را در طبیعت کنتر

محیط زیست گرایی تنوع وسیعی از عقاید علمی، دینی، اقتصادی و سیاسی را در پوشش 

ده  د وژ  ی در مجم  وع ای  ن جری  ان، نیرش  ی علم  ی و فلس  فی تلق  ی خ  ود ق  رار می

 .(161 -160: 1384گردد)درخشه، می

صنعتی شدن و های نوزدهم و بیستم، شاهد تغییرات ع یم و شیفت ووری بود. سده

هایی را که بر مبنای ضوابط مذهبی قرون وسطا ایجاد گسترش شهرنشینی، سیمای وبادی

شده بودند، تغییر داد. در این دوره، انسان بر این باور بود که می تواند از ذخایر و منابعی 

که طبیعت به وی ارزانی داشته، جاودانه استفاده کن د. ون روز تع داد کس انی ک ه من ابع 

ای که  ان رستان بر کتاب انسان یا دانستند، اندک بودند. در مقدّمهپذیر میعی را پایانطبی

فهمد برای حف ظ مص اژح و من افع طبیعت نوشت، اعتراف کرد که از این پس، انسان می

 . (Barnes, 2008: 69-70)خویش، باید به نیهبانی و پاسداری از طبیعت بپردازد

های اجتماعی در بارة تاریخ اکوژو یسم بینی جریاندگرگونی و تحو  اساسی جهان 

بهار "باید جستجو کرد. نوشته ریچل کارسون تحت عنوان  1970و  1960های را در دهه

صورت گرفت که دید گاههای س نتی، پیش رفت علم ی را ب ا  1962در سا   "خاموش

ژو یس م ن وین سوا  جدی روبرو ساخت. از اینرو اثر و فعاژیت او را باید وغازی بر اکو

ه ای تر شدن اندیشة اکوژو یسم را باید در دگرگونیتوصیف کرد. بر این اساس سیاسی
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تر گردیده و جن بش س بزها و ب ه قرن بیستم به بعد جستجو کرد که این اندیشه منسجم

های زیست محیطی به نحو چشمییری رشد یافت و این مالح ه م ورد دنبا  ون دغدغه

که بهره برداری از طبیعت و توریب ون موجودیت انسان ه ا  تر قرار گرفتتوجه جدی

کن د. را به خطر انداخته است و رشد اقتصادی بقای طبیعت و نس ل بش ر را تهدی د می

(Gore, 2006: 37-38) . 

های های اکوژو یسم طیف وس یعی از ای دوئوژو یهای تاریوی، نیرشفارغ از جنبه

گیرد. اکوژو یس م شیسم و ژیبراژیسم را در بر میگوناگون چون سوسیاژیسم، ونارشیسم، فا

ای است که در قبا  پ یش داوری تس لط انس ان ب ر طبیع ت یکس ره ب ه مقابل ه اندیشه

های رفاه و رشد جمعیت و توریب طبیعت حاص ل از توس عه و پردازد. مسأژه هزینهمی

: 1384، رود. )درخش هها به شمار میهای اصلی اکوژو یسترشد صنعت یکی از دغدغه

166) 

های سیاسی، نهادی، ا نیمه دوم قرن بیستم به دگرگونیتغیرات عمیقی که تدامنه این 

 ه ایجنبشگیری و گس ترش قاره اروپا منجر شده بود به شکل اجتماعی و اقتصادی در

داری منجر شده بود. در واقع در ون بره ه های سرمایهزیست محیطی بویژه در دمکراسی

بندی ش ده ین دو بلوک شرق و بل وک غ رب تقس یمپا به طور غاژب بهای ارووژتکه د

های مسلط دامن ه و ح وزه تاثیر سیاستهای رقیب پیوسته بودند تحتبودند و به ائتالف

زیست محیطی در دو نیمه قاره اروپ ا متف اوت ب ود. در اروپ ای  هایجنبشهای فعاژیت

داری بود به نسبت اروپای شرقی مایهاد بازار سرغربی که شامل جوامع دمکراتیک با اقتص

روی ق رار گرفت ه ب ود دامن ه که تحت نفوذ و بلک ه تح ت س لطه اتح اد جم اهیر ش و

 ه ایجنبشتر بود. بر این اس اس ی غیر دوژتی به طرز بارزی گستردههای نهادهافعاژیت

های ژیبرا  فضای بیشتری برای فعاژیت و رش د و اجتماعی زیست محیطی در دمکراسی

ای دایم ی از میالدی ب ه موژف ه 1960ها تا دهه دگی داشتند. به طوری که این جنبشنباژ

 .  (McKibben, 2006: 13-14)های اروپایی تبدیل شدنددمکراسی

های گذش ته دس تووش محیط زیستی در اروپ ا در ط و  ده ه اجتماعی هایجنبش

ی ک ه هایجنبشبا  مدرن زیست محیطی در اروپا، هایجنبشاند به طوری که تحو  شده

ها تا ج ایی اس ت ود داشت متفاوت هستند. این تفاوتهای اوژیه قرن بیستم وجدر دهه



294 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شماره   هشتمدوره 

شطططماره  چهطططار  

 پ اپی سی ا  

 1397 زمستان

 

 ه ایجنبشهای اوژی ه ق رن بیس تم را اجتماعی زیست محیط ی در ده ه هایجنبشکه 

های زیست محیطی اروپ ایی در ده ه هایجنبشخوانند و برای اشاره به محاف ه کار می

ش ود. در واق ع در مدرن زیست محیطی استفاده می هایجنبشمفهوم وخر قرن بیستم از 

طبیعی و مدیریت  زیست محیطی محاف ه کار تمرکز بر استفاده بهینه از منابع هایجنبش

مدرن نه تنها بر استفاده بهینه از من ابع ب رای توس عه در وین ده  هایجنبشاین منابع بود. 

تند محیط ی ک ه استانداردهای باالتر زندگی هس تاکید دارند بلکه در پی ایجاد محیطی با

انی دوم ب ویژه زیبا باشد. رشد و توسعه اقتصادی پس از جنگ جه  تمیز، پاک و ایمن و

های زیست محیطی و یا ب ه عب ارتی داری اروپا با توجه به وژودگیدر کشورهای سرمایه

ی ب ه های اجتم اعتوثار جانبی که بر محیط زیس ت داش ت موج ب اف زایش حساس ی

ن دگی ب ا های توسعه اقتصادی و صنعتی برای محیط زیس ت ش د و ب ه ت دریج زهزینه

ها که روپایی تبدیل کرد. افزایش وژودگیای عمومی در جوامع اکیفیت بهتر را به خواسته

شد بر اساس کارکرده ای ار و رشد و توسعه صنعتی محسوب میتاثیر جانبی اقتصاد باز

. در واقع توسعه صنعتی وثار جانبی برای محیط زیست داشت اقتصاد بازار قابل حل نبود

بوش ناممکن بود. بن ابراین اما بدون مداخله عاملیت انسانی مقابله با این وثار جانبی زیان

هایی ب رای ب ه نتیج ه رس یدن نیازمن د مکانیس م ها و تقاضاهای عم ومی ب رایخواسته

زیست محیطی اروپایی  هایجنبشکه تاثیرگذاری در حوزه سیاسی بودند، از این جا بود 

ها بتوانند به نت ایج م ورد ن  ر خ ود گذاشت تا با طرح و تجمیع خواسته روبه گسترش

 .  (Kolbert, 2006: 69-71)دست پیدا کنند

امع صنعتی اروپایی بود. ام ا زیست محیطی در جو هایجنبشدوره رشد  1960دهه 

اره ش د ب ه وغ از ق رن ن وزدهم زیست محیطی همچن ان ک ه اش  هایجنبشهای ریشه

گردد، یعنی از سروغاز قرنی که صنعتی شدن در غرب قاره اروپا و به طور مشوص بازمی

یابد. ریش ه ای ن از انیلستان شروع شده و به سایر جوامع همسایه اشاعه و گسترش می

ه و ها به طور اساسی و بنیادین در حفاظت و استفاده بهینه از منابع و میراث گذشتجنبش

تاثیر مکتب رمانتیس م ک ه نیرش ی منف ی شر است. در اوایل قرن نوزدهم تحتطبیعی ب

نسبت به صنعتی شدن و صنعت گرایی در جوامع اروپ ایی داش ت طرف داری از مح یط 

زیست شروع به رشد کرد. برای نمونه انجمن حفاظت از پرندگان و یا انجم ن دوس ت 
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توس عه ص نعتی  1960. تا دهه ی ایجاد شدداران طبیعت در شماری از کشورهای اروپای

زیس ت ب ه ب ار وورده ب ود ب ر ای ن اس اس ی به مراتب بیشتری در زمینه محیطهاهزینه

کردند که منابعی که در زن دگی روزم ره عادی در جوامع اروپایی احساس می شهروندان

ب ل ز ملم وس و قادهن د از قبی ل من ابع وب، غ ذا و ه وا ب ه ط رمورد استفاده قرار می

های انسانی قرار گرفته است و به میزان قابل توجهی وژوده ای تحت تاثیر فعاژیتمالح ه

ها رو به افزایش نیز هس تند. در نتیج ه ای ن تح والت ب ود ک ه شده است و این وژودگی

مدرن زیست محیطی در اروپا شروع ب ه رش د کردن د و مرحل ه ب ه مرحل ه  هایجنبش

ردن د. در ده ه کتر مینیز تقاض اهای معین ی را برجس ته هااین جنبش باتوجه به مسائل،

ی وم دهای واقع ی و زیست در اروپا عم دتا ب ر مش کالت و پ ، طرفدران محیط1960

 .  (Speth, 2009: 83-85)ای تمرکز داشتندهای هستهاحتماژی فعاژیت

یس ت محیط ی ز ه ایجنبش، 1980و ده ه  1970های بعدی در طو  ده ه در دهه

ای دئوژو ی تر کردن که شامل یک سبک زندگی استاندارد ب ود. ر را برجستهاهدافی دیی

دهای م درن ب رای حف ظ مح یط زیس ت بوم گرای به یک تغییر ارزشی در انسان و نها

ه ای زیس ت محیط ی وید؟ ب ا ارائ ه وگاهیدیشد. چیونه چنین تغییری حاصل میانمی

مدرن و مشروعیت جدید به انسان، ارائه تصویری نوین ازانسان و نیازها او، نقد نهادهای 

رک راهب رد( ب رای س ازی )ت داو اقتصادی جدید و زمینه های سیاسیبوشیدن به برنامه

دانن د. حیط زیست را الزمه ت داوم حی ات میهایی که حفظ مها، برنامهتحقق این برنامه

گردد اما به منزژ ه زا با محیط، به قرن نوزدهم بر میاسی به منزژه علم همکنشی اجشنبوم

اس ت. تعری ف  1970ی ا  1960ایدئوژو ی تغیی ر نهاده ا و انس ان، محص و  دو ده ه 

ا  دارد. اما تعریف دیی ری ایدئوژو ی بوم گرایی به منزژه یک تغییر ارزشی، جنبه رادیک

انسان مدارانه بیشتری داشته باشد. در این خصوص دو  تواند به دست داد که جنبهنیز می

شناسی معتقدند ک ه طبیع ت در اختی ار دیدگاه وجود دارد. ایددوژوگهای انسان مدار بوم

ه محاف تی ک ه از طبیع ت ب ه انسان نهاده شده است تا از ون بهره گیرد. بنابراین، هرگون

و تکنوژو ی ک دارد. ب ه عب ارت های مدیریتی وید، به خاطر انسان است و جنبهعمل می

کنند و یا های مورب میتری را جاییزین تکنوژو یهای ساژم و پاکیزهدییر، تکنوژو ی

ها بکاهند. در واقع اگ ر دهند تا فی اژمثل از میزان وژودگیموجود می تغییراتی در قوانین
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ی هوی ت غاژ ب اهای هستهها و وثار جانبی فعاژیتمبارزه با وژودگی 1960ر طو  دهه د

ارتق ا  1980و  1970های داد در ط و  ده هزیس ت محیط ی را ش کل م ی هایجنبش

تر از منابع طبیعی ب ه استفاده صحیحتر با دهای زیست محیطی و یا زندگی ساژماستاندار

ه ایی گیری نیرشها در سطوح اجتماعی ب ه ش کلای غاژب تبدیل شد. اشاعه ایدهایده

ک  رد و ب  ا فعاژی  ت ک  نش گ  ران س  ت محیط  ی کم  ک میدر م  ورد مس  ائل زیمش  ابه 

رهای اروپ ایی ش کل گرف ت ک ه رس می در کش ومحیطی نهادهای رسمی و غیرزیست

زیس ت را پ ی گی ری اجتماعی طرفدار محیط هایجنبشها و تقاضاها و اهداف خواسته

یعنی تنها یک دهه پس از پایان عصر جن گ س رد  1998کردند. به طوری که تا سا  می

فضای تعامالت بین جوامع را بشدت امنیتی کرده بود طبق برووردی که مرک ز عل وم  که

 ه ایجنبشموسسه و نهاد وجود داشت ک ه اه داف  9200برژین انجام داده بود بیش از 

ها در جوامع اروپایی اف زایش کردند شمار این نهادها و سازمانزیست را دنبا  میمحیط

نه اد و  1800تنه ا در وژم ان ب یش از  2014ر س ا  بیشتری یافته است به طوری ک ه د

جنبش حفاظ ت از مح یط  های زیست محیطی فعا  بوده است.سازمان در زمینه فعاژیت

های حفظ محیط زیست و جدید اجتماعی است که با اندیشه هایجنبشزیست از جمله 

ار سیاسی کرة سبز پا به عرصة فعاژیت اجتماعی نهاده و به سرعت هم پا به عرصة ساخت

های خ ود وایرانی ر به عنوان واکنشی در برابر کارکردگذاشت. نهضت سبز، تا حدودی 

وز افزون زیست محیط ی های ره وگاهیجوامع غربی و تا حدودی به مثابه نوعی پاسخ ب

 (207اسماعیل زاده، رفیعی، بی تا: شکری، شکل گرفت. )

از وژودگی را ب ا توج ه ب ه ری زیست عازیست ساژم یعنی محیطها محیطاین جنبش

زیست ساژم محیطهای متعددی تعریف کردند. بنابراین، برای رسیدن به تعریف شاخص

ه ای ویژگیها را شناخت و از این من ر وژودگی شامل از هر گونه تغییر در باید وژودگی

ه ا غی رممکن ش ود و ب ه ط ور اجزاا متشکل محیط به طوری که استفاده پیش ین از ون

 قیم یا غیر مستقیم منابع و حیات موجودات زنده را به مواطره اندازد تعری ف ش د.مست

وژودگی با دخاژت انسان در طبیع ت ش کل گرف ت و ب ا توس عه و پیش رفت ص نایع و 

ها عب ارت هس تند ترین ونها انواع موتلف دارند که مهمتکنوژو ی شدت یافت. وژودگی

های ها موجب اختال  و زیانب، هوا. این وژودگیای، صوتی، خاک، وشیمیایی، هستهاز: 
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ی ازن  اند از جمله تغییرات وب و هوا به دژیل توریب الی هزیست شدهبه محیطبسیاری 

های گی اهی و های شیرین، فرسایش خاک، از بین رف تن گون هدریاها و وبوژودگی وب 

ه ای زیس ت ع وژودگیت رین ن وای که در واق ع از موربهای هستهوژودگیجانوری یا 

شروع به اعما  نف وذ ب ر سیاس ت  1990محیطی است. طرفداران محیط زیست از دهه 

ها و بیش از دو سوم اروپائیان درصد ومریکائی 80اجتماعی کردند. طبق ومار در این دهه 

ها غاژب اً ب ه سبز در بیشتر کشور هایجنبشاند. د را طرفدار محیط زیست می دانستهخو

سبز  هایجنبشاند. ه دنبا  انتواب شدن در مجاژس ملیاند که بسبزی وابستههای حزب

  نف وذ در ای ب رای اعم احزب سبز دارند، این حزب را وسیلههایی که در بیشتر کشور

های ملی، چه در زمان بحث بینند، چه در هنیام طراحی سیاستفراگرد قانون گذاری می

تس و فیلیپ گورس کی ها. اندری مار کوین سیاسته موقع به اجرا گذاشتن ایژوایح و چ

ها به عامل اجتماعی سبز 1980گویند که در سراسر دهه می "چپ وژمان"در کتاب خود 

های جدی د ون، ه ای ن معن ا ک ه عم الً تم ام ان دیشکنندة چپ وژمان تبدیل ش دند. ب 

ها و اجتم اع بزراتژیک، شیوة زندگی و ... از سهای استبندیهای سیاسی، فرمو نوووری

ن ها، فرزن دااع م وژمان دوست داشت بیوید سبزها نشأت گرفت. ویلی برانت صدرون

ه ا ب ا د، ام ا در حقیق ت سوس یا  دموکراتان گمشدة حزب سوس یا  دم وکرات بوده

 McDonoughشان با جنبش محیط زیست تجدی د حی ات یافتن د. )رویی اجباریرویا

and Braungart, 2002: 123-125 ) 

 های اوژیهاره اروپا از گسترش و اشاعه ایدهاجتماعی زیست محیطی در ق هایجنبش

ای از نهاده ای ه امروزه طیف گستردهاند به طوری کبه سطوحی از نهادینیی دست یافته

وپ ا ب ه وج ود وم ده های سازمان یافته در ارهای مردم نهاد و احزاب و تشکلو سازمان

اند. از جمل ه ل دهن ده جوام ع اروپ ایی تب دیل ش دهتش کیهای مه م است و به موژف ه

رگذار بایست به احزاب سبز، دوستان زمین، و او  زمین، اشاره کرد که بازییرانی تاثیمی

های نده سطوح متفاوت نهادینیی فعاژیتشوند که نشان دهدر اتحادیه اروپا محسوب می

 هایجنبشرسمی است. غیررسمی تا نهادهای شبه رسمی و  زیست محیطی از نهادهای

های انسانی را های اجتماعی اروپایی توانسته است افراد و گروهزیست محیطی در محیط

های موتلفی با یکدییر تفاوت دارند در موضوعات و مسائل مشترک محیط که در زمینه
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دهد که خواسته و اهداف  ها و نهادهایی را سازمانزیستی به یکدییر متصل کرده و رویه

 دهی کند. ها را سازمانین جنبشا

 

 زیست محیطی در اروپا  هایجنبشایدئولوژی . 4

 مدرنیته به مثابه تمامیت. 4-1

رسد مدرنیته یک تمامیت اس ت. اج زای پراکن ده ون در هن ر، عل م، فلس فه، به ن ر می

سیاست واقتصاد در کنار و همراه هم، هیئتی م وزون و هماهن گ، و من وم ه س اختاری 

دهند. عصر مدرن، عصری است ک ه از ابت دای هس تی ت اریوی و را تشکیل می همیون

اش با مفهوم سلطه و فرمانروایی ومیوته شد. چهار مفهوم سلطه در مدرنیته عبارتند فکری

 از سلطه بر خود، تسلط بر طبیعت، تسلط بر انسان و تسلط بر جهان.

انب وه توس ط انس ان در موسسه جهان طبیعت بروورد نموده است که رفتار مص رفی 

مع اد  ی ک س وم در  حدود پنج درصد در سا  در حا  رشد است و این روند کاهشی

ر حتم رفاه و . این فرایند به طواهم ساخته استفر 1970منابع اکوژو یکی جهان از دهه 

شود ین برخالف قانون خلقت بوده و نمیدهد زیرا اتاثیر قرار میسالمت انسان را تحت

ها تربی ت نم ود. ب ه ط ور کل ی فرهن گ را بر مبنای شهوت و امیا  افراطی ون هاانسان

ها، برچشم ان داز و وض عیت بهداش تی و وابط اکوژو یکی، جغرافیا و سیاستانسانی، ر

توان مشکالت را به ستم ارثی نسبت داد. افراد زی ادی گذارد، ژذا نمیرفاه مردم تاثیر می

انی در نتیجه برخوردهای مسلح، نب رد داخل ی، نق ض درجهان به طور غیرمنت ره و ناگه

ه ای خ ود گسترده حقوق بشر، بالیای طبیعی و انسان س اخت مجب ور ب ه ت رک خان ه

زیس تی و برخورده ای  های محیطهای وب، دسترسی به انر ی، مهاجرتاند. جنگشده

دات گنج د. از طری ق ای ن مفه وم ت اثیر تهدی زیستی م یداخلی در مقوژه امنیت محیط

ش ود. وری وامنیت انسانی مش وص م یرفاه انسانی، بقای انسانی، بهره زیستی برمحیط

 25ح دود 1990زیستی در طو  دهه دهد که تهدیدات و تغییرات محیطومارها نشان می

میلی ون نف ر س رانجام در خط ر جابج ایی ق رار  200میلیون نفر را ووراه کرده اس ت و

دهدک ه ت اثیر مو رب وب و ه وا موج ب وورارگ ی و گیرند. ومار دییری نشان م یمی

زیس تی در نتیج ه ای ن ووارگ ان مح یط شود.می 2050جابجایی یک میلیارد نفر تا سا 
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تغییرات وارد تجارت موادمودر، جرایم سازمان یافته، قاچاق انسان، مهاجرت غیرقانونی، 

ون ای ن کش ورها های قومی، شتاب بوشی به برخوردهای دربندیرادیکاژیزه کردن گروه

 ,Anderson and White)گیرن دشوند. با جهانی شدن، ای ن تهدی دات ش تاب م یمی

2009: 85-86) . 

درومد و وخرت دوستی مت داو   در دوران مدرنیته، دنیا دوستی به حاژت طبیعی بشر

مسیحیت مورد تحقیر قرار گرفت بشر دنیوی به عنوان انسان متعاد  شناخته ش د ن ه  در

ده شده از کما  بهشتی خود. از دییر ویژگی بشر جدید اعتقاد به اصاژت فرد و انسان ران

گرایی به بهای فداکردن هویت جم ع تم ام ش د ت ا گرایی وی بود. فردیت و ذهنیعقل

های دیی ر متف اوت احس اس ک رد. جایی که بشر متجدد، خود را از همه اعضای تمدن

وحی ونیز شعور و پذیرش خرد به عنوان  خردگرایی نیز به معنی تکیه بر خرد مستقل از

باالترین و تنها مرجع نیل به حقیق ت رواا یاف ت. تفک ر و ش عور و حکم ت ب ه نف ع 

جودی ص احب عق ل و گذاشته شدند ژذا بشر جدید به عنوان مو خردگرایی ابزاری کنار

ایی گرگرایی جدید با شکای یافت. انسانماده فتح زمین، شناخت تازهومستقل از خدا و 

ای وزادی رواا یافت. وزادی به معنی استقال  حصر نیز همراه بود. برداشت تازه حد وبی

های نفس و بندهای عالیق از عاژم معنوی و قدسی ادیان اژهی و نیز وزادی از محدودیت

ت رین ت اثیرات را در مادی تفسیر شد. این ویژگی که شاخص بشر جدی د اس ت عمی ق

نتیجه نیروی نامحدود یک تمدن به طور کام ل  ه داشت. درزیست به همراتوریب محیط

گون ه مح دودیت یعت را با وزادی کامل و بدون هیچتا عاژم طب به عاژم ظاهر هدایت شد

ه ای خس تیی زیست و طبیع ت در ک انون فعاژی تمعنوی شکل دهد. ژذا انهدام محیط

د بلکه با ون زندگی کن توانست بارار گرفت طبیعتی که بشر دییر نمیناپذیر بشر جدید ق

ن را تغییر دهد و متحو  سازد. در عرصه ون عمل کند تا بتواند وحداکثر تهاجم نسبت به 

باشند. امواا گرما ام روزه ب و هوایی نیز قابل توجه میسالمت انسانی اثرات تغییرات و

گیرد عالوه بر این طراح ی ش هری ب ه ای ن ام ر دام ن زده اس ت. در شهرها قربانی می

ه ا، و گیری در مقابل بادهای مسلط، ان دازه نزدیک ی س اختمانقدارفضای سبز، جهتم

باشد که چه تع داد م ر، و کننده این مهم میای دییر طراحی و تهویه هوا تعیینهجنبه

میر در طو  یک موا گرما داریم. شهرهای بزر، محل تجمع بتون، بناها، فوالد وایج اد 
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کنند ب ه ط ور ها در طو  روز جذب می. گرمایی که وندهندغ را نشان مییک جزیره دا

های جنیلی و از طری ق مح روم یابد وژی این کاهش در حومهمحلی در شب کاهش می

کنن د ها در حکم مکنده هوای خنک عمل م یدهد و خیابانکردن ساکنان شهری رخ می

ت ر ریض بیشکه پیامد ون در سطح فردی این است که بزر، ساالن و کودکان و افراد م

توکیو و بسیاری از شهرهای بزر،  ،گیرند. شهرهای ژندنمیر قرار می در معرض مر، و

باشند ژذا م وا گرم ا وت اثیرات ون از ای ن مراکز بسیار خطرناک در طو  موا گرما می

 . (McDonough and Braungart, 2002: 145-146)زاویه هم قابل تامل است

س از فردی در جوامع مدرن امروزی نیز بسیار حادثه ها و رفتارهای دوژتی وسیاست 

این باورند که درجهان مدرن صاحب اختیارات مطلق ب وده و رفت ار  اند. بسیاری برشده

گیرند. اما امروزه محققان وثار اکوژو یکی و بهداشتی اقدامات پیش می دژوواه خود را در

کشیدن یک رفتار فردی است وژ ی اند. سییار امع و افرادی را به اثبات رساندهچنین جو

های تنفسی، سالمت فرد و جامعه تحمیل کرده است: سرطان ریه، بیماری نتایج زیر را بر

ام ا نت ایج های خونی. مصرف اژکل یک رفت ار ف ردی اس ت قلبی، انسداد خونی و ر،

ای، سرطان دهان، مری وحنجره، سرطان سینه در های جادهصدمات و وسیب مصرف ون

 سرطان جیر، صدمات مغزی، افزایش فشار خون و حمالت قلب ی هس تند. رفت ار زنان،

مدرن دییر کاهش فعاژیت فیزیکی است که منجر به افزایش وزن، اختال  در متابوژیس م 

ها شده است، ر یم غذایی و چ اقی ک ه ب ه گس ترش بدن، تغییرات خلق و خوی انسان

ه ا در س االن، تص لب ش ریانزر،های قلبی، سرطان س ینه وکوژ ون، دیاب ت ب بیماری

 های مغزی و قلبی شده است، روابط ناساژم جنسی که به ب اروری ناخواس ته وسرخر،

را موجب شده است ژذا تغییر رفتارهای ف ردی نی ز از  های عفونیو بیماری جنین سقط

زیست یعنی توریب زیستی در بعد جهانی است. توریب محیطوثار دییر تغییرات محیط

تر شد و به موازات یاه انسان. با شروع انقالب صنعتی، تسلط انسان بر طبیعت بیشزیست

ن در زیست نیز سرعت گرفت. دخ ل و تص رف ژج ام گس یوته انس اون توریب محیط

حد و حصر او از منابع طبیعی دریک قرن گذشته منج ر ب ه کشی بیزیست و بهرهمحیط

ده است. جهان، امروزه شاهد مسایلی مانند شماری در زمین شبار بیوقایع و فجایع زیان

ای، س وراخ ش دن گلوان ه اثر تشدید تغییرات وب و هوایی وگرم شدن کره زمین در اثر
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ها و مرات ع، انباش ت پس ماندهای خطرن اک و الیه ازن، فقر و گرسنیی، توریب جنیل

، های در مع رض خط ر، کاهش تن وع زیس تی و اف زایش گون ههاانتقا  برون مرزی ون

ها، ها، از بین رفتن زیستیاهشدن تاالبانند سیل و طوفان، خشکافزایش سوانح طبیعی م

ه ای س طحی و گس ترش ریزگرده ا، وژ ودگی من ابع وب های اسیدی،زایی، باراننبیابا

 :Gore, 2006)اژمللی و ملی اس تهای انر ی درسطوح موتلف بینحرانزیرزمینی و ب

65-68)  . 

 

 زیست محیطی  هایجنبشاهداف . 4-2

 صنعت. 4-2-1

ته را در چهار مورد زی ر شکویی نتایج تسلط سو ه بر ابژه و عقالنیت ابزاری عصر مدرنی

کند طبیعت به منزژه دشمن انسان، جنبه مذهبی دادن به اقدامات انسان م درن خالصه می

ب ه ون و جن در جنب ه اقتص ادی یا توجیه مذهبی اقدامات خود، خالص ه ک ردن طبیع ت

ه ا و اش کا  موتل ف خط  رات دادن ب ه طبیع ت. دی دگاه س  کوالر، فرم ش ناختیروان

ارخانجات دهد و معتقد است تعداد فزاینده کزیستی را به رشد اقتصادی نسبت میمحیط

باش ند. س وزاندن کننده و انتشار دهنده دود در مقیاس وسیع عامل اصلی بحران میتوژید

ه ا ت ن گ از کننده میلی ونها انییزه اوژیه، توژیدو میلیون نفت، گاز، زغا  در صنعت نیرو

های ص نعتی و سوژفور است. زباژهسمی از جمله دی اکسید کربن، انواع موتف نیترو ن 

حاوی اسید بوده و این مواد و مواد مذاب دییر در حا  وژ وده ک ردن وب اس ت و ای ن 

ر وب است. قطع گسترده و بزر، های موتلف دها و نیز تهدید کننده گونهباعث بیماری

ن ها در سراسر جهان تهدید کننده وژ ودگی ه وا اس ت. ام ا واقعی ت نش امقیاس جنیل

یابی ن اقص اس ت. نق ش اص لی در س بک زن دگی، دهد که این یک تحلیل و ریشهمی

ها است. فرهنگ غربی مصرف گرایی را به عنوان ی ک س بک انحراف بازار و نقش البی

های تبلیغاتی در شروع و ، سینما و فعاژیتها، تلویزیونیده است بانکزندگی تعاژی بوش

ت ر ت ر، تقاض ای ب یشتشدید این سبک زندگی نقش مهمی دارند در نتیجه مصرف بیش

برای منابع طبیعی را در پی دارد ژذا سیستم کلی حیات در تامین این تقاضا ناتوان اس ت 

ده بیش از ظرفیت جذب و احیای اکوسیستم و دژیل بعدی این که میزان وژودگی توژید ش
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ی ت های اجتماعی توژی دات و دروم دهای خ ود را در فعاژاست. سیستم بازار هم هزینه

گ ذاری و در گذاران در مس یر ق انونگری هم بر قانوندهد و البیاقتصادی دخاژت نمی

اس ت ک ه  ها اینوورند. استدال  ونزیست فشار میزمینه وضع قوانین برای حفظ محیط

 ,Barnes)ده دب رد و تقاض ا را ک اهش میزیستی هزینه را ب اال میوضع قوانین محیط

2008: 54-55). 

شناس ی ب ر اس اس شناسی و انس اننوژو های موجود، بازنیری در جهانباوجود تک

بواس طه  .ن م طبیعی به محیط زیس ت ضروریس ت ادیان هزاره و بازگرداندن قداست و

ان دیش و  -متعاژی در این اندیشه، امکان حیات جامع ه مثب ت نیریوجود نوعی غایت

گ ردد. فاعالن اخالقی نیکوکار و ضمانت عداژت در مدیریت من ابع زیس تی ت امین م ی

زیستی، رویک رد اص لی های محیطبرخالف ن ر مواژفان نقش مثبت دین در حل بحران

کند و زیستی ایفا میاین پژوهش ون است که دین، نقش مثبتی را در کنتر  بحران محیط

زیس تی دانس ته و ه ای مح یطبینی دین ی را عام ل کنت ر  بح رانفرامین دینی و جهان

های دانند. از گزینهگرایی افراطی را عامل بحران میسکوالرشدن جوامع وگسترش انسان

زیس تی بازگش ت ب ه دام ان ادی ان و ه ای مح یطمتفکرین برای حل بح رانپیشنهادی 

های اژهی و ماورائی ط ی ق رون متم ادی ب ه طبیع ت ه است که با وموزههای هزارسنت

 :Kennedy, 2005)قداست و ن م پایدار و به انسان امکان استفاده پایدار بوشیده بودند

68-69) . 

توان گفت که این فرهنگ مادی و سود مح ور اس ت و در تبیین فرهنگ مدرنیته می

کند که خداوند نباید در امور زندگی دخاژ ت می ها و کشورها دیکتهاین اندیشه به انسان

کند و جدایی خداوند از طبیعت، جدایی خداوند از امور اقتصادی وسیاس ی را تبی ین و 

نهادینه ساخته است. وقای سلیم معتقد است که مدرنیته دعوت به وزادی مطلق از جمل ه 

مدرنیته نهادین ه وزادی ثروت و ماژکیت و وزادی کامل شوصی و عدم پاسویویی دارد. 

سان از ژذت و رفاه محس وس کرده است که شادی انسان از طریق تحقق حداکثر سهم ان

ت ر مص رف کن د شود و معیار اصلی کسب سود و ژذت است هر کس ب یشحاصل می

باشد فرهنگ جدید مشکالت اقتصادی پیش روی بشر را به کمبود ک اال و تر میپیشرفته

ه ا دانس ته و به عنوان ابزاری برای حفاظت از وزادی دهد حکومت راخدمات نسبت می
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کند تابع این قانون و فرهنگ باش د. ژ ذا ای ن فرهن گ ح اوی ب ذر انسان را موظف می

زیست است و با این های حیات انسان و از جمله توریب محیطمشکالت در تمام جنبه

 (. Wilson, 2003: 45گیری فردگرایی هموار کرده است )ها راه را برای شکلبنیان

زیس تی زایی ده ن  ام بحران غ ذایی، م اژی، اقتص ادی و ام روز ه م بح ران مح یط

ه ا فقی ر و داری است در اثر اندیشه امروز این ن ام شاهد فقر و گرسنیی میلیونسرمایه

گرسنه و در عین حا  قدرتمندی افراد محدود برای ماژکیت بر منابع و دارایی نامح دود 

تیم و بسیاری از کشورهای اسالمی و جهان قادر به ت امین نیازه ای و غیرقابل تصورهس

میلیارد نفر ب ه وب وش امیدنی س اژم دسترس ی  3/1ابتدایی جمعیت خود نیستند بیش از 

میرند. پیمان نامه کیوتو و کپنه ا، می میلیون کودک براثر گرسنیی 14ندارند و هرساژه 

اضا محدود کرده است. سیستم تج ارت زیست را به مسأژه عرضه و تق، معضل محیط15

ای بوش یکپارچه و ضروری پیمان کیوت و اس ت. کش ورهای و کاهش گازهای گلوانه

بایست مقدار انتشارات کربن خود را کاهش دهند و بند اصلی پیمان عضو این پیمان می

ایی های اروپا در کنفرانس وب و هوهای کیوتو برنامه تجارت و کاهش انتشار والیندهنامه

ان د و ش ده CO2در کپنها، است. کشورها موظف به کاهش و استانداردسازی مق ادیر 

ه ا ب رای توانند سهم خود را به شرکت و کشور دییری بفروشند چون دییر شرکتمی

تبدیل به کاال شده است و قیمت ون  CO2ها افزایش توژید نیاز دارند. ژذا طبق این پیمان

شود. اقتصادان سابق بانک جه انی منافع غرب تعیین می نیز طبق اصل عرضه و تقاضا و

اژملل ی را های بینناکامی بازار و ناکارومدی پیمان ترینگوید بزر،نیکالس استرسن می

های وب و هوایی که برای نیروه ای ب ازار جه ت ح ل نامهشاهد هستیم زیرا این توافق

ان د و یت جهت وژ ودگی دادهها حق ماژکاند به شرکتزیستی ایجاد شدهمشکالت محیط

ت ر اند. این کار برای ب یشدر واقع حقوق ماژکیت برای ایجاد وژودگی را خصوصی کرده

کشورها و صنایع وژوده کننده غرب سودمند است. زیرا به گفته نیکالس اس ترن وژ ودگی 

تب دیل ب ه ک اال ی ا  CO2ش ود ژ ذا های خصوصی ایجاد و فروخت ه م یتوسط شرکت

نامند. گزارش منتشر شده از کربن پ وین، ازار شده که ون را بازار کربن میمحصوژی در ب

ذکر  2007میلیون تن در سا   7/2به  2000میلیون تن در سا   6/1انتشارات کربن را از 

و  2000ه ای میلیارد دالر و در سا  30را  2006در سا   CO2کند و فروش سهمیه می
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است. ژذا به رغم رکود و بحران اقتصادی در جهان،  میلیارد دالر ذکر کرده 118تا  2008

 ) ,2009Speth :59-61. (رشد یافته است CO2تجارت در 

پس از جن گ  بدون شک اژیوی توسعه اقتصادی در جهان طی قرن بیستم و به ویژه

د حساب و فزاینده از منابع طبیعی بوده اس ت ک ه خ وگیری بیدوم جهانی متضمن بهره

های زیست محیطی نیز افزوده و ب ه تب ع ون مس ائل ابع بر وژودگیضمن توریب این من

های مه م اندیش ه زیس ت رو یک ی از مؤژف ه زیست محیطی را شکل داده است. از این

ها بای د ای ن موض وع را و قناعت است. بدین معنی که انسانمحیطی تمرکز بر اصل بقا 

وورد ک ه بای د ای ن فراهم میتی نابودی محیط زیست را درک نمایند که ن ام توژید صنع

تم اعی و زیس ت ه ای اخالق ی، اجأمل و تجدید ن ر واق ع ش ود و ارزشن ام مورد ت

ن مفهوم توسعه های مبتنی بر اقتصاد صنعتی اوژویت یابد. بنا بر ایمحیطی نوین بر ارزش

ان درو "ک مفه وم ک انونی اس ت. از دی دگاه ای ماندگار برای ون ان ی پایدار برای وینده

ت های رشد وجود دارن د: نوس اصوژی در ارتباط با ن ر محدودیت سه اندیشة "بسوندا

س اً در ه ایی ک ه اساحلهای تکنوژو ی ک )یعن ی راهحلاین اندیشه مطرح است که راه

قتص  ادی، اجتم  اعی و سیاس  ی مط  رح ه  ای کن  ونی اهای عملکردچ  ارچوب مح  دوده

های رشد شتابان م ورد د. دوم اینکه نرخبار نوواهد وور شوند( جامعه ماندگاری را بهمی

هدف جوامع صنعتی شده و رو به صنعتی شدن که معنایی جز انباشته شدن هرچه بیشتر 

تواند پیامد ناگه انی مص یبت ب ار طوالنی ندارد، می ها در یک مدت زمان به نسبتخطر

رتب اط دارد. داشته باشد. سومین اندیشه به قضایای مربوط به کنش متقابل ناشی از رشد ا

ه ا را شود، بلکه حتی ممکن است ونیعنی حل یک مسأژه موجب حل مسائل دییر نمی

  .(168: 1384تر سازد )درخشه، وخیم

ز ب از اندیش ی و تع دیل در در دیدگاه محیط زیست گرایان، وظیفة علم اقتصاد امرو

در ارتباط با های اقتصادی به ویژه عمو  دربارة طبیعت و غایت فعاژیتهای مپیش فرض

گرانه نسبت ب ه پروا و استثماربر این اساس دییر رفتار خشن، بی زمین و منابع ون است.

های جدی رو برو است و این توقع را به شکل اصلی خدشه ناپ ذیر در طبیعت با تردید

وورده است که موضوع رشد اقتصادی و توسعه ص نعت را بای د در کن ار حف ظ مح یط 

کنن د و ک ه مح یط زیس ت گرای ان اس تدال  می روس تاز اینزیست در ن ر گرف ت. 
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یابد و سعادتمند خواهد ش د ک ه بپ ذیرد که گونه بشر فقط در صورتی بقا میگویند می

 قط ی ک زیس ت ک ره س اژم و مت وازنعنصری از یک کره پیچیده است و دییر اینکه ف

ای فسیلی را بای د هگیری از سوختتواند حیات بشر را حفظ نماید. بدین سبب بهرهمی

ه ای در چارچوب سیاست ک اهش ش دید مص رف ون و جس تجو ب رای ی افتن انر ی

خواهند در ها میگرایان شدیداً از دوژتجاییزین )نو( متمرکز ساخت. ژذا محیط زیست

گیری های جدیدی به سوی بهرههای مربوط به انر ی تجدید ن ر کرده و دریچهسیاست

گرایان افراط ی عقی ده ب ه نو را بیشاید. بعضی از محیط زیس تهای با دوام و از انر ی

ایجاد یک عصر پسا صنعتی هستند یعنی عصری که تکنوژو ی و ص نعت کن ار گذاش ته 

 شده و بازگشت به طبیعت مهیا گردد. فراتر از ون دیدگاهی است که معتقد است اساس اً

ست و باید در درون جنبش جامعه صنعتی دییر قادر به پدید ووردن احتیاجات انسانی نی

ها ن ام صنعتی تنها با ایج اد سبز جریان روی ووردن به معنویت را احیاا کرد. به ن ر ون

تواند رضایت خاطر افراد را فراهم وورد. های فاسد اخالقی میخواستهای کاذب و ارزش

ر بنابراین جهت هرگونه تجدید ن ر در جامعه نوین، ضرورت دارد تجدید ن ر اساسی د

 .  (Kennedy, 2005: 164)وگاهی انسان در ارتباط متقابل او با طبیعت صورت پذیرد

 

 تأکید بر روی کاهش جمعیت  .4-2-2

موضوع کاهش جمعیت، یکی دییر از مؤژفه های مهم اندیشه محیط زیست گرای ان ب ه 

وید. این موضوع بیش از دو قرن و در جریان توسعه صنعتی مورد توجه ج دی شمار می

رویه جمعی ت ن  ر داده توم اس اقع شده است. از جمله پیشیامانی که دربارة رشد بیو

روی  ه باع  ث قحط  ی م  واد غ  ذایی خواه  د ش  د. م  اژتوس اس  ت ک  ه ای  ن رش  د بی

باش ند ک ه برخ ی های ام روزی نی ز ب ه دنب ا  ک اهش رش د جمعی ت میاکوژو یست

ه ای ح اژی ک ه وژودگیها متعصبانه و متوجه جهان جنوب می گردد. در دیدگاههای ون

گیری گسترده از طبیعت مرب وط ب ه جه ان ص نعتی و محیط زیستی، مصرف باال و بهره

ه ا و گرایان موافقتهای مح یط زیس تباشد. این جنبه از اندیش هکشورهای شماژی می

های جدی را در پی داشته است به نحوی که اجرای سیاست کاهش جمعیت در مواژفت

های مهمی روبرو بوده و این اعتقاد را تقویت ک رده اژعملعکس کشورهای جهان سوم با
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است که جهان صنعتی خود مورب محیط زیست و نیز دارای مصرف باال اس ت عام ل 

اساسی توریب محیط زیست به شمار می وید و نه جمعیت در کشور های جهان س وم، 

ی را بین شما  نیز بحث های جد 1994حتی این توضیح در کنفرانس زمین ریو در سا  

گرایان میانه رو نیاه سبزهای افراطی و جنوب به وجود وورد. با این وجود محیط زیست

ک ه  1994نماین د. بیانی ه ح زب س بزهای وژم ان در س ا  را در کاهش جمعیت رد می

باش د ای از ون میهای اجباری و سر کوبیرانه مهار جمعیت را محکوم نمود، نمونهاقدام

 .(171 -170: 1384)درخشه، 

 

 جهان گرایی  .4-2-3

محل ی عم ل ›و ‹ جهانی فکر کردن›های تفکر محیط زیست گرایی یکی دییر از مؤژفه

است، این شعار به نحو وشکاری بیانیر این واقیعت اس ت ک ه سیاس ت در ن زد ‹ کردن

ملت نیست، بلکه محدودة عمل سیاس ت  -محیط زیست گرایان محدود در سطح دوژت

گرایی را جهان گرایانه ها است. بنااً باید تفکر محیط زیستشامل انسان هم جهانی و هم

و ون هم، نه صرفاً به معنی انسانی ون، بلکه شامل طبیعت به تمام معنای ون دانس ت. در 

گرایان بر این باورند که جهت وصو  به ورمانهای چارچوب چنین نیرشی، محیط زیست

ای جهت حفظ و حراست از محیط زیست در سبز، ضرورت دارد فرامین سوت گیرانه 

اژمللی وضع گردد چرا که مسائلی چون گازهای س می و م واد وژ وده کنن ده، سطح بین

ها فق ط ی ک مس أژه های فسیلی، سوراخ شدن الیه اوزون و امثا  ونگیری از انر یبهره

 ملت قاب ل ح ل باش د، بلک ه ی ک مس أژه -رود که در محدودة دوژتملی به شمار نمی

نماید و در این راس تا مشترک بشری است که عزم جهانی را برای کنتر  ون ضروری می

وصو  به اژیویی که به دوام بیشتر طبیعت کمک کند مهم و در واقع اصل بنیادین تلق ی 

 .   (Graham and Tiffin, 2010:143-144)گرددمی

ت که تهدیدی توان ناشی از یک بحران اجتماعی دانسمحیطی را میمشکالت زیست

عنوان چارچوب اوژیه در این راستا تهدید امنیتی به شود.برای صلح و امنیت محسوب می

در مسیر تغییرات وب و هوایی است و بح ران وب و ه وا ی ک تهدی د واقع ی ب وده و 

اژوقوع است. سیاست تغییر وب و هوا یک تهدیدی برای امنی ت افزایش جهانی ون قریب
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دهد. همچنین تغییرات وب و تأثیر قرار میشیوه زندگی را تحت زمانی و مکانی است که

سازد. تاکنون ارتباط بین تغیی رات وب هوایی منافع ملی و اقتصادی را نیز دچار تنش می

و هوایی و امنیت بسیار مهم جلوه داده شده و ابعاد امنیتی این مساژه در دستور کار ق رار 

یرات وب و هوایی تبدیل به یک فوری ت نش ده گرفته است. با این وجود هنوز بحث تغی

شود.  در این راس تا ت رس از جن گ، ج رم و هرچند که یک تهدید امنیتی محسوب می

مهاجرت یک درک نادرستی از بعد امنیت ی تغیی رات وب و ه وایی ایج اد ک رده اس ت 

براین، های جنگ باشد. بناتر از هزینهصرفهبه رسد هزینه امنیت مقرونهرچند به ن ر می

رو یک موضوع جهانی ب وده و حساس یت سیاس ی جه انی درب ر دارد. درک مساژه پیش

درست از امنیت یک نوع اطمینان برای حفظ وضع موجود در چارچوب تغییرات وب و 

هوایی است. هرچند این درک صحیح همان دیدگاه سنتی از امنیت را پ رورش داده ام ا 

گی رد و وث ار ت ری ب ه خ ود میابع اد بزر، های موجود امنیتی در این خصوصنیرانی

کن د. تر س وق پی دا میهای امنیتی به جوام ع کوچ کمحیطی و جنبههای زیستوسیب

سزایی در این خصوص داش ته اژمللی تأثیر بههای بینبنابراین در این میان نقش همکاری

ش ود و مییابد و امنی ت در ح د تع اد  برق رار و پیامدهای منفی این مساژه کاهش می

انداز شود. در این راستا یک چشمهای جنگ و مهاجرت بیش از پیش کم رنگ میفرضیه

من ور پذیری ناشی از تغییرات وب و هوایی بههایی را برای کاهش وسیبپایدار، فرصت

کند و ایجاد فرهنگ مسئووژیت، بهبود سالمت، تقویت حقوق بهبود رفاه انسانی ایجاد می

محیطی محیطی و یکپ ارچیی ح اکمیتی زیس تهمک اری زیس ت محلی و ش هروندی،

انداز داشته باشد. به هر حا  برای هدایت ب ه س وی تواند کمک شایانی به این چشممی

های تر، رفتار انسانی بسیار مؤثر است و برای تحقق این مساژه جنبشوینده بهتر و مطمئن

د را در جه ت مقابل ه ب ا جای رقاب ت و درگی ری، همک اری خ ومحیطی باید بهزیست

ها بای د و این جنبش (Wilson, 2003: 162-163)تغییرات وب و هوایی گسترش دهند

 کند. تری را ایفا میروند صلح را پیش گرفته چراکه نقش مؤثرتر و مفید
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 گیری نتیجه

 زیان به جهان محیطی زیست تعاد  بشر، ابزاری هایتوانایی اوجییری با بیستم، قرن در

 ابع اد زیس ت مح یط پیرامون تأمل تهدیدها، یدامنه وشکارشدن بارد. خو هم به بیعتط

 ی ک ب ه تب دیل زیس ت محیط به توجه که طوری بهد. کر پیدا ایمالح ه قابل و جدید

 مح یط اف زون روز ط ور ب ه که حا  .کرد جلب را عمومی افکار و شد، جهانی نهضت

 ون ن  ایر و صنعتی ضایعات و ها وژودگی دتوژی طبیعی، منابع توریب واسطه به زیست،

 سطح دو در زیست، محیط مدیریت به نیاز است، گرفته قرار جدی بحرانهای معرض در

 ک ه میش ود مط رح دژی ل این به اژمللی،بین سطح د.شومی احساس بیشتر کالن، و خرد

 ب ه تنها توسعه راهبرد در تواندنمی کشوری هیچ که است دریافته تجربه به بشری جامعه

 72ب ین  فرد به منحصر سیاسی و اقتصادی همکاری یک که اروپا، اتحادیهد. بیندیش خود

 ای ند. کن  ایف ا زیس ت مح یط م دیریت در بسزایی نقش میتواند است، اروپایی کشور

 اج رای ب ه کشورها اژزام زیست، محیط زمینه در قانونیذاری و گیریتصمیم با اتحادیه،

 .دهدانجام می را مهم وظیفه این ونها، اجرای بر ن ارت و ها،تصمیم این

 و ترمس تقیم مش ارکت دنبا  به که جدیدی سیاسی هایگروه ، 1960 دهه اواخر در

 ب ه دس ت بپذیرن د، را ح اکم اژیوه ای توانس تندنمی و بودن د سیاسی امور در ترفعا 

 داش ته اوتیمتف  ه ایروش و افک ار بود ممکن هاگروه این د. زدن گیریچشم تحرکات

 شده پارژمانی غیر هایروش به متوسل خود اهداف به دستیابی برای ونها اکثر وژی باشند،

 از ه اون عم ومد. کردنمی عمومی افکار تهییج در سعی خود طرفداران بسیج طریق از و

 قدرت روابط مجدد سازماندهی خواستار و کرده، انتقاد سیاسی زندگی بروکراتیک ماهیت

 .بود شده اقتصادی رشد فدای ونها اعتقاد به بودند که اصوژی هب بازگشت و

 "سبزها موا "نماید، پیشرفت و یافته تداوم توانسته که ها اعتراض این اشکا  از یکی

 و زیس ت مح یط ب ا رابط ه و ه اگروه این های یرانیند. بو "هااکوژو یست جنبش" یا

 بتوانند 1980 دهه در که گردید سبب د،کردنمی ارائه وینده زندگی از که موتلفی تصاویر

 درب اره نیرانی اژبتهد. بیذارن تاثیر ها،سیاست از بسیاری بر عمومی وجدان کردن بیدار با

 انق الب گسترش زمان و نوزدهم قرن اوایل به و داشته، تریطوالنی سابقه زیست محیط

 1960 ده ه در زمینه نای در مدرن تفکرات اما د.گردمی بر تر،پیشرفته جوامع در صنعتی
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 تحت ملل سازمان 1972 سا  درد. کر سرایت اروپا به سپس و شده وغاز ومریکا از ابتدا

 .نمود برگزار "زیست محیط و بشر" عنوان با استکهلم در کنفرانسی افکار همین تاثیر

 ده ه در ون بیش تر اهمیت باعث شهری های جنبش بقیه به اکوژو ی جنبش نزدیکی

 طرف دارن توانس تند ایهسته فناوری و هاسالح مواژفین ها،گروه این میان ازد. ش 1970

 از بیش تر و ب ود، س ازمان فاق د ابت دا در ه ا اعتراض ایند. کنن جلب خود به را زیادی

 تبعیت سازمان مراتب سلسله حداقل از و محدود رهبری مستقل، خودجوش هایفعاژیت

 ای ن و شدندمی تشکیل ناهمیون هایگروه زا معموال  "سبزها "دییر طرف ازد. نمومی

 بایستی اژبتهد. داشتن یکدییر با هاییتفاوت ها،استراتژی و سیاست ایدئوژو ی، در هاگروه

 اجتم اعی و سیاس ی هایدگرگونی به معموال هاگروه این هایخواسته که داشت ن ر در

 هاون شعارهای به وصیموص توجه که خواستندمی صنعتی جامعه از بلکه شد،نمی مربوط

 تحصیل و دانشیاهی جوانان را موا این اعضای بیشترد. کنن پیروی ونان اهداف از و کنند

 تعل ق متوس ط طبق ه ب ه و بودن د گرایانهچپ تمایالت دارای که دادندمی تشکیل کرده

 مقام ات ب ا درگی ری گ اهی و ت اهرات مستقیم، عمل هاگروه این اصلی روشد. داشتن

 گس ترش و موض وعات سر بر دوژتمردان کردن متقاعد در متعدد هایناکامید. وب دوژتی

 قرار مطاژعه مورد نیز را پارژمانی و سیاسی عمل هاگروه این که شد سبب طرفداران تعداد

 گردند. متمایل حزب تشکیل به هدف این به دستیابی جهت و داده

 مط رح پارژمان در را هایشان هدیدگا خواستندمی" سبزها" گاه هر مرحله، این از قبل

 وژ ید. ووردن می روی دیی ر گ رای چ پ احزاب یا دموکرات سوسیا  حزب به کنند،

 خ ودی ح زب تشکیل برای دییری مشوق احزاب، سوی از هاون هایدیدگاه نپذیرفتن

 سا  از و شوندمی محسوب اروپا سیاست در یافته سازمان نیروی یک سبزها امروزهد. بو

 اروپا خواهندمی که اندمدعی سبز هایگروهد. دارن اروپا پارژمان در را دگانینماین 1984

 مبازره و ملل شدن جهانی و اجتماعی عداژت و صلح زیست، محیط از حفاظت ن ر از را

 احزاب هایفعاژیت میان رابطه تحلیل پژوهش، این هدفد. سازن پیشیام بشر حقوق برای

 .شودمی اتواذ اروپا اتحادیه در که است طیزیست محی هایگذاری سیاست و سبز

 ت ا ایضدهسته اعتراض و صلح مثل اصلی مسائل از برخی که حاژی در 90ه ده در

 حاشیه به سرد، جنگ یافتن پایان علت به حدی تا و هااعتراض موفقیت دژیل به ایاندازه
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 محیطی تزیس نهضت یک از بوشی صورت به متعددی اجتماعی مسائل اما شدند، رانده

 ق ومی ه ایاقلیت و فقی ر اجتماعات .شودمی ترمتنوع روز به روز که نهضتی ومدند، در

 س می، مواد معرض در دییران از بیش هاون زیرا شدند، بسیج محیطی هایتبعیض علیه

 هایریش ه علی ه ک ارگراند. هس تن زن دگی س طح افو  و بهداشتی هایوسیب وژودگی،

 ب ا ک ار از ناش ی فش ار و تنش تا گرفته شیمیایی مسمومیت از کار، از ناشی هایوسیب

 .کردند قیام کامپیوتر،

 بیشتر است، ونان با عمدتاً روزمره زندگی اداره که زنان اند،داده نشان زنان هایگروه

 افسار توسعه و عمومی، تاسیسات کیفیت نزو  وژودگی، ناخوشایند پیامدهای معرض در

 و است شهری زندگی کیفیت کاهش اصلی علل از یکی مانیخانبید. دارن قرار گسیوته

 از زیس ت، مح یط توریب علل از یکی فقر که است شده اثبات کرات به دنیا سراسر در

 بی دادگری و ه ااقیانوس و هادریاچ ه ها،رودخانه وژودگی تا گرفته هاجنیل سوزیوتش

 ب ه ش دن، ص نعتی ا ح  در کشورهای از بسیاری در واقع درت. اس مسری هایبیماری

 هایگروه به و اندومده وجود به گرازیست محیط هایگروه التین، ومریکای در خصوص

 نیرومن دی ائ تالف و اندپیوس ته دوژت ی غی ر هایو سازمان زنان هایگروه بشر، حقوق

 گیرند.نمی نادیده را ون اما رودمی فراتر نهادی سیاست از که اندداده تشکیل

 ارزش موی د ک ه فراگیری مفهوم عنوان به زیستی محیط عداژت مفهوم ترتیب این به

 تکنوژو ی و قدرت ثروت، منافع برابر در و است ون صور تمامی در حیات از مندیبهره

 مح یط نهض ت س ان بدین و کندمی تسویر را هاسیاست و اذهان تدریجاً گیرد،می قرار

 زیست محیط جز به دییری مفاهیم و شودمی خود تحو  از جدیدی مرحله وارد زیست

 گیرد.می بر در را

 رویکردی و است تاکتیک از فراتر است، جاری گرایی زیست محیط در که چیزی اما

 هرچ ه بن ابرایند. گی رمی ب ر در را جامعه نهادهای به و اقتصاد به زندگی، به اکوژو یک

 عمیق شکاف به و کنیم رکد را خودمان تکنوژوزیک امکانات توانیممی بیشتر بدانیم بیشتر

 ابت داعی، اجتم اعی س ازمان و م ا شده تقویت توژیدی هایظرفیت بین که خطرناکی و

 .شویم واقف بیشتر دارد، وجود ویرانیرمان نهایت در و ناخودوگاه
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 نس بی موفقی ت با و اندشده سیاسی رقابت عرصه وارد گرایانزیست محیط اروپا در

 که دهدمی نشان مدارک و شواهدد. برسانن مناصب برخی به را خود نامزدهای اندتوانسته

 و نهض ت ب ین مستقیمی پیوند هنوز که جایی در محلی، یعنی انتوابات در سبز احزاب

 انتواب ات در ه اون همچن ین .بودن د موف ق بس یار دارد وج ود ون سیاس ی نماین دگان

 ن ی ر نه ادی مورد در زیرا دند،بو موفق نسبتاً نیز اروپا پارژمان انتوابات مثل اژمللی،بین

 رای ب ا ک ه خصوص این در شهروندان است، نمادین قدرت دارای تنها که اروپا پارژمان

 عمل خیا  راحتی و دژیرمی با شود، مطرح و ارائه ن رشان مورد اصو  دهند اجازه خود

 .ندارد سنیینی بهای گیریتصمیم فرویند بر نفوذ دادن دست از حا  این در زیرا کنند،می

 بیش تر بلکه نیست، مردم محیطی زیست اعتقادات از متاثر چندان سبز احزاب شانس

 را سیاسی رقابت هایفرصت چهارچوب که است خاص نهادی ساختارهای تاثیر تحت

 رای امک ان ی ا و زیس تی مح یط مضامین به دستیابی قدر هر که این خالصهد. سازنمی

 باش د، نداش ته منص ب ی ک تص دی ب ر تاثیری و باشد بیشتر حاکم احزاب به اعتراض

 .دارند موفقیت امکان بیشتر سبز احزاب نامزدهای

 زیست مسائل بر خاص تاکید با اوژیه مراحل در احزاب سایر با رقابت در سبز احزاب

 ود. کنن پیدا راه اروپا پارژمان توانستند به و شدند انتواباتی هایپیروزی به موفق محیطی،

 ب رای ه ا،ونت. اس  ب وده رشد به رو ورایشان تاکنون اروپا پارژمان به انورودش وغاز از

 مس ائل ب ر تاکی د ب ه نی از اروپ ا، اتحادی ه در خود سیاسی های دامنه فعاژیت گسترش

 ک ه طور هماند. انکرده پیدا محیطی زیست مسائل از مجزا سیاسی و اجتماعی اقتصادی،

 در نی ز اح زاب س ایر است، کرده پیدا یبیشتر اهمیت مردم برای محیطی زیست مسائل

 اح زاب انحصاری حاژت نتیجه، درد. کننمی تاکید مسائل گونه این بر انتواباتی مبارزات

 ت اثیر وژی است، رسیده پایان به محیطی زیست تهدیدهای به مربوط مالح ات مورد در

 رو روندی شده، رسیبر ارقام و ومار به توجه با اروپا اتحادیه در هاسیاستیذاری در هاون

 .است داشته رشد به

اجتماعی زیس ت محیط ی  هایجنبشدهد که های پژوهش نشان میدر نتیجه، یافته 

های زیس ت در جوامع اروپایی از طریق تاثیرگذاری ب ر فراین د م ذاکرات، ب ر سیاس ت

 اند.محیطی اتحادیه اروپا در جهت گسترش قواعد زیست محیطی تاثیرگذار بوده
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