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 چکیده
ست ازیست پدیده بسیار متاخری گردد، اما بحران محیطزیست در ایران به هزاران سال قبل بر میتعامل انسان با محیط  

ا در هزیست بوده است. در ایران نیز مانند سایر نقاط جهان برخی گفتمانتوجهی انسان به ظرفیت محیطکه محصول بی

گرایی نیز در ایران مانند دیگر نقاط دنیا در پاسخ به زیستمحیطاند. گفتمان ایجاد این بحران نقش مثبت و منفی داشته
های مختلف تالش نموده خود را هژمونیک نموده و وارد فضایی کارزار گفتمانی هاین بحران پا گرفت. این گفتمان به شیو

گرایی را به منزله یک زیستشود. هدف این تحقیق بررسی و تحلیل این گفتمان در ایران است. در این راستا محیط

دهد ن میم. نتایج تحقیق نشاپردازیگیریم و به روش تحلیل گفتمان الکالو و موف به تحلیل آن میبندی در نظر میمفصل

 طورهبزیست که گرایی دارای تاریخی طوالنی است، اما با توجه به مدرن بودن بحران محیطزیستکه اگرچه گفتمان محیط
تر شدن پیامدهای توسعه افراطی، این گفتمان امروزه در مواجهه با چنین و با پر رنگ آغازشدهمشخص از زمان پهلوی دوم 

ی ای از سوهای توسعهقالب نیز با ادامه سیاستبعدازآنمنازعه گفتمانی از موقعیت بهتری برخوردار است. ای در مسئله

های مختلف سعی در های مختلف این گفتمان در تقابل با گفتمان توسعه خود را مفصل بندی نموده و به شیوهدولت

 هژمونیک شدن دارد.
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 مقدمه و طرح مسئله
خاص از زمان پهلوی دوم و شروع  اصالحات  طوربهگیری دولت مدرن در ایران  و از زمان شکل   

اساسی شد، و از آن به بعد نقش مهمی زیست دستخوش تحوالت ارضی در دهه چهل وضعیت محیط

از این زمان به بعد است که شاهد تحوالت  ویژهبهها ایفا کرده است. ای دولتهای توسعهدر گفتمان

زیست، تحول تکنولوژی، ساخت سدها و شروع بهرهبرداری از محیطافزایش بهره یهدرزمیناساسی 

ها زیست یک بحران جهانی است و دولتنی محیطرویه از زمین هستیم. گرچه بحران کنوبرداری بی

های انتخابی آمدن دولت سرکارخاص بعد از  طوربهو عوامل مختلف دیگری در آن نقش دارند، اما 

ها با سر کار آمدن هر دولت شاهد تغییراتی در ادبیات و عملکرد دولت زمانهممابعد انقالب اسالمی، 

 ٔ  درزمینهریزی صحیح ها از مدیریت و برنامههمه این دولتزیست هستیم، غفلت در نسبت با محیط

های مختلف، آب، ناپذیری در بسیاری از بخشمحیطی جبرانهای زیستزیست، سبب آسیبمحیط

و ... شده است. چنانکه در حال  زاییبیابانها،  مراتع و خاک، تنوع زیستی، آلودگی هوا، تخریب جنگل

نی، ، و توجه و نگراشدهتبدیلمسائل اجتماعی کشور  ترینمهماز  زیست به یکیحاضر مسئله محیط

ها و اقشار و نهادهای مختلف ایران را به خود جلب کرده است، چنانکه تنها وزیر پیشنهادی رد بخش

ها و مناقشات فراوانی را از طرف صالحیت شده دولت دوازدهم در ابتدای امر وزیر نیرو بود. که بحث

شک میها بیزیست به دنبال داشت. فهم و شناخت این گفتمانمحیط یهدرزمینهای فکری جریان

 های آتی قرار گیرد.گشای سیاستگذاریتواند در این زمینه راه

های های مسلط و گفتماناز گفتمان متأثر محیطیزیستهای در هر کشوری اجرای سیاست

-است. و هرگونه وضعیت عملی محیط گونههمینوضعیت  تبعبهمقاومت خاصی است، در ایران نیز 

 یرناگزتوان درک کرد. پس برای این کار های حاکم دارد نمیزیست را بدون ارتباطی که با گفتمان

گفتمان مقاومت در برابر گفتمان  ترینمهم عنوانبهگرایی زیستباید به تحلیل گفتمان محیط

محیطی زمانی های زیستها و سیاستلم است برنامهتوسعه غربی بپردازیم. آنچه مس دارانِسرمایه

شوند و از بروز معضالت و مخاطرات  فائقمحیطی ای بر مشکالت زیستتوانند به نحوی ریشهمی

بستر توسعه کارکرد مطلوبی داشته باشند که  عنوانبهمحیطی در آینده پیشگیری کنند و زیست

-ه نقش اصلی در تعیین سرنوشت مسائل زیستهای تاریخی و ساختارهای اجتماعی اصلی کریشه

هایی که در و مطالعه عمیق قرار دهند، و با شناخت دقیق گفتمان موردبررسیمحیطی دارند را 

ت زیسای بحران کنونی محیطاند، به واکاوی دقیق علل ریشهبسترهای تاریخی متفاوت ظهور کرده

ثمر خواهد بود و در هکارهای فنی عقیم و بیبپردازند، در غیر این صورت تالش صرف برای ارائه را

گذاران در رویکردهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاست عموماًشکست خواهد خورد.  درازمدت

 گذاران، وها، سیاستمحیطی دولتهای زیستشناخت دغدغه منظوربهسیاسی باهم متفاوت هستند. 

همه این مسائل  باوجودها داریم. گفتمان این گفتمانهای رقیب در این عرصه نیاز به تحلیل جریان

مابعد انقالب اسالمی صورت  گذاریسیاستهای حاکم بر عرصه هنوز تحقیق چندانی در مورد گفتمان
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-یستز گذاریسیاستهای حاکم بر عرصه تا شناسایی و تحلیل گفتماننگرفته است. در همین راس

حلیل ت واسطهبهمحیطی های زیستاست. مطالعه سیاستقالب ضرورتی انکارناپذیر بعدازآنمحیطی 

زیست دیگر بیرون از جامعه دیده گفتمان به طرق مختلف دچار تحول شده است. نخست آنکه محیط

ه محیطی به شکل عینی دیدمحصول مشترک گفتمانی است. مسائل زیست مثابهبهشود بلکه نمی

ه شاخت دهد کشود، که نشان میتمهیدات زبانی شناخته میاثر  مثابهبه هاآنشوند، بلکه بازنمایی نمی

دهد محیطی نشان مییک مسئله زیست 1بندیهای قدرت و دانش است. مفصلبازنمای استراتژی هاآن

اما مسئله محیط (.Feindt & Oels, 2005) 261- 169:که آیا و چگونه با آن مسئله برخورد شود.

 ازلحاظنظری و هم  ازلحاظاهمیتی که هم  باوجودهایی مختلف در این زمینه زیست و گفتمان

قرار  موردبررسیهای جدید از دیدگاه ویژهبهاجتماعی برای ایران داشته چندان و   -پیامدهای سیاسی

-خاص محور اصلی و فلسفه وجودی پیدایش و تالش طوربهها که نگرفته است. یکی از این گفتمان

گرایی است. بنابراین مسئله مهم مطالعه پیدایش و زیستباشد، گفتمان محیطیست میزهایش محیط

-لمسئله اصلی این تحقیق شناسایی مفص درنتیجهگرا در ایران است. زیستکنشگری گفتمان محیط

 گرایی در ایران و نحوه هژمونیک شدن این گفتمان است. زیستبندی گفتمان محیط

 

 پیشینه تحقیق
 -، فنی، حکایتیشناختیمعرفت -کوشد تا بفهمد چگونه انواع مختلف دانش( می2112بوکانن )کارن 

محیطی طوالنی مدت در ارتباط با استخراج زیست -در جریان فرایند ادعاسازی یک تضاد اجتماعی

های ابری دره اینتاگ اکوادر به شکل زیستی در جنگلمس و تهدیدات آن برای حفاظت از تنوع

حیطی ماست موفقیت ادعاسازان زیست معتقداست. وی  قرارگرفتهی ترکیب و مورد استفاده گفتمان

 حول ترکیبات استراتژیک و پویای انواع هاآندر حفاظت از جنگل ابری تاکنون ناشی از بسیج سیاسی 

کند ( این موضوع را بررسی می2112محیطی بوده است. کارین م.گوستافسون )مختلف دانش زیست

های غیردولتی سازمان ترینبزرگ، یکی از (SSNC) 2گونه انجمن سوئدی حفاظت از طبیعتکه چ

کند. این سالنامه برای خود توصیف می 2111زیستی را در سالنامه سال محیطی در سوئد، تنوعزیست

 زشود. این مطالعه با استفاده ازیستی تولید میبهبود درک عمومی از تنوع باهدفمخاطبانی وسیع و 

بندی مجدد سه گفتمان تنوع زیستی را با مفصل  SSNCدهد که چگونه تحلیل گفتمان نشان می

در  هانآشناختی( و ادغام محیطی )گفتمان اکوسیستم، گفتمان آرکادی، و گفتمان نوسازی بومزیست

ا ر های متفاوتیها فرصتدهد که این گفتمانکند. تحلیل نشان مییک خط داستان واحد تعریف می

سا آورند. ملیای برای صحبت درباره و عمل در ارتباط با تنوع زیستی فراهم میهای سوژهبرای موقعیت

                                                             
1. Articulation 

2. Swedish Society For Nature Conservation 
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های بازیگران کلیدی مرتبط با اجرای یک برنامه مدیریت ( گفتمان2111بری و دیگران ) -نورسی

گ دیواره بزر پشت و فیل دریایی که توسط اجتماع اصیل دره هوپ در منطقه میراث جهانیشکار الک

محیطی و اعضای اجتماع های مدیران زیسترا مطالعه کردند. گفتمان یافتهتوسعهمرجانی استرالیا 

کارمندان نهادهای  کهدرحالیدهند؛ بسیار متفاوت بود. مردم دره هوپ اولویت را به رفاه فرهنگی می

( در تحقیقی با عنوان گفتمان 2116دهند. آلکس ی. لو )مدیریتی اولویت را به نتایج تنوع زیستی می

 احتماالً کنگ گوید محیط سیاسی در حال تغییر در هنگکنگ میدر هنگ وهواآبعمومی تغییرات 

، چهار گفتمان Qمحیطی را شتاب بخشد. با استفاده از روش تحقیق گذار در گفتمان سیاسی زیست

بینی عوامانه، و سیاسی، خوشگرایی خالص، پراگماتیسم زیستکند: محیطمجزا را شناسایی می

محور است، سه گفتمان دیگر دارای ماهیت سیاسی  وهواآباولی  کهدرحالیگرایی منصفانه. عقالنیت

 آبادیدولتآب و هوایی واضح یا منسجمی نیستند. جمشید  گیریجهتیا اجتماعی هستند و دارای 

ها و تنگناهای پیش ایران و چالشزیستی طی دو دهه اخیر در های محیط( به مطالعه حرکت1231)

ی هایدهد که حرکتاست. نتایج  نشان می شدهپرداختهای روی آنان با استفاده از روش تئوری زمینه

اند است، اما هنوز در حد و اندازه حرکت آغازشدههای پیش یعنی از زمان ورود مدرنیته به ایران از سال

 حالبااینن ساختاری و چه برون ساختاری را ندارند. درو ازلحاظبه جنبش چه  شدنتبدیلو توان 

ها در حال گسترش است زیست ستودنی است. این حرکتدر جلوگیری از تخریب محیط هاآناثرات 

( در تحقیقی باعنوان 1331ذکاوت )های نوین اجتماعی نام برد. جنبش عنوانبه هاآنتوان از و می

 رینتبزرگ احتماالًدر دو دهه گذشته، ایران شدیدترین و  زیست در ایران معتقد استوضعیت محیط

هد، دتغییرات اقتصادی و سیاسی را در تاریخ خود تجربه کرده است. نتایج این بررسی نشان می

های بین المللی زیست تطبیق داده و با آژانسی که ایران خود را با معیارهای حفاظت محیطباوجود

 درراهزیست، مانعی های غیر ضروری در مواردی غیر محیطن بودجههمکاری می کند، اما هزینه کرد

اجرا و به کارگیری این معیارهاست. ناتوانی دولت در به کارگیری راهکارهای کنترل اقتصادی برای 

های اقتصادی، باعث کاهش تورم و رشد جمعیت و باال بردن سطح آگاهی عمومی در مورد واقعیت

ها شده است و میزان مصرف در حال حاضر، ثبات اقتصادی ایران را ایرانیکاهش کیفیت زندگی اکثر 

 به مخاطره انداخته است. 

محیطی مجلس شورای تحلیل گفتمان قوانین زیست»( در تحقیقی باعنوان 1231رضا یازارلو ) 

 محیطی مجالس اول تا هفتم شورای اسالمیهای زیستبه دنبال شناسایی و تحلیل گفتمان« اسالمی

های تحقیق حاکی از آن است که چهار الگوی گفتمانی بر ادوار مجلس حاکم بوده است. است. یافته

زیست، گفتمان مخاطره و نهایتاً گفتمان محیطی، گفتمان حفاظت از محیطگفتمان عدالت زیست

محیطی است. گفتمان حفاظت نوسازی. گفتمان غالب بر دوره اول و دوم مجلس گفتمان عدالت زیست

بر دور سوم تا پنجم حاکم است. گفتمان مخاطره گفتمان مسلط بر مجلس دور ششم و هفتم است. 

ور رقیب حض عنوانبهنهایتاً گفتمان نوسازی تنها گفتمانی است که در طول هفت دوره مجلس همواره 
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 ایی وگرزیستمحیطاند تا با تاسی از دو گفتمان ( تالش کرده1232داشته است. صالحی و همکاران )

های توسعه را مشخص سازند. نتایج تحقیق های مسلط بر هر یک از برنامهگرایی، گفتمانبومزیست

-های اول تا سوم توسعه، گفتمان محیطدر برنامه ویژهبهها، دهد که در قسمت اعظم برنامهنشان می

ی مان زیست بومگفت تأثیرگرایی غالب بوده است و برنامه چهارم و پنجم توسعه نیز، تحت زیست

 الهسپنج هایبرنامهدهد که در است. عالوه بر این نتایج تحقیق نشان می شدهریزیبرنامهطراحی و 

محیطی نشده است. امیر ملکی و عظیمه السادات عبداللهی توسعه، توجه چندانی به عدالت زیست

طح خرد و کالن محیطی ایرانیان در سهای زیست( در سطح ملی به بررسی وضعیت ارزش1232)

ت جهانی زیسپردازدند. نتایج تحقیق بازگوی آن است که میانگین نگرانی در مورد کیفیت محیطمی

و  32/2محیطی ، مشارکت زیست15/2زیست ایران ، میانگین نگرانی در مورد کیفیت محیط61/2

ای جهان جایگاه است که در مقایسه با دیگر کشوره 35/1زیست در برابر رشد اقتصادی اولویت محیط

 خوبی است. 

 

 شناسی تحقیقچارچوب نظری و روش

یل شد. در این تحقیق نیز از تحل قائلتوان برای گفتمان و تحلیل گفتمان دو بعد نظری و روشی می  

است. به باور هایجر و ورستیج  شدهاستفادهبعد نظری و روشی کار  مثابهبهگفتمان الکالو و موف 

ست کند: نخمحیطی کمک میهای زیست(، تحلیل گفتمان به چند شیوه به تحلیل سیاست2111)

ا توان تصور کرد یها آنچه را می، گفتمانثانیهمفهومی مورد مناقشه.  مثابهبهکمک به درک طبیعت 

نند کهای سیاسی را مشخص میگزینه حدودوثغوردهند، است، شکل می تصورغیرقابلهر آنچه  را که 

عصبات و ت وتحلیلتجزیهکنند. حوزه سوم های نتایج سیاسی عمل میپیش سازه مثابهبه وسیلهبدینو 

شود. کمک چهارم تحلیل هایی است که از آن طریق سیاست ساخته میها در گفتمان و شیوهجانبداری

 محیطی است. ازهای زیستمطالعه سیاست مندی برایگفتمان در کاربست مفهوم فوکویی حکومت

الش دیگری ت مثابهبهتواند نیست، بلکه می« غیرمغرضانه»محیطی دیگر منظر این مفهوم، سخن زیست

طی محیویژه برای تحلیل سخن زیست طوربهمندی برای جامعه انضباطی تلقی شود. مفهوم حکومت

کنترل جمعیت و اشکال جدیدی از دانش سروکار  رود، زیرا با مسئله امنیت، فنونی برایبه کار می

به هدف تحقیق که شناسایی و  با توجه(. به این منظور 151-115: 2111دارد )هایجر و ورستیج، 

 -ای اجتماعیگرایی در متون مربوطه است، به نوعی با تحلیل پدیدهزیستتحلیل گفتمان محیط

و و موف ابزارهای تحلیلی مناسبی برای این کار سیاسی در سطح کالن سروکار داریم که رویکرد الکال

توان رقابت گفتمانی و تنازع و تخاصم را دهد، و با استفاده از این رویکرد میدر اختیار محقق قرار می

ود ربندی و هویت جمعی میتوضیح داد. نظریه گفتمان الکالو و موف هنگامی که به سراغ تحلیل گروه

یورگنسن و فیلیپس معتقدند که الکال (. 221: 1233ورگنسن و فیلیپس، کند )یقوت بسیاری پیدا می

 شدهبه کار گرفتهاند؛ اما، با مراجعه به الگوهای های انضمامی برای تحلیل ارائه نکردهو موف روش
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توان مفاهیم تحلیلی متعددی را استخراج کرد. مفاهیمی از قبیل مفصل بندی، ، میهاآنتوسط 

ری، قرای، تثبیت معنا، دال برتر، دال شناور، وقته، ضدیت و غیریت، هژمونی، بیگفتمان، دال مرکز

رانی، زنجیره هم ارزی و تفاوت، دال خالی، عنصر در این رویکرد مهم هستند. سازی و حاشیهبرجسته

ون های مرکزی و شناور در متدر این تحقیق با در نظر گرفتن محتوای گفتمانی و مبتنی بر حضور دال

اسناد تاریخی این گفتمان شناسایی و مورد تحلیل قرار گیرد. در این  ترینمهمی شده با بررسی سع

بندی و شناسایی تحقیق روش تحلیل گفتمان الکالو و موف در سه مرحله اجرا شده است: مفصل

سازی، هژمونیک شدن و مداخله هژمونیک. در این تحقیق از یابی و غیریتهای گفتمانی، هویتدال

 ت.اس شدهاستفادهگرایی زیستروش تحلیل گفتمان الکالو و موفه برای تحلیل گفتمان محیط

 

 های تحقیقیافته

 :گرازیستمحیط گفتان بندیمفصل و کلیدی هایدال ایاستعاره فضای شناسایی
بندی و هژمونیک شدن هر گفتمان بهتر است ابتدا به فضای تاریخی و برای درک بهتر نحوه مفصل

گرایی در جهان و حتی ایران زیستگفتمان محیط عمدتاًگیری آن گفتمان بپردازیم. بستر شکل

داری و هسته اصلی آن باشد و بیش از همه محصول واکنش به ظهور سرمایهمی متأخرگفتمانی 

 گرایی و توسعه شتابان است.مصرف

محیطی در بحران زیست مؤثرترین گفتمان نخستین و اصلی عنوانبهگرایی اگر گفتمان توسعه

گفتمان شکل جدی  ازاینپسگرایی نیز باید زیستگفتمان محیط تبعبهبوده است،  موردنقدهمواره 

بندی شده باشد. بنابراین هرچند های این گفتمان مفصلبه خود گرفته باشد و در واکنش به سیاست

تر و های بسیار قبلایی را در دورهگرزیستتوان مانند گفتمان توسعه ردپای گفتمان محیطکه می

این  موردنظرگرایی زیستهای زرتشتی برگرداند، اما گفتمان محیطحتی به دوران باستان و آموزه

محیط هر چیزپیش از  هاآنکه دغدغه اصلی  شدهمطرحتحقیق گفتمانی است که توسط افرادی 

خصم گفتمان توسعه مرسوم  عنوانبهو  اند،زیست کردهزیست بوده و بیشتر تالش خود را وقف محیط

اند. با این نموده گذاریسیاستزیست است، این گفتمان را وارد کارزار سیاست و محیط نابودکنندهکه 

های چهل و پنجاه جستجو کرد، زمانی که صنعتی شدن، توان ردپای این گفتمان را  در دههاوصاف می

زیست شهر و روستا ن گرفت و تبعات آن برای محیطشهرنشینی، و توسعه تکنولوژیکی رشدی شتابا

محیطی بیندازیم متوجه خواهیم شد که گفتمان محیطآشکار شد. اگر نگاهی به تاریخ قوانین زیست

بسیار  گرفتهشکل درگذشتهاست و برخی قوانین نیز که  متأخرگرایی به شکل کنونی گفتمانی زیست

اند. آیند و جنبه حمایتی نیز نداشتهنین کشور به چشم نمیبخشی و موردی بوده و چندان در میان قوا

اولین حکم قانونی در باب شکار  1211اردیبهشت  15قانون مدنی مصوب  152و  113مواد  مثالً

، صید ماهی با اینامهتصویبهیات وزیران طی  1221شهریور  21شوند. یا در تاریخ محسوب می

مواد سمی و مخدر را  هر نوعفجره و همچنین صید ماهی با دینامیت و بطری محتوی آهک و مواد من
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 واقعبه(. اما 21: 1232زیست، های کشور ممنوع اعالم کرد )مجموعه قوانین و مقررات محیطدر آب

مشتمل بر هفت ماده و ده  وحشحیاتحفاظت از  ٔ  درزمینهاولین مقررات مستقل و نسبتاً جامع 

ور ما منابع در کش ازحدبیشبرداری زیست و بهرهتبصره به تصویب مجلس وقت رسید. تخریب محیط

نیز همانند بسیاری از کشورهای جهان در طی قرن گذشته، چشمگیر بوده و تسریع در این روند در 

و  حفظ نسل شکار باهدف، منجر به تشکیل دستگاهی مستقل به نام کانون شکار ایران 1221سال 

 وانعنبهنظارت بر اجرای مقررات مربوط به آن شد. کانون شکار ایران بر اساس ماده یک قانون مذکور 

که  طورهمانیک سازمان مستقل در جهت حفظ نسل وحوش و اجرای مقررات شکار تشکیل گردید. 

ه و تهدید بودند که بیشتر ناشی پیداست در اوایل بیش از همه این حیوانات بودند که در کانون توج

قانون شکار و صید مشتمل  1236خرداد  16های شکار بود )همان(. در از ورود و رشد تکنولوژی اسلحه

و  تشکیل« شکاربانی و نظارت بر صید»ماده تصویب شد. با تصویب قانون مذکور سازمان  21بر 

اصالح شد. بر  1211و  1212ا در سال جایگزین کانون شکار ایران گردید. قانون شکار و صید بعده

جنگ و اساس قانون اخیر، سازمان شکاربانی و نظارت بر صید، مرکب از وزیران کشاورزی، دارایی، 

های بسیار مهم از همان ابتدا در این امر اسکندر شخصیت ازجملهشش نفر از اشخاص با صالحیت بود. 

محمد  ازجملهگرایان زیستر صید شد. برخی محیطفیروز بود. وی رئیس سازمان شکاربانی و نظارت ب

-چهره این گفتمان و برخی حتی وی را پدر حفاظت از محیط ترینمهم عنوانبهدرویش بارها از وی 

اولین  1211زیست در سال دانند. وی همچنین پس از تشکیل سازمان حفاظت محیطزیست ایران می

فوق، وظایف سازمان شکاربانی و نظارت بر صید از قانون  6بر اساس ماده  ریس این سازمان بود.

فراتر رفته و امور تحقیقاتی و مطالعاتی مربوط به  برشکارمحدوده نظارت و اجرای مقررات ناظر 

و تعیین مناطقی  هاآنوحش کشور، تکثیر و پرورش حیوانات وحشی و حفاظت از زیستگاه حیات

 .برگرفتنیز در  های جانورشناسی راپارک وحش و موزه عنوانبه

 و نام "زیستسازمان حفاظت محیط"نام سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به  1211در سال 

تبدیل شد و امور  "زیستعالی حفاظت محیطشورای"عالی شکاربانی و نظارت بر صید به شورای 

ختیارات نیز به ا زیستمحیطهای زیانبار برای تعادل و تناسب پیشگیری از اقدام ازجملهمحیطی زیست

زیست در استکهلم و با پس از برپایی کنفرانس جهانی محیط 1212قبلی آن افزوده شد. در سال 

ای ماده، این سازمان از اختیارات قانونی تازه 21زیست در تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط

های رشد های برنامهر با ضرورتای از ابعاد و کیفیت سازگاتشکیالتی نیز تا اندازه ازنظربرخوردار شد و 

 (.1/1/1231زیست، و توسعه برخوردار شد )تارنمای سازمان حفاظت محیط

های پارک ملی، اثر طبیعی با کوشش اسکندر فیروز مناطق چهارگانه تحت حفاظت ایران با نام

ل به هایی که هر سااز مراسم دریکیشده، تعیین شد. و منطقه حفاظت وحشحیاتملی، پناهگاه 

ان المللی و زیستگاه پرندگهای مهم بینداشت روز انعقاد کنوانسیون حفاظت از تاالبمناسبت گرامی

را که ها یاد کرد؛ چپدر تاالب عنوانبهشد، دبیرخانه این کنوانسیون از اسکندر فیروز آبزی برگزار می
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از آن پس به نام کنوانسیون  این کنوانسیون در رامسر منعقد و 1233های او سبب شد تا در سال تالش

 رامسر شناخته شود.

های مربوط به سازی کنوانسیونفیروز ریس اجالس سازمان ملل برای آماده 1211در سال 

زیست در وقتی نخستین کنفرانس جهانی محیط 1211کنفرانس جهانی استکهلم شد. در سال 

به عضویت  1213تا  1212های رئیس این اجالس بود. در خالل سالاستهکلم برگزار شد، او نایب

این  رئیسنایب 1216تا  1213و از سال  درآمدزیست اتحادیه جهانی حفاظت محیط مدیرههیئت

عالوه بر آنکه  1216 تیرماهو طبیعت شد. در  وحشحیاتصندوق جهانی  امنایهیئتاتحادیه و عضو 

زیست استعفا کرد، ریاست اتحادیه جهانی حفاظت را نیز نپذیرفت. از ریاست سازمان حفاظت محیط

موسسه  تأسیسشناسی ایران بود و دبیر کل موسسه گیاه 1211تا  1211او همچنین از سال 

های خود مه فعالیتمحیطی پردیسان را در کارناشناسی و همچنین طرح زیستشناسی و باغ گیاهگیاه

زیست ایران است که لقا مالح ملقب به مادر محیطهای مهم در این زمینه مهدارد. از دیگر شخصیت

با مشارکت همسرش و چند  1212لقا مالح در سال است. مه کردهتحصیلشناسی در رشته جامعه

ا معیت زنان مبارزه بج»محیطی زیست سازمان غیردولتی زیستمند به محیطاستاد دانشگاهی عالقه

رسماً اعالم موجودیت  1213اردیبهشت  11را بنیان گذاشت. این سازمان در « زیستآلودگی محیط

های مبارزه با آن در نشریات زیست و شیوهآلودگی محیط دربارهلقا مالح مقاالت متعددی کرد. از مه

وق مین بود. او یکی از فعاالن حقو سردبیر فصلنامه فریاد ز مدیرمسئولاست. وی  منتشرشدهگوناگون 

حسین  یادزندهسالگی با همکاری همسرش  15ای بود که در سن شناسان برجستهزنان و جامعه

زیست، یکی از نخستین و ابوالحسنی و چند نفر از زنان استاد دانشگاه و شاغل در سازمان محیط

ن را در زیست ایرافعاالن محیط کرد تا نسلی از تأسیسکشور را  محیطیزیستهای مؤثرترین تشکل

ی ازیست ایران چهرهمحیط مادربزرگزیست ترغیب کند. و به حمایت از محیط کردهتربیتمکتب خود 

های بسیار دیگری چون تقی زیست در جهان شده است. چهرهدر میان فعاالن محیط شدهشناخته

 یمحمدتق مثالعنوانبهاند. های داشتهشفرور در این دوره نیز در این زمینه تال محمدتقیابتکار، یا 

را نوشت. اما « زاتکنولوژی آسیب»کتاب  1211التحصیل علوم اجتماعی و اکولوژی در سال فرور فارغ

بود این گفتمان نیز طرفداران و صدای  آشکارنشدههنوز تبعات توسعه چندان  ازآنجاکه درمجموع

هایی را از خود نشان دادند. اما در دهه اکنش و تالشاند که وچندانی نداشت و معدودی نخبگان بوده

بر  کمکمگفتمان سازندگی  ویژهبهای های توسعهو با آشکار شدن تبعات چندین دهه سیاست 1211

 مثالعنوانبهدادند افزوده شد. های خود قرار میزیست را در اولویت دغدغهتعداد کسانی که محیط

 در این دهه بنیان نهاده شد.« زیستآلودگی محیط سازمان جمعیت زنان مبارزه با»

( در رامسر از شهرهای ساحلی و سرسبز 1211) 1311محیطی در تاریخ اولین پیمان زیست

ک ی عنوانبهها اکنون شمال ایران، نهایی شد و به امضاء رسید. پیمان رامسر یا کنوانسیون تاالب

 تاریخی ازنظرهای جهان مطرح است. بنابراین تاالبمراقبت و محافظت از  در خصوصمهم  نامهموافقت
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در استکهلم  1312در سال  ازآنپسزیست در جهان بوده است. دار حفاظت از محیطایران طالیه

 (.52: 1231، آبادیدولتبرگزار شد ) "زیست انسانیکنفرانس محیط"

که پیداست در این دوره در هیچ یک از قوانین و مواد کنوانسیون رامسر بحثی از بحران  طورهمان

از  3در ماده  مثالعنوانبهشود، می تأکیددال مرکزی  عنوانبهنیست و بیشتر بر همان واژه حفاظت 

 هاهای متعهد تسهیالت الزم جهت حفاظت تاالبهریک از طرفقانون کنونسیون رامسر آمده است: 

ها اعم از اینکه در فهرست درج شده و یا های طبیعی در منطقه تاالبو پرندگان آبزی را با ایجاد قرق

نگهداری خواهد کرد )متن کامل کنوانسیون رامسر،  هاآننشده باشند فراهم و به نحو مطلوب از 

1211.) 

یون رامسر پیداست زیست و مواد کنوانسکه از نام سازمان حفاظت محیط طورهماندر این دوران 

 2هایی مانند حفاظت از حیوانات )ماده زیست دال مرکزی این گفتمان است. و دالحفاظت از محیط

زیست )در اهداف کنوانسیون(، منافع ملی و حیات انسان (، ارزش اقتصادی و فرهنگی محیط6و  2بند 

کل گفته است، اما هنوز از اواسط دهه هفتاد شمسی ش درواقعزیست در ایران هستند. جنبش محیط

شهری  طبقه متوسط کهآندهنده به بافت تشکیل با توجهاست. لیکن  بازنیافتههای کلی خود را آرمان

آلودگی  مسائلی مربوط به درنهایترسد و بیشتر متعلق به طبقه متوسط رو به باال هستند، به نظر می

حیطی مهای غیردولتی زیستولین سازمانو حفاظت از طبیعت به اجزاء غالب این جنبش تبدیل شود. ا

که گفته شد،  طورهمان(. 52: 1231آبادی، فعالیت خود را آغاز کردند )دولت 1233در ایران از سال 

های غیردولتی زیست در ایران از اواسط دهه هفتاد شمسی شکل گرفت، اما سازمانجنبش محیط

-اند. از اولین سازمانخود را زودتر آغاز کرده، حرکت جنبشبخش مهمی از این  عنوانبهمحیطی زیست

آغاز  1233محیطی ایران یک تشکل غیررسمی بود که حرکت خود را از سال های غیردولتی زیست

مقابله باهجوم  منظوربهشامل گروهی از مردم روستای اشکذر یزد بود که  درواقعکرد. این تشکل 

نیز یک سازمان غیردولتی دیگر بود که چند « اتانجمن حمایت از حیوان»های روان تشکیل شد. شن

 قالب منحل گردید )همان(.ازآنپسشد و  تأسیسسال قبل از انقالب 

بود، روند  اثرگذارقالب به دلیل رویدادهای مهمی مانند جنگ که در کشور به وسعت ازآنپس

ادامه داشت.  1211محیطی در ایران متوقف شد و این وضع تا حدود سال های غیردولتی زیستسازمان

بعد از  1211داریم از سال  غیردولتیهای محیطی با تعریفی که امروز از سازمانهای زیستتشکل

-سازمان غیردولتی زیست 1الی  3 تدریجبهکنفرانس ریو در ایران به وجود آمدند. در اویل این سال 

زیست به محیط یهدرزمینهای یافته شده تعداد تشکل 1251محیطی در کشور تشکیل شد و تا سال 

سازی و آموزش است و غالبا درباره ها، آگاهاست. فعالیت اکثر این سازمان شدهگزارشتشکل  211

های کار تخصصی مانند حیوانات، توسعه کنند ولی از زمینهزیست شهری فعالیت میمسائل محیط

شامل،  هاآنشود. روش فعالیت یدیده م هاآنزدایی و حفاظت از جنگل نیز در کار روستایی، بیابان

ها، و برگزاری سمینار و های آموزشی، آموزش چهره به چهره، در محلهبرگزاری کالس و کارگاه
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 خیراً ا. شودمیهای علمی و آموزشی، انتشارات، دادن بیانیه، برگزاری نمایشگاه و بازار سبز و.... همایش

گیری هستند. برای مثال ارائه پیشنهاد به الی تصمیمهای بادر حال ورود به رده هاآننیز بعضی از 

سوم، برگزاری جلسات بحث و گفتگو با نمایندگان مجلس و  سالهپنجکارشناسان برای تهیه برنامه 

های سمن شدهانجامهای فعالیت ازجملهاعضای شوراهای شهر و ارائه پیشنهاد برای وضع قوانین 

 (.5/11/1253های کالن است )شکری، ری در برنامهاثرگذا هاآنمحیطی است که هدف زیست

 اند دسترسی به آمار وآبادی و شکری( نیز ذکر کردهکه محققان دیگر )دولت طورهمان متأسفانه

( 1231آبادی )های اخیر مسیر نیست،  اما نتایج تحقیقات دولتدر دهه نهادمردمهای ارقام سازمان

های گوناگون و سازمان است که در قالب 1111حدود  31ز دهه در آغا هاآندهد که تعداد نشان می

 کنند. تخصصی فعالیت می کامالًهای تعریف مسئولیت

هایی مانند عدم زیست حول دالهای حفاظت از محیطگیری حرکتآبادی شکلدر تحقیق دولت

به آینده و محیطی، احساس مسئولیت، امیدواری های پاسخگو، تخریب و آلودگی زیستوجود دولت

چیزهایی که باعث این  ترینمهم( و 111: 1231، آبادیدولتبندی شده است )نجات جامعه مفصل

ویه راند، عدم نهادینه شدن فرهنگ دموکراتیک، رشد بیخصم خود دیده عنوانبهوضعیت شده و آن را 

ی، سودگرایی و دالل، سیطره ساالریشایستهجمعیت، فقر فرهنگی و اقتصادی، عدم وجود  برنامهبیو 

)ساختن ساختمان و کارخانه ...(،  یافتگیتوسعهشدن باور به پیشرفت و  سویهیکگرایی، مصرف

 زیست است، نابودی محیطگراییملیت، گراییدولتزیست، توسعه نامتوازن، محیط شدنفراموش

 زمانهمزیست ن محیط(. در دهه اخیر ادبیات، نوع فعالیت و نقش فعاال111-136: 1231، آبادیدولت)

است. حمید طراوتی از بحران  پیداکردهمحیطی شدت بیشتری های زیستبا شدت گرفتن بحران

انی کند. پرویز کردوکره زمین یاد می تهدیدکنندهعوامل  عنوانبهجمعیت و بحران گرم شدن کره زمین 

های سنتی ار با بوم و شیوههای سازگهای خود پیوسته بر کاربرد روشها و سخنرانینیز در رسانه

پایدار  هدر توسع بومی های توسعه برونزا بر کاربرد دانش. مرتضی فرهادی ضمن نقد تئوریتأکیددارند

و  بومی هایدانش بازنگری و لزوم در ایران زیستمحیط بحران». بر همین اساس وی به تأکیددارند

 (.11/2/1232اند )فرهادی، این مسئله هشدار دادهبرای مقابله با « ملی فرهنگ راهکارهای

گرایی به تقلید از آلدو لئوپولد نویسنده کتاب های اصلی این گفتمان اخالق و اخالقیکی از دال

ای هاست.  چنانکه بسیاری چون مالح، درویش، کرمی و غیره پیوسته بر اخالق و ارزش« اخالق زمین»

 محیطی در این گفتمان بسیار اهمیت دارد.بر رفتار زیست دتأکی. تأکیددارندمحیطی ذاتی زیست

محیطی لحن این گفتمان نیز تغییر کرد و در ادبیات قاطبه و با ظهور تبعات زیست 51در دهه 

در مرکز گفتمان قرار گرفت. کالنتری وزیر اسبق « فاجعه»و « بحران»نمایندگان این گفتمان دال 

ای هکه در پست درزمانیتعین به تعبیر الکالو و موف است، یعنی های نامجهاد کشاورزی که از سوژه

که فقط ریاست احیای دریاچه ارومیه را برعهده  درزمانیدولتی است نماینده گفتمان توسعه است و 

ی، )سوهان« ما فاجعه را به وجود آورده ایم»های توسعه بود، معتقد است سیاست سرسختداشت منتقد 
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(. 21)همان، دقیقه « شودمیباشد کمتر دیده  تربزرگفاجعه هرچقدر »دساز: یاسر عرب مستن(. 1233

سد گوتوند را ساختند آب »گوید: کالنتری زمانی که ریس ستاد احیای دریاچه ارومیه بود چنین می

تن نمک  11تا  5اراضی خوزستان زیر سد گوتوند است. ساالنه  دوسومشیرین کارون را شور کردند. 

هایی است که در این سرزمین جنایت هااینشود، قبل از ساختن سد گوتوند نبود. و وارد خاک آن می

ما در توسعه کشورمان این نگاه را که فن »محمدتقی فرور:  (.1233)سوهانی، « اتفاق افتاده است

 تصمیمات را جامعه باید بگیرد کهدرحالیدانیم، مقدس می چیزیکبگیرند ساالرها کشور را به دست 

-عاشق سدسازی بودند، عاشق ساختن دیواره بودند. سد را می»)همان(. کالنتری: « نه فن ساالران

 «.کردند بدون اینکه به فکر مصرفش باشندساختند آب را محفوظ می

زیست را به ها وارد شوند و محیطدر همه عرصهکنند گرایان تالش میزیستدر این دوره محیط

 آبادیبندی کنند. حجت میانمحیطی مفصلای و در ارتباط با عوامل غیر زیسترشته بینصورت

های انتقال آب اگر اثراتشان از سدسازی بیشتر نباشد کمتر نیست. چون اگر سدسازی اثرات طرح»

ب دارای اثرات اجتماعی، سیاسی و اقلیمی خواهد های انتقال آمحیطی و اقتصادی دارد، طرحزیست

جویی، اخالق مهربان ایرانیان با طبیعت و حیوانات در بر قناعت، صرفه تأکید)همان(. همچنین « بود

شود. در هنگام ارائه راهکار توسط این گفتمان با طیف وسیعی از راهکارها بسیار دیده می هااینکار 

ای هاز همه بر اصالح رفتار و اخالق  فردی و در سطح کالن تکنولوژیبیش  عمدتاًشویم که مواجه می

جویی در مصرف خانگی، کاهش تولید زباله، استفاده از دوچرخه، . اخالقی مانند صرفهتأکیددارندپاک 

کمپین و استفاده  اندازیراهکاری، ، ایجاد مدارس طبیعت، درختسرنشینتکعدم استفاده از خودرو 

محیطی های زیستو سینما برای تغییر رفتارها و اخالق افراد در محور جریان از فضای مجازی

 است. قرارگرفته

 تمام کسانی که در این گفتمان تقریباًهای اصلی این گفتمان است. نیز از دیگر دال وطنیجهان

توجه محیطی فرامرزی های خود به مسائل زیستگیرند همواره در صفحات مجازی، و نوشتهجایی می

 هاآندهند و به قرار می موردتمجیدمحیطی فرامرزی را نقد یا های زیستدارند و همواره تمام سیاست

طی از محیدهند. به همین دلیل فراتر از منافع ملی به قضایا نظر دارند. عدالت زیستواکنش نشان می

خیر و ورود ریزگردها به های اسالیاست. بعد از خشک 1231های این گفتمان در دهه دال ترینمهم

اهمیت پیدا کرد. و  شدتبهبرخی مناطق کشور، مسئله حقابه هم در خارج از کشور و هم در داخل 

چندین کمپین توسط نمایندگان این جنبش برای شکایت از کشورهای ترکیه و افغانستان به علت 

های دجله و فرات و هیرمند دخانههای هور العضیم و هامون که از رورعایت نکردن حقابه ایران در تاالب

 وصاًمخصاست. در داخل کشور نیز بسیاری از نمایندگان این گفتمان  گرفتهشکلشدند سرازیر می

، بختیاری چهارمحالدر اصفهان، لرستان،  ویژهبهها، محیطی در شهرستانهای غیردولتی زیستسازمان

ژی اند. نقد تکنولوقال آب به مخالفت پرداختههای انتبا طرح شدتبهخوزستان و برخی شهرهای دیگر 

 شود. مدرن و تراریخته  در این گفتمان بسیار تکرار می
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 گرازیستمحیطگفتمان  بندیمفصل(: اجزا و مراحل مختلف 2) جدول

 گراییزیستمحیط گفتمان مرحله جزئیات مراحل

 

 

 

 

 

 

 

 

 فضای شناسایی: 4 مرحله

 و کلیدی، هایدال ایاستعاره

 بندیمفصل

 و تهی دال -1

 افسانه

های سنتی و بومی ایران پیشاتوسعه. احیای روش

، و رفتار هاتانکبرابری بین همه مخلوقات. مرد 

محیطی مردمان گذشته، و افرادی چون را زیست

 شل کارسون و کتاب بهار خاموش.

 گاهگره تکنولوژی زمین، آب، زیست،محیط گاهگره و عنصر -2

 و بندیمفصل -2

 ربطی هایدال

زیست، :  حفاظت از محیطمرتبط و اصلی هایدال

-هزیست، صرفقناعت، رفتار مبتنی بر حفظ محیط

 محیطی،  ، عدالت زیستاسرافجویی، مبارزه با 

بندی: طبیعت و تمام جانداران ارزش برابر مفصل

باهم دارند، و طبیعت واجد ارزش ذاتی است نه 

کا بر تکنولوژی و مدل ها با اتگرایانه، انسانابزار
 هانآدارنه غربی و تقلید از الگوهای توسعه سرمایه

زیست اند محیطدر سطح خرد و کالن باعث شده

آمیز روبرو شود، امروز با وضعیتی بحرانی و فاجعه

راه نجات در اصالح الگوهای رفتار فردی و احیای 

های سنتی و تکنولوژی نوین سازگاری با روش

 است.زیست محیط

ارزش اقتصادی، دینداری، برتری انسان نسبت به  شناور هایدال -3

 مخلوقات دیگر. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 سوژگی موقعیت -1

 بندی گروه و

:  فردی و گروهی که گرامحیطزیست گروه و فرد

زیست دارای ارزش ذاتی است باور دارد که محیط

های مدیریتی اصول برنامهو در رفتار خود و 

دهد. زیست را در اولویت قرار میمحیط

 وطنیجهان

های که توسعه اقتصادی، : گروهدیگری گروه و فرد

، رفاه انسان، دینداری و وسازساختتکنولوژی، 

 زیستسعادت انسان را بر سایر مخلوقات و محیط

مدارن بی دهند. مانند سیاستدر ارجحیت قرار می

زیست، و نمایندگان گفتمان محیط توجه به

 توسعه. 
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 یابیهویت: 7 مرحله

 سازیغیریت و 

-زیستگاهی شاهدیم که محیط: ارزی هم منطق

ای هگرایان برای مقابله با یک برنامه مخرب تفاوت

شوند، مانند می صداهمگیرند و خود را نادیده می

مخالفت با ریاست کالنتری بر سازمان حفاظت 

هایی را کمپین صداهمزیست که همه محیط

 هاوطنیجهان تشکیل دادند.

در میان این گروه نیز گاهی : تفاوت منطق

ی محیطزنان زیست مثالًکند، اختالفاتی بروز می

محیطی ایران به زنان معتقدند در گفتمان زیست
شود. یا کسانی که بیشتر چندان توجهی نمی

دارند، افرادی را که در سطح  وطنیجهانرویکرد 

د. داننکنند، سبزگرا نمیمیاستانی و قومی کار 

ها را افرادی وطنیجهانهمچنین فعاالن قومی نیز 

-دانند که چندان به مسائل واقعی اهمیت نمیمی

  دهند.

بیشتر نمایندگان این گفتمان از قشر متوسط  نمایندگی -2

-زیست، یا تحصیلکردگان محیطشهری، تحصیل

-کردگان و دانشگاهیانی است که دغدغه زیست

 محیطی دارند.

 

 

 

 

 مداخله تخاصم،: 9 مرحله

 تخاصم رفع و هژمونیک

 مقابله) تخاصم -1

 (باهم هاگفتمان

: گفتمان توسعه غربی، گفتمان گفتمانی میدان 

ای، گفتمانی که برای طبیعت ارزش ابزاری سازه

را و گداری، سبک زندگی مصرفقائل باشد. سرمایه

 هاتجمالتی. پرونسیالیست

 مداخله -2

 تخاصم رفع و هژمونیک

نمایندگان این گفتمان در سه سطح رسانه و فضای 

مجازی، مانند تلگرام و تارنما، مستندسازی، و 

حضور در رسانه ملی، در سطح رفتار فردی و 

 زیست، وجویانه و سازگار با محیطالگوهای صرفه

ا هها و سیاستگذاریسطح کالن و مداخله در برنامه

اند بر عرصه تالش نموده شدتبههای اخیر در دهه

  زیست حاکم شوند.گفتمانی مدیریت محیط
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 گرایی در ایرانزیستبندی گفتمان محیط(: مفصل4شکل )

 

 های شناوردال

دیگر را در گفتمان خود جایی دهد.  هایگفتمانهای محوری این گفتمان تالش دارد تا برخی دال

-، و محیطشودمی تأکیدزیست دالی است که بسیار بر آن دال ارزش اقتصادی محیط مثالعنوانبه

ای هاز این منظر گفتمان توسعه را نقد کنند و ثابت کنند که برخی برنامه کنندمیگرایان تالش زیست

ای هبرخی سیاست نقدبهآبادی از این منظر ای حتی توجیه اقتصادی نیز ندارد. حجت میانتوسعه

یکی از نمایندگان کمیسون انرژی مجلس اعالم کرد میزان سود اختصاصی  اخیراً»پردازد: ای میتوسعه

میلیارد دالر بوده، اما ارزش آبی که صرف تولید  2که از کشت پسته در رفسنجان به دست آوردیم 

(. دال دینداری همواره مورد توجه 1233)سوهانی، « میلیارد دالر بوده است  5این پسته شده است 

های دینی برای دستیابی به اهداف خود اند از استداللین گفتمان بوده است و سعی کردهنمایندگان ا

های دینی گرایی همواره از دالزیستترین چهره محیطمطرح عنوانبهکمک بگیرند. محمد درویش 

رقیب شهیدان جهان آن خواهشم از همه عاشقان واقعی ساالر بی»بهره گرفته است. محمد درویش: 
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های محرم، توانید، رعایت کرده و گسترش دهید تا در شبه ده الگوی رفتاری زیر را تا میاست ک

ر تتر و ترافیکی از همیشه روانتر و ایمنتر، پاکیزهتر، شهرهایی از همیشه آرامآسمانی از همیشه آبی

 (.6/1/1236)درویش، « را شاهد باشیم

ر های دیگر نیز بسوء مدیریت است که گفتماندال شناور دیگری که در این گفتمان وجود دارد 

های زیست در سالشوری از فعاالن و اعضای سازمان حفاظت محیط. بیژن فرهنگ درهتأکیددارندآن 

یا کوشش  مسئولیتیا  مأموریتعنوان کسی که سراسر عمر دراز خود را با به: » 1216تا  1211

توانم بگویم روند شتابان به قهقرا رفتن ه جرات میام، بزیست گذراندهحفاظت محیط درراهمشتاقانه 

ای )تارنم«. های مختلف مدیریتی بوده استتدبیری و سوء مدیریت در ردهو گیاه، حاصل بی وخاکآب

 (.22/6/1233بهسو، 

 

 اسطوره و دال تهی
آمیز آرام و مسالمت عمدتاًهای ، یک روز بعد از سرکوب سلسله اعتراض1353در پنجم ژوئن سال 

من پکن گردهم آمده  -آن -های سیاسی در چین در میدان تیانمردمی که در مخالفت با محدودیت

این میدان، در خیابان چانگ آن مردی را  طرفبههای ارتش موقع پیشروی بودند، ستونی از تانک

ناس ناشرود. این شخص راهشان ایستاده است و کنار نمی برسردستهای خرید در دیدند که با کیسه

ها را هرچند برای های چندباره خود جلوی حرکت تانکها معروف است با تالشکه امروز به مرد تانک

ن و او را کنار کشیدند و در بی ظاهرشدهپوش مدتی کوتاه گرفت تا اینکه بعد از دقایقی دو شخص آبی

داد  لقب یاغی ناشناسهویت و سرنوشت این شخص که مجله تایم به او  بااینکهجمعیت ناپدید شدند. 

آمیز تبدیل شد. فعاالن های آرام و مسالمتهنوز مشخص نیست ولی حرکت او به نمادی برای اعتراض

نمادی از انسان در  عنوانبهها که در ایران همچون مرد تانک خصوصبهزیست در سراسر دنیا محیط

باشد، در حال اعتراض، مبارزه ده میاش هجوم آورسویبه کهآنمقابل نمادی از تکنولوژی و مهارت انس

اند اما کارکردی ضدانسانی دارند. انسانی تنها، با اند، ابزارهایی که توسط انسان ساخته شدهو حرکت

ابزار محو  درنهایتکیسه خریدش که نشان از زیست روزمره او دارد را در مقابل تکنولوژی، هجوم و 

وار تکنولوژی و سوداگری و هژمونی انسان ترده و نظامیدهند. طبیعت هم با هجوم گسانسان نشان می

  !است. انسان مقابل آهن قرارگرفتهنابودی  سویبهبر آن رو 

جوم، اند )تکنولوژی، هزیست در مکان و موقعیتی شبیه به ابرقهرمان عکس ایستادهفعاالن محیط

انسان علیه »حو انسان. م درنهایتگری، تخریب، آلودگی، فاجعه و خشونت، اقتدار، جنگ، نظامی

واری زیست راه دشباید یادآور شد که برای نگاهبانی از انسان و زیست انسانی، فعاالن محیط«(. انسان

 (.112-112: 1231آبادی، شان دارند )دولتدر پیش روی
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گرایان زیست سازگار با طبیعت ایرانیان قبل از محیطهای تهی اصلی در میان زیستیکی از دال

دورانی  عنوانبهتکنولوژی و مدرنیته به ایران است. و همواره با سمپاتی نسبت به آن دوران ورود 

 کنند. طالیی و آرمانی اشاره می

ه نه پلی برای آیند عنوانبهمرتضی فرهادی معتقد است که باید از سنت، فرهنگ و تمدن ایرانی 

ها گرداوری دانش»که در ایران از لزوم  ای زینتی بهره گرفت. فرهادی اولین کسانی استمسئله صرفاً

رویکردی برای توسعه بومی و گسترش  عنوانبه« در ایران سنتی و کار ابزارهای عامیانه هایآوریو فن

نیز « عامیانه فرهنگ هایپژوهش شناسیآسیب»تکنولوژی ایرانی حرف زده و از همین زاویه به 

سیاری برای بسیاری از این افراد تبدیل به اسطوره شده است، محیطی بپرداخته است. چهرهای زیست

بیشتر برای این « اخالق زمین»و آلدو لئو پولد با کتاب « بهار خاموش»اما راشل کارسون با کتاب 

 اند. افراد به مرجع استدالل و آرمان مبدل شده

 

 یابی و غیریت سازیهویت
فتمانی مستلزم وجود کسانی است که از طرف آن سخن کنند، هرگکه الکالو و موف اشاره می گونهآن

بگویند. و در کارزارهای سیاسی آن را نمایندگی کنند. در ایران نیز این گفتمان نمایندگان مختلفی 

داری از طرفبهرا افراد طبقه متوسط شهری دانست. عمده کسانی که  هاآنتوان خاص می طوربهدارد، 

لیت محیطی فعااند، یا در نهادهای زیستکردهتحصیلزیست حوزه محیط پردازند، یا دراین گفتمان می

اند. همچنین فارغ زیست اطراف خود بودهکنند، یا افرادی هستند که شاهد نابودی محیطمی

-زیست تخصص دارند و مستندسازهای زیستالتحصیالن و دانشگاهیانی که بیشتر در حوزه محیط

محیطی در شهرهای مختلف ایران نمایندگان این زیست ولتیغیردهای محیطی و اعضای سازمان

توان به اسکندر فیروز پدر سازمان ترین نمایندگان این گفتمان میاصلی ازجملهگفتمان هستند. 

زیست ایران، محمدتقی فرور. مرتضی شناس و مادر محیطزیست ایران، مه لقا مالح جامعهمحیط

رین تشدهترین و شناختهشک در چند دهه اخیر یکی از فعالبی فرهادی، و محمد درویش اشاره کرد که

نمایندگان این گفتمان است. عبدالحسین وهاب زاده موسس مدرسه طبیعت، پرویز کردوانی، اسماعیل 

کهرم، الهه موسوی، حسین آخانی، سام خسروی فرد، هژیر کیانی، حجت میان آبادی، تقی ابتکار، 

شوری، انوش نوری اسفندیاری، حمید طراوتی، بیژن فرهنگ دره معصومه ابتکار، مجید مخدوم،

یگر آیین، و بسیاری افراد دعباسقلی جهانی عضو سابق شورای جهانی آب، نویسندگان در نشریه زیست

مانی  ازجملهمحیطی توان نام برد. مستندسازان زیستگیرند را میکه در همین دسته جایی می

های غیردولتی در شهرهای مختلف اعضای سازمان ویژهبههانی، و میرصادقی، یاسر عرب، کمیل سو

 هاینامحیطی و ترویج آن به انحاء مختلف فعال هستند. همه رفتار زیست یهدرزمینبه قوت  کهآنایر

وان نام تبخشی از نمایندگان این گفتمان هستند و نمایندگان بسیار دیگری را برای این گفتمان می
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بر محور  اًصرفهای دیگر گفتمان برخالفدر تکثر نمایندگان این گفتمان است که برد. نکته اساسی 

 بندی نشده است.چند نماینده شاخص مفصل

 

 سازی و فضای تخاصمبندی، غیریتگروه

من در این قضیه دو عامل اصلی را گناه کار »داند: محمدتقی فرور دو عامل را غیرخودی و مقصر می

ست که دیگران بر سر ما آوردند و دیگری بالهایی است که خودمان بر سر دانم یکی بالهایی امی

ای گنجد که ناشی از سلطهدیگران بر سر ما آوردند در مبحث استعمار می آنچهآوریم. خودمان می

است که چندین بار تاکنون برای ما اتفاق افتاده است. اگرچه در دوران معاصر کشور ما هیچ وقت 

مستعمره رسمی جایی نبوده، اما از زمان ناصرالدین شاه مرحله خود استعماری ما آغاز شد و بالهای 

شخصان دولت ترینبزرگبر سر خودمان آوردیم. من، جناب میرزا تقی خان را یکی از  زیادی خودمان

ریشه توسعه تقلیدی که شکلی از خود استعماری است را به  حالدرعیندانم، ولی این مملکت می

داد،  دستور هاآندهم. ایشان برای اولین بار یک تعداد دانشجو به خارج فرستاد و به ایشان نسبت می

بیند بردارید بیاورید و در اینجا پیاده کنید. این دانشجویان رفتند و برگشتند وید آنجا هر چه که میبر

ها پلی تکنیک داشتند ما دارالفنون ایجاد کردیم، فرنگی مثالًو هر چیزی که دیده بودند پیاده کردند. 

م گرفته تا دانشگاه و صنعت گفتند و ما هم مرسی گفتیم. خالصه از زبان و آداب و رسومرسی می هاآن

ها پیاده شد و کلیه تجربیات بومی کشور که حاصل مان، طبق الگوی تقلیدی فرنگیزیستو محیط

های غیر بومی عوض هزاران سال تجربه در همین مرز بوم بود و بسیار هم کارآمد بود، همگی با روش

 ینیبخودکمون توأم شد با یک نوع شاه و پدرش خیلی بدتر شد، چ محمدرضاشد. این شرایط در زمان 

 «بینی، به عالوه معنی مدرنیزاسیون نیز برای ما مساوی شد با اروپایی شدن.و حس حقارت و دگر برتر

   (.1231ایران، اردیبهشت  شرکت شیرهای بهداشتی)ماهنامه 

دی یگرایی و فرهنگ تقلای و گفتمان توسعه خصم اصلی این گفتمان است. مصرفرویکرد سازه

 کند آن را طرد کند. های این گفتمان است که همواره سعی میاز غرب از دیگر خصم

 داری همواره دشمن اصلی این گفتمان بوده است. اما سرمایه

اندیشند و فراتر از منافع ملی به مسائل وطنی میهمچنین کسانی را که در چارچوب جهان

گرا، افرادی که با وضعیت دهند. افراد مصرفمحیطی نظر دارند در گروه خودی جایی میزیست

 هایزیست را در اولویت برنامهها محیطریزیسر سازگاری دارند، و کسانی که در برنامه داریسرمایه

 دانند.دهند، دیگری میخود قرار نمی

سازی که روش الکالو و موف بدان پرداخته، زنجیره هم ارزی و تفاوت است. های غیریتاز شیوه

-حیطم»دهد. ه اصل چهارده سبزها )پرونسیالیست نباشیم( این زنجیره هم ارزی و تفاوت را نشان میک

 زیستی در مقیاس کالنگرا هستند و به عبارتی حتی جهان وطن. مسائل محیطجهان اساساًها زیستی

 ل ایننیازمند اتحاد و مشارکت جهانی است. نقطه مقاب هاآنمشکل مشترک همه بشر هستند و حل 
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د با ها کسانی هستنها دارند پرونسیالیسم است. پرونسیالیستزیستیگرایی که محیطروحیه جهان

شود به قوم و قبیله یا دین و مذهب و یا جهان محدود می هاآنجغرافیای ذهنی محدود. در ذهن 

آرمانی ندارند. جنگند و جز آن محدوده زیستی و زادگاه خودشان. برای همین جغرافیای محدود می

این  زند. نکته جالبچون از دل پروونسیالیسم دیگرستیزی بیرون می اندخطرناکها پرونسیالیست

ی هستند هایپرونسیالیست واقعبهشوند زیست انگاشته میکه در ایران فعال محیط هاآناست که غالب 

های زاگرس نباید به اینکه آبآن بخش از فعاالن آب خوزستانی که حرفی ندارند جز  مثالًگرا. قوم

ای هحرفی ندارند جز اینکه آب کهآنزیست در اصفهاصفهان منتقل شود یا آن بخش از فعاالن محیط

ت، و گرا هستند و پرونسیالیسفعال قوم واقعبههر دو  هااینزاگرس باید بیشتر به اصفهان منتقل شود. 

 (.1231می، )کر« بندی شوند.توانند در زمره سبزها دستهنمی

 

 هژمونیک شدن و مداخله هژمونیک
کند از فضای غیررسمی و تکنولوژی نوین و مجازی برای هژمونیک نمودن خود این گفتمان سعی می

نمایندگان اصلی این گفتمان بیشتر مطالب خود را از طریق پیام  اکنونهم کهطوریبهبهره ببرد، 

کانال محمد درویش با ده هزار عضو،  کانال ناصر کرمی با  مثالًکنند. های مجازی منتشر میرسان

عضو، و فیروزجائیان با  1611زیست با عضو، کانال ساحت 2111آخانی با عضو، کانال حسین 1611

 محیطی.شماری تارنمای زیستعضو و.... و تعداد بی 2111

ه کمتر، آلوده نساختن های گوناگون با اهدافی چون حفظ طبیعت، تولید زبالکمپین اندازیراه

دو  دریکیهای جانوری و نه به شکار غیرقانونی ، نگهداری از جنگل و درخت، حفظ گونهوخاکآب

اصل های آن را افزایش داده است. زیست و مقابله با چالشهای عمومی به محیطسال اخیر حساسیت

یکرد فردگرایانه و خالقیت جا( بر این رو سیزدهم سبزها )خالق و آفرینشگر باشیم، همیشه و همه

واقعیت این است که جهان در کنترل ناسبزهاست. »دارد.  تأکیدیابی گفتمانی فردی برای سیطره

آورد. ما سبزها مثل رزمندگانی هستیم در لحظات زندگی روزمره به ما هجوم می تکتکناسبزی در 

ند. برای رهایی از این مهلکه کنوقفه دارند به ما شلیک میمحاصره هزاران سالح مرگبار که بی

مان یاز زندگ هرلحظهدستورالعمل و نقشه راه مشخصی وجود ندارد. باید خالق و مبتکر باشیم. باید در 

 (.1231)کرمی، « شود را کشف کرده و پی بگیریمای که منجر به زیستنی سبزتر میآن راه و روش تازه

اصلی پیروان این گفتمان برای هژمونیک آموزش و اجتماعی شدن همواره یکی از راهکارهای 

ببینید تا سیستم آموزش کشور اصالح نشود »دارد:  تأکیدفرور بر آموزش  محمدتقیشدن بوده است. 

)ماهنامه شرکت « هر کار دیگری، روبنایی و کوتاه مدت خواهد بود. مشکل در سیستم آموزش ما است.

 (.  1231ایران، اردیبهشت  شیرهای بهداشتی

کنند. روز دوچرخه های نمادین مانند دوچرخه سواری استفاده میهمچنین از اعتراض اهآن

های بدون خودرو، مدرسه طبیعت عبدالحسین های نه به ماشین شخصی یا سه شنبهسواری و جنبش
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آوری آن در های زباله و جمعتوزیع کیسه جمعیدستههای زاده، روز زمین پاک و جنبشوهاب

 های این گفتمان برای هژمونیک شدن است. تالش ازجملهو تابستان به مسافران و غیر  تعطیالت نوروز

که در این  وطنیجهانهای های غلط جهانی را به دلیل سویهاند سیاستهمواره سعی کرده هاآن

محمد درویش، کاوه مدنی، مجیدمخدوم، ناصر کرمی  مثالعنوانبهگفتمان غالب است نقد کنند، 

در آمریکا را که اعتنایی به مسائل  خواهیجمهورهای همواره در صفحات مجازی خود احزاب و جریان

 کنند. زیستی ندارند نقد میمحیط

محیطی شیوه دیگر این گفتمان برای جویی و رعایت اصول زیستبر رفتار شخصی صرفه تأکید

بیرون از خانه نگذاشته است، حتی اعضای  یازبالهسال است که  61ن است. مالح هژمونیک شد

ها بازیافتی باشند مانند کاغذ و پالستیک. وی میاند. مگر اینکه زبالهاش هم این کار را نکردهخانواده

زیست بود. در خانه ما ای بزرگ شدم که مادرش قبل از من فعال محیطمن در دل خانواده»گوید: 

 (.12/12/1232)تارنمای خبرگزاری مهر، « شد.ای تولید نمیزباله

محیطی مردم نفوذ بسیار بشتری ها و رفتار زیستاین گفتمان توانسته است در برنامه درمجموع

نسبت به قبل بیابد و با راهکارهای مختلف در عرصه هنر )نقاشی، کاریکاتور، موسیقی(، ادبیات )رمان، 

محیطی و شکایات و اعتراضات نسبت به های زیسترسی(، اقتصاد )پیوستداستان، شعر، کتب د

محیطی(، های زیستهای فضای مجازی و تارنماها، مستندها و فیلمها(، رسانه و سینما )کانالبرنامه

ها، در سطوح خرد و کالن بسیار بیشتر از محیطی(، سمنروانشناختی )آموزش، اصول رفتار زیست

های محوری این گفتمان مانند ابت گفتمانی جایگاه خود را باز کند. و برخی از دالگذشته در عرصه رق

 محیطی، بحران، تخریب، نابودی بر فضای گفتمانی کنونی چیرگی یافته است.فاجعه زیست

 

 گیرینتیجه
شمسی آغاز و شروع به  31و  21های زیست به شکل افراطی از دههگفتمان توسعه در عرصه محیط

دت زیست در ایران شآهنگ تخریب محیط بعدازآنبندی نمود و بر عرصه گفتمانی غالب گردید. مفصل

بود، در ایران نیز با ورود  گرفتهشکلگرایی که در جهان -زیستدر مقابل آن محیط زمانهمگرفت. 

و طبقه متوسط شهری برخی اقدامات و قوانین در دوره پهلوی دوم شکل  کردهتحصیلبرخی افراد 

خاص این گفتمان در آن زمان نتوانست چندان خود را هژمونیک نموده و در عرصه  طوربهرفت. اما گ

یگر را های دهرگز قدرت و نفوذ گفتمان اگرچهگرا زیستتخاصم گفتمانی قد علم کند. گفتمان محیط

ار رمحیطی مختلف زمینه در دسترس قهای اخیر با شدت گرفتن مسائل زیستنداشته، ولی در سال

را به شکل گزیستاست. گفتمان محیط شدهفراهمبرجستگی بیشتر این گفتمان  درنتیجهگرفتن آن و 

 توسعه در ایران و گرایانهافراطهای امروزین و متناسب با تعریف الکالو و موف در مقابله با سیاست

ا و هدر قالب برنامه جتدریبهغربی قوت گرفت. افراد بسیاری  داریسرمایههای افراط کارانه و ویژگی

ان بندی گفتمزیست و... به مفصلها، سازمان جمعیت زنان و محیطهایی مانند کنوانسیون تاالبطرح
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و آشکار شدن  51زیست و حفاظت از آن پرداختند. بعد از دهه زیست حول دال مرکزی محیطمحیط

ط شهری قرار گرفت و در دسترس طبقات متوس شدتبهتبعات گفتمان توسعه این گفتمان نیز 

هادهای ، نسازانفیلمدانشگاهی،  کردگانتحصیلنمایندگان پرشوری یافت و توانسته خود را توسط 

 بندی و هژمونیک نماید.و مجازی مفصل غیررسمیغیردولتی فراوان و از طریق شبکه 
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Abstract 

Human interaction with the environment in Iran came to thousands of years ago, but the 

environmental crisis is a recent phenomenon, which was caused by the lack of human 

awareness of environmental capacity.  In Iran, as in the rest of the world, some discourses 

have had a positive and negative effect on the crisis. Environmentalist discourse also took 

place in Iran like other parts of the world in response to this crisis. This discourse has tried 

in many ways to hegemonic itself and enter into a space of discursive struggle.  The 

purpose of this research is to study and analyze this discourse in Iran. In this regard, we 

consider environmentalism as an articulation, and analyze it through the Laclau's and 

MoffE's discourse analysis method. The results of the research show that, although the 

root of the discourse of environmentalism is too old, but due to the modernity of the 

environmental crisis, which has been markedly since the second Pahlavi, and as outcomes 

of the extreme development become clearer, this discourse today has become more 

powerful in dealing with this issue. After the revolution, with the continuation of 

development policies by various governments, this discourse has been articulating itself 

against this discourse, and has tried in various ways to hegemonic itself. 
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