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 چكیده 
اجتماعی  مسألهائل محیط زیستی به تصور عمومی در ایران بر این است که برای تبدیل مس

که توجه همگان را به خود جلب نماید، دولت باید نقش اصلی را ایفاء کنند. اگر چه دولت 

محیط زیستی، حفظ اهمیت مسائل محیط  های نگرانی شدن برساختهنقشی کلیدی در  تواند می

عات محیط زیستی در مباحث عمومی جامعه و باال نگهداشت سطح آگاهی نسبت به موضو

یک مسئله محیط زیستی،  شدن برساختههانیگن معتقد است که برای زیستی ایفاء کند، ولی 

 سازی برجسته، ها رسانه، مروجان، توجه ها دادهشش عامل اصلی شامل اقتدار و اعتبار علمی 

اقتصادی و نهادهای مردمی نقش دارند. این  های مشوقمسئله به شکل نمادین و بصری، 

استفاده از رویکرد جامعه شناختی هانیگن، به بررسی عدم توفیق در مردمی کردن  مقاله، با

چرا  پردازدکه می مسألهمحیط زیست در ایران پرداخته است. مقاله حاضر به تبیین این  مسأله

با وجود اظهارات گوناگون و پراکنده متعدد در سطوح مختلف رسمی و غیررسمی، هنوز 

اجتماعی در ایران نشده است. بررسی  مسألهیستی، تبدیل به نامطلوب محیط ز های وضعیت

الزم در تعریف یک برساخت موفق  های شرط که عدم وجود پیش دهد میحاضر نشان 

و مشکالت محیط زیستی نتوانند  مسائلاجتماعی در ایران، سبب شده است تا بسیاری از 

 اجتماعی شود. همسأل، تر دقیقعمومی و همگانی و به تعبییر  مسألهتبدیل به 

 گرایی، هانیگن، ایران. اجتماعی، برساخت مسأله، زیست محیط: کلیدی واژگان
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 مقدمه
که در  باشد میمهم قرن بیست و یکم  های چالشمحیط زیستی از جمله  های بحرانمشکالت و 

 استنتیجه دستاوردهای فنی و علمی انسان برای بقاء و تسلط بر طبیعت به وجود آمده 

زندگی  ای کننده محیط زیستی به طرز نگران های بحراناین مشکالت و (. 201: 2010، 1)آیودجی

انسان را تهدید کرده، تا حدی که حیات انسان و سایر موجودات در کره خاکی را به مخاطره 

محیط زیستی  های بحرانتهدیدها و این  اهمیت(. 93 :1391)صالحی و امامقلی،  استانداخته 

، و ... تاحدی است که سبب شده 4، نازک شدن الیه اوزن3، گرمایش زمین2یدیاس های بارانمثل 

: 2011 ،5)کریستینا گرفتهاجتماعی قرار  های تحلیلتا امروزه این موضوعات در صدر اخبارو 

(. با 4 :1994 ،6)کینگ شوند( و تبدیل به مسائل مهم و بخش اساسی از مباحث اجتماعی 91

زیستی به عرصه مباحث اجتماعی و جلب توجه افکار عمومی ورود مسائل و مشکالت محیط 

نسبت به آنها در کشورهای توسعه یافته، زمینه الزم برای حمایت عمومی و همگانی جهت 

مقابله با این مشکالت فراهم شده است. اما در سایر کشورها از جمله ایران، در تبدیل مسائل 

توجه همگان را به خود جلب کند و اقدامات اجتماعی که  مسألهنامطلوب محیط زیستی به یک 

متوجه دولت است.  عمدتاًالزم برای بهبود وضعیت محیط زیست صورت گیرد، انگشت اشاره 

که چگونه مسائل محیط زیست برای مردم ایران  شود میبه عبارت دیگر، وقتی صحبت از این 

 .کند میر این زمینه ایفاء ، اعتقاد عمومی بر این است که دولت نقش اصلی را دشود می مسأله

مختلف سبب شده است تا در شرایط امروزی جامعه ایران که  های عرصهنقش دولت در 

مختلف آن با مشکالت محیط زیستی متعددی مواجه است، بسیاری از افراد تصور  های بخش

کنند برای جلب افکار عمومی الزم است دولت نقش اساسی ایفاء نماید. در حالی که باید 

، انتظارات و آید میوجه داشت، وقتی سخن از نقش دولت در ارتباط با محیط زیست به میان ت

که الزمه ارزیابی تحقق این انتظارات از سوی  شود میتوقعات بسیار زیادی از دولت مطرح 

بر توجه افکار عمومی در زمینه مشکالت محیط دولت، شناخت مجموعه عوامل تاثیرگذار 
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ت یگر، نقش دولت تنها نقش منحصر به فرد نیست. بلکه عالوه بر به عبارزیستی است. 

معتقد است که برای  1. هانیگندولت، سایر عوامل نیز باید به سهم خود ایفای نقش نمایند

، ها دادهیک مسئله محیط زیستی، شش عامل اصلی شامل اقتدار و اعتبار علمی  شدن برساخته

اقتصادی  های مشوقسئله به شکل نمادین و بصری، م سازی برجسته، ها رسانهمروجان، توجه 

 و نهادهای مردمی نقش دارند.

که  شود میمشکالت و مسائل محیط زیستی در صورتی یک مشکل اجتماعی محسوب 

اجتماعی آن را به عنوان یک مشکل اجتماعی به رسمیت بشناسند. صاحب  های گروهجامعه و 

داران رویکرد ساختارگرایی معتقدند که مسائل نظران جامعه شناسی محیط زیست به ویژه طرف

 های وضعیت. آنچه که ما شاهد آن هستیم شوند نمیمحیط زیستی به خودی خود، ایجاد 

مسله  مثالًنامطلوب محیط زیستی است که همواره و در طول تاریخ بشر وجود داشته است. 

ته است، اما تنها پس از است که از آغاز انقالب صنعتی وجود داش ای مسلهتخریب الیه ازون 

فراهم شدن بسترهای اجتماعی، به عنوان یک مسله مطرح شده است. آلودگی هوای تهران از 

دیر باز آزار دهنده بوده است، اما تنها در یکی دو دهه اخیر تبدیل به یک مسله همگانی شده و 

تارگرایی، در همه توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است. به نظر طرفداران رویکرد ساخ

این موارد ما شاهد آن هستیم که طی تعامالت اجتماعی و در یک بستر کامالً اجتماعی، یک 

محیط زیستی تبدیل کند. در  مسألهوضعیت نامطلوب محیط زیستی توانسته است خود را به یک 

 همسألنامطلوب محیط زیستی هستند که تبدیل به یک  های وضعیتمقابل، هنوز هم برخی از 

در این  ها نمونه. پسماندهای الکترونیکی، یکی از بارزترین اند نشدهجمعی و همگانی و عمومی 

(. در حالی که تاثیرات مخرب 24: 1391 )صالحی و همتی، استزمینه و در شرایط فعلی ایران 

لودگی الکترونیکی بسیار زیاد است، متاسفانه هنوز افکار عمومی جامعه آن را به اندازه آ های زباله

که تبدیل به مسله اجتماعی نشده است،  ها نمونه. یکی دیگر از بارزترین داند نمی مسألههوا 

اجتماعی یا افراد در سطح  های گروهسبک زندگی محیط زیستی غیرمسئوالنه یا ناپایدار اکثریت 

از  ای مجموعهجامعه است. منظور از سبک زندگی محیط زیستی غیرمسئوالنه یا ناپایدار، 

محیط زیستی نامناسب است که  های فعالیترفتاری و ارزشی و  های گیری جهتو  ها ادتع

. سبک زندگی محیط زیستی غیرمسئوالنه یا کند میجدی به محیط زیست وارد  های آسیب
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و باعث به وجود آمدن مخاطرات محیط  سازد میناپایدار، چرخه طبیعی زیست بوم را مختل 

در رفتارهای مصرفی، تراکم جمعیتی،  توان میسبک زندگی را  . نمود این نوعشود میزیستی 

شهری مشاهده کرد که متاسفانه نه تنها افکار  های زبالهشهرسازی نااندیشیده و ناپایدار و انبوه 

عمومی جامعه بلکه در سطح دانشگاهی هم، این نوع سبک زندگی محیط زیستی را نیز مسله 

 .دانند نمیاجتماعی 

کدام دسته از عوامل، یک وضعیت  تأثیراصلی این است که تحت  السؤبراین اساس، 

؟ یا چه عواملی بر مردمی ساختن شود میاجتماعی  مسألهنامطلوب محیط زیستی تبدیل به یک 

 مسائل محیط زیستی تاثیرگذار است؟

 چارچوب نظری

جریان  اجتماعی، رویکردی برای مطالعه مسائل اجتماعی است که ریشه در دو گرایی برساخت

: 1384و توکل،  55: 1392، 1)ساتن دارد  « جامعه شناسی علم » و   « جامعه شناسی معرفت »  فکری

 3و جان کیتسوز 2(. این رویکرد در مسائل اجتماعی با نگارش مقاله ملکوم اسپکتور12-8

و صدیق  63: 2006)هانیگن،  شدمطرح  «4مسائل اجتماعی: تدوینی جدید » ( با عنوان 1973)

که  اند چیزهاییکه مسائل اجتماعی آن  اند مدعی(. طرفدران این رویکرد 223: 1386سروستانی، 

(. طرفداران این رویکرد 226: 1386)صدیق سروستانی،  اند اجتماعی، مسئله کنند میمردم فکر 

رویکردهای عینی و ساختاری را که تا آن زمان رویکرد غالب در تحلیل  اند توانستههمچنین، 

( و به ارائه رویکردی بپردازند که از 63: 2006)هانیگن،  بکشندل اجتماعی بود، به چالش مسائ

و  اند بودهاجتماعی در حوزه مسائل اجتماعی  پردازان نظریهبه بعد، مورد توجه  1973سال 

 انبوهی از کارهای تجربی براساس این رویکرد صورت گرفت.

که در  هایی واقعیتذهن بشر در درک  تاکید رویکرد برساخت گرایی اجتماعی بر نقش

اطرف وی در جریان است موضوع جدیدی نیست. اما، بررسی چگونگی اثر گذاری آن در 

ین فرآیند، موضوع جدیدی در ا گیری شکلبرداشت از واقعیت و همچنین چگونگی 

است که بر نقش ذهن بشر در  هایی نظریهشناسی است. نظریه برساخت گرایی از جمله  جامعه
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، گسترده و شایع تاکید دارد. ایده اصلی این زا مشکلپذیرش مسائل اجتماعی به عنوان موقعیتی 

 هاست انسان)در مقابل ضروری( اجتماعی  ممکننظریه تاکید بر وابستگی اجتماعی بر رفتارهای 

(. به این معنی که بسیاری از مفاهیم چون باران اسیدی، 132: 1389)یوسفیان و کریمی، 

اسیدی، بحران انرژی، نازک شدن الیه ازون، باال آمدن سطح آب  های گودالزمین، گرمایش 

نیستند، مگر این که درکی از این مفاهیم و اهمیت آن به  دار معنیدریاها و ... به خودی خود، 

 وجود آید. به عبارت دیگر، این مفاهیم برساخته زندگی بشر هستند و جدا از آن مفهومی ندارند.

اجتماعی  گرایان برساختتحقیق حاضر، یعنی مسائل محیط زیستی،  مسأله در ارتباط

و  شوند میمعتقدند که مشکالت محیط زیستی در جامعه و به صورت اجتماعی خلق و ساخته 

آزموده، فهمیده و تبیین شود. در فرآیند ساخته شدن یک مسله  تواند میاین فرآیند ساخته شدن 

، کنند مییا آن مسله واقعاً همان قدر که ادعاکنندگان مطرح که آ شود میمحیط زیستی آشکار 

اجتماعی، اگرچه اعتبار و وجود  گرایان برساخت(. 42: 1392)ساتن،  نهجدی هست یا 

، اما اصرار کنند نمیجدید، را انکار  های تکنولوژیمربوط به آلودگی، کمبود انرژی و  های دغدغه

ط زیست این نیست که این مشکالت را ثابت کنند، اصلی جامعه شناسان محی وظیفهدارند که 

بلکه این است که نشان دهند این مشکالت حاصل فرآیندهای پویای اجتماعی مانند تعریف، 

(. همچنین، نقش 56: 2010)صالحی، هستندمختلف  های پدیدهمذاکره و مشروع سازی 

 گرایان برساختتوجه محیط زیستی مورد  مسألهطبیعی و اهمیت آنها در تعیین  های واقعیت

اجتماعی نیروهای مهم طبیعت را انکار  گرایی برساخت. به عبارت دیگر، باشد میاجتماعی 

، عالوه به، بلکه معتقد است میزان و سازوکار این تأثیر، بستگی به برساخت انسان دارد. کند نمی

وسط عاملین که رتبه بندی ادعاهای مسائل محیط زیستی ت دارند میبرساخت گرایان اذعان 

ماهیت سیاسی تنظیم ۀ دهندواقعی تطابق ندارد، بلکه نشان  های ضرورتاجتماعی، همیشه با 

خوبی برای این باور وجود  های زمینهپیش (. بنابراین، 65: 2006)هانیگن،  هاست دستورالعمل

 نیستند که هایی همان، کنند میدارد که موضوعاتی که بیشترین توجه عموم را به خود جلب 

شدیدتر بوده باشد،  اش واقعیواقعیت آن مشکل به بهترین وجه اثبات شده باشد یا اینکه اثرات 

که مشکالت محیط زیستی  شود میبلکه آنهایی هستند که تحت تاثیری یک سری عوامل منجر 

 (.276: 2002یرلی، ) شودوارد عرصه افکار عمومی 
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و عقاید است و دیدگاه یکدستی  ها هنظریاجتماعی حاوی گستره متنوعی از  گرایی برساخت

 2یا بافتاری  « ای زمینه » و  1یا مطلق  « محض » متعددی مثل  های شکل تواند مینیست و 

اجتماعی معتقد است که  گرایی برساخت( به خود بگیرد. روایت محض از 70: 2006)هانیگن،

که هر یک  کند میا انکار وجود تمام صور جهان، وابسته به ساختار اجتماعی است و این قضیه ر

(. 74 :1992، 3)دیکنز دارداز این صور به طور مستقل از گفتمان و ساختار اجتماعی وجود 

مستقیماً با ما  تواند نمیکه محیط زیست طبیعی هرگز  گویند میبرساخت گرایان محض یا مطلق 

و  ها نظریهافکار،  به جایش سخن بگویند. بنابراین ها انسانحرف بزند و همیشه نیاز دارد که 

درک شدن، تمجید شدن و مورد تفکر قرار گرفتن ۀ نحو توانند میمفاهیم موجود در جامعه 

ساختارگرایی اجتماعی  ای زمینه(. روایت 48: 1392)ساتن،  دهندمحیط زیست طبیعی را شکل 

اهمیتی که که مسائل محیط زیستی حتی اگر واقعی هم باشند، به ترتیب  کند میاز این ایده آغاز 

بدون توجه به زمینه اجتماعی، تاریخی و  توانند می( و 18 )همان: گیرند میقرار  اند کردهکسب 

 (.2000،آروین) شوندشناخته  اند شدهفرهنگی که در آن محاط 

منازعات و مسائل محیط زیستی این است که این مسائل از  برساختایده اصلی در 

، سیر تکاملی آنها در تر دقیق. به بیان شوند نمیناشی  معیارهای ثابت، غیراجتماعی و بدیهی

واکنش مستقیم به فرایند تدوین ادعا توسط کنشگران اجتماعی از جمله دانشمندان، صنعتگران، 

 .نگاران و فعاالن محیط زیستی، متفاوت است سیاستمداران، کارمندان دولت، روزنامه

محیط زیستی بتواند افکار  مسألهتا یک  شود میکه چه عواملی باعث  سؤالدر پاسخ به این 

عمومی را به خود جلب کند و مردم برای حل آن مشکل دست به اقدام عملی بزنند؛ یا به 

عبارت دیگر، چه عواملی بر مردمی ساختن مسائل محیط زیستی تاثیرگذار است؟ هانیگن معتقد 

شش عامل اصلی و مهم است که برای این کار، یعنی برساخته شدن یک مسئله محیط زیستی، 

 الزم است.

از اقتدار علمی و اعتبار ادعاها برخوردار باشد. علم،  بایست میمحیط زیستی  مسالهاول، 

برای جنبش  4ممکن است یک دوست غیرقابل اعتماد گوید می( 1992) یرلیهمان طور که 
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ستی و فیزیکی، علوم زی های دادهمحیط زیستی باشد، لیکن با این وجود، بدون تأیید بخشی از 

 محیط زیستی تبدیل شود. مسألهامکان ندارد که یک وضعیت محیط زیستی بتواند به یک 

محیط زیستی را به یک مسله اجتماعی  مسلهعلمی که بتوانند  1دوم، وجود یک یا چند مروج

تبدیل کنند. این مروجان باید بتوانند بخشی پیچیده از یک مسله را به ادعای حامی محیط زیست 

تبدیل کنند. در برخی از موارد، ممکن است خود مروجان به عنوان محقق استخدام شوند؛ و در 

موارد دیگر، ممکن است آنها به عنوان نویسندگان فعال باشند. پیش زمینه این مروجان هر چه 

که ادعاها را چارچوب بندی و تنظیم  کنند مینقش کارگزاران را ایفا  رسد میکه باشد به نظر 

تا این که مورد توجه ویراستارها، روزنامه نگاران، رهبران سیاسی و سایر افرادی که بر  نندک می

 افکار عمومی تاثیرگذارند، قرار بگیرد.

قرار بگیرد که در آن، ادعای  هایی رسانهمحیط زیستی، باید مورد توجه  مسألهسوم، یک 

مورد اغلب مسائل معاصر مانند . این امر، در شوند میمرتبط هم واقعی و هم مهم نشان داده 

مناطق حاره، گرم شدن  های جنگلسوراخ شدن الیه اوزن، ازبین رفتن تنوع زیستی، تخریب 

جهانی مصداق داشته است. در مقابل، سایر مسائل محیط زیستی مهم، ممکن است نتوانند در 

 دستور کار قرار بگیرند، زیرا ارزش خبری خاصی پیدا نکردند.

محیط زیستی بالقوه، باید با اصطالحات عینی و نمادین، غم انگیز شود.  لهمسأچهارم، یک 
تقلیل ۀ مسالسوراخ الیه اوزن نامزد تبدیل شدن به یک دغدغه گسترده عمومی نبود تا این که 

غلظت اوزن به تصویر درآمد. چنین تصاویری، نوعی میانبر شناختی را در ذهن مخاطب ایجاد 

که به آسانی قابل فهم و از نظر  کند میده را در یک استدالل خالصه که استدالل پیچی کنند می

 .باشد میاخالقی محرک 

اقتصادی وجود داشته باشد تا اقدامی در باب مشکالت محیط زیستی  های مشوقپنجم، باید 
 صورت پذیرد.

ه محیط زیستی مورد نظر با موفقیت و به طور کامل مورد مناقشۀ مسالسرانجام، برای این که 

واقع شود، باید حامی نهادی داشته باشد که هم مشروعیت و هم تداوم آن را تضمین کند. این 

ای در دستور کار سیاستی قرار گیرد و مشروعین  مسألهامربه ویژه زمانی حائز اهمیت است که 

غیردولتی  های سازماندر نقش مهمی که عوامل و  توان مییابد. در سطح بین المللی، این امر را 

 (.181: 1393، مالحظه نمود )هانیگن، کنند میمرتبط با سازمان ملل ایفاء 
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 روش شناسی
محیط زیست در ایران از روش اسنادی  مسألهدر تحقیق حاضر برای بررسی برساخته شدن 

 شناختی روشعمده  های ویژگیاستفاده شده است. به کارگیری روش پژوهش اسنادی یکی از 

با برد کالن است. روش اسنادی  شناختی جامعه، به ویژه مطالعات علوم انسانی های پژوهشدر 

است که قصد مطالعه آنها  هایی پدیدهیعنی تحلیل آن دسته از اسنادی که شامل اطالعات درباره 

که به  پردازیم میرا داریم. در این روش به تحلیل آن دسته از اسناد و شواهد و قرائن موجود 

 مورد نظر هانیگن برای برساخته شدن مسائل محیط زیستی باشد. نحوی در ارتباط با شش عامل

 تفسیر و تحلیل عوامل
اساسی آن در تعیین یک بر ساخت  های مؤلفهدر این بخش، بر اساس رویکرد برساختارگرایی و 

 .گیرد میموفق، وضعیت محیط زیست در ایران را مورد بررسی قرار 

 ها دادهاقتدار و اعتبار علمی برای  -1

مطرح شد، به نظر هانیگن، از جمله عوامل اصلی برای برساخته شدن یک  قبالًمانطور که ه

که از اقتدار و اعتبار علمی الزم و کافی  هایی دادهمسئله محیط زیستی عبارت است از وجود 

 مسألهمحیط زیستی، آن  مسألهبرخوردار باشد. به عبارت دیگر، در اولین گام برای مردمی کردن 

( 1992) 1از اقتدار علمی و اعتبار ادعاها برخوردار باشد. علم، همان طور که یرلی تبایس می

برای جنبش محیط زیستی باشد، لیکن با این  2گفته، ممکن است یک دوست غیرقابل اعتماد

علوم زیستی و فیزیکی، امکان ندارد  های دادهاز  ای عمدهوجود، بدون تأیید علمی همه یا بخش 

 محیط زیستی تبدیل شود. مسألهیط زیستی بتواند به یک که یک وضعیت مح

 های دادهمشکالت در ایران در این زمینه، این است که  ترین اساسییکی از  رسد میبه نظر 

یا این که اساساً،  باشند نمیعلمی معتبر و الزم در خصوص مسائل محیط زیستی در دسترس 

دن این است که محققان، صاحب نظران و . مقصود از در دسترس بویابند نمیاجازه انتشار 

دسترسی پیدا کنند.  ها دادهو  ها گزارشبه راحتی و از طرق معمول به این  توانند نمیعالقمندان 

تا موجود و قابل دسترس باشد.  شوند نمیتولید  اصالًو اطالعاتی  ها دادهدر برخی موارد، چنین 
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)کم آبی، بهداشت  استانحاء مختلف مواجه  به عنوان مثال، در حالی که کشور با مشکل آب به

آب، ...( هیچ اطالعات در این زمینه موجود نیست که بدانیم میزان دانش و آگاهی مردم در 

خصوص آب و مسائل مربوط به آب در چه وضعیتی است. در مقابل، یک جستجوی ساده در 

ر اختیار محققان تحقیقاتی خارجی در این خصوص را د های گزارشسایت گوگل، به راحتی 

به گزارش تحقیقاتی در مورد پیمایش آگاهی و نگرش  توان می. به عنوان نمونه دهد میقرار 

است که  1نسبت به مسائل آب در کالیفرنیا اشاره نمود. مثال دیگر، در زمینه پیمایش جوسنجی

آلودگی  مسأله(. 146: 1392)ساتن، گیرد میصورت  2توسط گروه تحقیقات و افکار سنجی اروپا

و تغییرات آب و هوا یکی دیگر از مسائل محیط زیست داخلی و جهانی است که به نظر 

گزارش جامع، معتبر و قابل استنادی در این خصوص در ایران وجود ندارد. در حالی که  رسد می

سال برای بررسی ابعاد اجتماعی  5به عنوان یک پژوه تحقیقاتی که هر  3پیمایش جهانی کامپون

و  ها بحرانکه به چگونگی تاثیرات  شود میتغییرات آب و هوا در کشورهای جهان انجام  مسأله

. این تحقیق براساس تحلیل محتوای پردازد میمشکالت ناشی از تغییرات آب و هوا بر جامعه 

مرتبط با تغییرات آب  های سازمانعمیق و نیز پیمایش در مورد  های مصاحبه، ای رسانه های برنامه

محیط زیستی در  های شاخص ترین رایج(. یکی دیگر از 2016، 4)کامپون گیرد میصورت و هوا 

دنیا، ردپای اکولوژیکی است که در حال حاضر در بسیاری از کشورها و حتی شهرهای دنیا 

. به عبارت دیگر، با انجام این تحقیقات و انتشار نتایج گیرد میمورد سنجش و اندازه گیری قرار 

این کشورها از میزان فشاری که در نتیجه مصرف کاالهای مختلف بر زمین وارد آن، شهروندان 

. همین یک مورد کافی است تا نسبت فعالیت افراد و محیط زیست در یابند میاطالع  کنند می

 یک کشور مورد توجه و مالحظه جدی قرار گیرد.

ارند. به عنوان عالوه بر این، انتشارات علمی نقش مهمی در جلب توجه افکار عمومی د

سال مهمی است، به این دلیل که در سال مذکور،  1972مثال، در تاریخ تفکر محیط زیستی سال 

و منتشر  تألیفاز سوی باشگاه رم   « رشد های محدودیت » یک اثر بسیار مهم و راهگشا به نام 

به آن  اش هستیشد. این اثر استدالل کرد که تمدن ما در حال اتمام منابعی است که تداوم 

به فروش رفت و   « رشد های محدودیت » میلیون نسخه از کتاب  13وابسته است. در آن زمان، 
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 استهم به عمل آمد، اکنون تاکید کلی آن پذیرفته شده  شماری بیاگرچه از آن انتقادهای 

ه هشت گذار خانم راشل کارسون برند تأثیر، اثر  « بهار خاموش » (. همچنین، کتاب 2011 ،1)اوری

نام برد که دنیا را در مورد  توان میکتاب تاریخ سازی را  ترین پرفروشجایزه معروف و 

کره زمین به واکنش واداشته است. اما ترجمه این کتاب در ایران، فقط در یک  های آلودگی

محیط زیستی در ایران تیراژشان حتی به هزار هم  های کتابشماره به چاپ رسید. غالب 

نیازمند زمان است تا به فروش برسد. بر این وضعیت  ها سالزه، همین تعداد هم، و تا رسد نمی

برانگیز، باید تقاضای خرید و مطالعه کتاب در بین دانشجویان را هم اضافه نمود. تجربه  سؤال

که حتی کتب منبع درسی جامعه شناسی محیط زیست نیز،  دهد میشخصی نویسندگان نشان 

. گیرد نمیسی دیگر، مورد مطالعه جدی و اساسی توسط دانشجویان قرار مثل بسیاری از منابع در

انتظار داشت  توان نمیمحیط زیستی، بسیار اندک است،  مسائلدر این شرایط که مطالعه در باب 

جدی و اساسی اجتماعی تبدیل  مسألهنامطلوب محیط زیستی در ایران، به یک  های وضعیتکه 

که مطالعه در این  دهد میزیست در کشورهای پیشرفته نشان  محیط مسائلشود. تجربه تاریخی 

باب از سوی عموم مردم و به ویژه اقشار خاص، بسیار زیاد بوده و اکنون نیز چنین است. 

و  ها حساسیتهمین مطالعه گسترده است که  تأثیربسیاری از صاحب نظران معتقدند که تحت 

 ال قرار گرفته است.محیط زیستی در بین مردم در سطح با های دغدغه

اقتدار و اعتبار  مسألهشدن محیط زیست،  مسألهدر هر صورت، به تعبیر هانیگن، اولین شرط 

سازی محیط  مسألهاست که در شرایط موجود، برای آگاه سازی مردم و  ها دادهعلمی برای 

ان اجتماعی معتبر و به هنگام در اختیار صاحب نظران و اندیشمند های دادهزیست از نگاه مردم، 

قرار ندارد. البته، این مشکل با ورود عامل دوم از نظر هانیگن یعنی، وجود مروجان و رابطان 

مردم، نیازمند حضور اساسی  . برای انتقال دانش و آگاهی به میانشود می تر جدیعلمی 

علمی اجتماعی محیط زیست و به طور گسترده  های انجمنشناسان محیط زیست،  جامعه

. به خاطر عدم تربیت نیروی انسانی ماهر و باشیم مین اجتماعی محیط زیست کارشناسا

تخصصی غیرمرتبط به بحث و بررسی در  های زمینه، جامعه شناسان با ها زمینهمتخصص در این 

، سدها و ... موضوعاتی هستند که در ها تاالبآب، پرندگان مهاجر،  مسأله. پردازند میاین حوزه 

از جامعه شناسان و محققان اجتماعی در ایران در مورد آنها مالحظه بحث و گفتگوی برخی 
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. این نوع اظهارات که بیشتر از سر عالقه مندی و در مواردی به خاطر پرستیژ و منزلت شود می

در  معموالًاجتماعی محیط زیست تلقی شود.  مسألهشرط الزم برای تحقق  تواند نمیاست، 

فوق توسط جامعه شناسان محیط زیست مطرح  مسائلک از اجتماعات کشورهای پیشرفته، هر ی

که در آن زمینه دارای کتاب، مقاله، تحقیق و سابقه شفاف علمی هستند. متاسفانه در  شود می

، با مطالعه چند مقاله معدود و جستجو در گوگل و ... به ها زمینهایران، بدون داران بودن این 

. در حالی که این کنند میگذر برای خود سابقه درست و از این ره پردازند میایراد سخنرانی 

 به یک مانع در آینده تبدیل شود. تواند میوضعیت، خود 

 مروجان محیط زیستی -2

محیط زیستی، داشتن یک یا چند مروج علمی که  مسألهدومین عامل برای مردمی کردن یک 

وزه در کشورهای پیشرفته، برای بتوانند مسائل محیط زیستی را به مسله اجتماعی تبدیل کنند. امر

اجتماعی همگانی تبدیل کنند، از  مسألهاین که بتوانند یک مسله پیچیده محیط زیستی را به یک 

. اهمیت قضیه کنند میجدید تحت عنوان مروجان محیط زیستی استفاده  نسبتاًیک رده شغلی 

ممکن است خود محیط زیستی، در برخی از موارد  مسائلچنان است که با پیچیده شدن 

یا مشاوران استخدام شوند. همچنین، آنها ممکن است نویسندگان  ها تئوریسینمروجان به عنوان 

فعالی باشند که دانش علمی آنها یک دانش دسته دوم باشد. پیش زمینه این مروجان هر چه که 

و تنظیم  که ادعاها را چارچوب بندی کنند مینقش کارگزارانی را ایفاء  رسد میباشد به نظر 

تا این که مورد توجه ویراستارها، روزنامه نگاران، رهبران سیاسی و سایر متفکران و در  کنند می

 نهایت مردم قرار بگیرد.

، گیرد میو در اختیار عموم قرار  آید میوقتی علم از محیط علمی و دانشگاهی بیرون  معموالً

تی که این علوم جنبه آزمایشگاهی دچار تحریف اساسی شده و یادر غالب موارد، به ویژه وق

داشته باشند، نتایج آزمایشگاهی از سوی مردم قابل فهم و درک نبوده و نیازمند رمزگشایی و 

باشد. در حوزه محیط زیست، برای آن دسته از نتایج و مبانی -تعبیر و تفسیرهای قابل فهم می

ین کار با مروج محیط زیستی با مردم و جامعه سرو کار دارد، وظیفه ا عمدتاًنظری علمی که 

. در واقع، رابطان علمی محسوب شوند می. افرادی که در این شغل مشغول به کار باشد می

. یعنی کارشناسان و متخصصانی که با زبان مردم و با بیان قابل هضم برای مخاطبان شوند می

 دهد میکه نشان  . موارد متعددی وجود داردکنند میعمومی، نتایج و دستارهای علمی را عرضه 
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محیط زیستی ساده نبوده و دارای ابعاد اجتماعی و فرهنگی  های پدیدهبرخالف تصور عمومی، 

با آموزش  صرفاًمشکل بحران آب،  شود میعنوان مثال، در حالی که تصور  مختلفی هستند. به

اد که این موضوع دارای ابع دهد می، نتایج تحقیقات نشان شود میمصرف کنندگان بر طرف 

 (.2008و همکاران،  1)سچفر استمختلفی است که در نمودار زیر قابل مشاهده 

 

. برای آموزش در دهد مینمودار فوق، ابعاد دانش و آگاهی نسبت به مدیریت آب را نشان 

زمینه مسائل آب و افزایش دانش در این زمینه، نیازمند افراد متخصصی هستیم که در ارتباط با 

ق فعالیت کنند. این متخصصان همان مروجان محیط زیستی هستند. بررسی هر یک از ابعاد فو

چنین مشاغلی هنوز معرفی نشده و یا در حد وسیع مورد استفاده  دهد میوضعیت ایران نشان 

 های شرکتحاکی از آن است که برخی از  ها شنیده. البته تجربیات پراکنده و گیرد نمیقرار 

محیط  ای توسعهو اقدامات  ها برنامهبرخی از مشکالت بزرگ در حوزه سد سازی برای حل 

زیست، در ارتباط با سد اقدام به تعیین کارشناسان مستقر در حل محل نموده تا بتواند از بروز 

مشکالت توسعه محیط زیستی در ارتباط با مردم جلوگیری کند. متاسفانه اطالعات قابل دسترس 

 د ندارد.در مورد وضعیت و چگونگی این رابطان وجو

                                                           
1 Schiffer 
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 و چارچوب بندی جدید ها رسانه -3
سومین عامل در دستگاه مفهومی هانیگن، پرداختن به مسائل زیست از سوی رسانه جمعی است. 

قرار بگیرد تا بدین ترتیب، یک  هایی رسانهمحیط زیستی باید مورد توجه  مسألهدر این جا، یک 

مر، در مورد غالب مسائل محیط زیستی . این اکند میادعای مرتبط، هم واقعی و هم مهم جلوه 

مناطق  های جنگلمعاصر مانند سوراخ شدن الیه اوزن، از بین رفتن تنوع زیستی، تخریب 

، گرم شدن جهانی مصداق داشته است. در مقابل، برخی مسائل محیط زیستی مهم، نظیر ای حاره

زیرا به نظر برخی از عوامل سبک زندگی ناپایدار ممکن است نتوانند در دستور کار قرار بگیرند، 

در جهان معاصر حائز است و به همین  ها رسانهارزش خبری خاصی ندارند. نقش  ای رسانهمهم 

 مسائلمجازی برای مردمی کردن  های رسانه، به ویژه از ها رسانهدلیل، کشورهای توسعه یافته از 

ر حال توسعه که وسایل . اما این نقش در مقایسه با کشورهای دکند میمحیط زیست استفاده 

هست. همانطور که  تر پررنگارتباطی مجازی آن چنان گسترش پیدا نکرده است، بسیار بیشتر و 

در مرحله گذار مشکالت محیط زیست از حالت عادی به یک مسئله و نگرانی  گوید میهانگین 

بدون  بسیار حائز اهمیت است. به طور معمول، هیچ مشکلی ای رسانهسیاسی، قابلیت دید 

. به عنوان مثال، شود نمی، وارد عرصه گفتمان عمومی یا بخشی از روند سیاسی ای رسانهپوشش 

از بیماری جنون گاوی یا خطرهای  توانند نمی، بسیاری از مردم عادی ای رسانهبدون پوشش 

جمعی نقشی کلیدی  های رسانه(. 129: 2006)هانیگن،  یابندکی آگاهی یغذاهای با اصالح ژنت

(، نگهداشت اهمیت مسائل 101: 2000، 1)لیندا زیستیمحیط  های نگرانیبرساخته شدن در 

( و باال نگهداشتن سطح 79: 2003، 2)جکلین و رابرت جامعهمحیط زیستی در مباحث عمومی 

(. البته باید توجه داشت 1: 2006، 3)پورناناندا دارندآگاهی نسبت به موضوعات محیط زیستی 

درک عمومی از مسائل محیط زیستی وابسته به میزان توجه  کند میمطرح  ،4همانطور که داونز

بر آگاهی  ها رسانه تأثیر(. اما، 1972)داونز،  استجمعی به مسائل محیط زیستی  های رسانه

 های رسانهعمومی، وابسته به چگونگی محتوای تفسیر بیننده یا شنونده از مفاهیم مطرح شده در 

 (.101: 2000، )لیندا باشد میجمعی نیز 

                                                           
1Linda 

2Jaclyn and Robert 

3 Poornananda 

4Downs 
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به موضوعات محیط زیستی به کندی و آرام شکل گرفت. اما، با  ها رسانهروند توجه 

محیط زیستی و به مخاطره افتادن زندگی بشر این روند شدت  های نگرانیگسترش تهدیدات و 

سونامی و کاترینا  های طوفان(. در قرن بیست و یکم، 79: 2006)هانیگن،  گرفتبیشتری به خود 

آسیای جنوب شرقی و آمریکا و نشست زمین در فلوریدای آمریکا و گوانگژو چین در اثر در 

جمعی را  های رسانهاسیدی در زمین، و بسیاری از مسائل جدید محیط زیستی،  های بارانجذب 

برآن داشت که با هوشیاری بیشتر، روند نگران کننده تخریب محیط زیست را دنبال کنند. بدین 

، عکس و طرح مقالهشاهد آن هستیم که هر روز هزاران گزارش خبری، تحلیلی، ترتیب، اکنون 

 .دهند میدر سراسر جهان قرار  شان مخاطبانو فیلم مستند هشدار دهنده را در برابر دید و داوری 

 های رسانهگذاری  تأثیر، باید توجه داشت آید میجمعی به میان  های رسانهوقتی سخن از 

که مردم در جوامع گوناگون  ای رسانهختلف، متفاوت بوده و حتی نوعی مختلف در اجتماعات م

منبع کسب  ترین عمدهبا یکدیگر ممکن است متفاوت باشد. به عنوان مثال،  کنند میاز آن استفاده 

اخبار محیط زیستی در ایران، تلویزیون و سپس رادیو است. در حال حاضر، این عالقمندی و 

مختلف  های برنامهمشخص است که مسائل محیط زیست در  کامالًتمایل در سیما و نیز صدا 

هر چند خرامان خرامان ولی در هر  ها گاممطرح و باعث تنویر افکار عمومی شود. البته این 

 های دهه، به طوری که اکنون وضعیت بسیار مناسبتری در مقایسه با شود میصورت برداشته 

پوشش تصویری یا خبری مخالفت مردم  2005در سال  مثالًگذشته به خود گرفته است. 

مواجه  ای رسانه)مازندران( در برابر تخلیه زباله مناطق شهری، با ممنوعیت شدید  بابلروستاهای 

نبود. اما در حال حاضر،  دردسر بیدانشگاهی چندان  های کالسبود. حتی ذکر مثالی از آن در 

یت بیرون آمده و وارد حوزه عمومی خوشبختانه مسائل و مشکالت محیط زیستی از حوزه امن

ایرانی به محیط زیست در مقایسه با گذاشته رو به  های رسانهشده است. هر چند نسبت توجه 

محیط زیست گسترده و تنوع و پراکندگی آن، شرط  مسائلفزونی است، اما در مقایسه با وجود 

به حوادث محیط زیست  ها انهرس. ورود کند نمیمردمی را فراهم  مسألهالزم برای تبدیل شدن به 

، تاثیری گذارا دارد. در حالی کند میبیشتر جلب توجه  -و نه در عمق -و مسایلی که در سطح

 ای رسانهکه جلب توجه مردم به مایل بسیار مهمی مثل تغییرات آب و هوا، نیازمند توجه 

 .باشد میگسترده و مرتب 
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تلویزیون با آن مواجه است، کمبود رادیو و  رسد میاز جمله مشکل اساسی که به نظر 

عرضه   « دیگر ای گونه » کارشناسان و متخصصانی است که بتوانند مشکالت محیط زیستی را به 

به صورت مستقیم و خام به این مسائل مهم  ها برنامهغالب  آید میکنند. در حقیقت، به نظر 

و قالب تخصصی  اجتماعی و فرهنگی به صورت های جنبهو  پردازند میمحیط زیستی 

  « حادثه محوری » . این مشکل در حوزه جامعه شناسی محیط زیست تحت عنوان آیند درنمی

شناسایی شده است. مزیت پوشش خبری حادثه محور، افزایش آگاهی عمومی است که بدون 

منفی نیز دارد. اینگونه پوشش  های جنبه، اما شود میآن، موضوعات محیط زیستی نادیده گرفته 

ی متمرکز بر حوادث پراکنده، به جای این که حوادث را در بستر اجتماعی نشان دهد، چنین خبر

سازمانی  های سیاستخاص مسئول حوادث هستند و نه  های شرکتکه گویا افراد،  کند میالقاء 

  « شوک » در برنامه  توان میاز این دست را  ای نمونه(. 138: 1393 و توسعه اجتماعی )هانیگن،

شمال مورد بررسی قرار  های زمینتغییر اراضی کاربری  مسألهه نمود. در این برنامه، مالحظ

که ریشه تخریب  شود میگرفته و ضمن جلب توجه افکار عمومی، این تصور به ببینده القاء 

 شخصی و سودجویانه است. های انگیزهگسترده منابع طبیعی 

ایران بسیار محرز است و از این  های نهرسادر  ای حرفهکه وجود خبرنگاران  رسد میبه نظر 

. اما شود میمختلف استفاده  های برنامهخبرنگاران عمومی برای طرح مسائل محیط زیستی در 

عمومی، با این که  های بحثخبرنگاران  کند میباید توجه داشت، همانطور که هانیگن مطرح 

 توانند میدست آورند، به ندرت  دانش کافی در مورد موضوعات ناآشنا را به سرعت به توانند می

 کنندپیچیده و ظریف مانند آنچه در مورد مسائل محیط زیست الزم است را تهیه  های گزارش

(. در شرایط فعلی و در غیاب خبرنگاران محیط زیستی و گزارشگران 140: 1393)هانیگن، 

مدیران و نخبگان توسط  منحصراًتعاریف اولیه مشکالت،  رسد میمحیط زیست، به نظر  ای حرفه

 .شود میسیاسی ارائه 

 برجسته سازی مسئله به شكل نمادین و بصری -4
باید با  مسألهمحیط زیستی بالقوه، این است که آن  مسألهچهارمین عامل در مردمی کردن یک 

انگیز شود. سوراخ شدن الیه اوزن نامزد تبدیل شدن به یک  اصطالحات عینی و نمادین، غم

تقلیل غلظت اوزن به تصویر درآمد. اقدامات  مسألهومی نبود تا این که دغدغه گسترده عم

بین المللی تبدیل شد که جنبش  مسألهبزرگ جنگلداری تنها زمانی به یک  های شرکتافراطی 
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 جزیریغم انگیزی از قطع درختان در  های عکسمحیط زیستی،  های گروهو سایر  1صلح سبز

دادند. چنین  3و به این منطقه لقب برزیل شمال را به معرض نمایش گذاشتند 2ونکوور

که استدالل پیچیده را در  کنند میتصاویری، نقش نوعی دانش شناختی را در ذهن مخاطب ایجاد 

 های بررسی. باشد میکه به آسانی قابل فهم و از نظر اخالقی محرک  کند مییک تصویر خالصه 

نامطلوب محیط  های وضعیتی از جامعه شناسان محیط زیست نشان داده است که بسیار

زیستی، تنها زمانی مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است که آن وضعیت با سوز و گداز یا 

که چگونه برای  دهد میاسیدی نشان  های بارانتصاویری تکان دهند همراه شده است. مثال 

. مثال دیگر، باشیم میجلب افکار عمومی نیازمند بیان نمادین مسائل و مشکالت محیط زیستی 

را  ها رسانه، ابتدا توجه گوید میمربوط به سوراخ شدن الیه اوزون است که همانطور که هانیگن 

 بر فراز جنوبگان ترسیم شد. ای حفرهتا این که به صورت تصویر به شکل  کرد نمیبه خود جلب 

 

. با آن که 2001ل )بخش زیرین و مرکز( از سا جواوزون در ۀ الیتصویر سوراخ  3. 5تصویر 

های زیادی الزم  ها به تدریج از تولید صنعتی کنار گذاشته شده، اما سال سی. اف. سی مصرف

 (.147: 1392 )ساتن، شود ترمیم دوبارهاوزون ۀ الیاست تا 

                                                           
1 Greenpeace 

2 Vancouver 

3 Brazil of the North 
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. به یاد کند مینقش مهمی در جلب توجه افکار عمومی ایفاء  ها فعالیتتصویر سازی از این 

توانستند تصویری از زمین  1968برای نخستین بار فضانوردان در سال داشته باشیم که وقتی 

، یک کره واحد و رها شده در کنیم میزمینی که در آن زندگی  داد میدهند که نشان  ارائه

)ساتن،  گذاشتشگرفی بر روی نگرش مردم نسبت به محیط طبیعی  تأثیرفضاست، این تصویر، 

1392 :252.) 

مسئله  های جنبه سازی نمادینمثبت برای  های تالشه در غیاب البته باید توجه داشت ک

محیط  های ارزشمخربی صورت گیرد که باعث شود  های تالشمحیط زیستی، ممکن است 

که جان اوری از قضیه کاشت  ای نمونهبه  توان میزیستی را به کلی نادیده بگیرد. در این زمینه 

، چون 1960ۀ دهاشاره نمود. در اواخر  درختان مصنوعی در شهر لوس آنجلس مطرح کرد،

به دلیل آلودگی هوا خشک شدند، مقامات شهر لوس آنجلس  ها راهدرختان واقعی در کنار بزرگ 

درختان پالستیکی کاشتند. آنان با تعجب دیدند که شهروندان خشمگین این  ها آنبه جای 

تان مصنوعی چنان ساخته حتی اگر درخ گوید میدرختان مصنوعی را از ریشه کندند. گوداین 

را از درختان واقعی باز شناخت، بازهم به خاطر اینکه آن تصویری جعلی  ها آنشوند که نتوان 

. ما برای طبیعت ارزش قائل هستیم، چرا که از ما بزرگتر است کنیم میاست، به درستی آن را رد 

لی )آمریکا( نیز در این زمینه احاطه کرده است. مثال دانشکده آتالنتیک شما کامالًو زندگی ما را 

محیط  های زمینهشنیدنی است. دانشجویان این دانشکده که با بورسیه مراکز جهانی و در یکی از 

، الزم است تا در ادبیات، موسیقی و ریاضیات قوی باشند. شوند میزیست مشغول به تحصیل 

مادین و بصری جستجو دلیل این امر را باید در نقش و اهمیت برجسته سازی مسله به شکل ن

در آینده این کره  خواهند مینمود. در واقع، ایده اصلی این دانشکده این است که دانشمندانی که 

توانمندی الزم را در متقاعد  بایست میزمین را نجات بدهند، عالوه بر دانش فنی محیط زیستی 

 سازی مردم با استفاده از هنر و ادبیات داشته باشند.

مسائل محیط زیستی نیز نقش مهمی در جلب توجه افکار عمومی و تبدیل  بیان نمادگونه

شکل یک وضعیت نامطلوب به مشکل محیط زیستی دارد. البته باید توجه داشت که این نماد 

سهل و ممتنعی است. سهل است چون بعد از این که طرح اولیه مورد استقبال و  نسبتاًسازی کار 

که این ایده یا طرح، خیلی ساده است و  کند میی تصور پذیرش همگانی قرار گرفت، هر کس

انجام آن کار چندان مشکلی نبود. اما وقتی خود فرد، در مقابل تعداد عظیمی از مشکالت محیط 
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که باید مهمترین آنها را در قالب نمادین و مصور طراحی نماید آن هم به  گیرد میزیستی قرار 

که کار بسیار سختی  شود مییت موضوع نماید، متوجه که افکار عمومی را متوجه اهم ای گونه

پیش روی است. برای این کار نیازمند هنرمندان مطلع و آگاه نسبت به مسائل محیط زیستی از 

 ها نمادسازیطراحی و  های جاذبهیک طرف، و نیز متخصان محیط زیستی هنرمند و عالقمند به 

 کامالًونه مسائل محیط زیستی در ایران، ضعف . در رابطه با بیان نمادگباشیم میاز طرف دیگر 

 محرز و مشهود است.

 اقتصادی برای انجام اقدامات الزم های مشوق -5

اقتصادی است.  های انگیزهو  ها مشوقپنجمین عامل در تعیین برساخت اجتماعی موفق، وجود 

 های انگیزهت همگانی تبدیل شود، الزم اس مسألهمحیط زیست، به یک  مسألهبرای این که  یعنی

 های مشوقاقتصادی نیز برای مردم فراهم گردد. در این جا، هانیگن معتقد است که ابتدا، باید 

اقتصادی وجود داشته باشد تا اقدامی در باب مشکالت محیط زیستی صورت پذیرد. مثالً، اقدام 

 ای حاره های جنگلجسورانه برای توقف از بین بردن تنوع زیستی بر مبنای این استدالل بود که 

از ارزش فوق العاده دارویی برخورداراست که در صورت عدم اقدام، برای همیشه محو خواهند 

اقتصادی برای یک گروه به  های انگیزهمحیط زیستی که با خود  های ادعایشد. در عین حال، 

. گرددنیز برای دیگران داشته باشند و باعث مخالفت شدید  هایی هزینههمراه دارد، ممکن است 

اقتصادی انتقاد وارد  های نظریهاگر چه جامعه شناسان و صاحب نظران علوم اجتماعی بر بنیان 

و عقالنی است؛ در حالی که در  گر محاسبهوجود انسان  ها نظریهکه پیش فرض این  کنند می

خارج از این محاسبات منفعت جویانه عمل کند، ولی باید توجه داشت که  تواند میعمل، انسان 

با این همه، نقش عامل اقتصادی در تعیین مسله اجتماعی برای بسیاری از افراد جامعه محرز 

 ها شرکتدر سطح فردی و به خصوص در سطح  ها پاداشاقتصادی و  های مشوق جذابیتاست. 

 بسیار قابل توجه است.

ات پایداری، نه تنها اجتماع های مشوقوجود مالیات سبز، به همراه دیگر  در عصر حاضر

کربن -، بلکه مسیر را برای یک جامعه کمسازد میانسانی را به سوی جامعه پایدارتر رهنمون 

زیست یا  های دوستدار محیط توانند به شکل تشویق فعالیت . این اصطالحات میسازد میهموار 

های تشویق، قرار دادن  های مضر برای محیط زیست اعمال شوند. یکی از راه تنبیه فعالیت

طور مثال، در برخی از کشورهای  ای مالیاتی صنایع دوستدار محیط زیست است. بهه تخفیف
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اتحادیه اروپا از محصوالت برقی که مصرف انرژی آنها بهینه است، مالیات بر ارزش افزوده اخذ 

های  های نو و کاهش آلودگی گذارانی که در زمینه توسعه انرژی شود و همچنین سرمایه نمی

ما در ایران سیستم  ا .شوند های مالیاتی می گذاری کنند، شامل تخفیف محیط زیستی سرمایه

جریمه وجود دارد که با مالیات سبز بسیار متفاوت است، نحوه محاسبه هزینه میزان برق مصرفی 

در جامعه ایران است. همچنین،  ای جریمهبرق، مثالی از سیستم  های فیشمصرفی در  های پلهدر 

ن مالیات بر ارزش افزوده اشاره دارد به اخذ یک درصد مالیات از قیمت قانو 38تبصره یک ماده 

فروش به عنوان عوارض آالیندگی از واحدهای تولیدی آالینده محیط زیست که استانداردها و 

های نفت و واحدهای  کنند و پاالیشگاه ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی

بر ارزش افزوده مشمول این تبصره هستند. این تبصره  پتروشیمی نیز عالوه بر مالیات و عوارض

در ایران است. همچنین، جریمه تردد وسایل نقلیه  ای جریمهمثالی دیگر از وجود سیستم 

 دیگر از این سیستم جریمه در ایران است. ای نمونهفرسوده، 

 نهادهای مردمی -6

نگرانی عده زیادی از مردم در بشری روی جهان طبیعی موجب ترس و  های فعالیتزیانبار  تأثیر

 ها جنبشسرتاسر جهان شده است. نگرانی عمومی نسبت به محیط زیست منجر به شکل گیری 

شده  -اند فعالکه در زمینه مسائل محیط زیستی -و احزاب سبز نظیر دوستان زمین یا صلح سبز

غدغه دفاع از سبز گوناگونی وجود دارند، اما ریشه مشترک آنها د های فلسفهاست. هر چند 

 استجانوری  های گونهمحیط زیست جهان، حفاظت از منابع آن و حفاظت از باقی مانده 

عاملی که در مدل هانیگن در برساخت اجتماعی  آخرین(. بدین ترتیب، 882: 1389 )گیدنز،

موفق ایفای نقش مهمی نماید، عامل نهادهای مردمی است. به عبارت دیگر، برای این که یک 

حیط زیستی، با موفقیت و به طور کامل مورد مناقشه در بین مردم واقع شود، باید م مسأله

نهادهای حامی مردمی داشته باشد که هم مشروعیت و هم تداوم آن را تضمین کند. این امربه 

ای در دستور کار سیاستگذاری قرار گیرد و مشروعیت  مسألهویژه زمانی حائز اهمیت است که 

غیردولتی  های سازماندر نقش مهمی که عوامل و  توان میلمللی، این امر را یابد. در سطح بین ا

، در همچنین(. 179-182: 1393)هانیگن،  نمود، مالحظه کنند میمرتبط با سازمان ملل ایفاء 

و نقش  غیردولتی های سازمانبر اهمیت  -آینده برای منشوری - 21دستور کار  ازبرنامۀ 27 فصل

دولتها، باید  کهزیست تأکید شده است. در این فصل تأکید شده  از محیطدر حفاظت  ها آنمهم 
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جدید کار  اپوزیسیون اینبا  ای سازندهفعالیت این سازمانها را بپذیرند و به طور  گریزناپذیری

 کنند.

حامی و طرفدار محیط زیست نیز در جلب افکار عمومی و  های گروهدر کنار سایر عوامل، 

. حتی فراتر از کنند میلوب به مسئله محیط زیستی نقش مهمی ایفاء تبدیل یک وضعیت نامط

به کمک سایر عوامل بیایند و به عنوان یک گروه فشار عمل کنند.  توانند می ها سمناین، این 

هانیگن در این زمینه معتقد است یک سمن محیط زیستی مانند جنبش صلح سبز برای طرح 

ائل محیط زیستی جدید بلکه از نبوغش در گزینش، در ساخت مس اش تواناییادعایش نه از 

که در غیراین صورت یا مورد توجه  گیرد میبهره  ای علمیچارچوب سازی و تشریح تفاسیر 

 های رسانه. درواقع، ماهیت رابطه میان شد میو یا بر روی آن سرپوش گذاشته  گرفت نمیقرار 

 تواند مینهادینه شده است. این امر  مالًکافشار محیط زیستی مانند صلح سبز،  های گروهخبری و 

 سازدفشار مشکل  های گروه تأییدجمعی راحداقل بدون  های رسانهبر عرصه  مسألهتاثیرگذاری 

(. جنبش صلح سبز با ویژگی ضد مدرن شناخته شده است؛ یعنی با تمام 69: 1393)هانیگن، 

که  ای هسته های سالحو آزمایش  پیامدهای منفی مدرنیته تضاد دارد. نگرانی از ساخت بمب اتم

، احساس انزجار و مخالفت با کنند میاز علم و تکنولوژی برای قتل و نسل کشی استفاده 

مصرف گرایی و فرهنگ ماده اندیش که سبب ترویج مصرف گرایی مفرط شد و مخالفت شدید 

، از رویکرد (129: 2004، 1)زیلکو شود مینامیده  گری نظامیآنها باآن چه که سیاست خارجی 

 .باشد میمهم این جنبش 

محیط زیستی  های سازمانمحیط زیست، فرصت دیگری برای  مسألهجهانی شدن شدن 

فراهم نموده است تا گستره فعالیت خود را از سطح منطقه و کشور به عرصه جهانی گسترش 

ردولتی از سازمان غی 365سازمانی متشکل از « 2تغییرات آب و هواۀ شبک» دهند. به عنون مثال

و   « 4دوستان زمین  «  ،  « 3گروه صلح سبز«  ها آن ترین مهمکشورهای مناطق مختلف دنیا است. 

میلیون عضو دارد  20که در دنیا  بالد میاست. این شبکه به خود   « 5صندوق جهانی حیات وحش » 

 )گیدنز، دگوی میکهاز طرف بسیاری از موکالن عالقه مند سخن  کند میو براین اساس ادعا 

1394 :85.) 

                                                           
1 Zelko 
2 Climate Change Network 
3 Green Peace 
4 Friends Of The Earth 
5 World Wildlife Fund 
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که در حال  شویم میاگر بخواهیم در این خصوص به شرایط ایران توجه کنیم، متوجه 

)سایت  داردحاضر، یکصد و هشتاد سازمانهای مردم نهاد در زمینه محیط زیست در ایران وجود 

( که این رقم در مقایسه با برخی دیگر از 1395 ،ردولتی محیط زیستی در ایرانمؤسسات غی

 ها سمنمردم نهاد محیط زیستی در جهان قابل مقایسه نیست. فعالیت اعضای این  های سازمان

محیط زیستی، تنها از عضویت  های سمنکه غالب  رسد مینیز بسیار حائز اهمیت است. به نظر 

به  غالباً، دامنه و گستره اعضای فعال در هر سمن، همچنینهستند.  مند بهرهاسمی اعضاء 

گذاری آنها در ایران قابل  تأثیر. با این وجود، شود میبنیانگذاران و اعضای هیات مدیره ختم 

، بازهم باشد نمینوظهور بوده و دارای سابقه طوالنی  ها تشکلتوجه است. حتی زمانی که این 

ست. به عنوان مثال، انجمن دانشجویی حفاظت از محیط زیست اثر بخشی آنها امید بخش ا

به تازگی و کمتر از دو سال تشکیل شده است، دارای  که)معروف به سفیر(  مازندراندانشگاه 

هزار دانشجو( و نقش آن در جلب توجه مدیران دانشگاه و  12)در مقابل  عضو 1000بیش از 

 (.1393 )قنبری، استاهمیت بوده  بسیار حائز ای رسانهدر قدم بعدی جلب توجه 

 گیری نتیجه بحث و

بسیاری از  تر جدیآن مورد توجه  های دگرگونی، محیط زیست، مسائل و 21در اوایل قرن 

متفکران و صاحب نظران قرار گرفت. بررسی علمی متعدد نشان داد که این مسائل و 

 های حلگذاشته است. راه  رتأثی، بر زندگی انسان مدرن بیش از هر زمان دیگری ها دگرگونی

گوناگون فنی، طبیعی  های عرصهو مشکالت مطرح شد و  مسائلمختلفی برای مقابله با این 

مورد بازبینی و در ادامه، عرصه اجتماعی مورد توجه فزاینده قرار گرفت. از جمله، در عرصه 

 مسائلاجتماعی، ضرورت مردمی کردن مسئله محیط زیست برای یک اقدام جمعی جهت حل 

زیست محیطی مطرح شد. جان هانیگن، جامعه شناس معروف محیط زیست معتقد است برای 

و مشکل محیط زیستی تبدیل  مسألهاین که یک وضعیت نامطلوب محیط زیستی، بتواند به یک 

شود، الزم است تا شش عامل اساسی ایفای نقش نماید. در حقیقت، هانیگن معتقد است که 

مسئله محیط زیستی، وجود شش عامل اصلی و مهم الزم است. این  برای برساخته شدن یک

بین محیط  توانند می، وجود مروجانی که ها دادهعوامل عبارتند از: اقتدار و اعتبار علمی برای 

که مشکل را به شکل جدید و مهم صورت بندی  ها رسانهزیست و علم پیوند برقرار کنند، توجه 

اقتصادی برای جلب اقدامات  های مشوقل نمادین و بصری، کند، برجسته سازی مسئله به شک

http://iranngonews.persianblog.ir/post/542/
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)هانیگن،  شودنهادهای مردمی حامیکه سبب کسب مشروعیت و استمرار آن  وجود، نهایتاًالزم و 

2006.) 

در مقاله حاضر سعی شد تا انطباق رویکرد برساخت گرایی هانیگن با وضعیت محیط 

دن محیط زیست مورد بررسی قرار گیرد. پیش اجتماعی نش مسألهزیست ایران، دالیل و چرایی 

نامطلوب محیط  های وضعیتفرض اساسی مطالعه اساسی حاضر این بود که برای تبدیل شدن 

اجتماعی، مطابق نظر هانیگن، شرایطی الزم است که در حاضر این شرایط در  مسألهزیست به 

 حد کافی موجود نیست.

اجتماعی  مسائل، منابع علمی به ویژه از منظر که اوالً دهد مینتایج تحقیق حاضر نیز نشان 

. دوماً، شوند نمیو یا اساساً تولید  یابند نمیمحیط زیست یا در دسترس نیستند یا اجازه انتشار 

مروجان و یا رابطان محیط زیستی به مفهوم جامعه شناختی محیط زیست، به صورت معنی دار 

 صرفاًدر مورد مسائل محیط زیستی  ها رسانهنقش  و قابل توجه، در ایران وجود ندارند. سوماً،

. چهارماً، در باشیم میآغازین و اولیه از سوی آنها  های گامحادثه محوری است و تنها شاهد 

در مورد گونه در  مثالًمورد بیان نمادگونه مسائل محیط زیستی ضعف اساسی وجود دارد. 

بیان نمادین به معنای جامعه شناختی  معرض فوک دریا خزر یا بحران آب در ایران، هیچگونه

مشاهده نشده است. پنجماً، سیاستهای تشویقی در مورد مسائل محیط زیستی چندان جدی 

در ایران در مورد مسائل محیط زیستی حاکم  ای جریمهیک سیستم  صرفاًو  شود نمیگرفته 

محیط  ها سمن مردم نهاد محیط زیستی یا همان های سازماناست. ششماً، عضویت اعضاء در 

اسمی بوده و ضعف کنش جمعی به عنوان نیروی فشار در ایران، قابل مقایسه با  غالباًزیستی 

 کشورهای توسعه یافته نیست.

الزم در تعریف یک  های شرطکه عدم وجود پیش  دهد میبدین ترتیب، بررسی حاضر نشان 

و مشکالت محیط  ئلمسابرساخت موفق اجتماعی در ایران، سبب شده است تا بسیاری از 

اجتماعی شود. در  مسأله، تر دقیقعمومی و همگانی و به تعبییر  مسألهزیستی نتوانند تبدیل به 

و گاهاً مجادالت  ها بحثمحیط زیست در ایران،  مسائلعدم توفیق در مردمی کردن ۀ نتیج

ا انحصاری ، بر نقش مهم و یغالباًکالمی و نوشتاری جای اقدامات عملی و جدی قرار گرفته، 

اساسی برای  های حلزیست محیطی کشور تاکید دارند. از جمله راه  مسائلدولت در حل 

محیط زیست است. رویکرد  مسائل، مردمی کردن ای جامعهمشکالت زیست محیطی در هر 



  
 
 
 
 
 

 161  تحلیل اجتماعی عدم موفقیت در مردمی کردن مسأله محیط زیست در ایران  
 

 
 

ساخت گرایی محیط زیستی، مدعی استپ رداختن به مسائل محیط زیستی و جستجوی راه 

در برساخت موفق یک مسله محیط زیستی  مؤثرارکت همه عوامل مناسب، نیازمند مش های حل
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