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چکیده
زیست و شوراي مانند سازمان حفاظت محیط هاارگاناي از در ایران، مجموعه

کنند، در زیست میدر حوزه محیط گذاريسیاستزیست، اقدام به عالی محیط
دهی و جهت گذاريسیاستمهمی در این میان مجلس شوراي اسالمی نقش 

به نهادهاي مذکور دارد، بنابراین نمایندگان محترم مجلس در ادوار مختلف، 
زیست ساماندهی در حوزه محیط سؤالمذاکراتی را در قالب طرح، الیحه یا 

هدف مقاله حاضر با تأکید بر این مذاکرات، معرفی گونه شناسی . کنندمی
در این تحقیق،  مورداستفادهروش  .باشدمیایران زیستی در محیط هايگفتمان

 158 روش تحلیل گفتمان فرکالف است که با رویکردي کیفی، مجموعاً
زیستی را از مجموع مذاکرات نمایندگان محترم دوره اول تا هفتم مذاکره محیط

در  مورداستفاده گیرينمونه. قرار داده است موردبررسیمجلس شوراي اسالمی 
گیري نظري یا مبتنی بر هدف است، پس مذاکراتی وارد نمونهاین تحقیق، 

 دهدمینتایج پژوهش نشان . زیست باشند نمونه شدند که پیرامون حوزه محیط
گفتمان غالب مجالس . چهار الگوي گفتمانی بر ادوار مجلس حاکم است که

زیستی، گفتمان غالب مجالس سوم تا پنجم حفاظت از اول و دوم عدالت محیط
زیست و گفتمان غالب مجلس ششم و هفتم گفتمان مخاطره و نهایتاً طمحی

و سیال بوده که بر مذاکرات مجالس اول  تأثیرگذارگفتمان نوسازي، گفتمانی 
 .تا هفتم سایه افکنده است

 هاي کلیديواژه
 ،یزیستمحیط عدالت گفتمان فرکالف، اسالمی، شوراي مجلس مذاکرات 

.نوسازي گفتمان مخاطره، گفتمان ،زیستمحیط از حفاظت گفتمان

Abstract 
In Iran, a group of organs like environment protection 
organization and supreme council of environment are 
the key policy-makers in environment scope. Among 
these the Islamic council parliament plays a key role in 
policy-making and guiding the related organizations. 
Thus the respected representatives of the parliament in 
different periods holding discussion, so as to organize 
environment scope in the form of plan, bill and ques-
tion. The purpose of this paper with emphasis on these 
discussions is to introduce environmental protection 
discourse typology in Iran. The method of this re-
search is Fairclough analyzing discourse with quali-
tative approach which is totally investigating 158 
environmental talks of represent-tatives of the first 
to seven periods of Islamic council parliament. The 
sampling method of the research is theoretical sam-
pling or purpose based sampling. So the discussions 
have taken into accounts which were related to envi-
ronrnent scope. The results of this paper shows that 
four discourse patterns dominate in different parlia-
mant periods. The dominate discourse of the first 
and second periods was environmental justice dis-
course. The dominate discourse of the third to fifth 
periods was protecting the environment and domi-
nate discourse of the sixth and seventh periods was 
risk discourse and finally the modernization discourse 
was influential and dynamic discourse which over-
shadows the discussions of the first to seventh peri-
ods. 

Keywords 
 Parliamentary talks, Fairclough, Environmental justice 
discourse, Environmental protection discourse, Risk 
discourse, Modernization discourse. 
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 مقدمه
 زیست در عصر کنونی در سطح محلی، ملی و جهانی درمحیط

از گرم شدن اقلیم زمین، از  . معرض تهدیدهاي جدي قرار دارد
ها  که بین رفتن تنوع زیستی، کمبود منابع طبیعی و انواع آلودگی

 و (Botkin,1999)موضوعی بحرانی در اکثر جوامع است
ن پیامدهاي اجتماعی، داراي مبانی اجتماعی، فرهنگی و همچنی

فرهنگی، اقتصادي و بعضاً سیاسی فراوانی است؛ تا مسأله آب، از 
زدایی یا نابودي هاي نادر گیاهی و جانوري، جنگلبین رفتن گونه

زایی، افزایش گردها، بیابان ، مسأله ریزو مراتعها  جنگل
هاي قلبی و تنفسی و مغزي ناشی از آلودگی منابع،  بیماري

هاي  هاي مذکور، افزایش تنش ومیر ناشی از آلودگی افزایش مرگ
ها،  المللی ناشی از کمبود منابع، افزایش مهاجرت داخلی و بین

هاي  اتالف انرژي از طریق الگوهاي غلط مصرف انرژي و سبک
-محیطی را شامل میهاي زیستزندگی خاص، پدیده

). با افزایش این مخاطرات در طی سه Kalantari,2013شود(
 اند زیستی تجسم عینی یافته هاي محیط گذشته بحران دهه

(Rezaie,2008) ؛ در این میان نقش اندیشمندان در این زمینه
هاي مطلوب براي تغییر وضع عینی از طریق ترسیم دستورالعمل

-ها و رفتارهاي زیست راهکارهاي مناسب مانند سنجش نگرش
-پدیده هاي مهندسی در راستاي حل حل محیطی و یا ابداع راه

سازي، در شدن و جهانیحال جهانی . درعیناست هاي عینی
بار ساخته و  هاي اخیر این روند را  شدید و حتی زیاندهه

ها و جهانی  درنتیجه تأثیرات مثبت و منفی بسیاري براي انسان
 .(Salehi,2012)کنند، داشته است که در آن زندگی می

-ائل زیستاز سوي دیگر با مروري بر روند تحول مس  
شود که المللی، این واقعیت آشکار می عرصه بین محیطی در

-گرایانه در طرح مسائل زیستاندیشمندان از رویکردهاي عینی
اند محیطی به رویکردهاي کیفی متمایل شده

(Hanigan,2013) زیستی زمانی  و اساساً گفتمان محیط
تی زیس یابد که از منظري کیفی به طرح مسائل محیطاهمیت می

هاي متعددي براي تحلیل جایگاه  بپردازیم. در دنیا گفتمان
اند که هرچند از تعدد برخوردارند؛ اما  گرفته زیست شکل محیط

در  .(Salehi,2014) باشند می داراي یک خط سیر مشخصی
ایران نیز کارهاي متعددي با رویکرد عینی و کمی در حوزه 

شی اقدام به شده است، اما تاکنون پژوه زیست انجاممحیط
محیطی حاکم بر روند هاي زیست شناسایی گفتمان

زیست ننموده است و از این منظر پژوهش گذاري محیط سیاست
 شود.زیست محسوب میاي به حوزه محیطحاضر دریچه تازه

هاي  زیست با تأکید بر گفتمان شناسان محیطامروزه جامعه
 زیستی درصددند نشان دهند که هم تصمیمات و محیط

ها و  هاي کالن (مدیریت عرضه) و هم نوع ارزش گذاري سیاست

-محیطی (مدیریت تقاضا) در انگارههاي زیست رفتارها و کنش
ها و رفتارهاي  گیرند و به عبارتی سیاستهاي گفتمانی شکل می

هاي زمانی را، نتیجه تسلط زیست در برهه حوزه محیط
-در سالابراین بن دانند؛هاي گفتمانی در آن دوره میانگاره

 لیتحلکاربرد رویکرد کیفی و مخصوصاً روش  ریاخ يها
تحلیل نحوه نگارش، پذیرش و کاربست راهبردي  برايگفتمان 

 زیستی افزایش یافته است هاي محیط متون، تصاویر و ایده
(Hanigan,2013) .زیستی به  گفتمان در مطالعات محیط

که  "ینخط داستا" : از یکمطرح شده است ی،طرق مختلف
. کندیفراهم م يکنش در اقدامات نهاد يراهنما برا يتابلو

 یجنبش اجتماع يبرا "یچهارچوب"تا  )1995( 1هایرهمانند کار 
تقویت زیستی را  محیطي هاجنبشهاي سازمانی رویهکه 

 عهمجمو ) و نهایتا2000ً( 2کند. همانند کار برول می
و  میمفاه ،ریتصاو ،هاکه حول واژه زیستی محیط"یمعان"

). در ایران نهادهاي Ibid,60( استساخت شده برها  تیفعال
-زیست مانند نهاد دولت در قالب برنامهمختلفی در حوزه محیط

اقدام به تدوین قوانین ، زیست هاي توسعه و شوراي عالی محیط
ترین بسترهاي  اما یکی از مهم .کنندمی گذاري و سیاست

راي اسالمی است که زیست، مجلس شو گذاري محیط سیاست
کند که هم مستقیم و هایی می اقدام به تدوین قوانین و سیاست

ها و  رفتارها، نگرشهاي مذکور و بر  رمستقیم بر ارگانهم غی
زیست تأثیر گذاشته و به نحوي نقشه  طورکلی وضعیت محیط به

درواقع مذاکرات و قوانین  گردد. زیست محسوب می راه محیط
هاي کالن  مثابه سیاست راي اسالمی بهزیستی مجلس شو محیط
کنند، زیستی را تعیین می زیستی که خط و ربط محیط محیط

زیستی مؤثر باشند و متقابالً  هاي محیط توانند بر پدیدههمواره می
 قوانین تدوین طریق ازگذاري  قانون از آن تأثیر بپذیرند. دستگاه

 مسائل از پیشگیري یا و اصالح درصددها  سیاست و
 را آن پنجاهم، اصل در نیز قانون اساسی. استزیستی  محیط

 است نموده تلقی وظیفه یک و اصل یک
.(Hatami,2011:19) بر اساساً مجلس محترم نمایندگان 

 شرایطکننده  منعکس که مالحظات و اصول یکسري مبناي
 نیازهاي یا و حاکم حزب ایدئولوژي و هاخواسته یا اجتماعی

دهنده نشان د کهنکنطرح مذاکراتی می به اقدام است، مردم
گفتمان حاکم بر مجلس  طورکلی بهو  ها گیري جهتو  ها سیاست

، مذاکراتی را بر اساس در ادوار مختلف نمایندگان این .است
که برخی از  اند داده، صورت مجلس خود هاي طرحلوایح دولت یا 

 آنها در یک رقابت گفتمانی، با تصویب نمایندگان به قانون
ي کافی براي اند رأنتوانستهو البته برخی  اند شده تبدیل

1 .Hajer 
2. Brulle
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، مذاکرات روح کلی حاکم طورکلی بهاما  ؛شدن بیاورند االجرا الزم
زیستی  ون مسائل محیطبر فضاي ذهنی نمایندگان مجلس پیرام

، خطوط فکري حاکم تواند میکند که بررسی آنها را منعکس می
این رقابت گفتمانی،  در ماید.بر نمایندگان را برجسته و آشکار ن

برخی بازیگران به نسبت دیگران، منابع بیشتري دارند و طبعاً 
کنـترل بیشــتري بر گفـتمان خواهند داشت و کنترل بر تولید 
گفتـمان به معناي اعمال قـدرت براي محـدود کردن 

و  ها گذاري سیاستمشـروع در  طور بهکنـشگـرانی است که 
 & Davidson)شوندآن وارد میمسـائل مربـوط به 

Frickel, 2004:487). قوانین  مطالعه طریق از توانمی پس
مجلس در حوزه  نمایندگان و مذاکرات زیستی محیط
برد و شناسایی زیستی  هاي محیط گفتمانزیست پی به  محیط

تواند در شناسایی الگوهاي حاکم بر این الگوهاي گفتمانی می
ریزي و و در آینده برنامه اشدب ؤثرمگیري در سطح کالن تصمیم
  قرار گیرد. مورداستفاده زیست محیط گذاري سیاست

 هاي گفتمانمهم آن است که چه گفتمان یا  سؤال
بر مجالس اول تا هفتم و در طی سه دهه بعد از  زیستی محیط

انقالب حاکم بوده است؟ آیا ما با یک گفتمان در ادوار مختلف 
 هاي گفتمانو هستیم یا اینکه مجلس شوراي اسالمی روبر

گفتمان یا  شناسایی با اندمختلفی در ادوار مجلس حاکم بوده
از  اي شده زیستی، نوع شناسی تعدیل هاي محیط گفتمان
، ارائه خواهد شد. پس به نظر ایران زیستی محیط هاي گفتمان

 هاي سیاستراهکارها، راهبردها، تصمیمات و  درواقعرسد که می
مانند مجلس، بستگی  گذاري سیاستسوي نهادهاي  از اتخاذشده

بنابراین شناسایی این  ؛به نوع گفتمان حاکم بر آن نهادها دارد
حاکم  زیستی محیطتواند به آشکار شدن الگوهاي ها می گفتمان

 کمک نماید.
 نظري هاي دیدگاه

 رویکردي نظري مثابه به 1تحلیل گفتمان فرکالف .1
-بـه تمـام پدیـده    " گفتمـان "ي تـرین معنـا  تـرین و کلـی  ساده

کنـد کـه در آنهـا بـین افـراد، کـنش متقابـل و        هایی اشاره مـی 
ــردارتبــاط نمــادین صــورت مــی کــه ایــن کــنش و ارتبــاط  گی

معمــوالً از طریــق گفتــار یــا نوشــتار یــا نمــود تصــویري ایجــاد 
-کـوکنیز معتقـد اسـت گفتمـان    ). Bloor, 2011( شـود مـی 

منــــد و نظــــامهــــایی از اظهارنظرهــــاي هــــا، مجموعــــه
ــه ســازمان ــانی و ارزش یافت ــه مع ــا را اي هســتند ک هــاي نهاده

در تحلیـــل . (Pennycook,1999)کننـــدتبیـــین مـــی 
هــاي انتقــادي گفتمــان، موضــوع اصــلی تحقیــق، کــنش     

هــایی از جهــان، گفتمــانی و زبــانی هســتند کــه هــم بازنمــایی 
سـازند و هـمهاي اجتماعی و روابـط اجتمـاعی را بـر مـی    سوژه

-هـاي اجتمـاعی خـاص، نقـش ایفـا مـی      رد منافع گروهدر پیشب

-یکـــی از شخصـــیت 1فـــرکالف. (Nozari,2013)کننـــد
هاي برجسته در زمینـه تحلیـل انتقـادي گفتمـان اسـت کـه در       

-تـرین، جـامع   مقایسه با دیگر تحلیـل گـران انتقـادي، منسـجم    
ــت   ــرده اسـ ــدوین کـ ــه را تـ ــدارترین نظریـ ــرین و پرطرفـ  تـ

(Soltani,2005) . ــدگاه وي ــوان رویکــردي  دی ــه عن هــم ب
وي در ایـن زمینـه معتقـد     نظري و هـم روشـی مـدنظر اسـت.    

-تحلیــل انتقــادي گفتمــان رویکــردي اســت کــه مــی «اســت 
ي مناسـبات غالبـاً   منـد بـه تحقیـق دربـاره    کوشد به نحوي نظام

ــین   ــت و تعی ــبهم علی ــنش   م ــف) ک ــان: ال ــدگی می ــاي  کنن ه
 ب) ســـاختارها، روابـــط و  ؛گفتمـــانی، رخـــدادها و متـــون  

ــردازد  فراینـــدهاي گســـترده ــر اجتمـــاعی و فرهنگـــی بپـ » تـ
(Nozari, 2013).  ــه ســاختن هویــت -درواقــع گفتمــان ب

-هـاي دانـش و معنـا کمـک مـی      ها، روابـط اجتمـاعی و نظـام   
-اي و اندیشـه کند. گفتمان داراي سـه کـارکرد هـویتی، رابطـه    

اي است، اما درنهایـت در هـر تحلیـل دو بعـد مهـم از گفتمـان       
ــی ــام م ــرا ن ــاطی1رد: ب ــداد ارتب ــه -. روی ــه نمون ــان ک اي از زب

کاربردي است، ازجملـه آنچـه در مقالـه، روزنامـه، فـیلم و یـک       
ــی     ــده م ــی دی ــخنرانی سیاس ــا س ــاحبه ی ــود؛ مص ــم 2ش . نظ

هـایی اسـت کـه در درون    بنـدي همـه گفتمـان   گفتمانی، پیکره
 & Ghajari( رونـد نهـاد یـا قلمـرو اجتمـاعی بـه کـار مـی       

Nazari,2013.( 
ــر ــراي ،کالفف ــان   الگــویی ب ــان بی ــادي گفتم ــل انتق تحلی

، یـک  کـاربرد زبـان   است. بر اساس این الگـو، هـر نمونـه    کرده
 گیرد: هاي زیر را در برمیرویداد ارتباطی است که جنبه

 زیستی محیط هاي گفتمان .2
به عنوان روشی با کارایی  گفتمان تحلیلهاي اخیر در سال

ایجاد پذیرش و آرایش  براي تحلیل چگونگی روزافزون
مطرح شده  زیستی محیطهاي استراتژیک متون، تصاویر و ایده

  مطرحبه طرق مختلفی  زیستی محیطاست. گفتمان در مطالعات 
ها و آثار بسیاري وجود دارد که درباره گفتمان کتاباست.  شده

نخ شناسی ارائه اند اما بسیاري از آنها سزیستی بحث کرده محیط
 هاي گفتمانهاي شناسی مورد از گونه در ادامه سهکنند. نمی

گفتمانی  شوند که در قالب انگارهزیستی معرفی می محیط
-شان به محیط ند؛ چراکه اساساً نگاهگیربوم گرایی قرار می زیست
  اند.زیست، جهانی بوده و نهایتاً حامی محیطزیست

اساسی براي سامان بخشیدن به  هاي تالشالف) یکی از  
) 1996( 2هرندل و براوناز طرف  زیستی محیطلیل گفتمان تح

1.Fairclough
2. Herndel & Brown



 زیستی ایران ... هاي محیطکارگیري مدل فرکالف در گونه شناسی گفتمانبهملکی و همکاران، 

٦۰ 

به شکل سه  " زیستی مدل گفتمان محیط"صورت گرفته است. 
اي از یک مثلث در گوشه دایره است که هر یک از آنها

قرار دارد و  1" گفتمان انتظامی"اند. در رأس آن مثلث،  قرارگرفته
یري و گ کند که تصمیمبه نهادهاي قدرتمندي اشاره می

دهند. در اینجا با زیستی را انجام می هاي محیط گذاري سیاست
ي پایین شود. در گوشهطبیعت به عنوان یک منبع برخورد می

قرار دارد که در آن طبیعت  2"گفتمان علمی"سمت راست مثلث،
که از طریق  گیردبه عنوان موضوع دانش مطمح نظر قرار می

گذاران همواره تصمیمات  شود. سیاستهاي علمی ایجاد میروش
بر اطالعات فنی و شواهد  خود را در اینجا و به ویژه با تکیه

نهایت دقیقاً در قطب متضاد در گوشه  کنند. درکارشناسان بنا می
-قرار دارد که مبتنی بر روایت 3" گفتمان شاعرانه"سمت چپ 

هایی در مورد طبیعت است که بر زیبایی معنویت و نیروي 
ورزد. نوشتن درباره طبیعت مثالی از این دست می عاطفی تأکید

کنند که این سه گفتمان قدرتمند است. هرندل و براون تأکید می
محیطی در هر صورت مستقل از هم یا خالص نیستند و زیست

شوند. در چنین مواردي بهتر است به دنبال اغلب باهم تلفیق می
 .(Hanygan,2013)هاي غالب باشیم گیري یافتن جهت

هاي  بندي گفتماناقدام دیگري که در راستاي طبقه) ب
) از 2000( 4زیستی صورت گرفته است، سنخ شناسی برول محیط

هاي استداللی است که موردپذیرش جنبش چهارچوب
متحده واقع شد. برول بر اساس ادبیات  زیستی ایاالت محیط

گرایی در زیستزیستی و مطالعه دقیق تاریخ محیط فلسفه محیط
 آمریکا به ُنه گفتمان متمایز دست یافت:

زیست  استخراج و توسعه منابع طبیعی به محیط( 5. تقدیر آشکار1
 بخشد که در غیر آن صورت فاقدش بود). ارزشی می

تواند ها می(مدیریت علمی اکوسیستم 6وحش . مدیریت حیات2
هایی نظیر بقاي جمعیت پایدار حیات وحش را براي سرگرمی

 کند). شکار تضمین
(منابع طبیعی باید با استفاده از  7زیست . حفاظت از محیط3

 طور فنی مدیریت شوند). گرایانه و بهرویکرد فایده
وحش باید از تهاجم  گستره حیات( 8. محافظت از طبیعت4 

شناختی  انسان در امان بماند؛ چراکه از ارزش معنوي و زیبایی
 برخوردار است).

1. Regulatory discourse
2. Scientific discourse
3. Poetic discourse
4. Brulle
5. Manifest destiny
6. Wildlife management
7. Conservation
8. Preservation

ها باید به منظور (اکوسیستم 9حیگرایی اصالزیست. محیط5
 ها محافظت شوند). سالمتی انسان

تنوع حیات در زمین باید حفظ شود؛ چون ( 10شناسی ژرف . بوم6
 داراي ارزشی ذاتی است).

زیستی بازتاب و  (مشکالت محیط 11زیستی . عدالت محیط7
 هاي اجتماعی اساسی است). نابرابري نتیجه

تسلط و  دهنده اکوسیستم، نشانسوءاستفاده از ( . اکوفمنیسم8
 ي طبیعت است).عدم توجه مردان به نظم و چرخه

ها مجبورند از طبیعت حفاظت کنند  (انسان 12. الهیات محیطی9
 چون مخلوق خدا هستند).

تکه ها موجب تکهبرول معتقد است که این چندگانگی در گفتمان
 محیطی آمریکا و مانع از آن شده که اینشدن جنبش زیست

جنبش با صدایی واحد و متحد با مخاطب آگاه ملی سخن بگوید. 
هاي استداللی، در یک فرایند  طرفداران هر یک از این چهارچوب

گویند. برول یگر سخن میتشکیک و عدم تفاهم متقابل با یکد
گیرد که بدون تغییر و پیروانش نتیجه می 13هم مانند اشنایبرگ

تواند ی معناداري نمیمحیطهیچ کنش زیست ساختاري واقعی،
مربوط به  هاي داشته باشد. مادامی که گفتمانوجود 

ی را بپوشاند و بوم زیست اجتماعیهاي خاستگاه ،زیست محیط
را داشته  زیستی محیطادعاي یک دید منسجم از خیر عمومی 

 ).Ibid:62( بیافتدرسد این امر اتفاق باشند، بعید به نظر می
زیستی را مشخص  مان محیطسه گفتن نیز هانیگ جان) ج
شناختی و گفتمان عدالت گفتمان بوم کند: گفتمان آرکادي،می

ها تاریخی نیست، بلکه هر  محیطی. ترتیب این گفتمانزیست
جایگاه  زیست محیطیک در مراحل مختلفی از تاریخچه جنبش 

ر آنها همانند مدل نخست را داشته است. ویژگی برجسته حاکم ب
 زیست محیطو توجیه اقدام در زمینه گیزه هرندل و براون ان

 ).Hanigan, 2013(است
براي  ) سه ویژگی را1998( 14گفتمان آرکادي: ون کوپن

 15: بیرونی بودناند از که عبارت کندگفتمان آرکادي بیان می
بودن به این معنی  بیرونی .17کنندگی تکمیلو  16تصویرسازي

سبت به جامعه است که طبیعت آرکادي به عنوان امري بیرونی ن
است یا اینکه حداقل از زندگی روزمره شهري  شده ساختهانسانی 

بیانگر این است که تصویر طبیعت  تصویرسازيحذف شده است. 

9 .Reform environmentalism 
10. Deep ecology
11. Environmental justice
12. Ecotheology
13. Schnaiberg
14. Van Koppen
15. Externality
16. Iconisation
17. Complementary
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اي در حافظه  کلیشه کادي به صورت تصاویر بصري ودر سنت آر
ها پیش چنین مناظري در  فرهنگی جاي گرفته است. از قرن

اما امروزه، آنها  ؛شد فت میهاي انگلیسی و هلندي یانقاشی
 هاي جنگلهاي مناظر بکر طبیعت وحشی نظیر بیشتر با عکس

توان از نهایتاً سنت آرکادي را میاستوایی آمازون مرتبط است. 
به  کنندگی به بهترین وجه درك کرد؛ تکمیلطریق چارچوب 

صنعتی شهري و  عبارتی سنت آرکادي در نقطه مقابل جامعه
مرتبط با آن قرار زیستی محیطعی و مشکالت اجتما همه
افزایش سریع روند شهري شدن اروپا و  با ).Ibid:65( گیرد می

به طبیعت به سرعت  ها دیدگاهامریکا در اواخر قرن نوزدهم 
خاص مفهوم توحش یا طبیعت وحشی که  طور بهمتحول شد. 

کنار  ،شدی تهدیدي براي شهرنشینی تلقی میطوالن هاي مدت
ود را به تصویري بسیار رمانتیک از طبیعت داد که رفت و جاي خ

اي در آن توحش ارزشمند بود. در بسیاري از ادبیات اسطوره
گذشته و کنونی ما تصویر سنتی از طبیعت و ساکنانش به 

هاي منعکس شده است. براي مثال در قصهصورتی ترسناك 
 ،“گرگپیتر و ”و  “قرمز کوچولوي درشکه سوار”ترسناك مانند

همچنین در یکی از آخرین کارها  ؛کندی محوري بازي مینقش
جنگل را مکانی  ،“دیو و دلبر”در این زمینه دیزنی در فیلم 

 .است ناك براي کودکان تنها معرفی کردهخطر
شناختی یا حفظ اکوسیستم: دومین گفتمان گفتمان بوم 

را شکل  زیست محیطاي که چگونگی برخورد با طبیعت و عمده
 بوم، بناشده زیستو  1شناسیبومبر محور مفاهیم  ،داده است

توان ) می1996هرندل و براون ( شناسی واژهبه  است. با استناد
 .در این گفتمان است غالب شیگرا یگفتمان علم گفت که

این گفتمان با یک فشار و کشمکش  1970گرچه در دهه 
 در حال ظهور شد. زیستی محیطوارد جنبش  2هنجاري

شناسی تبدیل به سنگ بناي یک  ، بوم1970ه تا اوایل ده
بود.  شده زیست محیطاالنتشار نسبت به  جدید و سریع دغدغه

اي پا را از نقش دانشمندي خود فراتر طور فزاینده بوم شناسان به
محیطی ي در منازعات زیستاتا بتوانند سهم عمده گذاشتند

انگلیسی  ادبیاتهاي جدید به داشته باشند. تعداد زیادي واژه
و  4اکولوژیکی ، فاجعه3سیاست اکولوژیکیاضافه شدند مثل 

کلیدي مختلفی  عوامل ).Worster,1977( 5آگاهی اکولوژیکی
را در ظهور بوم زیست شناسی بوموجود دارند که محوریت 

اول زبان و . کنند میتبیین  1970گرایی در دهه  زیست محیط
شعشعات تاي در مورد ههاي فزایندشناسی که با دغدغهمنطق بوم

1 . Ecology 
2 . Normative Strain 
3 . Ecopoloitics 
4 . Ecocatasrophe 
5 . Ecoawareness 

ازدیاد جمعیت  ها، کش دیواکتیو و مسمومیت ناشی از آفترا
آلودگی شهري و عالقه به ساخت یک نظریه علمی فراگیر در 

از یک  شناسی بوم ارتباط داشت. زیستی محیطمورد مشکالت 
 سالح نوعی به ،مدل علمی براي فهم اجتماعات گیاهی و حیوانی

دهی، توانست براي سامانکه می تغییر شکل داد 6سازمانی
مورداستفاده قرار گیرد. در احیاي اخالقی امر اجتماعی  وگسترش 

، تربه ترکیب جدیدي دست یافت: سیاسی شناسیاین فرایند بوم
). 1969 8شپرد 1964 -7تر بود (سیرزمخرب تر وجهانی
برخی از بوم شناسان علمی نسبت به بازسازي این  که درحالی

دیگران با این استدالل که  ،کنش منفی نشان دادندمفهوم وا
الیت اجتماعی محیطی مستلزم معناي جدیدي از فعبحران زیست

از آن حمایت کردند. دسته ، شناسی استاز جانب محققان بوم
که یک دیدگاه سیاسی را  فذي تبدیل شدندنتمدعیان م به دوم

به عمد  که در آن مرزهاي بین طبیعت و جامعه کردندارائه می
 شد. نادیده گرفته می

 ، مجموعه1980 محیطی: در دههگفتمان عدالت زیست 
ظهور کردند که  متحده ایاالتگفتمانی در  هاي صورتجدیدي از 

تفاوت زیادي با  زیستی محیط هاي اولویتدر تفسیر مشکالت و 
 رایج داشتند. هاي گفتمان

 گوید کهمی (Taylor,2000:508-566) 9دورستا تیلور
به عنوان بخش اصلی گفتمان  زیستی محیطاندیشه عدالت 

است و در این مدت کمی که مطرح بوده  ظاهرشده زیستی محیط
را تغییر داد و چالشـی را  زیستی محیطماهیت گفتمان  ،است

. ایجاد کرده است 10زیستی محیطرویکرد نوین  براي سلطه
با  از دعاوي را در ارتباطاي زیستی مجموعه عدالت محیط

نی که صدمه حقوق مدنی کسا هاي سمی با توجه بهآلودگی
 11کاپک.کندمطرح می با حقوق طبیعتدیدند و نه در رابطه 

)Capek:1993(  چهار مؤلفه عمده چهارچوب عدالت
ند: حق کسب اطالعات در مورد کزیستی را تعیین می محیط

موقعیت یک فرد، حق دادرسی جدي به هنگام طرح دعاوي 
 آلودگی، حق غرامت گرفتن از کسانی که یک محله مربوط به

اند و حق مشارکت دموکراتیک در خاص را آلوده ساخته
براي آینده یک اجتماع آلوده. هر کدام از این  گیري تصمیم
ها نمایانگر یک ادعاي خاص هستند که از لحاظ معانی با مؤلفه
).Hanigan,2013( اند شده بیان 12استحقاقی زبان یک

6 .Organizational Weapon 
7 .Sears 
8 .Shepard 
9 .Dorceta Taylor 
10 .New Environmental paradigm (NEP) 
11 .Capek 
12 .Entittlement 
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 اسی پژوهششن روش
 در این تحقیق، مورداستفادهروش رویکرد تحقیق حاضر کیفی و 

هاي این پژوهش شامل داده .روش تحلیل گفتمان فرکالف است
شوراي اسالمی  مجلس اولکلیه مذاکرات نمایندگان هفت دوره 

 شده انجامجلسه و در فاصله سه دهه  3328در قالب  که باشد می
 ییهاانتخاب نمونه ،گیري مونهنهدف  است. در تحقیقات کیفی،

را  يظرن هاي مقوله ای، داشته باشند یهمخوان هیاست که با نظر
برخی از محققان عرصه روش  .)(Ghajari,2008 کنند پر

، روش گلوله برفی، گیري سادههایی ازجمله نمونهوهکیفی، شی
هاي ا مبتنی بر هدف را به عنوان شیوهتئوریک ی گیري نمونه
 کننددر تحقیقات کیفی مطرح می گیرينمونه

)Adibhajbagheri,2006.( 1به نظر وداك )2دایک) ون2001 
تحلیلگر گفتمان بایستی براي ، )2005( فرکالفو  )2001(

شمار با مشورت متخصصین هاي بیانتخاب نمونه از میان داده
ها، متون ترین دادهموردمطالعه یک یا چند مورد از برجستهحوزه 

 موردنظررا که به خوبی بازنمایی کننده گفتمان  و گفتارها
به عنوان نمونه انتخاب و سپس آنها را مورد تجزیه و  ،هستند

 گیري نمونهروش  ).Ghajari,2008( دهدتحلیل قرار 
بر هدف  یمبتن اي ینظر يریگنمونهدر این تحقیق،  مورداستفاده

مذاکراتی وارد نمونه شدند که پیرامون حوزهپس ، است
باشند. البته ذکر این نکته مهم است که هم  زیست یطمح

و حامی اظهار نظرکرده  زیست محیطدرباره  مذاکراتی که صراحتاً
، اما نکرده اظهارنظر صراحتاًو هم مذاکراتی که  اند زیست محیط

. هرچند به عنوان نمونه انتخاب شدند ،ندزیستی دار تبعات محیط
باشند.  زیست محیطحتی مخرب  که ممکن است این مذاکرات

به صورت  تبدیل به قانون شده و بعضاً این مذاکرات بعضاً
به تصویب  و الزاماً اند شده مطرحو لوایحی در مجلس  ها طرح

ها بر اساس روش  شناسایی گفتمان فرایند .اند نرسیدهنمایندگان 
در مرحله اول،  است. تحلیل گفتمان فرکالف شامل چند مرحله

آن  هئو دوره ارا خیتار ی،ضمون اصلطرح با م یا الیحه
طرح یا الیحه در جدول معرفی شدند. سپس  هر و شده گزارش

 .ندشد یبررسطرح یا الیحه مخالفان و موافقان  يهااستدالل
 فرکالف، سپس با استفاده از جداول مستخرج از دیدگاه تحلیلی

شدند که ما نام این  يبندتمیند آمها به شکل نظاماستدالل نیا
واژگان کانونی  درنهایتجداول را جداول فرکالفی گذاشتیم. 

1.Wodak
2.Vandijk

دهد نمایندگان موافق یا (واژگانی که نشان می ایجابی و سلبی
جان کالم اصلی و  و شده شناسایی) اند یا الیحه مخالف طرح

اي شبکه نقشهبدین معنا که  شد، گفتمان مسلط بر آن مشخص
 یزبان يالگو کیلب هر گروه در قا يهااستدالل نیروابط ب از

رزیابی نامیدیم. ا را گفتمان یزبان يالگو این .گردید ترسیم
ها یا اعتبار و پایایی تحقیق نیز با توجه به ماهیت کیفیت داده

 هاي مالكاست. محققان کیفی  شده انجامکیفی پژوهش، 
 به لریو م کرك اند:ا در این خصوص پیشنهاد دادهمختلفی ر

 .)Flick,2009(کنند میاشاره  یآرمان پایایی
  را به عنوان معیار مناسبی براي 4جامعیتمعیار  ،3زیگفردجاگر     

وندایک معیار  ).Jager, 2001( کندحلیل گفتمان معرفی میت
قابلیت دسترسی را به عنوان یکی از اهداف اصلی تحلیل گفتمان 

سازي یا  بندي یا مثلث کند. وداك نیز فرایند مثلثمعرفی می
 ,Silverman( کندمی  را براي تضمین اعتبار پیشنهاد 5ثتثلی

2000(. 
) 1999( 7و همچنین استرابرت و کارپنتر 6لینکلن و گوبا     

براي  را 10پذیري انتقالتعیین و ، 9همسانی، 8چهار معیار مقبولیت
کنند. به نظر نویسندگان هاي کیفی پیشنهاد میارزیابی داده

ستفاده از مثلث بندي یا تثلیث در فوق، درگیري مداوم محقق، ا
تحقیق، بازنگري ناظرین، جستجو براي شواهد مغایر و مقبولیت 

پژوهش کیفی انجام  است که براي مقبولیترهایی پژوهشگر کا
 ).Ghajari, 2013) و (Ghajari, 2008( گیرد می

3.Jager
4.Completeness
5.Triangulation 
6.Lincoln & Guba
7.Streubert & Carpenter
8.Credibility
9.Dependability
10.Confirmability
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-سه معیار براي اعتبار معرفی مییورگنسن و فیلیپس نیز      
بودن تحلیل، جامعیت تحلیل و  دار تخواناسکنند: محکم و 

 ).Jorgensen & Philips, 2010( تحلیلشفافیت 
با استفاده از روش شده است، تالش  تحقیق نیدر ا طورکلی به

-هاي زیست اي از گفتمان شده گونه شناسی تعدیل ،فرکالف
کید بر مذاکرات نمایندگان مجلس ارائه گردد. محیطی ایران با تأ

نه تحلیل  و ستا ها قاله، شناسایی گفتمانهدف این م پس
از این منظر  و ؛شرایط و چرایی و چگونگی هژمونیک شدن آن

کار ه ابزاري است که جهت این هدف ب مثابه بهروش فرکالف 
  گرفته شده است.

 هاي پژوهشیافته
مذاکره از مجموع مذاکرات نمایندگان با این  158 در مجموع

که الگوهاي گفتمانی  اند ارگرفتهموردمطالعه و خوانش قرهدف 
 درواقعمحیطی حاکم بر ادوار مجلس شناسایی شوند. تزیس

محیطی بر هاي زیست که چه گفتمانتحقیق این بود  سؤال
اند؟ به عبارت مذاکرات و روند آنها در ادوار مجلس حاکم بوده

هاي  مایندگان مجلس چه گفتماندیگر از مطالعه مذاکرات ن
 سؤالها بر مبناي توان شناسایی کرد؟ یافتهمیمحیطی را زیست

این مسیر با نگاه فرکالفی، مذاکرات  در .اند شده ارائهتحقیق 
و واژگان کانونی و جان اصلی کالم، استخراج شدند.  شده خوانده

با توجه به اینکه هر یک از مذاکرات در قالب یک جدول 
مشترك  اولی که از الگويو سپس مجموعه جد درآمدهفرکالفی 
 158 مجموعاًپس کردند تبدیل به جدول نهایی شدند، پیروي می

جدول فرکالفی از خوانش مذاکرات استخراج گردید. با توجه به 
از جداول اولیه فرکالفی  اي نمونهحجم باالي جداول فقط 

حاکم بر روند مذاکرات  هاي گفتمانو در ادامه به معرفی  آید می
ادیقی از مذاکرات (لوایح یا مصدرنهایت خواهیم پرداخت و 

 .) ارائه خواهد شدها طرح

 از الیحه مورد مذاکره نمایندگان در قالب جدول فرکالفی اي نمونه .1جدول 
 1361آبان  3 تصویب الیحه اجازه تعیین نرخ آب براي مصارف شهري کشاورزي صنعتی و سایر مصارف عنوان: 

 استدالل مخالفان *استدالل موافقان
 عنوان هیچ بهو ضررهاي دولت  ها هزینهنفت بیشتر براي جبران فروش  -

 باشد.منطقی نمی
ناپذیر در پی خواهد ضررهاي جبران محصولی تکاقتصاد و عملکرد  -

 داشت.
 کند.این الیحه سیاست حمایت از روستائیان و قشر متوسط را دنبال می -
 این سیاست کامالً اقتصادي است. -
در  گذاري سرمایهخودکفا خواهند شد.  مختلف هاي بخشبر این اساس  -

گردد و متکی به مالیات و این بخش سبب خودکفایی بخش آب می
 پول نفت نخواهد بود.

آینده هست در این  هاي نسلهزینه کردن پول نفت که متعلق به  -
 اشتباه است. کامالًبخش 

هر مسأله اي که بخواهد به خودکفایی برسد مشکالتی نیز در پی  -
 باید سنجید منافع آن بیشتر است یا ضررهاي آن. خواهد داشت

سیاست اقتصادي نیست این الیحه مشکل را به صورت مقطعی حل خواهد  -
 کرد.

 اثرات تورم و گرانی در پی خواهد داشت. -
 .گردد میسبب بروز مشکالت اجتماعی  -
 براي جبران کسري دولت فروش نفت را افزایش دهد. -
مبنی بر اعمال نرخ تصاعدي آب و دولت به وظایفش  60در بودجه سال  -

 عمل نکرده است. یارانهبرق براي حذف 
 اگر دولت انجام وظیفه کرده بود نیازي به ارائه این الیحه نبود. -
قیمت  بر اساس این الیحه در مناطق گرم به دلیل تبخیر شدید آب -

کشاورزي منحل  درنتیجهآب براي کشاورزان بسیار باال خواهد بود  شده تمام
 بود خواهد شد.و نا

جات کشت صیفی کشاورزان از کشت محصوالتی چون پنبه برنج و گندم به -
 .شود میکه جنبه اصولی ندارد و سبب فرسایش خاك  آورند میروي 

 سبب افزایش واردات در بخش کشاورزي خواهد شد. درنتیجهو  -

واژگان کانونی 
 زیستی محیط

، سیاست اقتصادي، خودکفایی محصولی تکاقتصاد 
در راستاي  بخش آب، عدم هزینه کرد پول نفت

 حمایت از اقشار متوسط و ضعیف جامعه
واژگان کانونی 

 زیستی محیط

پیامدهاي تورم و گرانی، مشکالت اجتماعی، 
فروش بیشتر نفت، نابودي کشاورزي، فرسایش 

 بخش کشاورزي واردات خاك افزایش،

جان اصلی 
 موافقان استدالل

 محصولی تکبه اقتصاد  تعیین نرخ آب با توجه
کشور و به دلیل امکان خودکفایی بخش آب که 
سبب عدم اتکا به مالیات و درآمد نفت خواهد بود 

 عادالنه منابع را مهیا خواهد نمود. توزیعزمینه 

 جان اصلی استدالل
 مخالفان

به دلیل اثرات تورم و گرانی بروز مشکالت 
 در ها هزینهاجتماعی و نیز به دلیل افزایش 

بخش کشاورزي تعیین نرخ آب به مصلحت 
 .باشد نمی

 گرایی مصلحت  عنوان گفتمان زیستی محیطعدالت  عنوان گفتمان
 اکثریت رأيتصویب با  نتیجه

است.  مشاهده قابلصورت مشروح ه * اسامی نمایندگان و جزییات بیشتر در رابطه با هر مذاکره در سایت مجلس شوراي اسالمی ب

٦۳ 



 زیستی ایران ... هاي محیطکارگیري مدل فرکالف در گونه شناسی گفتمانبهملکی و همکاران، 

ه آنها که موافق یا ، چمذاکرات نمایندگانو  ها استدالل
 شده بندي ، مطابق الگوي فوق دستهباشند رحیا طمخالف الیحه 

 مایه جان زیستی و درنهایت محیطاست. سپس واژگان کانونی 
. بر اساس واژگان کانونی و کالم اصلی، شود میاصلی استخراج 

-یرا گفتمان م ام آنکه ما ن آیدبه دست مییک الگوي حاکم 
 اجراشدهبر روي تمامی مذاکرات نمایندگان  فرایندگذاریم. این 

. اند شده ها استخراج استداللاست و هر بار این واژگان کانونی و 
در مرحله بعد واژگان کانونی مشترك شناسایی شد و بر اساس 

استدالل حامیان مذاکرات صورت گرفته، گفتمان حاکم 
کرات ادوار مجلس مورد شد. بدین ترتیب تمامی مذا گذاري نام

ه در یک دوره حضور بیشتر و خوانش قرار گرفتند و الگوهایی ک
به عنوان گفتمان حاکم و الگوهاي دیگر  ،تري داشتندپررنگ

رقیب مشخص شدند.  هاي گفتمانموجود در مجلس، به عنوان 
در ادامه جداول نهایی گفتمانی که هر یک از آنها حاصل خوانش 

 شده گزارش، باشد میار مختلف مجلس مجموع مذاکرات ادو
است.

 زیستی محیطجدول فرکالفی گفتمان عدالت  .2جدول 

 زیستی محیطگفتمان عدالت  نام گفتمان
واژگان کانونی گفتمان عدالت 

 زیستی محیط
 سرمایه همگانی -شرعی بودن -امنیت-عدالت و برابري –تقسیم منابع 

بودن، عدم سازگاري با روح  یرشرعیغ -آینده هاي نسلمنابع  بر حفظتأکید  -ت با تقسیم منابعمخالف واژگان کانونی مخالفان گفتمان
 ایجاد وابستگی -افزایش تورم-ایجاد تنش در روستاها -عدالت

نکه منبع ، به عنوان منبع خدادادي و نیز به دلیل ایزیست محیطبه دلیل عمومیت داشتن این منابع طبیعی و  استدالل اصلی حامیان گفتمان
 خواهد شد. زیست محیطدرآمد اقشار مختلف جامعه است، تصویب مذاکرات منجر به گسترش عدالت در حوزه 

گفتمان استدالل اصلی مخالفان 
 حفاظت)(

آینده امري حیاتی است، پس  هاي نسلحفظ منابع طبیعی و سرمایه ملی همه مردم و مخصوصاً منابع 
 محلی و قومی يها تنشنیست، به عالوه این واگذاري منجر به بروز عقالنی  زیستی محیطواگذاري منابع 

 .گردد می

واژگان کانونی و استدالل حامیان گفتمان  2در جدول شماره      
محیطی و همچنین واژگان کانونی و استدالل یستعدالت ز

مخالفان گفتمان عدالت، از خوانش مذاکرات نمایندگان استخراج 
مطالعه مذاکرات دوره اول و دوم مجلس است.  شده گزارشو 

ز الیحه دهد که عمده مذاکرات، اعم اشان میشوراي اسالمی، ن
. زیست، مبتنی بر درك نوعی عدالت است و طرح در حوزه محیط

اغلب نمایندگان در این دو دوره معتقدند با توجه به اهداف اصلی 
یض لت و رفع تبعانقالب اسالمی در راستاي گسترش و بسط عدا

عمل  اي گونه بهزیست نیز باید در حوزه محیطها، و محرومیت
دارند تا  بنابراین تأکید ،گردد که این اهداف پوشش داده شوند

 در اختیار همگان و مخصوصاً زیستی محیطمنابع ملی و 
 در حق آنها اجحاف شده است. درگذشتهکه  گیرد قرارمحرومانی 
، است، اما در مواردي زیست می محیطمواردي حا در این نگاه،

 کننده تخریب، زیست باشد محیطو حافظ  دارنده نگهبیش از آنکه 
رح توزیع در ط مثال، آنجا که عنوان به بوده است. زیست محیط

کنند که اقتضاي عدالت عادالنه آب در مجلس اول، تفسیر می
با هدف رشد  تري ارزانمنابع آبی بیشتر و  کند، میایجاب 

کشی و کشاورزان قرار گیرد، زمینه بهره یارکشاورزي در اخت

منابع  رویه آب ارزان حوزه کشاورزي و فشار بیشتر برمصرف بی
ي نداشته و به با روح عدالت سازگار که عمالً کندآبی را مهیا می

این گفتمان غالب، در دوره  مقابل در زند.زیست آسیب می محیط
 هاي طرحاول و دوم مجلس که زمینه طرح و تصویب 

رقیبی  هاي گفتمانمبتنی بر عدالت را مهیا نمود،  زیستی محیط
کید بر حفظ که با تأ( زیست محیطهمچون گفتمان حفاظت از 

منابع نسل آینده، مخالف  مخصوصاً، زیستی محیطمنابع طبیعی و 
واگذاري منابع به اقشار مختلف بوده و این کار را با روح عدالت 

 زیست محیطبا روح حفاظت از آتی و همچنین  هاي نسلبراي 
رشد و توسعه  بر تکیهکه با ( نوسازيدید) و گفتمان ناسازگار می

مختلف مانند کشاورزي درصدد است تا با دادن  هاي بخشکمی 
نیز زمینه  آب، این رشد را محقق کند) تر ارزانسهم بیشتر و 
طرح توزیع چون مذاکراتی  با این اوصاف .کنند میرقابت را پیدا 

که گفتمان عدالت در این دو  است آندالنه آب، حاکی از عا
مجلس شوراي  زیستی محیطگفتمان غالب و مسلط  ،دوره

 اسالمی است.

٦٤ 
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 زیست محیطاز  جدول فرکالفی گفتمان حفاظت .3جدول 

 زیست محیطاز  گفتمان حفاظت نام گفتمان

واژگان کانونی گفتمان حفاظت 
 زیست محیطاز 

 -زیست محیطافزایش بینش مردم پیرامون  -حفظ حیات وحش -در حال انقراض هاي گونهحفظ و نگهداري منابع،  حفظ برکید تأ
 ذخایرحفظ  -کنترل مصرف آب -ها تاالبحفظ و نگهداري از  -کنترل فرسایش خاك -حفظ الیه ازن – ها آلودگیحفظ آب دریا از 

 کنترل آلودگی نفتی -جنگلی

 گفتمانواژگان کانونی مخالفان 
 عدالت)(نوسازي)(

کید بر انفال بودن منابع تأ -محدود شدن حقوق مردم -بودن مخالفت با شکار غیرشرعی -مغایرت با حمایت از مستضعفین
 عدالت)( انفالعمومیت و فراگیري  -و طبیعی زیستی محیط

– ها بخشموازي کاري در بسیاري  -هیابهام در میزان بازد -دوش دولت بر هزینه افزایش بار  -چنینی این هاي برنامهبودن  گیر وقت
 (نوسازي) -نسبت به وحوش ها انساناهمیت بیشتر حیات 

 گفتماناستدالل اصلی حامیان 
 حفاظت)(

و کنترل خطر به هم ریختن چرخه حیات طبیعی، افزایش طول عمر بشر و بهبود شیوه زندگی  زیست محیطجهت بهبود عملکرد 
 زیست محیطآینده، حفاظت از  هاي نسلابی به سیاستی اصولی جهت حفظ منابع فعلی و ، اعتالي سطح علمی و دستیها انسان

 .استضروري 

استدالل اصلی مخالفان 
 نوسازي)( و) عدالت( گفتمان

عدالت) .(نمودن آن از دسترس مردم با قوانین و احکام اسالمی مغایرت دارد خارج پسمنابع طبیعی انفال بوده و متعلق به همه مردم، 
مانند بازسازي  تري مهموقت ندارد که براي مسائلی از این دست بیش از این وقت بگذارد، رخدادهاي  قدر آنوه بر آن دولت عال

 نوسازي).(و صنایع، در کشور وجود دارد که دولت باید به آنها رسیدگی کند ها کارخانهمناطق جنگی، احداث 

ات از مذاکر شده استخراجاطالعات  3شماره در جدول 
نمایندگان در  مذاکرات مجلس سوم و چهارم و پنجم آمده است.

 زیستی محیطاین سه دوره مجلس پیرامون مسائل مختلف 
کید و استدالل اصلی که واژگان کانونی مورد تأصورت گرفت 

حامیان مذاکره، حاکی از تفوق الگوي گفتمانی حفاظت از
 اتحی محیطی مختلفی ازموضوعات زیست .است زیست محیط

هاي ها و گونه تاالبله آب دریاها و ذخایر جنگلی و وحش و مسأ
و  موردبررسیدر حال انقراض تا موضوع فرسایش خاك 

کید بر حفظ نمایندگان با تأ قرار گرفت. این گروه از نظر تبادل
و  زیست محیطمنابع مذکور معتقد بودند که جهت بهبود عملکرد 

یعی و همچنین کنترل خطر به هم ریختن چرخه حیات طب
، اعتالي ها انسانافزایش طول عمر بشر و بهبود شیوه زندگی 

سطح علمی و دستیابی به سیاستی اصولی جهت حفظ منابع 
و  زیست ضروري است فاظت از محیطآینده، ح هاي نسلفعلی و 

-زیست را نمایندگی می محیطاز  در حقیقت گفتمان حفاظت
زیر سلطه و سیطره کردند. گفتمانی که در مجلس اول و دوم 

ثیر چندانی بر روند تصویب نتوانست تأ گفتمان عدالت بود و
مذاکرات داشته باشد و تنها خود را به عنوان گفتمان رقیب 

اما دو گفتمان دیگر نیز به عنوان رقیب گفتمان  ؛مطرح نمود
که گفتمان  نمایندگانی بودند طرف یک از حفاظت، حضور دارند.

در دوره  باوجودآنکهکردند. این گفتمان یعدالت را نمایندگی م
اول و دوم توانسته بود هژمونیک و مسلط شود، اما در ادوار سوم 

اي که در شرایط اقتصادي و پنجم، با توجه به تغییرات گستردهتا 
اجتماعی و همچنین ترکیب سیاسی نمایندگان ایجاد شد، جایگاه 

ان یک گفتمان اما همچنان به عنو ،اولیه خود را از دست داد
 رقیب در طول مذاکرات حضور داشت.

که گفتمان نوسازي را اي بودند درنهایت گروه سوم دسته
کردند. این گفتمان با طرح استدالل دیگري با این نمایندگی می

وقت ندارد که براي مسائل قدر آنمضمون که دولت 
مانند  تري مهمبیش از این وقت بگذارد، رخدادهاي  زیستی محیط

طورکلی  و به و صنایع ها کارخانهازسازي مناطق جنگی، احداث ب
-تی را با مالحظات کمرنگی از محیطساختوسعه مسائل زیر

ن نیز در کنار . این گفتماقراردادندزیست، در اولویت کاري خود 
عنوان دو گفتمان رقیب در این  به محیطی،گفتمان عدالت زیست

وار یعنی گفتمان سه دوره مجلس، با گفتمان مسلط این اد
 هاي طرحاما تصویب  ؛کردندیرقابت م زیست محیطحفاظت از 

، (که لیست تعدادي از مذاکرات تنمایندگان حامی گفتمان حفاظ
) در این سه دوره نشان داد که است آمده 7شماره جدول در 

 خود را پیدا کند. مسلطگفتمان حفاظت، توانست جایگاه 
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 ن مخاطرهجدول فرکالفی گفتما .4جدول 

 گفتمان مخاطره نام گفتمان

 واژگان کانونی گفتمان
 مخاطره

هاي مضر ناشی از تهی شدن الیه ازن،  زیستی همانند: باال آمدن آب دریا، افزایش اشعه تأکید برافزایش مخاطرات محیط
پیشگیري  –یري از بحران پیشگ –اي  افزایش گازهاي گلخانه هاي مضر در دریاها، پیامدهاي ناشی از باران اسیدي، زباله

 -هاي درمانی ناشی از آن افزایش بهداشت آب و جلوگیري از افزایش هزینه -خشکسالی و بحران آب از سوانح طبیعی،
کنترل  -کنترل نقل و انتقال مدیریت پسماندهاي کشاورزي، صنعتی و پزشکی -جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی

 مصرف سوختکاهش  -هاي پایدار سموم و آالینده

واژگان کانونی مخالفان 
 گفتمان

تفاوت الگوي  -هاي صنعتی ایجاد محدودیت در فعالیت -حلی مقطعی و زودگذر است راه -افزایش فشار به سیستم بانکی
 -عدم عقالنی بودن اختصاص هزینه از بودجه جاري کشور براي مواجهه با خشکسالی -مصرف در ایران با سایر کشورها

عدم وجود ضمانت اجرایی از  -پذیر کشور بروز فشار به طبقه آسیب -هاي آتی نی صحیح مشکالت در سالبی عدم پیش
 سوي کشورهاي خارجی.

استدالل اصلی حامیان 
 گفتمان

زیستی  زیستی دارد، حفظ و کنترل مسائل محیط به دلیل اهمیت اقتصادي، اجتماعی، زیستی و فرهنگی که مسائل محیط
است که از ایجاد بحران و  تر آن و تنگاتنگی با زندگی بشر دارد بسیار ضروري و مهم است اما مهم که ارتباط مستقیم

 زیستی ابعادي جهانی خواهد داشت. مخاطرات آینده جلوگیري کنیم. چراکه گسترش مخاطرات محیط
استدالل اصلی مخالفان 

 نوسازي)( گفتمان
به بهانه کمک به  هاي صنعتی و ایجاد محدودیت در فعالیت زیست به محیط اختصاص بودجه از مصارف جاري کشور

سبب فشار آمدن به سیستم بانکی شده و عالوه بر آن اقشار متوسط و ضعیف آسیب خواهند دید. به عالوه  زیست، محیط
 قبول مواجه خواهد شد. روند توسعه با کندي غیرقابل

اطالعـات مربـوط بـه گفتمـان مسـلط ادوار       4جدول شماره 
دهــد. تم مجلــس شــوراي اســالمی را نشــان مــیشــم و هفــش

، بر موضـوعات  زیست محیطنمایندگان گفتمان مخاطره در حوزه 
مضـر الیـه هاي اشعهافزایش  مهمی همانند: باال آمدن آب دریا،

ران اسـیدي،  مضر در دریاها، پیامدهاي ناشی از با هاي زبالهازن، 
پیشـگیري از   ،اي، پیشـگیري از بحـران  افزایش گازهاي گلخانـه 

سوانح طبیعی، خشکسالی و بحران آب، افـزایش بهداشـت آب و   
هـاي درمـانی ناشـی از آن، جبـران     ایش هزینـه جلوگیري از افـز 

-تی و مسائلی از این دست تأکید میخسارت ناشی از آلودگی نف
اول آنکه  داراي دو ویژگی مهم است:کنند. طرح این موضوعات 

، نگاهشـان  زیستی محیطضوعات نمایندگان در طرح این قبیل مو
هـاي  تـر رفتـه و بیشـتر جنبـه    از حوزه خـرد، محلـی و ملـی فرا   

یگر اینکه بر دهند، دآن را موردتوجه قرار می و جهانی المللی بین
کید دارند تا حفظ وضـع موجـود. اسـتدالل    پیشگیري از بحران تأ

دلیـل اهمیـت اقتصـادي،    ه که ب است آناصلی گفتمان مخاطره 
محیطـی، حفـظ و   ائل زیسـت زیستی و فرهنگـی مسـ  اجتماعی، 

که ارتبـاط مسـتقیم و تنگـاتنگی بـا      زیستی محیطکنترل مسائل 
 است آن تر مهماما  ،بسیار ضروري و مهم است ،زندگی بشر دارد

که از ایجاد بحران و مخاطرات آینـده جلـوگیري کنـیم؛ چراکـه     
ابعادي جهانی خواهـد داشـت.    زیستی محیطگسترش مخاطرات 

، همچنان به عنوان گفتمان رقیـب در ایـن   بته گفتمان نوسازيال

هـاي خـود،    دراسـتدالل دوره فعالیت دارد و با تغییر کـوچکی   دو
در ایـن دو دوره  کند. نمایندگان گفتمان نوسازي ایفاي نقش می

 بـه  کشورمعتقدند که اختصاص بودجه از مصارف جاري مجلس 
صنعتی به بهانـه   يها فعالیتو ایجاد محدودیت در  زیست محیط

، سبب فشار آمدن به سیستم بانکی شده و زیست محیطکمک به 
عالوه ه بار متوسط و ضعیف آسیب خواهند دید؛ عالوه بر آن اقش

مواجـه خواهـد شـد. ایـن      قبـول  غیرقابـل روند توسعه با کنـدي  
زیسـت را بـا حـوزه محـیط    مخالفت علنی خود درواقعنمایندگان 

ــراز نمــی ــد، بلکــه معاب ــد کــه رشــد صــنایع و توســعه  کنن تقدن
همانند احداث سد و گسترش جاده و پل و غیـره،   هایی زیرساخت
اولویت دارد و با همین استدالل است که  زیستی محیطبر مسائل 

امـا بـا ؛صـنعتی نیسـتند   هاي فعالیتموافق ایجاد محدودیت در 
 هاي شاخصتوجه به اینکه در این دو دوره از مجلس، بسیاري از 

گسـترش ازجملـه ( ،انـد  پیـداکرده وضـع نامناسـبی    زیستی محیط
نفتی، از بین رفـتن   هاي آلودگیآلودگی هوا، خشکسالی، پیدایش 

ــاالب ــزایش فرســایش خــاك و ...)هــا ت ــدگان بحــث  ،، اف نماین
ینـده را بـا مثابـه    در آ زیسـتی  محـیط  هـاي  بحـران پیشگیري از 

یـرانا هـاي  عضویتکنند و جالب آنکه بیشتر مخاطره مطرح می
دو دوره المللـی در همـین   زیسـتی بـین   محیط هاي کنوانسیوندر 

گفتمـان مخـاطره    پـس  .گـردد مطرح و در مجلس تصویب مـی 
ــت  ــی   اهمی ــدا م ــروز پی ــور و ب ــان ظه ــداکرده و امک ــدپی .کن
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 جدول فرکالفی گفتمان نوسازي و توسعه .5جدول 

 گفتمان نوسازي و توسعه نام گفتمان
 واژگان کانونی گفتمان

 ازينوس
توسعه  -زده بازسازي مناطق جنگ -زدایی محرومیت -توسعه اقتصادي -آهن احداث راه -ها گسترش راه

ایجاد  -احداث تونل -توسعه روستایی -گسترش صنایع -هاي صنعتی توسعه فعالیت -هاي مخابراتی زیرساخت
 هاي صنعتی شهرك

واژگان کانونی مخالفان 
 گفتمان

جلوگیري از  -هاي کشاورزي جلوگیري از تخریب زمین -ها ها و فعالیت ایجاد محدودیت در دیگر بخش
غیرعقالنی بودن  -ها ها و طرح ابهام در برنامه -جلوگیري از خالی شدن روستاها -گسترش شهرنشینی

 افزایش تورم -بینی مشکالت پیش رو عدم پیش -وابستگی کشاورزي -ها برنامه

استدالل اصلی حامیان 
 گفتمان

اقتصادي کشور با توجه به نیاز امروز جامعه امري ضروري و  -هاي صنعتی وسعه زیرساخترشد و ت
 توان رشد را متوقف نمود. زیست نمی و به بهانه حفظ محیط ناپذیر است؛ اجتناب

استدالل اصلی مخالفان 
 گفتمان

بخش گسترش و بازسازي هاي دولت اکثراً به  اهتمام و توجه بیش از حد به امر توسعه و معطوف کردن فعالیت
زیستی به دنبال خواهد  ناپذیر محیط هاي جبران الشعاع قرار داده و آسیب کشور، مسائل کلیدي دیگر را تحت

 داشت.

که در بررسی مذاکرات نمایندگان مجلس آمد، در  همانگونه    
ایم، در هاي مختلف بوده شاهد ظهور گفتمان ادوار مختلف

؛ در مجالس زیستی محیطن عدالت مجلس اول و دوم، گفتما
و در  زیست محیط از حفاظتسوم، چهارم و پنجم گفتمان 

مجالس ششم و هفتم گفتمان مخاطره مطرح شد. در همه این 
اند که همواره هایی نیز به عنوان رقیب مطرح بوده گفتمان ادوار،

هاي مذکور  نیک شدن گفتماندرصدد رقابت و مخالفت با هژمو
مذکور در برخی ادوار گفتمان  هاي گفتمانه عبارتی ب اند؛برآمده

اند. گفتمان در برخی ادوار گفتمان رقیب بوده اصلی و مسلط و
نوسازي، تنها گفتمانی است که در طول هفت دوره مجلس 

و در برخی  حضورداشتهشوراي اسالمی همواره به عنوان رقیب 
دوار تر و در سایر ا کمرنگ مانند مجلس اول و دوم ها دوره

 ،کردندنی که این گفتمان را نمایندگی میتر بوده و کساپررنگ
 هاي و توسعه زیرساخت اند که رشد کشاورزيتقد بودههمواره مع

، آهن ها، احداث راه نند، گسترش راهاقتصادي کشور ما -صنعتی
، با توجه به و غیره صنعتی هاي شهركگسترش صنایع، ایجاد 
ت و اولوی ناپذیر است و اجتناب ضرورينیاز امروز جامعه امري 

دهد. این نگاه باعث شده ها را تشکیل می گذاري اصلی سیاست
هاي دست چندم مثابه پدیده زیستی، به باحث محیطکه همواره م

زیست محسوب  وسازي، حامی محیطگفتمان نمطرح شوند؛ پس 

که در ادوار مختلف مجلس، گفتمان نوسازي،  اي گونه شود بهنمی
بوده و روند  زیست محیطحافظ  هاي گفتمانه در تقابل با هموار

ثیر قرار داده است. گفتمان مذاکرات و تصویب قوانین را تحت تأ
تصادي و از شرایط اق نوسازي، گفتمان سیالی است که عموماً

ثیر پذیرفته و به اقتضاي شرایط، فراز اجتماعی و سیاسی جامعه تأ
 اي گونه ، بهس داشته استو فرودهایی را در ادوار مختلف مجل

اقتصادي جامعه و همچنین ظهور  هاي شاخصکه با بدتر شدن 
گفتمان سیاسی کارگزاران سازندگی، رسیدگی به معیشت و 

قرار گرفت و نمایندگان  ها گذاري سیاستاشتغال مردم در اولویت 
گذاري و نیز مجال بیشتري براي تأثیرگفتمان نوسازي 

ن مجلس پیدا نمودند. البته کال هاي سیاستبه  دهی جهت
، جلسمذاکرات م درروندرقیبان گفتمان نوسازي  ترین مهم

د که نباشزیست و گفتمان مخاطره می محیط حفظ هاي گفتمان
، اقدام به زیست محیطهر دو گفتمان با نگاه مثبت به 

 اند.زیست نموده محیطو وضع قوانین حافظ  گذاري سیاست
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 در مجلس اول تا هفتم زیستی یطمحوضعیت مذاکرات  .6جدول 

 مجلس هفتم مجلس ششم مجلس پنجم مجلس چهارم مجلس سوم مجلس دوم مجلس اول مجلس ابعاد

 7/3/1359 بعد زمانی

 تا

6/3/1363 

7/3/1363 

 تا

6/3/1367 

7/3/1367 

 تا

5/3/1371 

7/3/1371 

 تا

6/3/1375 

12/3/1375 

 تا

4/3/1379 

7/3/1379 

 تا

6/3/1383 

7/3/1383 

 تا

5/3/1387 

کل مذاکرات 

 زیستی محیط

11 10 23 34 21 33 26 

مذاکرات حامی 

 زیست محیط

6 4 10 16 11 19 14 

مذاکرات مخرب 

 مبتنی بر نوسازي

5 6 13 18 10 14 12 

عدالت  گفتمان مسلط

 زیستی محیط

عدالت 

 زیستی محیط

حفاظت از 

 زیست محیط

حفاظت از 

 زیست محیط

حفاظت از 

 زیست محیط

 مخاطره مخاطره

 حفاظت گفتمان رقیب

 نوسازي

 حفاظت

 نوسازي

 نوسازي

 عدالت

 نوسازي

 عدالت

 نوسازي

 عدالت

 نوسازي نوسازي

ایندگان را در محدوده زمانی ول فوق وضعیت مذاکرات نمجد     
-اي مجلس شوراي اسالمی نشان میدورهاي و هفت دهه سه

رات که در جدول آمده است، تعداد مذاک گونه هماندهد. 
مسلط و رقیب  هاي گفتمان، به تفکیک مجلس محیطی زیست

شده است که از مجموع  شده است. به عالوه مشخص مشخص
زیست  شده در هر دوره، چه میزان حامی محیط مذاکرات انجام

بوده و چه میزان ذیل گفتمان نوسازي بوده و مالحظات
زیستی را رعایت نکرده است. بیشترین مذاکرات  محیط
زیستی در مجلس چهارم و ششم و کمترین مذاکرات در  محیط

مجالس اول و دوم بوده است. در مجلس اول و دوم که گفتمان 
عدالت حاکم است، دو جریان گفتمانی درصدد رقابت با آن 

زیستی  گفتمان حفاظت با این استدالل که عدالت محیط هستند.
نیز با کند؛ و گفتمان نوسازي  زیست را تأمین نمی منافع محیط

زیستی درصدد  هاي محیط استدالل اولویت نوسازي بر دغدغه
در ادوار سوم تا پنجم گفتمان  اند. رقابت با گفتمان عدالت برآمده

حفاظت توانست در این رقابت گفتمانی مسلط شده و جاي عدالت را 
هاي اولویت و نیاز  بگیرد؛ اما همچنان گفتمان نوسازي با دغدغه

قابت گفتمانی خود را حفظ کرده است. در دوره کشور به توسعه، ر
ششم و هفتم مجلس با توجه به بحرانی شدن وضعیت و 

زیستی کشور و همچنین روي کار آمدن گفتمان  هاي محیط شاخص
اي  مثابه مخاطره زیست را به سیاسی اصالحات، وضعیت محیط

جهانی درك و معرفی نمودند و مخاطره، به گفتمان مسلط این دو 
اما نوسازي همچنان در ادوار ششم و هفتم، با تأکید  تبدیل شد؛ دوره

بر مشکالت کشور و ضرورت گسترش نوسازي در رفع مشکالت 
  مذکور، رقابت گفتمانی خود را حفظ نمود.

که در  هایی طرحمصادیقی از لوایح و  7در جدول شماره    
ه آمده است. با توج قرارگرفتهادوار مختلف مجلس مورد مذاکره 

به حجم زیادي که مذاکرات دارند تعدادي از آنها به عنوان نمونه 
 ، آمده است.باشد میو با عنایت به اینکه مربوط به کدام گفتمان 

٦۸ 
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 و لوایح مجلس شوراي اسالمی ها طرحدر مذاکرات،  زیستی محیط هاي گفتمانتعدادي از مصادیق . 7جدول 

 انعنــــوان گفتمـ

 نوسازي مخاطره زیست محیطاز  حفاظت محیطی زیستعدالت 

 طرح توزیع عادالنه آب -

 1361بهمن  14

 وزیر از سؤال طرح -

 خرداد 26 کشاورزي

1360 

الیحه اجازه تعیین نرخ  -

آب براي مصارف شهري 

کشاورزي صنعتی و سایر 

 1361آبان  3 مصارف

 و ها جنگل قانونی طرح -

 1362 آبان 10 مراتع

 وزیر از سؤال طرح -

 بهمن 27 کشاورزي

1360 

 عضویت ادامه الیحه -

 اسالمی جمهوري دولت

 سازمان در ایران

 حفاظت اي منطقه

 آذر 8 دریایی زیست محیط

1366 

 
 

الیحه الحاق دولت جمهوري  -

اسالمی به کنوانسیون مربوط به 

جلوگیري از  المللی بینمقررات 

 1367مهر  5 تصادم در دریا

 از ورودیه اخذ الیحه -

 و ها پارك بازدیدکنندگان

 آبان 8 طبیعی تاریخ هاي هموز

1367 

 به الکشف حق پرداخت الیحه -

 سازمان گارد مخبرین و کاشفین

 آبان 8 زیست محیط حفاظت

1367 

 آلودگی از جلوگیري قانونی طرح -

 1369 آذر 7 هوا

 عالی شوراي تشکیل الیحه -

 29 کشور شناسی اقیانوس

 1369 فروردین

 دولت الحاق دوفوریتی الیحه -

 به انایر اسالمی جمهوري

 25 هوا و آب کنوانسیون

 1375 اردیبهشت

 از برداري بهره و حفاظت الیحه -

 خرداد 28 مازندران دریاي ذخایر

1374 

 و لندن هاي اجالس الیحه -

 پروتکل به راجع کپنهاك

 کاهنده مواد مورد در مونترال

 1375 آذر 28 ازن الیه

 نامه موافقت پذیرش الیحه -

 اي منطقه کمیسیون تأسیس

 29 ماهیگیري کنترل جهت

 1380 خرداد

 فوریت یک طرح ماندن مسکوت -

 23 فرسوده خودروهاي جایگزینی

 1382 دي

 تخلفات هاي جریمه افزایش طرح -

 29 هوا آلودگی در مؤثر رانندگی

 1380 خرداد

 جایگزینی فوریتی یک طرح -

 1382 دي 17 فرسوده خودروهاي

 قانون به نسبت استفساریه طرح -

 پیشگیري و خسارات جبران

 17 خشکسالی از ناشی عوارض

 1379 آبان

 و خسارات جبران فوریتی یک الیحه -

 از ناشی عوارض پیشگیري

 1380 خرداد 9 خشکسالی

الیحه نحوه جبران زحمات و   -

خسارت کارکنان سازمان حفاظت 

 جرائمدر ارتباط با  زیست محیط

 1384 بهمن 12 محیطی زیست

 جمهوري دولت الحاق الیحه -

 نوانسیونک به ایران اسالمی

 منفجره مواد گذاري عالمت

 به زیست محیط مخرب پالستیکی

 1386 مهر 24 شناسایی منظور

 بین همکاري نامه موافقت الیحه -

 و ایران اسالمی جمهوري دولت

 زمینه در بالروس جمهوري دولت

 بالیاي و سوانح کاهش و پیشگیري

 غیرمترقبه حوادث دیگر و طبیعی

 1386 مرداد 31

 

قانون حفاظت و  یتیدوفورالیحه  -

 1359آذر  12توسعه صنایع ایران 

 6الیحه ساختمان اتوبان کرج  -

 1360اردیبهشت 

اجازه گسترش تاکسیدرمی کردن  -

 الزحمه حقان در قبال اخذ جانور

 9براي افراد حقیقی و حقوقی 

 1360اسفند 

جهت احداث  ها دولتطرح الزام  -

صنعتی در روستاها  يها شهرك

 1362مرداد  20

انونی اخذ عوارض در قبال طرح ق -

مهر  3اجازه گسترش شهرها 

1365 

الیحه اصالح تاریخ اتمام طرح  -

 5کارخانه فوالدسازي مبارکه 

 1365بهمن 

 -سرخس آهن راهطرح عظیم  -

اردیبهشت  25تجن  -مشهد

1375 

الیحه تعریض و مرمت تونل  -

 1379آبان  15کندوان 

 11الیحه ایجاد شهرهاي جدید  -

 1380مهر 

منوعیت شروع رد طرح م -

صنعتی و تولیدي در  يها تیفعال

کیلومتري تهران  150شعاع 

 1381شهریور  3بزرگ 

 يها سامانهالیحه گسترش  -

ریلی شهري و حومه  ونقل حمل

 1384دي  25

٦۹ 
 



 زیستی ایران ... هاي محیطکارگیري مدل فرکالف در گونه شناسی گفتمانبهملکی و همکاران، 

 گیري نتیجهو  بحث
از روش گفتمان فرکالف،  الگوگیريتحقیق حاضر با 

 دهد مین نشا حاکم بر ادوار اول تا هفتم مجلس را هاي گفتمان
مدل  مذاکرات نمایندگان محترم،و سعی شده با خوانش 

زیستی حاکم بر ایران ترسیم  هاي محیط اي از گفتمان شده تعدیل
گذاري نهاد مجلس را در سه  بنابراین مقاله حاضر، سیاست شود؛

 .زیست هدف قرار داده است دهه بعد از انقالب در حوزه محیط
 3328ول تا مجلس هفتم، ، از مجلس اسال 28در طول      

است که در هر جلسه موضوعاتی در  شده تشکیلجلسه علنی 
 از است. قرارگرفتهو مذاکره  موردبحثقالب طرح یا الیحه 

 زیست محیطمذاکره در حوزه  158 شده انجاممجموع مذاکرات 
صورت الیحه ه صورت طرح و برخی به که برخی ب شده انجام
 78(و برخی  زیست محیطحامی مذاکره)  80. برخی (اند بوده

میانگین  طور بهاند. هر مذاکره زیست بوده مذاکره) مخرب محیط
-بنابراین جهت تحلیل مذاکرات زیستصفحه بوده،  25شامل 

 قرار گرفت. موردمطالعهصفحه سند  4000 حدوداً محیطی 
، مجلسزیستی نمایندگان محترم  محیطمذاکرات با مطالعه 

زیستی شناسایی  محیطگفتمان  شناسیونهاي از گ شده مدل تعدیل
دهد که در ادوار مختلف مجلس، شد. نتایج نشان می

 .1مختلفی بر روند مذاکرات حاکم بوده است.  هاي گفتمان
، گفتمان حاکم بر مذاکراتزیستی محیطگفتمان عدالت 

گفتمان حفاظت از  .2مجلس اول و دوم؛  زیستی محیط
مجالس  زیستی محیطاکرات ، گفتمان حاکم بر مذزیست محیط

گفتمان مخاطره، گفتمان حاکم بر مذاکرات  .3 ،سوم تا پنجم
 .گفتمان نوسازي.4و  مجالس ششم و هفتم زیستی محیط

نوسازي، گفتمان سیالی است که در ادوار هفتگانه مجلس وجود 
و سهم زیادي از  هاست گفتمان سایردارد و همواره در رقابت با 

ختصاص داده است. بیشتر مذاکرات مربوط مذاکرات را به خود ا
چهارم و سوم و ششم بوده  در مجلسبه ترتیب به نوسازي 

ها در  است. گفتمان نوسازي هم به عنوان رقیب سایر گفتمان
لس و هم به عنوان گفتمان مهم و تأثیرگذار در ادوار مختلف مج

داشته  زیست محیط گذاري سیاستثیر زیاد و مهمی بر مجالس تأ
تلف، مجال بروز و ظهور مذکور، در ادوار مخ هاي گفتمان است.

، اند دادهثیر قرار روند مذاکرات نمایندگان را تحت تأو  اند پیداکرده
همواره  که استالبته در همه ادوار گفتمان رقیبی وجود داشته 

تحت  بوده است تا گفتمان مسلط را به چالش کشیده و درصدد
در تحقیقی جداگانه دالیل  توان پس میثیر قرار بدهد. تأ

 .قرارداد موردبررسیهژمونیک شدن هر گفتمان را 

زیستی که اجماالً ذکر آن در هاي جهانی محیط گفتمان
ها  اند. این گفتمان زیست ها رفت، حامی محیطمبحث نظریه

فضاي ذهنی، علمی و عملی حاکم بر کنشگران اجتماعی و 
به عبارتی دهد. زیست را نشان می سیاسی حوزه محیط

دهد که کنشگران چگونه در هاي جهانی نشان می گفتمان
کنند. این زیست فعالیت می راستاي حمایت و حفاظت از محیط

زیستی  شده گفتمان محیط بحث نکته مهمی را در مدل تعدیل
هاي جهانی که  مجلس آشکار کرد و آن اینکه، برخالف گفتمان

ي مجلس حامی و ها اند، برخی از گفتمان زیست حامی محیط
زیست  اند؛ یا حداقل حامی محیط زیست برخی مخرب محیط

اند و  زیست هاي حفاظت و مخاطره، حامی محیط نیستند. گفتمان
ها نیز حمایت و حراست از  هدف مذاکرات مربوط به این گفتمان

اما گفتمان نوسازي با تأکید بر رشد و توسعه  زیست است؛ محیط
هایی که نوسازي نامیده شد،  یتها و مجموعه فعال زیرساخت

دهد و قرار نمی زیست را در اولویت گذاري، محیط درروند سیاست
 زیست است. پیامدهاي آن تخریب محیط

اي زیستی مجلس، وضعیت دوگانه ت محیطاما گفتمان عدال
خواهانه  هاي عدالت رات بر جنبهمذاک درروند طرف یکدارد. از 

نابع و امکانات را یع عادالنه مموضوعاتی چون توز کید کرده وتأ
ا حق همه و و هواي سالم ر زیست محیطکند و مهم قلمداد می

زیست  ین جهت حامی محیطداند و از اازجمله نسل آینده می
 ؛گرایانه بر آن حاکم است بوم زیستتوان گفت رویکرد بوده و می

-فسیرهاي خاصی که از بحث عدالت میاما از طرف دیگر با ت
آورد؛ و این  زیست را در آینده فراهم می محیطنه تخریب زمی ،کند

-ه عدالت، عالوه بر حفظ حقوق زیستلدر حالی است که در مسأ
مین زیستی نسل آینده نیز تأ نابع محیطمحیطی نسل فعلی، باید م

رح توزیع عادالنه آب در مجلس اول، در ط مثالً اینکهگردد. 
کند منابع آبی یکنند که اقتضاي عدالت ایجاب متفسیر می
با هدف رشد کشاورزي در اختیار کشاورزان  تري ارزانبیشتر و 

آب ارزان حوزه  رویه بیو مصرف  کشی بهرهقرار گیرد، زمینه 
با  عمالًکند که منابع آبی را مهیا می برکشاورزي و فشار بیشتر 

زند.  سیب میآ زیست محیطروح عدالت سازگاري نداشته و به 
زیست  محیط شناسی جامعهبرخی محققین  یدگاهاین وضعیت، با د

 ,Fazeli( کنندیاد  شده فراموشگفتمان  مثابه بهعدالت  که از
جهت گفتمان عدالت مخرب  ازاین ) همسو است. پس2015
 باشد.زیست نمی کم، حامی محیط بوده و یا دست زیست محیط

دهد زیستی ایران نشان می هاي محیط گفتمانگونه شناسی  
رتیب زمانی و تاریخی برخوردارند. البته این ترتیب زمانی که از ت

به این معناست که شرایط اجتماعی و اقتصادي و سیاسی زمینه 

۷۰ 



1395 زمستان دوم،، شماره پنجم فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، سال  
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL EDUCATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT Vol. 5, NO. 2, Winter 2017

که گفتمان  اي گونه کند. بههیا میها را م هژمونیک شدن گفتمان
خاصی در دوره یا ادوار مجلس گفتمان مسلط است و در دوره 

 در گردد.ب میهاي مسلط محسو یب سایر گفتماندیگر رق
خواهی پس از ل و دوم، تحت تأثیر گفتمان عدالتمجلس او

 صورت گرفته توسط نمایندگان زیستی محیطانقالب، مذاکرات 
بحث  اي ان انقالب را گرفت وعدهنیز رنگ و بوي گفتم محترم

را مطرح نمودند. این نمایندگان  زیست محیطعدالت در حوزه 
 خواهانه پس ازاسی و عدالتهاي سی ت تأثیر گفتمانتح اساساً

این نتایج با برخی  د.کردنانقالب، مذاکرات را نمایندگی می
، زیست و عدالت گاه محیط اساساً هیچاند ها که مدعییافته

) Fazeli, 2015( اند نبودهسیاسی  هاي وضوع بررسی گفتمانم
همخوانی ندارد. سپس در ادوار سوم تا پنجم مجلس، زمینه 

به حفاظت از  زیستی محیطاز عدالت حرکت گفتمانی 
اما با توجه به وجود گفتمان نوسازي  ؛مهیا شد زیست محیط

به دلیل بروز  رقیبی مهم براي گفتمان حفاظت و متعاقباً مثابه به
از آلودگی آب و آلودگی هوا تا  متعددي زیستی محیط هاي بحران

سمت روند حرکت به  عمالً، ها و غیرهها و دریاچه خشکی تاالب
 گفتمان مخاطره مهیا گشت.

هاي مجلس  محترم و گفتمان نکته دیگر نوع نگاه نمایندگان
هـاي مجلـس بـه مسـائل اه گفتمـان زیست است، نگـ به محیط

کـه از درك و   اي گونـه  بـه  متفـاوت اسـت،   بـاهم محیطی زیست
به درك و دیـدگاه   نگاهی محلی و بخشی به درکی ملی و نهایتاً

با تفسـیرهایی   زیستی محیطگفتمان عدالت کند. جهانی تغییر می
نگاهی محلی  کند،درروند مذاکرات از عدالت مطرح می که بعضاً

نگاه گفتمـان   که درحالیمحیطی دارد. و بخشی به مسائل زیست
 محلـی  بعضـاً  محیطـی زیست به مسائل زیست محیط حفاظت از

نمایندگان دغدغه حفظ منابع زیستی حوزه نماینـدگی   که جایی(
را  زیسـتی  محیطمنابع  که جایی( استملی  ) و عموماًرادارندد خو

مخـاطره   گفتمـان  ) و نهایتـاً دانند میمنابع ملی و متعلق به همه 
کـه   چـرا  زیسـتی دارد؛  فراملی به مسائل محـیط نگاهی جهانی و 

بـه   .کنـد  میهمه دنیا را تهدید  زیستی محیطمعتقد است مسائل 
زیستی،  حفظ منابع محیط رسد ضعف گفتمان حفاظت درنظر می

ثیرات گفتمان نوسازي باشد که رقیب گفتمانی مهمـی  ناشی از تأ
در ادوار مختلف مجلس بـوده اسـت. بـا وجـودي کـه در قـانون       

گـذاري و همـه هاد قـانون ) به عنوان زیربناي ن48اصل ( اساسی
هاي توسعه کشور بعـد از انقـالب بـا شـدت و حـدت بـهبرنامه

 و پایداري توسعه در سطح کشور پرداختـه  موضوع تعادل و توازن
لیکن با گذشت بیش از سه دهه هنوز یکی از  ،شده است و تأکید

موضـوع   ،و کالن کشوري گذاري سیاست مسائل جدي در سطح

 هـاي داده نتایج .توسعه استاي و پایداري عادل و توازن منطقهت
 شـالی تـوکلی نیـا و   )، 2009( همکـاران جمـالی و   هاي پژوهش

همـین وضـعیت را    )2015( اشـتیاقی  و )2014( قنبـري  )،2012(
 کنند. تأیید می

اي از نمایندگان در ین وضعیت باعث شده همواره مجموعها
ادوار مجلس با همین نگاه، گفتمانی را نمایندگی کنند که 

اند. دوم اهمیت خود قرار داده را در درجه زیستی محیط مالحظات
ها در ایران  رهایی که افراد و جریانکاویکی از سازدر این راستا 

شماري از  ؛مختلف است هاي دوقطبیایجاد  اند، کاربرده به
 کار به ،از دستور کار زیست محیطها براي خارج کردن  دوقطبی

است. اغلب سیاستمداران و کلیت جامعه در دوقطبی  شده گرفته
. در بهترین اند شده دادهقرار » زیست محیط« و» توسعه«بین 

اولویت  زیست محیطکه توسعه اولویت نخست و  شده گفتهلت حا
مردم و حذف بندي کردن ذهن  چارچوب طریق ازو  بعدي است
زیست بین توسعه و محیط تعارضیهاي ممکن،  سایر گزینه

داشته ی ناند که بنیانی واقع را برساخته  اي ایدئولوژي و ایجادشده
وانی دارد و نکته ) همخ2015( . این نکته با دیدگاه فاضلیاست

 هاي دیگر اینکه در فرایند بحث و مذاکره در مجلس، برداشت
 هاي رنانی از توسعه حاکم بوده که این نکته با دیدگاهچندگانه 

نگاه به دهد  ) مطابقت دارد. گفتمان نوسازي نشان می2014(
کمی و  هاي شاخصاي از در قالب مجموعه توسعه عمدتاً

 مثابه بهدامات عمرانی و زیربنایی شود و اقفیزیکی دیده می
این بحث با دیدگاه فرجی راد و عبدي . شودتوسعه قلمداد می

 ) مطابقت دارد و نکته پایانی که با دیدگاه عربشاهی و جباري2015(
زیستی مخصوصاً  ) مطابقت دارد این است که مذاکرات محیط2015(

وم دهد درك مشترك و جامع از مفه گفتمان نوسازي نشان می
 .بسیار کمرنگ است گذاري، نوسازي و توسعه در فرایند سیاست

رسی ، برموردبحثهاي در هر صورت و فراتر از گفتمان 
 در راستاي اصل اسالمی شورايحاضر نشان داد که مجلس 

محیطی ل زیستئزیست و مسابه محیط اساسی قانونجاهم پن
ات از مذاکر توجهی قابلحساسیت نشان داده و همواره بخش 

. امید است محققان و است یافته اختصاص ،به این مباحثمجلس 
مورد بررسی وحه را وهشگران آتی، زوایاي دیگر مباحث مطرژپ

 .قرار دهند
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