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چکیده

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 policymaking 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 question. The purpose
of this paper with emphasis on these discussions is to
introduce environmental protection discourse typology in
Iran. The method of this research is Fairclough analyzing
discourse with qualitative approach which is totally
investigating 158 environmental talks of representatives of
the first to seven periods of Islamic council parliament.
The sampling method of the research is theoretical
sampling or purpose based sampling. So the discussions
have taken into accounts which were related to
environrnent scope. The results of this paper shows that
four discourse patterns dominate in different parliamant
periods. The dominate discourse of the first and second
periods was environmental justice discourse. The
dominate discourse of the third to fifth periods was
protecting the environment and dominate discourse of the
sixth and seventh periods was risk discourse and finally
the modernization discourse was influential and dynamic
discourse which overshadows the discussions of the first
to seventh periods.

 مجموعهای از ارگانها مانند سازمان حفاظت محیطزیست و شورای،در ایران
 در، اقدام به سیاستگذاری در حوزه محیطزیست میکنند،عالی محیطزیست
این میان مجلس شورای اسالمی نقش مهمی در سیاستگذاری و جهتدهی
، بنابراین نمایندگان محترم مجلس در ادوار مختلف،به نهادهای مذکور دارد
 الیحه یا سؤال در حوزه محیطزیست ساماندهی،مذاکراتی را در قالب طرح
 معرفی گونه شناسی، هدف مقاله حاضر با تأکید بر این مذاکرات.میکنند
، روش مورداستفاده در این تحقیق.گفتمانهای محیطزیستی در ایران میباشد
158 ً مجموعا،روش تحلیل گفتمان فرکالف است که با رویکردی کیفی
مذاکره محیطزیستی را از مجموع مذاکرات نمایندگان محترم دوره اول تا هفتم
 نمونهگیری مورداستفاده در.مجلس شورای اسالمی موردبررسی قرار داده است
 پس مذاکراتی وارد، نمونهگیری نظری یا مبتنی بر هدف است،این تحقیق
 نتایج پژوهش نشان میدهد.نمونه شدند که پیرامون حوزه محیطزیست باشند
 گفتمان غالب مجالس.که چهار الگوی گفتمانی بر ادوار مجلس حاکم است
 گفتمان غالب مجالس سوم تا پنجم حفاظت از،اول و دوم عدالت محیطزیستی
ًمحیطزیست و گفتمان غالب مجلس ششم و هفتم گفتمان مخاطره و نهایتا
 گفتمانی تأثیرگذار و سیال بوده که بر مذاکرات مجالس اول،گفتمان نوسازی
.تا هفتم سایه افکنده است
 واژههایکلیدی

، گفتمان عدالت محیطزیستی، فرکالف،مذاکرات مجلس شورای اسالمی
. گفتمان نوسازی، گفتمان مخاطره،گفتمان حفاظت از محیطزیست

Keywords
Parliamentary talks, Fairclough, Environmental justice
discourse, Environmental protection discourse, Risk
discourse, Modernization discourse.
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ملکی و همکاران ،بهکارگیری مدل فرکالف در گونه شناسی گفتمانهای محیطزیستی ایران ...

امروزه جامعهشناسان محیطزیست با تأکید بر گفتمانهای

مقدمه
محیطزیست در عصر کنونی در سطح محلی ،ملی و جهانی در

محیطزیستی درصددند نشان دهند که هم تصمیمات و

معرض تهدیدهای جدی قرار دارد .از گرم شدن اقلیم زمین ،از بین

سیاستگذاریهای کالن (مدیریت عرضه) و هم نوع ارزشها و

رفتن تنوع زیستی ،کمبود منابع طبیعی و انواع آلودگیها که

رفتارها و کنشهای زیستمحیطی (مدیریت تقاضا) در انگارههای

موضوعی بحرانی در اکثر جوامع است ( )Botkin,1999و دارای

گفتمانی شکل میگیرند و به عبارتی سیاستها و رفتارهای حوزه

مبانی اجتماعی ،فرهنگی و همچنین پیامدهای اجتماعی ،فرهنگی،

محیطزیست در برهههای زمانی را ،نتیجه تسلط انگارههای

اقتصادی و بعضاً سیاسی فراوانی است؛ تا مسأله آب ،از بین رفتن

گفتمانی در آن دوره میدانند؛ بنابراین در سالهای اخیر کاربرد

گونههای نادر گیاهی و جانوری ،جنگل زدایی یا نابودی جنگلها و

رویکرد کیفی و مخصوصاً روش تحلیل گفتمان برای تحلیل نحوه

مراتع ،مسأله ریز گردها ،بیابانزایی ،افزایش بیماریهای قلبی و

نگارش ،پذیرش و کاربست راهبردی متون ،تصاویر و ایدههای

تنفسی و مغزی ناشی از آلودگی منابع ،افزایش مرگومیر ناشی از

محیطزیستی افزایش یافته است ( .)Hanigan,2013گفتمان در

آلودگیهای مذکور ،افزایش تنشهای داخلی و بینالمللی ناشی از

مطالعات محیطزیستی به طرق مختلفی ،مطرح شده است :از یک

کمبود منابع ،افزایش مهاجرتها ،اتالف انرژی از طریق الگوهای

"خط داستانی" که تابلوی راهنما برای کنش در اقدامات نهادی

غلط مصرف انرژی و سبکهای زندگی خاص ،پدیدههای زیست-

1

فراهم میکند .همانند کار هایر ( )1995تا "چهارچوبی" برای

محیطی را شامل میشود ( .)Kalantari,2013با افزایش این

جنبش اجتماعی که رویههای سازمانی جنبشهای محیطزیستی را

مخاطرات در طی سه دهه گذشته بحرانهای محیطزیستی تجسم

تقویت میکند .همانند کار برول )2000( 2و نهایتاً مجموعه

عینی یافتهاند ()Rezaie,2008؛ در این میان نقش اندیشمندان

"معانی"محیطزیستی که حول واژهها ،تصاویر ،مفاهیم و فعالیتها

در این زمینه ترسیم دستورالعملهای مطلوب برای تغییر وضع

برساخت شده است ( .)Ibid: 60در ایران نهادهای مختلفی اقدام

عینی از طریق راهکارهای مناسب مانند سنجش نگرشها و

به تدوین قوانین و سیاستگذاری در حوزه محیطزیست مانند نهاد

رفتارهای زیستمحیطی و یا ابداع راهحلهای مهندسی در راستای

دولت در قالب برنامههای توسعه و شورای عالی محیطزیست می-

حل پدیدههای عینی است .درعینحال جهانیشدن و جهانیسازی،

کنند؛ اما یکی از مهمترین بسترهای سیاستگذاری محیطزیست،

در دهههای اخیر این روند را شدید و حتی زیانبار ساخته و

مجلس شورای اسالمی است که اقدام به تدوین قوانین و

درنتیجه تأثیرات مثبت و منفی بسیاری برای انسانها و جهانی که

سیاستهایی میکند که هم مستقیم و هم غیرمستقیم بر

در آن زندگی میکنند ،داشته است ).(Salehi,2012

ارگانهای مذکور و بر رفتارها ،نگرشها و بهطورکلی وضعیت

از سوی دیگر با مروری بر روند تحول مسائل زیستمحیطی در

محیطزیست تأثیر گذاشته و به نحوی نقشه راه محیطزیست

عرصه بینالمللی ،این واقعیت آشکار میشود که اندیشمندان از

محسوب میگردد .درواقع مذاکرات و قوانین محیطزیستی مجلس

رویکردهای عینیگرایانه در طرح مسائل زیستمحیطی به

شورای اسالمی بهمثابه سیاستهای کالن محیطزیستی که خط و

رویکردهای کیفی متمایل شدهاند ) (Hanigan,2013و اساساً

ربط محیطزیستی را تعیین میکنند ،همواره میتوانند بر پدیدههای

گفتمان محیطزیستی زمانی اهمیت مییابد که از منظری کیفی به

محیطزیستی مؤثر باشند و متقابالً از آن تأثیر بپذیرند .دستگاه

طرح مسائل محیطزیستی بپردازیم .در دنیا گفتمانهای متعددی

قانونگذاری از طریق تدوین قوانین و سیاستها درصدد اصالح و

برای تحلیل جایگاه محیطزیست شکلگرفتهاند که هرچند از تعدد

یا پیشگیری از مسائل محیطزیستی است .قانون اساسی نیز در

برخوردارند؛ اما دارای یک خط سیر مشخصی میباشند

اصل پنجاهم ،آن را یک اصل و یک وظیفه تلقی نموده است.

( .)Salehi,2014در ایران نیز کارهای متعددی با رویکرد عینی و

) (Hatami, 2011نمایندگان محترم مجلس اساساً بر مبنای

کمی در حوزه محیطزیست انجامشده است ،اما تاکنون پژوهشی

یکسری اصول و مالحظات که منعکسکننده شرایط اجتماعی یا

اقدام به شناسایی گفتمانهای زیستمحیطی حاکم بر روند

خواستهها و ایدئولوژی حزب حاکم و یا نیازهای مردم است ،اقدام

سیاستگذاری محیطزیست ننموده است و از این منظر پژوهش
حاضر دریچه تازهای به حوزه محیطزیست محسوب میشود.

1 .Hajer
2. Brulle
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به طرح مذاکراتی میکنند که نشاندهنده سیاستها و

ارتبــاط نمــادین صــورت مــیگیــرد کــه ایــن کــنش و ارتبــاط

جهتگیریها و بهطورکلی گفتمان حاکم بر مجلس است .این

معموالً از طریق گفتار یا نوشـتار یـا نمـود تصـویری ایجـاد مـی-

نمایندگان در ادوار مختلف ،مذاکراتی را بر اساس لوایح دولت یا

شــود ( .)Bloor,2011کــوکنیز معتقــد اســت گفتمــانهــا،

طرحهای خود مجلس ،صورت دادهاند که برخی از آنها در یک

مجموعــههــایی از اظهارنظرهــای نظــاممنــد و ســازمانیافتــهای

رقابت گفتمانی ،با تصویب نمایندگان به قانون تبدیلشدهاند و البته

هســتند کــه معــانی و ارزشهــای نهادهــا را تبیــین مــیکننــد

برخی نتوانستهاند رأی کافی برای الزماالجرا شدن بیاورند؛ اما

( .)Pennycook,1999در تحلیـــــل انتقـــــادی گفتمـــــان،

بهطورکلی ،مذاکرات روح کلی حاکم بر فضای ذهنی نمایندگان

موضــوع اصــلی تحقیــق ،کــنشهــای گفتمــانی و زبــانی هســتند

مجلس پیرامون مسائل محیطزیستی را منعکس میکند که بررسی

که هم بازنمـاییهـایی از جهـان ،سـوژههـای اجتمـاعی و روابـط

آنها میتواند ،خطوط فکری حاکم بر نمایندگان را برجسته و آشکار

اجتمــاعی را بــر مــیســازند و هــم در پیشــبرد منــافع گــروههـای

نماید .در این رقابت گفتمانی ،برخی بازیگران به نسبت دیگران،

اجتمــاعی خــاص ،نقــش ایفــا مــیکننــد (.)Nozari,2013
1

منابع بیشتری دارند و طبعاً کنـترل بیشــتری بر گفـتمان خواهند

فــرکالف یکــی از شخصــیتهــای برجســته در زمینــه تحلیــل

داشت و کنترل بر تولید گفتـمان به معنای اعمال قـدرت برای

انتقـادی گفتمــان اســت کــه در مقایسـه بــا دیگــر تحلیــل گــران

محـدود کردن کنـشگـرانی است که بهطور مشـروع در

انتقــادی ،منســجمتــرین ،جــامعتــرین و پرطرفــدارترین نظریــه را

سیاستگذاریها و مسـائل مربـوط به آن وارد میشوند

تــدوین کــرده اســت) .(Soltani,2005دیــدگاه وی هــم بــه

( .)Davidson & Frickel, 2004پس میتوان از طریق

عنــوان رویک ـردی نظــری و هــم روشــی مــدنظر اســت .وی در

مطالعه قوانین محیطزیستی و مذاکرات نمایندگان مجلس در حوزه

ایــن زمینــه معتقــد اســت «تحلیــل انتقــادی گفتمــان رویکــردی

محیطزیست پی به گفتمانهای محیطزیستی برد و شناسایی این

است که مـیکوشـد بـه نحـوی نظـاممنـد بـه تحقیـق دربـارهی

الگوهای گفتمانی میتواند در شناسایی الگوهای حاکم بر تصمیم-

مناســبات غالبــاً مــبهم علیــت و تعیــینکننــدگی میــان :الــف)

گیری در سطح کالن مؤثر باشد و در آینده برنامهریزی و

کنشهـای گفتمـانی ،رخـدادها و متـون ب) سـاختارها ،روابـط و

سیاستگذاری محیطزیست مورداستفاده قرار گیرد.

فراینـــدهای گســـتردهتـــر اجتمـــاعی و فرهنگـــی بپـــردازد»

سؤال مهم آن است که چه گفتمان یا گفتمانهای

) .(Nozari,2013درواقــع گفتمــان بــه ســاختن هویــتهــا،

محیطزیستی بر مجالس اول تا هفتم و در طی سه دهه بعد از

روابــط اجتمــاعی و نظــامهــای دانــش و معنــا کمــک مــیکن ـد.

انقالب حاکم بوده است؟ آیا ما با یک گفتمان در ادوار مختلف

گفتمــان دارای ســه کــارکرد هــویتی ،رابطــهای و اندیشــهای

مجلس شورای اسالمی روبرو هستیم یا اینکه گفتمانهای

اســت ،امــا درنهایــت در هــر تحلیــل دو بعــد مهــم از گفتمــان را

مختلفی در ادوار مجلس حاکم بودهاند با شناسایی گفتمان یا

نــام مــیبــرد .1 :رویــداد ارتبــاطی -کــه نمونــهای از زبــان

گفتمانهای محیطزیستی ،نوع شناسی تعدیلشدهای از

کـاربردی اســت ،ازجملـه آنچــه در مقالـه ،روزنامــه ،فـیلم و یــک

گفتمانهای محیطزیستی ایران ،ارائه خواهد شد .پس به نظر می-

مصاحبه یا سخنرانی سیاسـی دیـده مـیشـود؛  .2نظـم گفتمـانی،

رسد که درواقع راهکارها ،راهبردها ،تصمیمات و سیاستهای

پیکــرهبنــدی همــه گفتمــانهــایی اســت کــه در درون نهــاد یــا

اتخاذشده از سوی نهادهای سیاستگذاری مانند مجلس ،بستگی

قلمـــرو اجتمـــاعی بـــه کـــار مـــیرونـــد ( Ghajari and

به نوع گفتمان حاکم بر آن نهادها دارد؛ بنابراین شناسایی این

.)Nazari,2013

فــرکالف ،الگــویی بــرای تحلیــل انتقــادی گفتمــان بیــان

گفتمانها میتواند به آشکار شدن الگوهای محیطزیستی حاکم
کمک نماید.

کرده است .بر اسـاس ایـن الگـو ،هـر نمونـه کـاربرد زبـان ،یـک

دیدگاههای نظری

رویداد ارتباطی است که جنبههای زیر را در برمیگیرد:
 .1مــتن (گفتــار ،نوشــتار ،نمادهــای بصــری یــا ترکیبــی از همــه

 .1تحلیل گفتمان فرکالف 1بهمثابه رویکردی نظری

این موارد)  .2کردار گفتمـانی کـه شـامل تولیـد و مصـرف متـون

سادهترین و کلـیتـرین معنـای "گفتمـان" بـه تمـام پدیـده-
هـایی اشـاره مـیکنــد کـه در آنهـا بــین افـراد ،کـنش متقابــل و

1-Fairclough
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مـــیشـــود و  .3کـــردار اجتمـــاعی ) .(Soltani,2005مـــتن:

در مورد طبیعت است که بر زیبایی معنویت و نیروی عاطفی تأکید

تحلیل مـتن درواقـع تحلیـل سـاختهـای زبـانی و ویژگـیهـای

میورزد .نوشتن درباره طبیعت مثالی از این دست است .هرندل و

صوری متن است .از نظـر فـرکالف تحلیـل مـتن شـامل تحلیـل

براون تأکید میکنند که این سه گفتمان قدرتمند زیستمحیطی

زبان در قالب واژگـان ،دسـتور ،نظـام آوایـی و انسـجام در سـطح

در هر صورت مستقل از هم یا خالص نیستند و اغلب باهم تلفیق

بـــاالتر ازجملـــه اســـت و کـــردار گفتمـــانی :کـــردار گفتمـــانی

میشوند .در چنین مواردی بهتر است به دنبال یافتن

دربردارنــده فراینــدهای تولیــد ،توزیــع و مصــرف متــون اســت و

جهتگیریهای غالب باشیم (.)Hanygan,2013

ب) اقدام دیگری که در راستای طبقهبندی گفتمانهای

ماهیــت ایــن فراینــدها در انــواع مختلــف گفتمــان بــر حســب

5

عوامل فرق میکند (.(Ghajari and Nazari,2013

محیطزیستی صورت گرفته است ،سنخ شناسی برول ( )2000از

 .2گفتمانهای محیطزیستی

چهارچوبهای استداللی است که موردپذیرش جنبش

در سالهای اخیر تحلیل گفتمان به عنوان روشی با کارایی

محیطزیستی ایاالتمتحده واقع شد .برول بر اساس ادبیات فلسفه

روزافزون برای تحلیل چگونگی ایجاد پذیرش و آرایش استراتژیک

محیطزیستی و مطالعه دقیق تاریخ محیطزیستگرایی در آمریکا

متون ،تصاویر و ایدههای محیطزیستی مطرح شده است .گفتمان

به نُه گفتمان متمایز دست یافت:
6

در مطالعات محیطزیستی به طرق مختلفی مطرح شده است.

 .1تقدیر آشکار (استخراج و توسعه منابع طبیعی به محیطزیست

کتابها و آثار بسیاری وجود دارد که درباره گفتمان محیطزیستی

ارزشی میبخشد که در غیر آن صورت فاقدش بود).
7

بحث کردهاند اما بسیاری از آنها سنخ شناسی ارائه نمیکنند .در

 .2مدیریت حیات وحش (مدیریت علمی اکوسیستمها میتواند

ادامه سه مورد از گونهشناسیهای گفتمانهای محیطزیستی

بقای جمعیت پایدار حیات وحش را برای سرگرمیهایی نظیر شکار

معرفی میشوند که در قالب انگاره گفتمانی زیستبوم گرایی قرار

تضمین کند).

میگیرند؛ چراکه اساساً نگاهشان به محیطزیست ،جهانی بوده و

 .3حفاظت از محیطزیست (منابع طبیعی باید با استفاده از رویکرد

نهایتاً حامی محیطزیستاند.

فایدهگرایانه و بهطور فنی مدیریت شوند).

8

9

الف) یکی از تالشهای اساسی برای سامان بخشیدن به

 .4محافظت از طبیعت (گسترهی حیات وحش باید از تهاجم

تحلیل گفتمان محیطزیستی از طرف هرندل و براون)1996( 1

انسان در امان بماند؛ چراکه از ارزش معنوی و زیباییشناختی

صورت گرفته است" .مدل گفتمان محیطزیستی" به شکل سه

برخوردار است).

دایره است که هر یک از آنها در گوشهای از یک مثلث

 .5محیطزیستگرایی اصالحی

قرارگرفتهاند .در رأس آن مثلث" ،گفتمان انتظامی" 2قرار دارد و

سالمتی انسانها محافظت شوند).

به نهادهای قدرتمندی اشاره میکند که تصمیمگیری و

 .6بومشناسی ژرف( 11تنوع حیات در زمین باید حفظ شود؛ چون

سیاستگذاریهای محیطزیستی را انجام میدهند .در اینجا با

دارای ارزشی ذاتی است).

10

(اکوسیستمها باید به منظور

12

طبیعت به عنوان یک منبع برخورد میشود .در گوشهی پایین

 .7عدالت محیطزیستی (مشکالت محیطزیستی بازتاب و نتیجه

سمت راست مثلث"،گفتمان علمی" 3قرار دارد که در آن طبیعت

نابرابریهای اجتماعی اساسی است).

به عنوان موضوع دانش مطمح نظر قرار میگیرد که از طریق

 .8اکوفمنیسم (سوءاستفاده از اکوسیستم ،نشاندهنده تسلط و عدم

روشهای علمی ایجاد میشود .سیاستگذاران همواره تصمیمات

توجه مردان به نظم و چرخهی طبیعت است).

خود را در اینجا و به ویژه با تکیهبر اطالعات فنی و شواهد
کارشناسان بنا میکنند .درنهایت دقیقاً در قطب متضاد در گوشه

5. Brulle
6. Manifest destiny
7. Wildlife management
8. Conservation
9. Preservation
10.Reform environmentalism
11.Deep ecology
12.Environmental justice

سمت چپ "گفتمان شاعرانه" 4قرار دارد که مبتنی بر روایتهایی
1. Herndel & Brown
2. Regulatory discourse
3. Scientific discourse
4. Poetic discourse
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 .9الهیات محیطی( 1انسانها مجبورند از طبیعت حفاظت کنند

سنت آرکادی در نقطه مقابل جامعهی صنعتی شهری و همهی

چون مخلوق خدا هستند).

مشکالت اجتماعی و محیطزیستی مرتبط با آن قرار میگیرد

برول معتقد است که این چندگانگی در گفتمانها موجب تکهتکه

( .)Ibid: 65با افزایش سریع روند شهری شدن اروپا و امریکا در

شدن جنبش زیستمحیطی آمریکا و مانع از آن شده که این

اواخر قرن نوزدهم دیدگاهها به طبیعت به سرعت متحول شد.

جنبش با صدایی واحد و متحد با مخاطب آگاه ملی سخن بگوید.

بهطور خاص مفهوم توحش یا طبیعت وحشی که مدتهای

طرفداران هر یک از این چهارچوبهای استداللی ،در یک فرایند

طوالنی تهدیدی برای شهرنشینی تلقی میشد ،کنار رفت و جای

تشکیک و عدم تفاهم متقابل با یکدیگر سخن میگویند .برول هم

خود را به تصویری بسیار رمانتیک از طبیعت داد که در آن توحش

مانند اشنایبرگ 2و پیروانش نتیجه میگیرد که بدون تغییر

ارزشمند بود .در بسیاری از ادبیات اسطورهای گذشته و کنونی ما

ساختاری واقعی ،هیچ کنش زیستمحیطی معناداری نمیتواند

تصویر سنتی از طبیعت و ساکنانش به صورتی ترسناک

وجود داشته باشد .مادامی که گفتمانهای مربوط به محیطزیست،

منعکسشده است .برای مثال در قصههای ترسناک مانند” قرمز

خاستگاههای اجتماعی زیستبومی را بپوشاند و ادعای یک دید

کوچولوی درشکه سوار “و ”پیتر و گرگ“ ،نقشی محوری بازی

منسجم از خیر عمومی محیطزیستی را داشته باشند ،بعید به نظر

میکند؛ همچنین دریکی از آخرین کارها در این زمینه دیزنی در

میرسد این امر اتفاق بیافتد (.)Ibid:62

فیلم ”دیو و دلبر“ ،جنگل رامکانی خطرناک برای کودکان تنها

ج) جان هانیگن نیز سه گفتمان محیطزیستی را مشخص می-

معرفی کرده است.

کند :گفتمان آرکادی ،گفتمان بومشناختی و گفتمان عدالت

گفتمان بومشناختی یا حفظ اکوسیستم :دومین گفتمان عمدهای

زیستمحیطی .ترتیب این گفتمانها تاریخی نیست ،بلکه هر یک

که چگونگی برخورد با طبیعت و محیطزیست را شکل داده است،
7

در مراحل مختلفی از تاریخچه جنبش محیطزیست جایگاه نخست

بر محور مفاهیم بومشناسی و زیستبوم ،بناشده است .با استناد به

را داشته است .ویژگی برجسته حاکم بر آنها همانند مدل هرندل و

واژهشناسی هرندل و براون ( )1996میتوان گفت که گفتمان

براون انگیزه و توجیه اقدام در زمینه محیطزیست است

علمی گرایش غالب در این گفتمان است .گرچه در دهه  1970این
گفتمان با یک فشار و کشمکش هنجاری 8وارد جنبش

(.)Hanigan, 2013
3

گفتمان آرکادی :ون کوپن ( )1998سه ویژگی را برای

محیطزیستی در حال ظهور شد.

4

تا اوایل دهه  ،1970بومشناسی تبدیل به سنگ بنای یک

تصویرسازی 5و تکمیلکنندگی .6بیرونی بودن به این معنی است

دغدغه جدید و سریعاالنتشار نسبت به محیطزیست شده بود .بوم

که طبیعت آرکادی به عنوان امری بیرونی نسبت به جامعه انسانی

شناسان بهطور فزایندهای پا را از نقش دانشمندی خود فراتر

ساختهشده است یا اینکه حداقل از زندگی روزمره شهری

گذاشتند تا بتوانند سهم عمدهای در منازعات زیستمحیطی داشته

حذفشده است .تصویرسازی بیانگر این است که تصویر طبیعت

باشند .تعداد زیادی واژههای جدید به ادبیات انگلیسی اضافه شدند

گفتمان آرکادی بیان میکند که عبارتاند از :بیرونی بودن

9

در سنت آرکادی به صورت تصاویر بصری و کلیشهای در حافظه

مثل سیاست اکولوژیکی  ،فاجعه اکولوژیکی

10

و آگاهی

11

فرهنگی جای گرفته است .از قرنها پیش چنین مناظری در

اکولوژیکی ( .)Worster,1977عوامل کلیدی مختلفی وجود

نقاشیهای انگلیسی و هلندی یافت میشد؛ اما امروزه ،آنها بیشتر

دارند که محوریت بومشناسی زیستبوم را در ظهور محیطزیست

با عکسهای مناظر بکر طبیعت وحشی نظیر جنگلهای استوایی

گرایی در دهه  1970تبیین میکنند .اول زبان و منطق بومشناسی

آمازون مرتبط است .نهایتاً سنت آرکادی را میتوان از طریق

که با دغدغههای فزایندهای در مورد تشعشعات رادیواکتیو و

چارچوب تکمیلکنندگی به بهترین وجه درک کرد؛ به عبارتی

مسمومیت ناشی از آفتکشها ،ازدیاد جمعیت آلودگی شهری و

1. Ecotheology
2. Schnaiberg
3. Van Koppen
4. Externality
5. Iconisation
6. Complementary

7. Ecology
8. Normative Strain
9. Ecopoloitics
10. Ecocatasrophe
11. Ecoawareness
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نمایانگر یک ادعای خاص هستند که از لحاظ معانی با یکزبان

عالقه به ساخت یک نظریه علمی فراگیر در مورد مشکالت

7

استحقاقی بیانشدهاند (.)Hanigan,2013

محیطزیستی ارتباط داشت .بومشناسی از یک مدل علمی برای
فهم اجتماعات گیاهی و حیوانی ،بهنوعی سالح سازمانی 1تغییر
شکل داد که میتوانست برای ساماندهی ،گسترش و احیای

روششناسی پژوهش

اخالقی امر اجتماعی مورداستفاده قرار گیرد .در این فرایند بوم-

رویکرد تحقیق حاضر کیفی و روش مورداستفاده در این تحقیق،

شناسی به ترکیب جدیدی دست یافت :سیاسیتر ،جهانیتر و

روش تحلیل گفتمان فرکالف است .دادههای این پژوهش شامل

مخربتر بود (سیرز 1964 -2شپرد .)1969 3درحالیکه برخی از

کلیه مذاکرات نمایندگان هفت دوره اول مجلس شورای اسالمی

بوم شناسان علمی نسبت به بازسازی این مفهوم واکنش منفی

میباشد که در قالب  3328جلسه و در فاصله سه دهه انجامشده

نشان دادند ،دیگران با این استدالل که بحران زیستمحیطی

است .در تحقیقات کیفی ،هدف نمونهگیری ،انتخاب نمونههایی

مستلزم معنای جدیدی از فعالیت اجتماعی از جانب محققان بوم-

است که با نظریه همخوانی داشته باشند ،یا مقولههای نظری را پر

شناسی است ،از آن حمایت کردند .دسته دوم به مدعیان متنفذی

کنند ) .)Ghajari,2008برخی از محققان عرصه روش کیفی،

تبدیل شدند که یک دیدگاه سیاسی را ارائه میکردند که در آن

شیوههایی ازجمله نمونهگیری ساده ،روش گلوله برفی ،نمونهگیری

مرزهای بین طبیعت و جامعه به عمد نادیده گرفته میشد.

تئوریک یا مبتنی بر هدف را به عنوان شیوههای نمونهگیری در

گفتمان عدالت زیستمحیطی :در دهه  ،1980مجموعه

تحقیقات کیفی مطرح میکنند ( .)Adibhajbagheri,2006به

جدیدی از صورتهای گفتمانی در ایاالتمتحده ظهور کردند که

نظر وداک )2001( 8وندایک )2001( 9و فرکالف ( ،)2005تحلیلگر

در تفسیر مشکالت و اولویتهای محیطزیستی تفاوت زیادی با

گفتمان بایستی برای انتخاب نمونه از میان دادههای بیشمار با

گفتمانهای رایج داشتند.

مشورت متخصصین حوزه موردمطالعه یک یا چند مورد از

دورستا تیلور (Taylor,2000) 4میگوید که اندیشه عدالت

برجستهترین دادهها ،متون و گفتارها را که به خوبی بازنمایی

محیطزیستی به عنوان بخش اصلی گفتمان محیطزیستی

کننده گفتمان موردنظر هستند ،به عنوان نمونه انتخاب و سپس

ظاهرشده است و در این مدت کمی که مطرح بوده است ،ماهیت

آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد ( .)Ghajari,2008روش

گفتمان محیطزیستی را تغییر داد و چالشـی را برای سلطه رویکرد

نمونهگیری مورداستفاده در این تحقیق ،نمونهگیری نظری یا

نوین محیطزیستی 5ایجاد کرده است .عدالت محیطزیستی

مبتنی بر هدف است ،پس مذاکراتی وارد نمونه شدند که پیرامون

مجموعهای از دعاوی را در ارتباط با آلودگیهای سمی با توجه به

حوزه محیطزیست باشند .البته ذکر این نکته مهم است که هم

حقوق مدنی کسانی که صدمه دیدند و نه در رابطه با حقوق

مذاکراتی که صراحتاً درباره محیطزیست اظهار نظرکرده و حامی

طبیعت مطرح میکند .کاپک )Capek,1993( 6چهار مؤلفه

محیطزیستاند و هم مذاکراتی که صراحتاً اظهارنظر نکرده ،اما

عمده چهارچوب عدالت محیطزیستی را تعیین میکند :حق کسب

تبعات محیطزیستی دارند ،به عنوان نمونه انتخاب شدند .هرچند

اطالعات در مورد موقعیت یک فرد ،حق دادرسی جدی به هنگام

که ممکن است این مذاکرات حتی مخرب محیطزیست باشند .این

طرح دعاوی مربوط به آلودگی ،حق غرامت گرفتن از کسانی که

مذاکرات بعضاً تبدیل به قانون شده و بعضاً به صورت طرحها و

یک محله خاص را آلوده ساختهاند و حق مشارکت دموکراتیک در

لوایحی در مجلس مطرحشدهاند و الزاماً به تصویب نمایندگان

تصمیمگیری برای آینده یک اجتماع آلوده .هر کدام از این مؤلفهها

نرسیدهاند .فرایند شناسایی گفتمانها بر اساس روش تحلیل
گفتمان فرکالف شامل چند مرحله است .در مرحله اول ،الیحه یا
طرح با مضمون اصلی ،تاریخ و دوره ارائه آن گزارششده و هر
طرح یا الیحه در جدول معرفی شدند .سپس استداللهای

1.Organizational Weapon
2.Sears
3.Shepard
4.Dorceta Taylor
)5.New Environmental paradigm (NEP
6.Capek

7.Entittlement
8.Wodak
9.Vandijk
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مخالفان و موافقان طرح یا الیحه بررسی شدند .سپس با استفاده

یورگنسن و فیلیپس نیز سه معیار برای اعتبار معرفی میکنند:

از جداول مستخرج از دیدگاه تحلیلی فرکالف ،این استداللها به

محکم و استخوان دار بودن تحلیل ،جامعیت تحلیل و شفافیت

شکل نظاممند آیتمبندی شدند که ما نام این جداول را جداول

تحلیل ( .)Jorgensen and Philips, 2010بهطورکلی در این

فرکالفی گذاشتیم .درنهایت واژگان کانونی ایجابی و سلبی

تحقیق تالش شده است ،با استفاده از روش فرکالف ،گونه

(واژگانی که نشان میدهد نمایندگان موافق یا مخالف طرح یا

شناسی تعدیلشدهای از گفتمانهای زیستمحیطی ایران با تأکید

الیحهاند) شناساییشده و جان کالم اصلی و گفتمان مسلط بر آن

بر مذاکرات نمایندگان مجلس ارائه گردد .پس هدف این مقاله،

مشخص شد ،بدین معنا که نقشه شبکهای از روابط بین استدالل-

شناسایی گفتمانها است و نه تحلیل شرایط و چرایی و چگونگی

های هر گروه در قالب یک الگوی زبانی ترسیم گردید .این الگوی

هژمونیک شدن آن؛ و از این منظر روش فرکالف بهمثابه ابزاری

زبانی را گفتمان نامیدیم .ارزیابی کیفیت دادهها یا اعتبار و پایایی

است که جهت این هدف به کار گرفته شده است.

تحقیق نیز با توجه به ماهیت کیفی پژوهش ،انجامشده است.
محققان کیفی مالکهای مختلفی را در این خصوص پیشنهاد

یافتههای پژوهش

دادهاند :کرک و میلر به پایایی آرمانی اشاره میکنند

در مجموع  158مذاکره از مجموع مذاکرات نمایندگان بـا ایـن

(.)Flick,2009

هدف موردمطالعه و خوانش قرارگرفتهانـد کـه الگوهـای گفتمـانی
2

زیگفردجــاگر ،1معیــار جامعیــت را بــه عنــوان معیــار مناســبی

زیستمحیطی حاکم بر ادوار مجلس شناسایی شوند .درواقع سؤال

بــرای تحلیــل گفتمــان معرفــی مــیکنــد (.)Jager,2001:52

تحقیق این بود که چه گفتمانهای زیستمحیطی بـر مـذاکرات و

ونــدایک معیــار قابلیــت دسترســی را بــه عنــوان یکـی از اهــداف

روند آنها در ادوار مجلس حاکم بودهاند؟ به عبارت دیگر از مطالعـه

اصلی تحلیل گفتمان معرفـی مـیکنـد .وداک نیـز فراینـد مثلـث

مذاکرات نمایندگان مجلس چه گفتمانهای زیستمحیطی را می-

بنــدی یــا مثلــث ســازی یــا تثلیــث 3را بــرای تضــمین اعتبــار

توان شناسایی کرد؟ یافتهها بر مبنای سؤال تحقیق ارائهشدهاند .در

پیشــنهاد مــیکنــد ( .)Silverman,2000لیــنکلن و گوبــا 4و

این مسیر با نگاه فرکالفی ،مذاکرات خواندهشده و واژگان کـانونی

همچنــین اســترابرت و کــارپنتر )1999( 5چهــار معیــار مقبولیــت،6

و جان اصلی کالم ،استخراج شدند .با توجه به اینکـه هـر یـک از

همســانی ،7تعیــین و انتقــالپــذیری 8را بــرای ارزیــابی دادههــای

مذاکرات در قالب یک جدول فرکالفی درآمده و سـپس مجموعـه

کیفـی پیشــنهاد مــیکننـد .بــه نظــر نویسـندگان فــوق ،درگیــری

جداولی که از الگوی مشترک پیروی میکردند تبـدیل بـه جـدول

مــداوم محقــق ،اســتفاده از مثلــث بنــدی یــا تثلیــث در تحقیــق،

نه ـایی شــدند ،پــس مجموعـاً  158جــدول فرکالفــی از خــوانش

بــازنگری نــاظرین ،جســتجو بــرای شــواهد مغــایر و مقبولیــت

مذاکرات استخراج گردید .با توجه به حجـم بـاالی جـداول فقـط

پژوهشــگر کارهــایی اســت کــه بــرای مقبولیــت پــژوهش کیفــی

نمونهای از جداول اولیه فرکالفی مـیآیـد و در ادامـه بـه معرفـی

انجام میگیرد ( )Ghajari,2008و (.)Ghajari,2013

گفتمانهای حاکم بر روند مذاکرات خـواهیم پرداخـت و درنهایـت
مصادیقی از مذاکرات (لوایح یا طرحها) ارائه خواهد شد.

1.Jager
2.Completeness
3.Triangulation
4.Lincoln & Guba
5.Streubert & Carpenter
6.Credibility
7.Dependability
8.Confirmability
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جدول  .1نمونهای از الیحه مورد مذاکره نمایندگان در قالب جدول فرکالفی
عنوان :تصویب الیحه اجازه تعیین نرخ آب برای مصارف شهری کشاورزی صنعتی و سایر مصارف  3آبان 1361
استدالل موافقان*

-

-

فروش نفت بیشتر برای جبران هزینهها و ضررهای دولت بههیچعنوان
منطقی نمیباشد.
اقتصاد و عملکرد تکمحصولی ضررهای جبرانناپذیر در پی خواهد
داشت.
این الیحه سیاست حمایت از روستائیان و قشر متوسط را دنبال می-
کند.
این سیاست کامالً اقتصادی است.
بر این اساس بخشهای مختلف خودکفا خواهند شد .سرمایهگذاری در
این بخش سبب خودکفایی بخش آب میگردد و متکی به مالیات و
پول نفت نخواهد بود.
هزینه کردن پول نفت که متعلق به نسلهای آینده هست در این
بخش کامالً اشتباه است.
هر مسأله ای که بخواهد به خودکفایی برسد مشکالتی نیز در پی
خواهد داشت باید سنجید منافع آن بیشتر است یا ضررهای آن.

واژگان کانونی
محیطزیستی

اقتصاد تکمحصولی ،سیاست اقتصادی،
خودکفایی بخش آب ،عدم هزینه کرد پول
نفت در راستای حمایت از اقشار متوسط و
ضعیف جامعه

جان اصلی استدالل
موافقان

تعیین نرخ آب با توجه به اقتصاد تکمحصولی
کشور و به دلیل امکان خودکفایی بخش آب
که سبب عدم اتکا به مالیات و درآمد نفت
خواهد بود زمینه توزیع عادالنه منابع را مهیا
خواهد نمود.
عدالت محیطزیستی

عنوان گفتمان
نتیجه

استدالل مخالفان

-

-

سیاست اقتصادی نیست این الیحه مشکل را به صورت مقطعی حل خواهد
کرد.
اثرات تورم و گرانی در پی خواهد داشت.
سبب بروز مشکالت اجتماعی میگردد.
برای جبران کسری دولت فروش نفت را افزایش دهد.
در بودجه سال  60دولت به وظایفش مبنی بر اعمال نرخ تصاعدی آب و
برق برای حذف یارانه عمل نکرده است.
اگر دولت انجام وظیفه کرده بود نیازی به ارائه این الیحه نبود.
بر اساس این الیحه در مناطق گرم به دلیل تبخیر شدید آب قیمت
تمامشده آب برای کشاورزان بسیار باال خواهد بود درنتیجه کشاورزی منحل
و نابود خواهد شد.
کشاورزان از کشت محصوالتی چون پنبه برنج و گندم به کشت صیفیجات
روی میآورند که جنبه اصولی ندارد و سبب فرسایش خاک میشود.
و درنتیجه سبب افزایش واردات در بخش کشاورزی خواهد شد.

واژگان کانونی
محیطزیستی

پیامدهای تورم و گرانی ،مشکالت اجتماعی،
فروش بیشتر نفت ،نابودی کشاورزی ،فرسایش
خاک افزایش ،واردات بخش کشاورزی

جان اصلی استدالل
مخالفان

به دلیل اثرات تورم و گرانی بروز مشکالت
اجتماعی و نیز به دلیل افزایش هزینهها در
بخش کشاورزی تعیین نرخ آب به مصلحت
نمیباشد.

عنوان گفتمان
تصویب با رأی اکثریت

مصلحتگرایی

* اسامی نمایندگان و جزییات بیشتر در رابطه با هر مذاکره در سایت مجلس شورای اسالمی به صورت مشروح قابلمشاهده است.

مذاکرات صورت گرفته ،گفتمان حاکم نامگذاری شد .بدین ترتیب
تمامی مذاکرات ادوار مجلس مورد خوانش قرار گرفتند و الگوهایی
که در یک دوره حضور بیشتر و پررنگتری داشتند ،به عنوان
گفتمان حاکم و الگوهای دیگر موجود در مجلس ،به عنوان
گفتمانهای رقیب مشخص شدند .در ادامه جداول نهایی گفتمانی
که هر یک از آنها حاصل خوانش مجموع مذاکرات ادوار مختلف
مجلس میباشد ،گزارششده است.

استداللها و مذاکرات نمایندگان ،چه آنها که موافق یا مخالف
الیحه یا طرح باشند ،مطابق الگوی فوق دستهبندیشده است.
سپس واژگان کانونی محیطزیستی و درنهایت جانمایه اصلی
استخراج میشود .بر اساس واژگان کانونی و کالم اصلی ،یک
الگوی حاکم به دست میآید که ما نام آن را گفتمان میگذاریم.
این فرایند بر روی تمامی مذاکرات نمایندگان اجراشده است و هر
بار این واژگان کانونی و استداللها استخراجشدهاند .در مرحله بعد
واژگان کانونی مشترک شناسایی شد و بر اساس استدالل حامیان
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جدول  .2جدول فرکالفی گفتمان عدالت محیطزیستی
نام گفتمان

گفتمان عدالت محیطزیستی

واژگان کانونی گفتمان عدالت
محیطزیستی
واژگان کانونی مخالفان گفتمان

تقسیم منابع – عدالت و برابری-امنیت -شرعی بودن -سرمایه همگانی
مخالفت با تقسیم منابع -تأکید بر حفظ منابع نسلهای آینده -غیرشرعی بودن ،عدم سازگاری با روح عدالت-
ایجاد تنش در روستاها-افزایش تورم -ایجاد وابستگی

استدالل اصلی حامیان گفتمان

به دلیل عمومیت داشتن این منابع طبیعی و محیطزیست ،به عنوان منبع خدادادی و نیز به دلیل اینکه منبع
درآمد اقشار مختلف جامعه است ،تصویب مذاکرات منجر به گسترش عدالت در حوزه محیطزیست خواهد شد.

استدالل اصلی مخالفان گفتمان
(حفاظت)

حفظ منابع طبیعی و سرمایه ملی همه مردم و مخصوصاً منابع نسلهای آینده امری حیاتی است ،پس واگذاری
منابع محیطزیستی عقالنی نیست ،به عالوه این واگذاری منجر به بروز تنشهای محلی و قومی میگردد.

و ارزانتری با هدف رشد کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار گیرد،
زمینه بهرهکشی و مصرف بیرویه آب ارزان حوزه کشاورزی و
فشار بیشتر بر منابع آبی را مهیا میکند که عمالً با روح عدالت
سازگاری نداشته و به محیطزیست آسیب میزند .در مقابل این
گفتمان غالب ،در دوره اول و دوم مجلس که زمینه طرح و
تصویب طرحهای محیطزیستی مبتنی بر عدالت را مهیا نمود،
گفتمانهای رقیبی همچون گفتمان حفاظت از محیطزیست (که
با تأکید بر حفظ منابع طبیعی و محیطزیستی ،مخصوصاً منابع
نسل آینده ،مخالف واگذاری منابع به اقشار مختلف بوده و این کار
را با روح عدالت برای نسلهای آتی و همچنین با روح حفاظت از
محیطزیست ناسازگار میدید) و گفتمان نوسازی (که با تکیهبر
رشد و توسعه کمی بخشهای مختلف مانند کشاورزی درصدد
است تا با دادن سهم بیشتر و ارزانتر آب ،این رشد را محقق کند)
نیز زمینه رقابت را پیدا میکنند .با این اوصاف مذاکراتی چون
طرح توزیع عادالنه آب ،حاکی از آن است که گفتمان عدالت در
این دو دوره ،گفتمان غالب و مسلط محیطزیستی مجلس شورای
اسالمی است.

در جدول شماره  2واژگان کانونی و استدالل حامیان گفتمان
عدالت زیستمحیطی و همچنین واژگان کانونی و استدالل
مخالفان گفتمان عدالت ،از خوانش مذاکرات نمایندگان استخراج و
گزارششده است .مطالعه مذاکرات دوره اول و دوم مجلس شورای
اسالمی ،نشان میدهد که عمده مذاکرات ،اعم از الیحه و طرح
در حوزه محیطزیست ،مبتنی بر درک نوعی عدالت است .اغلب
نمایندگان در این دو دوره معتقدند با توجه به اهداف اصلی انقالب
اسالمی در راستای گسترش و بسط عدالت و رفع تبعیض و
محرومیتها ،در حوزه محیطزیست نیز باید بهگونهای عمل گردد
که این اهداف پوشش داده شوند ،بنابراین تأکید دارند تا منابع ملی
و محیطزیستی در اختیار همگان و مخصوصاً محرومانی قرار گیرد
که درگذشته در حق آنها اجحاف شده است .این نگاه ،در مواردی
حامی محیطزیست است ،اما در مواردی ،بیش از آنکه نگهدارنده و
حافظ محیطزیست باشد ،تخریبکننده محیطزیست بوده است.
بهعنوانمثال ،آنجا که در طرح توزیع عادالنه آب در مجلس اول،
تفسیر میکنند که اقتضای عدالت ایجاب میکند ،منابع آبی بیشتر
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جدول  .3جدول فرکالفی گفتمان حفاظت از محیطزیست
نام گفتمان
واژگان کانونی گفتمان حفاظت
از محیطزیست

واژگان کانونی مخالفان گفتمان
(عدالت)(نوسازی)
استدالل اصلی حامیان گفتمان
(حفاظت)
استدالل اصلی مخالفان گفتمان
(عدالت) و (نوسازی)

گفتمان حفاظت از محیطزیست
تأکید بر حفظ منابع ،حفظ و نگهداری گونههای در حال انقراض -حفظ حیات وحش -افزایش بینش مردم پیرامون محیطزیست -حفظ
آب دریا از آلودگیها – حفظ الیه ازن -کنترل فرسایش خاک -حفظ و نگهداری از تاالبها -کنترل مصرف آب -حفظ ذخایر جنگلی-
کنترل آلودگی نفتی
مغایرت با حمایت از مستضعفین -غیرشرعی بودن مخالفت با شکار -محدود شدن حقوق مردم -تأکید بر انفال بودن منابع محیطزیستی
و طبیعی -عمومیت و فراگیری انفال (عدالت)
وقتگیر بودن برنامههای اینچنینی -افزایش بار هزینه بر دوش دولت -ابهام در میزان بازدهی -موازی کاری در بسیاری بخشها –
اهمیت بیشتر حیات انسانها نسبت به وحوش( -نوسازی)
جهت بهبود عملکرد محیطزیست و کنترل خطر به هم ریختن چرخه حیات طبیعی ،افزایش طول عمر بشر و بهبود شیوه زندگی
انسانها ،اعتالی سطح علمی و دستیابی به سیاستی اصولی جهت حفظ منابع فعلی و نسلهای آینده ،حفاظت از محیطزیست ضروری
است.
منابع طبیعی انفال بوده و متعلق به همه مردم ،پس خارج نمودن آن از دسترس مردم با قوانین و احکام اسالمی مغایرت دارد( .عدالت)
عالوه بر آن دولت آنقدر وقت ندارد که برای مسائلی از این دست بیش از این وقت بگذارد ،رخدادهای مهمتری مانند بازسازی مناطق
جنگی ،احداث کارخانهها و صنایع ،در کشور وجود دارد که دولت باید به آنها رسیدگی کند( .نوسازی)

در جدول شماره  3اطالعات استخراجشده از مذاکرات مجلس

که گفتمان عدالت را نمایندگی میکردند .این گفتمان باوجودآنکه

سوم و چهارم و پنجم آمده است .مذاکرات نمایندگان در این سه

در دوره اول و دوم توانسته بود هژمونیک و مسلط شود ،اما در

دوره مجلس پیرامون مسائل مختلف محیطزیستی صورت گرفت

ادوار سوم تا پنجم ،با توجه به تغییرات گستردهای که در شرایط

که واژگان کانونی مورد تأکید و استدالل اصلی حامیان مذاکره،

اقتصادی و اجتماعی و همچنین ترکیب سیاسی نمایندگان ایجاد

حاکی از تفوق الگوی گفتمانی حفاظت از محیطزیست است.

شد ،جایگاه اولیه خود را از دست داد ،اما همچنان به عنوان یک

موضوعات زیستمحیطی مختلفی از حیات وحش و مسأله آب

گفتمان رقیب در طول مذاکرات حضور داشت.

دریاها و ذخایر جنگلی و تاالبها و گونههای در حال انقراض تا

درنهایت گروه سوم دستهای بودند که گفتمان نوسازی را

موضوع فرسایش خاک موردبررسی و تبادلنظر قرار گرفت .این

نمایندگی میکردند .این گفتمان با طرح استدالل دیگری با این

گروه از نمایندگان با تأکید بر حفظ منابع مذکور معتقد بودند که

مضمون که دولت آنقدر وقت ندارد که برای مسائل محیطزیستی

جهت بهبود عملکرد محیطزیست و کنترل خطر به هم ریختن

بیش از این وقت بگذارد ،رخدادهای مهمتری مانند بازسازی

چرخه حیات طبیعی و همچنین افزایش طول عمر بشر و بهبود

مناطق جنگی ،احداث کارخانهها و صنایع و بهطورکلی توسعه

شیوه زندگی انسانها ،اعتالی سطح علمی و دستیابی به سیاستی

مسائل زیرساختی را با مالحظات کمرنگی از محیطزیست ،در

اصولی جهت حفظ منابع فعلی و نسلهای آینده ،حفاظت از

اولویت کاری خود قراردادند .این گفتمان نیز در کنار گفتمان

محیطزیست ضروری است و در حقیقت گفتمان حفاظت از

عدالت زیستمحیطی ،به عنوان دو گفتمان رقیب در این سه دوره

محیطزیست را نمایندگی میکردند .گفتمانی که در مجلس اول و

مجلس ،با گفتمان مسلط این ادوار یعنی گفتمان حفاظت از

دوم زیر سلطه و سیطره گفتمان عدالت بود و نتوانست تأثیر

محیطزیست رقابت میکردند؛ اما تصویب طرحهای نمایندگان

چندانی بر روند تصویب مذاکرات داشته باشد و تنها خود را به

حامی گفتمان حفاظت( ،که لیست تعدادی از مذاکرات در جدول

عنوان گفتمان رقیب مطرح نمود؛ اما دو گفتمان دیگر نیز به عنوان

شماره  7آمده است) در این سه دوره نشان داد که گفتمان

رقیب گفتمان حفاظت ،حضور دارند .از یکطرف نمایندگانی بودند

حفاظت ،توانست جایگاه مسلط خود را پیدا کند.
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جدول  .4جدول فرکالفی گفتمان مخاطره
نام گفتمان
واژگان کانونی گفتمان
مخاطره

واژگان کانونی مخالفان گفتمان

گفتمان مخاطره
تأکید برافزایش مخاطرات محیطزیستی همانند :باال آمدن آب دریا ،افزایش اشعههای مضر ناشی از تهی شدن الیه ازن ،زبالههای مضر
در دریاها ،پیامدهای ناشی از باران اسیدی ،افزایش گازهای گلخانهای – پیشگیری از بحران – پیشگیری از سوانح طبیعی ،خشکسالی و
بحران آب -افزایش بهداشت آب و جلوگیری از افزایش هزینههای درمانی ناشی از آن -جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی -کنترل
نقل و انتقال مدیریت پسماندهای کشاورزی ،صنعتی و پزشکی -کنترل سموم و آالیندههای پایدار -کاهش مصرف سوخت
افزایش فشار به سیستم بانکی -راهحلی مقطعی و زودگذر است -ایجاد محدودیت در فعالیتهای صنعتی -تفاوت الگوی مصرف در ایران
با سایر کشورها -عدم عقالنی بودن اختصاص هزینه از بودجه جاری کشور برای مواجهه با خشکسالی -عدم پیشبینی صحیح مشکالت
در سالهای آتی -بروز فشار به طبقه آسیبپذیر کشور -عدم وجود ضمانت اجرایی از سوی کشورهای خارجی.
به دلیل اهمیت اقتصادی ،اجتماعی ،زیستی و فرهنگی که مسائل محیطزیستی دارد ،حفظ و کنترل مسائل محیطزیستی که ارتباط
مستقیم و تنگاتنگی با زندگی بشر دارد بسیار ضروری و مهم است اما مهمتر آن است که از ایجاد بحران و مخاطرات آینده جلوگیری
کنیم .چراکه گسترش مخاطرات محیطزیستی ابعادی جهانی خواهد داشت.

استدالل اصلی حامیان گفتمان
استدالل اصلی مخالفان گفتمان
(نوسازی)

اختصاص بودجه از مصارف جاری کشور به محیطزیست و ایجاد محدودیت در فعالیتهای صنعتی به بهانه کمک به محیطزیست ،سبب
فشار آمدن به سیستم بانکی شده و عالوه بر آن اقشار متوسط و ضعیف آسیب خواهند دید .به عالوه روند توسعه با کندی غیرقابلقبول
مواجه خواهد شد.

جدول شماره  4اطالعات مربوط به گفتمان مسلط ادوار ششـم

دوره فعالیت دارد و با تغییر کوچکی دراستداللهـای خـود ،ایفـای

و هفتم مجلس شـورای اسـالمی را نشـان مـیدهـد .نماینـدگان

نقش میکند .نمایندگان گفتمان نوسازی در ایـن دو دوره مجلـس

گفتمان مخاطره در حـوزه محـیطزیسـت ،بـر موضـوعات مهمـی

معتقدنــد کــه اختصــاص بودجــه از مصــارف جــاری کشــور بــه

همانند :باال آمدن آب دریا ،افـزایش اشـعههـای مضـر الیـه ازن،

محیطزیست و ایجاد محدودیت در فعالیتهای صـنعتی بـه بهانـه

زبالههای مضر در دریاها ،پیامدهای ناشی از باران اسیدی ،افزایش

کمک به محیطزیست ،سبب فشار آمدن به سیستم بانکی شـده و

گازهــای گلخانــهای ،پیشــگیری از بحــران ،پیشــگیری از س ـوانح

عالوه بر آن اقشار متوسط و ضعیف آسیب خواهند دید؛ به عـالوه

طبیعی ،خشکسالی و بحران آب ،افزایش بهداشت آب و جلوگیری

روند توسـعه بـا کنـدی غیرقابـلقبـول مواجـه خواهـد شـد .ایـن

از افزایش هزینههای درمانی ناشی از آن ،جبران خسارت ناشـی از

نمایندگان درواقع مخالفت علنی خود را با حوزه محیطزیست ابـراز

آلودگی نفتی و مسائلی از این دست تأکیـد مـیکننـد .طـرح ایـن

نمیکنند ،بلکه معتقدند که رشد صنایع و توسـعه زیرسـاختهـایی

موضوعات دارای دو ویژگی مهـم اسـت :اول آنکـه نماینـدگان در

همانند احداث سـد و گسـترش جـاده و پـل و غیـره ،بـر مسـائل

طرح این قبیل موضوعات محیطزیستی ،نگاهشان از حـوزه خـرد،

محیطزیستی اولویت دارد و با همین اسـتدالل اسـت کـه موافـق

محلی و ملی فراتر رفته و بیشتر جنبههای بینالمللی و جهـانی آن

ایجاد محدودیت در فعالیتهای صنعتی نیستند؛ امـا بـا توجـه بـه

را موردتوجه قرار میدهند ،دیگر اینکه بر پیشگیری از بحران تأکید

اینکــه در ایــن دو دوره از مجلــس ،بســیاری از شــاخصهــای

دارند تا حفظ وضع موجود .اسـتدالل اصـلی گفتمـان مخـاطره آن

محیطزیستی وضع نامناسبی پیداکردهاند( ،ازجمله گسترش آلودگی

است که به دلیل اهمیت اقتصادی ،اجتماعی ،زیسـتی و فرهنگـی

هوا ،خشکسالی ،پیدایش آلودگیهای نفتی ،از بین رفتن تاالبهـا،

مسائل زیستمحیطی ،حفظ و کنترل مسـائل محـیطزیسـتی کـه

افــزایش فرســایش خــاک و  ،)...نماینــدگان بحــث پیشــگیری از
بحرانهای محیطزیستی در آینده را با مثابه مخاطره مطـرح مـی-

ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با زندگی بشـر دارد ،بسـیار ضـروری و
مهم است ،اما مهمتر آن است کـه از ایجـاد بحـران و مخـاطرات

کنند و جالب آنکه بیشتر عضویتهای ایـران در کنوانسـیونهـای

آینده جلوگیری کنیم؛ چراکه گسـترش مخـاطرات محـیطزیسـتی

محیطزیستی بـینالمللـی در همـین دو دوره مطـرح و در مجلـس

ابعادی جهانی خواهد داشت .البته گفتمان نوسـازی ،همچنـان بـه

تصویب میگردد .پس گفتمان مخاطره اهمیت پیداکرده و امکـان

عنوان گفتمان رقیب در این دو

ظهور و بروز پیدا میکند.
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جدول  .5جدول فرکالفی گفتمان نوسازی و توسعه
نام گفتمان
واژگان کانونی گفتمان
نوسازی

گفتمان نوسازی و توسعه
گسترش راهها -احداث راهآهن -توسعه اقتصادی -محرومیتزدایی -بازسازی مناطق جنگزده -توسعه زیرساختهای مخابراتی -توسعه
فعالیتهای صنعتی -گسترش صنایع -توسعه روستایی -احداث تونل -ایجاد شهرکهای صنعتی

واژگان کانونی مخالفان گفتمان

ایجاد محدودیت در دیگر بخشها و فعالیتها -جلوگیری از تخریب زمینهای کشاورزی -جلوگیری از گسترش شهرنشینی -جلوگیری
از خالی شدن روستاها -ابهام در برنامهها و طرحها -غیرعقالنی بودن برنامهها -وابستگی کشاورزی -عدم پیشبینی مشکالت پیش
رو -افزایش تورم

استدالل اصلی حامیان گفتمان

رشد و توسعه زیرساختهای صنعتی -اقتصادی کشور با توجه به نیاز امروز جامعه امری ضروری و اجتنابناپذیر است؛ و به بهانه حفظ
محیطزیست نمیتوان رشد را متوقف نمود.

استدالل اصلی مخالفان گفتمان

اهتمام و توجه بیش از حد به امر توسعه و معطوف کردن فعالیتهای دولت اکثراً به بخش گسترش و بازسازی کشور ،مسائل کلیدی
دیگر را تحتالشعاع قرار داده و آسیبهای جبرانناپذیر محیطزیستی به دنبال خواهد داشت.

تشکیل میدهد .این نگاه باعث شده که همواره مباحث
محیطزیستی ،بهمثابه پدیدههای دست چندم مطرح شوند؛ پس
گفتمان نوسازی ،حامی محیطزیست محسوب نمیشود بهگونهای
که در ادوار مختلف مجلس ،گفتمان نوسازی ،همواره در تقابل با
گفتمانهای حافظ محیطزیست بوده و روند مذاکرات و تصویب
قوانین را تحت تأثیر قرار داده است .گفتمان نوسازی ،گفتمان
سیالی است که عموماً از شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی
جامعه تأثیر پذیرفته و به اقتضای شرایط ،فراز و فرودهایی را در
ادوار مختلف مجلس داشته است ،بهگونهای که با بدتر شدن
شاخصهای اقتصادی جامعه و همچنین ظهور گفتمان سیاسی
کارگزاران سازندگی ،رسیدگی به معیشت و اشتغال مردم در اولویت
سیاستگذاریها قرار گرفت و نمایندگان گفتمان نوسازی نیز
مجال بیشتری برای تأثیرگذاری و جهتدهی به سیاستهای
کالن مجلس پیدا نمودند .البته مهمترین رقیبان گفتمان نوسازی
درروند مذاکرات مجلس ،گفتمانهای حفظ محیطزیست و گفتمان
مخاطره میباشند که هر دو گفتمان با نگاه مثبت به محیطزیست،
اقدام به سیاستگذاری و وضع قوانین حافظ محیطزیست نمودهاند.

همانگونه که در بررسی مذاکرات نمایندگان مجلس آمد ،در
ادوار مختلف شاهد ظهور گفتمانهای مختلف بودهایم ،در مجلس
اول و دوم ،گفتمان عدالت محیطزیستی؛ در مجالس سوم ،چهارم
و پنجم گفتمان حفاظت از محیطزیست و در مجالس ششم و
هفتم گفتمان مخاطره مطرح شد .در همه این ادوار ،گفتمانهایی
نیز به عنوان رقیب مطرح بودهاند که همواره درصدد رقابت و
مخالفت با هژمونیک شدن گفتمانهای مذکور برآمدهاند؛ به
عبارتی گفتمانهای مذکور در برخی ادوار گفتمان اصلی و مسلط و
در برخی ادوار گفتمان رقیب بودهاند .گفتمان نوسازی ،تنها
گفتمانی است که در طول هفت دوره مجلس شورای اسالمی
همواره به عنوان رقیب حضورداشته و در برخی دورهها مانند
مجلس اول و دوم کمرنگتر و در سایر ادوار پررنگتر بوده و
کسانی که این گفتمان را نمایندگی میکردند ،همواره معتقد بوده-
اند که رشد کشاورزی و توسعه زیرساختهای صنعتی -اقتصادی
کشور مانند ،گسترش راهها ،احداث راهآهن ،گسترش صنایع ،ایجاد
شهرکهای صنعتی و غیره ،با توجه به نیاز امروز جامعه امری
ضروری و اجتنابناپذیر است و اولویت اصلی سیاستگذاریها را
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جدول  .6وضعیت مذاکرات محیطزیستی در مجلس اول تا هفتم
مجلس ابعاد
بعد زمانی

کل مذاکرات محیطزیستی
مذاکرات حامی
محیطزیست
مذاکرات مخرب مبتنی بر
نوسازی
گفتمان مسلط
گفتمان رقیب

مجلس اول
1359/3/7
تا
1363/3/6
11

مجلس دوم
1363/3/7
تا
1367/3/6
10

مجلس سوم
1367/3/7
تا
1371/3/5
23

مجلس چهارم
1371/3/7
تا
1375/3/6
34

مجلس پنجم
1375/3/12
تا
1379/3/4
21

مجلس ششم
1379/3/7
تا
1383/3/6
33

مجلس هفتم
1383/3/7
تا
1387/3/5
26

6
5

4
6

10
13

16
18

11
10

19
14

14
12

عدالت
محیطزیستی

عدالت
محیطزیستی

حفاظت از
محیطزیست

حفاظت از
محیطزیست

حفاظت از
محیطزیست

مخاطره

مخاطره

حفاظت
نوسازی

حفاظت
نوسازی

نوسازی
عدالت

نوسازی
عدالت

نوسازی
عدالت

نوسازی

نوسازی

جدول فوق وضعیت مذاکرات نمایندگان را در محدوده زمانی

محیطزیستی درصدد رقابت با گفتمان عدالت برآمدهاند .در ادوار

سه دههای و هفتدورهای مجلس شورای اسالمی نشان میدهد.

سوم تا پنجم گفتمان حفاظت توانست در این رقابت گفتمانی

همانگونه که در جدول آمده است ،تعداد مذاکرات زیستمحیطی

مسلط شده و جای عدالت را بگیرد؛ اما همچنان گفتمان نوسازی

به تفکیک مجلس ،گفتمانهای مسلط و رقیب مشخصشده است.

با دغدغههای اولویت و نیاز کشور به توسعه ،رقابت گفتمانی خود

به عالوه مشخصشده است که از مجموع مذاکرات انجامشده در

را حفظ کرده است .در دوره ششم و هفتم مجلس با توجه به

هر دوره ،چه میزان حامی محیطزیست بوده و چه میزان ذیل

بحرانی شدن وضعیت و شاخصهای محیطزیستی کشور و

گفتمان نوسازی بوده و مالحظات محیطزیستی را رعایت نکرده

همچنین روی کار آمدن گفتمان سیاسی اصالحات ،وضعیت

است .بیشترین مذاکرات محیطزیستی در مجلس چهارم و ششم و

محیطزیست را بهمثابه مخاطرهای جهانی درک و معرفی نمودند و

کمترین مذاکرات در مجالس اول و دوم بوده است .در مجلس اول

مخاطره ،به گفتمان مسلط این دو دوره تبدیل شد؛ اما نوسازی

و دوم که گفتمان عدالت حاکم است ،دو جریان گفتمانی درصدد

همچنان در ادوار ششم و هفتم ،با تأکید بر مشکالت کشور و

رقابت با آن هستند .گفتمان حفاظت با این استدالل که عدالت

ضرورت گسترش نوسازی در رفع مشکالت مذکور ،رقابت

محیطزیستی منافع محیطزیست را تأمین نمیکند؛ و گفتمان

گفتمانی خود را حفظ نمود.

نوسازی نیز با استدالل اولویت نوسازی بر دغدغههای
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جدول  .7تعدادی از مصادیق گفتمانهای محیطزیستی در مذاکرات ،طرحها و لوایح مجلس شورای اسالمی
عنــــوان گفتمـان

-

-

عدالت زیستمحیطی
طرح توزیع عادالنه آب  14بهمن
1361
طرح سؤال از وزیر کشاورزی 26
خرداد 1360
الیحه اجازه تعیین نرخ آب برای
مصارف شهری کشاورزی صنعتی و
سایر مصارف  3آبان 1361
طرح قانونی جنگلها و مراتع 10
آبان 1362
طرح سؤال از وزیر کشاورزی 27
بهمن 1360
الیحه ادامه عضویت دولت
جمهوری اسالمی ایران در سازمان
منطقهای حفاظت محیطزیست
دریایی  8آذر 1366

-

-

-

-

-

-

-

-

حفاظت از محیطزیست
الیحه الحاق دولت جمهوری
اسالمی به کنوانسیون مربوط به
مقررات بینالمللی جلوگیری از
تصادم در دریا  5مهر 1367
الیحه اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان
پارکها و موزههای تاریخ طبیعی 8
آبان 1367
الیحه پرداخت حق الکشف به
کاشفین و مخبرین گارد سازمان
حفاظت محیطزیست  8آبان 1367
طرح قانونی جلوگیری از آلودگی هوا
 7آذر 1369
الیحه تشکیل شورای عالی
اقیانوسشناسی کشور  29فروردین
1369
الیحه دوفوریتی الحاق دولت
جمهوری اسالمی ایران به
کنوانسیون آب و هوا  25اردیبهشت
1375
الیحه حفاظت و بهرهبرداری از
ذخایر دریای مازندران  28خرداد
1374
الیحه اجالسهای لندن و کپنهاک
راجع به پروتکل مونترال در مورد
مواد کاهنده الیه ازن  28آذر 1375
الیحه پذیرش موافقتنامه تأسیس
کمیسیون منطقهای جهت کنترل
ماهیگیری  29خرداد 1380

-

-

-

-

-

-

-

مخاطره
مسکوت ماندن طرح یکفوریت
جایگزینی خودروهای فرسوده  23دی
1382
طرح افزایش جریمههای تخلفات
رانندگی مؤثر در آلودگی هوا  29خرداد
1380
طرح یکفوریتی جایگزینی خودروهای
فرسوده  17دی 1382
طرح استفساریه نسبت به قانون جبران
خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از
خشکسالی  17آبان 1379
الیحه یکفوریتی جبران خسارات و
پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی
 9خرداد 1380
الیحه نحوه جبران زحمات و خسارت
کارکنان سازمان حفاظت محیطزیست
در ارتباط با جرائم زیستمحیطی 12
بهمن 1384
الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی
ایران به کنوانسیون عالمتگذاری مواد
منفجره پالستیکی مخرب محیطزیست
به منظور شناسایی  24مهر 1386
الیحه موافقتنامه همکاری بین دولت
جمهوری اسالمی ایران و دولت
جمهوری بالروس در زمینه پیشگیری
و کاهش سوانح و بالیای طبیعی و
دیگر حوادث غیرمترقبه  31مرداد
1386

-

-

-

-

-

-

نوسازی
الیحه دوفوریتی قانون حفاظت و
توسعه صنایع ایران  12آذر 1359
الیحه ساختمان اتوبان کرج 6
اردیبهشت 1360
اجازه گسترش تاکسیدرمی کردن
جانوران در قبال اخذ حقالزحمه
برای افراد حقیقی و حقوقی 9
اسفند 1360
طرح الزام دولتها جهت احداث
شهرکهای صنعتی در روستاها
 20مرداد 1362
طرح قانونی اخذ عوارض در قبال
اجازه گسترش شهرها  3مهر
1365
الیحه اصالح تاریخ اتمام طرح
کارخانه فوالدسازی مبارکه 5
بهمن 1365
طرح عظیم راهآهن سرخس-
مشهد -تجن  25اردیبهشت 1375
الیحه تعریض و مرمت تونل
کندوان  15آبان 1379
الیحه ایجاد شهرهای جدید 11
مهر 1380
رد طرح ممنوعیت شروع
فعالیتهای صنعتی و تولیدی در
شعاع  150کیلومتری تهران بزرگ
 3شهریور 1381
الیحه گسترش سامانههای
حملونقل ریلی شهری و حومه
 25دی 1384

بحث و نتیجهگیری
تحقیق حاضر با الگو گیری از روش گفتمان فرکالف ،گفتمانهای
حاکم بر ادوار اول تا هفتم مجلس را نشان میدهد و سعی شده با
خوانش مذاکرات نمایندگان محترم ،مدل تعدیلشدهای از
گفتمانهای محیطزیستی حاکم بر ایران ترسیم شود؛ بنابراین
مقاله حاضر ،سیاستگذاری نهاد مجلس را در سه دهه بعد از
انقالب در حوزه محیطزیست هدف قرار داده است.

در جدول شماره  7مصادیقی از لوایح و طرحهایی که در ادوار
مختلف مجلس مورد مذاکره قرارگرفته آمده است .با توجه به
حجم زیادی که مذاکرات دارند تعدادی از آنها به عنوان نمونه و با
عنایت به اینکه مربوط به کدام گفتمان میباشد ،آمده است.
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برخالف گفتمانهای جهانی که حامی محیطزیستاند ،برخی از
گفتمانهای مجلس حامی و برخی مخرب محیطزیستاند؛ یا
حداقل حامی محیطزیست نیستند .گفتمانهای حفاظت و مخاطره،
حامی محیطزیستاند و هدف مذاکرات مربوط به این گفتمانها
نیز حمایت و حراست از محیطزیست است؛ اما گفتمان نوسازی با
تأکید بر رشد و توسعه زیرساختها و مجموعه فعالیتهایی که
نوسازی نامیده شد ،درروند سیاستگذاری ،محیطزیست را در
اولویت قرار نمیدهد و پیامدهای آن تخریب محیطزیست است.

در طول  28سال ،از مجلس اول تا مجلس هفتم 3328 ،جلسه
علنی تشکیلشده است که در هر جلسه موضوعاتی در قالب طرح
یا الیحه موردبحث و مذاکره قرارگرفته است .از مجموع مذاکرات
انجامشده  158مذاکره در حوزه محیطزیست انجامشده که برخی
به صورت طرح و برخی به صورت الیحه بودهاند .برخی (80
مذاکره) حامی محیطزیست و برخی ( 78مذاکره) مخرب
محیطزیست بودهاند .هر مذاکره بهطور میانگین شامل  25صفحه
بوده ،بنابراین جهت تحلیل مذاکرات زیستمحیطی حدودا 4000
صفحه سند موردمطالعه قرار گرفت.

اما گفتمان عدالت محیطزیستی مجلس ،وضعیت دوگانهای
دارد .از یکطرف درروند مذاکرات بر جنبههای عدالتخواهانه
تأکید کرده و موضوعاتی چون توزیع عادالنه منابع و امکانات را
مهم قلمداد میکند و محیطزیست و هوای سالم را حق همه و
ازجمله نسل آینده میداند و از این جهت حامی محیطزیست بوده
و میتوان گفت رویکرد زیستبوم گرایانه بر آن حاکم است؛ اما از
طرف دیگر با تفسیرهای خاصی که از بحث عدالت میکند ،زمینه
تخریب محیطزیست را در آینده فراهم میآورد؛ و این در حالی
است که در مسأله عدالت ،عالوه بر حفظ حقوق زیستمحیطی
نسل فعلی ،باید منابع محیطزیستی نسل آینده نیز تأمین گردد.
مثالً اینکه در طرح توزیع عادالنه آب در مجلس اول ،تفسیر می-
کنند که اقتضای عدالت ایجاب میکند منابع آبی بیشتر و
ارزانتری با هدف رشد کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار گیرد،
زمینه بهرهکشی و مصرف بیرویه آب ارزان حوزه کشاورزی و
فشار بیشتر بر منابع آبی را مهیا میکند که عمالً با روح عدالت
سازگاری نداشته و به محیطزیست آسیب میزند .این وضعیت ،با
دیدگاه برخی محققین جامعهشناسی محیطزیست که از عدالت
بهمثابه گفتمان فراموششده یاد کنند ( )Fazeli, 2015همسو
است .پسازاین جهت گفتمان عدالت مخرب محیطزیست بوده و
یا دستکم ،حامی محیطزیست نمیباشد.

با مطالعه مذاکرات محیطزیستی نمایندگان محترم مجلس،
مدل تعدیلشدهای از گونه شناسی گفتمان محیطزیستی شناسایی
شد .نتایج نشان میدهد که در ادوار مختلف مجلس ،گفتمانهای
مختلفی بر روند مذاکرات حاکم بوده است .1 .گفتمان عدالت
محیطزیستی ،گفتمان حاکم بر مذاکرات محیطزیستی مجلس اول
و دوم؛  .2گفتمان حفاظت از محیطزیست ،گفتمان حاکم بر
مذاکرات محیطزیستی مجالس سوم تا پنجم .3 ،گفتمان مخاطره،
گفتمان حاکم بر مذاکرات محیطزیستی مجالس ششم و هفتم و
 .4گفتمان نوسازی .نوسازی ،گفتمان سیالی است که در ادوار
هفتگانه مجلس وجود دارد و همواره در رقابت با سایر
گفتمانهاست و سهم زیادی از مذاکرات را به خود اختصاص داده
است .بیشتر مذاکرات مربوط به نوسازی به ترتیب در مجلس
چهارم و سوم و ششم بوده است .گفتمان نوسازی هم به عنوان
رقیب سایر گفتمانها در ادوار مختلف مجلس و هم به عنوان
گفتمان مهم و تأثیرگذار در مجالس تأثیر زیاد و مهمی بر
سیاستگذاری محیطزیست داشته است .گفتمانهای مذکور ،در
ادوار مختلف ،مجال بروز و ظهور پیداکردهاند و روند مذاکرات
نمایندگان را تحت تأثیر قرار دادهاند ،البته در همه ادوار گفتمان
رقیبی وجود داشته است که همواره درصدد بوده است تا گفتمان
مسلط را به چالش کشیده و تحت تأثیر قرار بدهد .پس میتوان در
تحقیقی جداگانه دالیل هژمونیک شدن هر گفتمان را موردبررسی
قرارداد.

گونه شناسی گفتمانهای محیطزیستی ایران نشان میدهد که
از ترتیب زمانی و تاریخی برخوردارند .البته این ترتیب زمانی به
این معناست که شرایط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی زمینه
هژمونیک شدن گفتمانها را مهیا میکند .بهگونهای که گفتمان
خاصی در دوره یا ادوار مجلس گفتمان مسلط است و در دوره
دیگر رقیب سایر گفتمانهای مسلط محسوب میگردد .در مجلس
اول و دوم ،تحت تأثیر گفتمان عدالتخواهی پس از انقالب،
مذاکرات محیطزیستی صورت گرفته توسط نمایندگان محترم نیز
رنگ و بوی گفتمان انقالب را گرفت وعدهای بحث عدالت در
حوزه محیطزیست را مطرح نمودند .این نمایندگان اساساً تحت

گفتمانهای جهانی محیطزیستی که اجماالً ذکر آن در مبحث
نظریهها رفت ،حامی محیطزیستاند .این گفتمانها فضای ذهنی،
علمی و عملی حاکم بر کنشگران اجتماعی و سیاسی حوزه
محیطزیست را نشان میدهد .به عبارتی گفتمانهای جهانی نشان
میدهد که کنشگران چگونه در راستای حمایت و حفاظت از
محیطزیست فعالیت میکنند .این بحث نکته مهمی را در مدل
تعدیلشده گفتمان محیطزیستی مجلس آشکار کرد و آن اینکه،
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همکاران ( ،)2009توکلی نیـا و شـالی ( ،)2012قنبـری ( )2014و
اشتیاقی ( )2015همین وضعیت را تأیید میکنند.

تأثیر گفتمانهای سیاسی و عدالتخواهانه پس از انقالب،
مذاکرات را نمایندگی میکردند .این نتایج با برخی یافتهها که
مدعیاند اساساً هیچگاه محیطزیست و عدالت ،موضوع بررسی
گفتمانهای سیاسی نبودهاند ( )Fazeli, 2015همخوانی ندارد.
سپس در ادوار سوم تا پنجم مجلس ،زمینه حرکت گفتمانی از
عدالت محیطزیستی به حفاظت از محیطزیست مهیا شد؛ اما با
توجه به وجود گفتمان نوسازی بهمثابه رقیبی مهم برای گفتمان
حفاظت و متعاقباً به دلیل بروز بحرانهای محیطزیستی متعددی از
آلودگی آب و آلودگی هوا تا خشکی تاالبها و دریاچهها و غیره،
عمالً روند حرکت به سمت گفتمان مخاطره مهیا گشت.

این وضعیت باعث شده همواره مجموعهای از نمایندگان در
ادوار مجلس با همین نگاه ،گفتمانی را نمایندگی کنند که
مالحظات محیطزیستی را در درجه دوم اهمیت خود قرار دادهاند.
در این راستا یکی از سازوکارهایی که افراد و جریانها در ایران
بهکاربردهاند ،ایجاد دوقطبیهای مختلف است؛ شماری از
دوقطبیها برای خارج کردن محیطزیست از دستور کار ،به کار
گرفتهشده است .اغلب سیاستمداران و کلیت جامعه در دوقطبی
بین «توسعه» و «محیطزیست» قرار دادهشدهاند .در بهترین حالت
گفتهشده که توسعه اولویت نخست و محیطزیست اولویت بعدی
است و از طریق چارچوببندی کردن ذهن مردم و حذف سایر
گزینههای ممکن ،تعارضی بین توسعه و محیطزیست ایجادشده و
ایدئولوژیای را برساختهاند که بنیانی واقعی نداشته است .این نکته
با دیدگاه فاضلی ( )2015همخوانی دارد و نکته دیگر اینکه در
فرایند بحث و مذاکره در مجلس ،برداشتهای چندگانه از توسعه
حاکم بوده که این نکته با دیدگاههای رنانی ( )2014مطابقت دارد.
گفتمان نوسازی نشان میدهد نگاه به توسعه عمدتاً در قالب
مجموعهای از شاخصهای کمی و فیزیکی دیده میشود و
اقدامات عمرانی و زیربنایی بهمثابه توسعه قلمداد میشود .این
بحث با دیدگاه فرجی راد و عبدی ( )2015مطابقت دارد و نکته
پایانی که با دیدگاه عربشاهی و جباری ( )2015مطابقت دارد این
است که مذاکرات محیطزیستی مخصوصاً گفتمان نوسازی نشان
میدهد درک مشترک و جامع از مفهوم نوسازی و توسعه در فرایند
سیاستگذاری ،بسیار کمرنگ است.

نکته دیگر نوع نگاه نمایندگان محترم و گفتمانهـای مجلـس
به محیطزیست است ،نگاه گفتمانهای مجلس به مسائل زیست-
محیطی باهم متفاوت است ،بهگونهای که از درک و نگاهی محلی
و بخشی به درکی ملی و نهایتاً بـه درک و دیـدگاه جهـانی تغییـر
میکند .گفتمان عدالت محـیطزیسـتی بـا تفسـیرهایی کـه بعضـاً
درروند مذاکرات از عدالت مطرح میکند ،نگاهی محلـی و بخشـی
به مسائل زیستمحیطی دارد .درحالیکه نگاه گفتمـان حفاظـت از
محیط زیست به مسائل زیستمحیطـی بعضـاً محلـی (جـایی کـه
نمایندگان دغدغه حفظ منابع زیستی حوزه نمایندگی خود رادارنـد)
و عموماً ملی است (جایی که منابع محیطزیسـتی را منـابع ملـی و
متعلق به همه میدانند) و نهایتاً گفتمان مخاطره نگاهی جهـانی و
فراملی به مسائل محیطزیستی دارد؛ چراکـه معتقـد اسـت مسـائل
محیطزیستی همه دنیا را تهدید میکند .به نظـر مـیرسـد ضـعف
گفتمان حفاظت در حفظ منابع محـیط زیسـتی ،ناشـی از تـأثیرات
گفتمان نوسازی باشد که رقیب گفتمـانی مهمـی در ادوار مختلـف
مجلس بوده است .با وجودی که در قانون اساسی (اصـل  )48بـه
عنوان زیربنای نهاد قانونگذاری و همه برنامههای توسـعه کشـور
بعد از انقالب با شدت و حدت به موضوع تعادل و توازن و پایداری
توسعه در سطح کشور پرداخته و تأکید شده است ،لیکن با گذشـت
بــیش از ســه دهــه هنــوز یکــی از مســائل جــدی در ســطح
سیاستگذاری و کالن کشوری ،موضوع تعادل و توازن منطقـهای
و پایداری توسعه است .نتـایج دادههـای پـژوهشهـای جمـالی و

در هر صورت و فراتر از گفتمانهای موردبحث ،بررسی حاضر
نشان داد که مجلس شورای اسالمی در راستای اصل پنجاهم
قانون اساسی به محیطزیست و مسائل زیستمحیطی حساسیت
نشان داده و همواره بخش قابلتوجهی از مذاکرات مجلس به این
مباحث ،اختصاصیافته است .امید است محققان و پژوهشگران
آتی ،زوایای دیگر مباحث مطروحه را مورد بررسی قرار دهند.
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