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Abstract  
Introduction: Increased accumulation of greenhouse gases in the 

atmosphere due to human activities has intensified the level of global 

warming and its atmospheric system. One of the effective mechanisms and 

ensuring the continuation of sustainable actions to deal with global climate 

change is the development of new energy consumption habits. For this 

reason, the main goal of policy interventions is to create sustainable actions 

in optimizing energy consumption, especially fossil fuels, to reduce 

greenhouse gas emissions in response to global climate change. To this end, 

the public has access to reliable sources of information. The problem with 

examining human responses to climate change is the denial or skepticism 

promoted by a group of opponents of climate change policies using 
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misleading information sources. The present study is a review of the denial 

of global climate changes. The organized conservative movement, and 

especially its affiliated think tank, plays an important role in denying the 

reality and importance of man-made global warming. They are well aware 

that if citizens trust reliable scientific sources, they will receive the necessary 

information about environmental issues and responsible environmental 

behaviors, and many of their economic and political interests will be 

threatened and their position in the national or international arena will lose. 

In this paper, based on Palmand(1992) social risk assessment approach, the 

role of risk producers, risk researchers, risk arbitrator and risk informants in 

creating ambiguity and skepticism is investigated. 

Method: The present study is a review of the denial of global climate 

change and is considered as a documentary study. The study addressed the 

following questions: What is environmental skepticism? Why science is used 

to cover environmental hazards. Documentary technique was used in the 

research literature section. Exploratory studies were conducted to expand the 

perspective and determine the scope of the research. Keywords for data 

collection were: environmental skepticism / social construction / risk 

producers. Access to the data included libraries, sites related to the 

publication of research works such as University Jihad, external sites such as 

Google Scholarship, and free search based on concepts such as 

environmental risks / science. 

Findings: In the process of producing environmental skepticism, the role of 

four categories of factors should be considered, which are:1. Producers of 

risk(Most companies prefer to keep their anti-environmental activities out of 

the public eye. Different levels of organizational governance and corporate 

coalitions and public policies resist public opposition. Hence, they form 

progressive groups to protect their interests.2. Risk researchers:  From the 

beginning of the denial of climate change, conservative industries and think 

tanks were aware of the importance of hiring their advocate scientists to make 

climate change uncertain. 3. Risk arbitrator: Conservatives usually support 

ideals such as individual liberty, private property rights, limited sovereignty, 

and the expansion of the free market, while Democrats, especially liberals, 

advocate for goals such as collective rights, market regulation to protect 

citizens' rights, quantity and quality of government social services and support 

for government intervention to protect the rights of vulnerable groups. 4. Risk 

informants: Media objectivity is an important issue as environmental issues 

change from being a status issue to a political issue. Owners of multinational 

industries and companies are constantly using the media, experts or scientists 

to prevent social change in attitudes towards global warming. 
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Discussion: As a result, environmental activists, scientists, and policymakers 

redouble their efforts to encourage environmental protection, but in the 

meantime such efforts faced with some oppositions, and the opponents used 
their sources to thwart international action to counter climate change by 

relying on its economic and political power. One of these barriers to 

generating environmental skepticism about occurrence is the escalation of a 

hazard. Therefore, trying to expose or legitimize an immediate 

environmental claim does not in itself guarantee that corrective action will 

be taken. Successful environmental claims must have powerful elements that 

ensure that they will not perish in a sea of apathy, irrelevance and 

skepticism. Six essential factors can be identified for the successful 

construction of an environmental problem: 1)The environmental issue must 

have the scientific authority and credibility of the claims; 2) Having one or 

more scientific promoters who can turn the fascinating and mysterious 

aspect of research into an environmental advocacy claim; 3) The 

environmental problem must be considered by the media, in which this claim 

seems both real and important;4) A potential environmental issue must be 

magnified in objective and symbolic terms; 5) There must be economic 

incentives to take action on environmental issues; 6) Finally, in order for the 

environmental issue to be successfully and fully debated, it must have a 

supporter who guarantees both its legitimacy and continuity. 

 
Keywords: Social studies, Energy, Climate change, Environmental 

skepticism, Risk. 
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ی تجدیدناپذیر در ها یانرژنقش  و عوامل ایجاد شکاکیت در ها نهیزمبررسی 
 *(آب و هوا)مورد مطالعه: تغییرات جهانی  تولید یک مخاطرۀ جهانی

 1صادق صالحی
 2نژاد پازوکیزهرا 

 3عسگری حسینی 
 11/12/88تاریخ پذیرش:                       11/18/89تاریخ دریافت: 

 چکیده
ی انسانی، سطح گرمایش کرة زمین و ها تیفعالی در فضای ناشی از ا گلخانهافزایش انباشت گازهای 

ی ها کنشتداوم کنندة  ی مؤثر و تضمینسازوکارهاسیستم جوی آن را تشدید کرده است. یکی از 
این  در ی نوین مصرف انرژی است.ها عادت، ایجاد آب و هواپایدار برای مقابله با تغییرات جهانی 

ی مصرف ساز مطلوبی پایدار در ها کنشراستا، از جمله اهداف عمدة مداخالت سیاستی، ایجاد 
له با تغییرات جهانی ی برای مقابا گلخانهی فسیلی برای کاهش تولید گازهای ها سوختویژه  انرژی به

ی که ا مسئله. به این منظور برخورداری عموم از منابع اطالعاتی مطمئن، الزامی است. آب و هواست
وجود دارد، انکار یا شکاکیتی است که گروهی از  آب و هوای انسانی به تغییر ها واکنشدر بررسی 

کنند. این  کننده ترویج می منحرف ی مقابله با آن با استفاده از منابع اطالعاتیها استیسمخالفان 
پرداخته است و جزء مطالعات اسنادی آب و هوا پژوهش به بررسی مسئلة انکار تغییرات جهانی 

( 1882پالمند )شود. چارچوب نظری این مطالعه، رویکرد ارزیابی اجتماعی مخاطرة  محسوب می
فی را برای حفظ منافع خود و دهد تولیدکنندگان مخاطره، اقدامات مختل نشان می ها افتهاست. ی

  کنندة دانش ؛ مانند تأسیس مراکز تحقیقاتی تولیددهند یمتصویب قوانین و مقررات بازدارنده انجام 
، استخدام کارشناسان و متخصصان، آب و هواکنندة اعتبار اسناد دربارة پیامدهای منفی تغییر  نقض

، به نیهمچن. ها رسانهفرهنگی و استفاده از  ی سیاسی،ها یالبی فکر، برخورداری از ها اتاقتشکیل 
 ی افشاکننده علیه تولیدکنندگان مخاطره اشاره شده است.ستیز طیمحنحوة تدوین و طرح یک ادعای 

 ی، مخاطره، مطالعات اجتماعی.ستیز طیمح، شکاکیت آب و هواانرژی، تغییر  :های کلیدی واژه
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 مسئلهمقدمه و طرح 
ی او در ها کنشمخاطرات محیط زیستی مواجهه است، نقش انسان و در عصری که جامعة بشری با  

ی فسیلی ها سوختویژه  یة منابع انرژی بهرو یببسیار مهم است. مصرف  ستیز طیمححفاظت از 

 دیآ یمشمار  برای تخریب الیة ازون، منابع طبیعی و تشدید تغییرات جهانی آب هوا تهدیدی جدی به

ی در جو ناشی از ا گلخانهافزایش انباشت گازهای  نکهیبا ا(. 39: 1388نژاد و همکاران،  پازوکی)

ی فسیلی روندی آرام است، سطح گرمایش کرة زمین و ها سوختتولید کربن حاصل از سوختن 

کنندة  (. یکی از سازوکارهای مؤثر و تضمین1381گیدنز، است )سیستم جوی آن را تشدید کرده 

ی نوین مصرف انرژی ها عادتوهوا، ایجاد  ا تغییرات جهانی آبی پایدار برای مقابله بها کنشتداوم 

ی ساز مطلوبی پایدار در ها کنشاست. به همین دلیل، هدف عمدة مداخالت سیاستی، ایجاد 

ی برای مقابله با ا گلخانهمنظور کاهش تولید گازهای  ی فسیلی بهها سوختویژه  مصرف انرژی به

(. به این منظور، برخورداری 281: 1388اد و همکاران، نژ پازوکیآب و هواست )تغییرات جهانی 

ی انسانی به تغییر ها واکنشای که در بررسی  عموم از منابع اطالعاتی مطمئن حقی مسلم است. مسئله

 آب و هوالل و تأثیرات تغییر عبا وجود افزایش شفافیت علمی دربارة میزان، دارد )وجود  آب و هوا

ارة این موضوعات( انکار یا شکاکیتی است که گروهی از مخالفان و نیز اجماع علمی آشکار درب

را رد  آب و هوابودن تغییر  اند که اصل انسان ساخت ترویج دادهآب و هوا ی مقابله با تغییر ها استیس

 مهم بسیار کنونی عصر در (. اعتماد2-1: 2110 ،روزنبرگدهند ) یمیا آن را تردیدآمیز جلوه  کنند یم

 جوامعمشخصة  با یا دوره به ورود حال درها  انسانشناسان معتقدند  که جامعه است؛ دورانی

 و صرف شناخت خطرها را خود انرژی و زمان بایدها  انسانجوامع،  این در .هستند آمیز مخاطره

 برای علمی یها افتهی درک نیهمچنکنند. برای شناخت نیاز به منابع اطالعات است.  ها آن احتمال

 و شود. پایایی تفسیر ساده زبان به و نیازهای عموم قالب در علم باید بنابراین ست؛ا دشوار عموم

 مشخص مطمئن زیرا اطالعات آمیز است؛ مخاطرهجامعة  در مهمیلة ئمس اطالعات، منابع به اعتماد

 را اش یاجتماع قدرت و دهد یم شکل را اجتماعی مقابله یها استیس سازمانی، یا گروه چه کند یم

 سوق یداوطلبان یها تیفعال سوی به را فرد زیستی، . وجود آگاهی بیشتر از مسائل محیطکند یم القا

 وها  دغدغه کاهش به قادر آگاهی و دانش مخاطرات،دورة  پیشگیرانه دارند. در آثار بیشتر که دهد یم

دداری از کند. خو یریگ میتصم خاطر اطمینان با فرد اجتماعی، یها یدوراهدر  تا است فرد به کمک



 011   …های تجدیدناپذیر در   ها و عوامل ایجاد شکاکیت در نقش انرژی بررسی زمینه

 

ناپذیری به همراه دارد. شکاکیت دربارة تأثیرات  ی، پیامدهای منفی بسیار و حتی جبرانا مقابلهاقدامات 

اهمیت در میان عموم تبدیل  ای کم به دغدغه آب و هوامسئلة تغییر  شود یمسبب  آب و هواتغییر 

لحاظ مکانی و زمانی است. ی دور از ا مخاطره آب و هواوجود بیاید که تغییر  شود و این تصور به

زیستی از لحاظ اجتماعی مهم است، بیشتر افراد احساس  که تأثیرات این مخاطرة محیط درحالی

 (؛ بنابراین زمانی که1382نژاد،  صالحی و پازوکیاست )که آن تهدیدی شخصی و مهم  کنند ینم

که اندکی شک و تردید،  رسد یمنظر  وجود بیاید، به بهآب و هوا تغییر  مخاطرات جهانی از جمله

 .دارد یمی مختلف جامعه را در عمل معطل نگه ها بخش

 تعیین مسئول را خود که یی تشکیل شدندها سازمان زیستی محیط اطالعات منابع افزایش با

 نوین اشکال مدعا، این گواه .دانند یمنادرست  از درست و باطل از حق تشخیص معیارهای

 اعتمادپذیری میزان و ها یژگیومؤثر بر آن نیز  است. عامل میعل ادعاهای و اطالعات حاکمیت

اطالعات.  درونی و کیفیت ذاتی نه است، اطالعات تولید یها بنگاه و دهنده اطالع نهادهای

پیچیده و مبهم هستند که از دایرة فهم عمومی  قدر آنزیستی  بسیاری از مخاطرات محیط نیهمچن

 را چنین فرایندهایی تفسیر که ییها نشانه درک و اطالعات از هیآگا برای اند؛ بنابراین مردم خارج

جیکوز، شوند ) وابسته جهانی کارشناسی و ملی کارشناسی یها نظام به کنند، ناچارند پذیر امکان

ویژه اتاق فکر وابسته به آن در انکار واقعیت و  یافته و به کار سازمان جنبش محافظه (.2119

خوبی از این مسئله آگاهند که  به ها آنساخت نقشی مهم دارد.  اهمیت گرمایش جهانی انسان

 و زیستی محیط مسائلدربارة  الزم اطالعات به منابع معتبر علمی، اعتماد شهروندان درصورت

ها  اقتصادی و سیاسی آن پذیرفت و بسیاری از منافع خواهند را زیستی محیطمسئوالنة  رفتارهای

منظور  المللی از دست خواهند داد. به را در عرصة ملی یا بینخود   گاهیجاتهدید خواهد شد و 

زیستی است. این راهبرد شواهد علمی  شکاکیت محیط ها آنمقابله با این مشکل، راهبرد کلیدی 

ضرورت وضع مقررات و قوانین  رو نیاز او  کشد یمچالش  زیستی را به مشکالت محیط

آفرینی است و همواره اصرار  ، تداوم ابهامها آن . مسئلة مهم برایدهد یمزیستی را کاهش  محیط

بر مشکالت  ها تالشاقدامات نظارت جدی کافی نیست. در گذشته، این  شواهد برای کنند یم

متمرکز بود، اما دربارة گرمایش جهانی، یک  شدن الیة ازون خاصی مانند باران اسیدی و نازک

ی علمی ها سازمان، آب و هواالدول تغییر  وهواشناسی، هیئت بین عیار علیه علم آب حملة تمام
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مخالف و حتی خود دانشمندان ایجاد شده است. در این مقاله، براساس رویکرد ارزیابی اجتماعی 

( نقش تولیدکنندگان مخاطره، پژوهشگران مخاطره، داوران مخاطره و 1882پالمند )مخاطرة 

 .آفرینی و شکاکیت بررسی شده است مخبران مخاطره در ابهام

 مبانی نظری

برخی عناصر ساخت مخاطره ممکن است در قلمرو عمومی، فراتر از پارامترهایش عمل کند. از 

اجتماع  گیرد که یی صورت میها عرصهکنش در  نیتر مهمتوجه این است که  جمله نکات قابل

گزاران و کار ها شرکتدانان، پزشکان، مدیران  ی مانند دانشمندان، مهندسان، حقوقا حرفهمتخصصان 

زیستی یافت  مشکلی محیط توان یمندرت  (. به211: 1383هانیگن، دارند )حضور  آنجاسیاسی در 

یا گرمایش  ها گونهی آن در بخشی از تحقیقات علمی نباشد. باران اسیدی، کاهش تنوع ها شهیرکه 

می آغاز ی از مشاهدات علا مجموعهصورت  هستند که در ابتدا به  مشکالتیی از ها نمونهجهانی، 

را فراتر از دیگر مشکالت  ها آنکه  اند یستیز شدند. درنهایت بسترهای علمی این مشکالت محیط

( 1882پالمند )(. 182همان: دهد ) یمقرار  اند یمتکاجتماعی که بیشتر به ادعاهای مبتنی بر اخالق 

خاص خود که هریک برچسب  کند یمشش نقش عمومی را در ارزیابی اجتماعی مخاطره پیشنهاد 

را دارد: حامالن مخاطره، حامیان حامالن مخاطره، تولیدکنندگان مخاطره، پژوهشگران مخاطره، 

ی مستقیم زندگی و کار ها نهیهزکه  اند انیقربانداوران مخاطره و مخبران مخاطره. حامالن مخاطره 

ی ها جنبشرش دلیل گست ها به ی جدیدتر، آنها دوره. در شوند یمدر مناطق پرمخاطره را متحمل 

یاد شود.  ها آناز  رگذاریتأثعنوان بازیگران  و باید به اند شدهزیستی قدرتمندتر  خواه محیط عدالت

نقش حامیان حامالن مخاطره صعود به مرحلة عمومی در مبارزه برای احیای حق قربانیان است: 

و فعاالن مجلس یا  ی کارگریها هیاتحادکنندة سبز، سازمان بهداشت و سالمت،  ی مصرفها سازمان

ی ها شرکتی چوب و کاغذ، ها شرکتی مصرف انرژی، ها سازمانکنگره. تولیدکنندگان مخاطره، 

چندملیتی در زمینة مواد شیمیایی و دارویی و غیره با عنوان دشمنان یا تبهکارانی شرور خوانده 

-238: 1383هانیگن، شوند ) یم؛ زیرا عامالن اصلی مخاطره یا منبع اولیه مخاطره شمرده شوند یم

ی دولتی و ها شگاهیآزما، ها دانشگاهویژه دانشمندان حاضر در  (. پژوهشگران مخاطره به211

کنند دربارة چرایی، چگونگی و چیستی  کنندگانی هستند که تالش می کمک نهاد مردمی ها سازمان
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چه  نیمچنهچه کسی در معرض مخاطره قرار دارد و  نکهیاشدن چیزی به خطر،  شرایط تبدیل

. گاهی پژوهشگران مخاطره کنند یمآوری  زمانی مخاطره ممکن است پذیرفتنی باشد، شواهدی جمع

از وضعیت قبلی حمایت  شانیها افتهویژه اگر ی ، بهشوند یمبا تولیدکنندگان مخاطره یکسان تلقی 

دلخواه در خارج از گذار( به  ی قانونها سازمان، مجلس یا ها دادگاه، ها مخاطره )واسطهکند. داوران 

تعیین کنند که تا چه حد مخاطره باید پذیرفته یا  طرفانه یبی ا وهیشو درصددند به  اند ستادهیاصحنه 

دیده از وضعیتی که  محدود و یا از آن جلوگیری شود. همچنین باید چه غرامتی به قربانیان آسیب

. درعوض اند طرف یبندرت  بهخطرناک برآورد شده است، پرداخت شود. درواقع، داوران مخاطره 

ی ها رسانهبیشتر تمایل دارند با تولیدکنندگان مخاطره کنار بیایند. درنهایت اینکه مخبران مخاطره 

و  دهند یمبران را دارند که مسائل را در دستور کار عمومی قرار  جمعی پیشین نقش گروه کر یا پیغام

یی در ایجاد ها گروه(. در این مقاله، نقش 212-211همان: کنند ) یمدقت بررسی  اقدامات را به

ی بررسی شده است که برای طرح ادعاهای خود در موافقت یا مخالفت با ستیز طیمحشکاکیت 

یعنی تولیدکنندگان مخاطره، پژوهشگران  ؛رندیگ یمی از علم و متخصصان بهره ستیز طیمحمشکل 

 مخاطره، داوران مخاطره و مخبران مخاطره.

 پیشینة پژوهش

منظور ارزیابی تخریب اعتماد  ی نظری و تجربی بهها پژوهشی از ا گستردهر علوم اجتماعی دامنة د

با  تناسب به ها آنی وجود دارد که به برخی از ستیز طیمحبرای مقابله با خطر و تولید شکاکیت 

( در مقالة خود، به بررسی 2111) رایت موضوع این پژوهش اشاره شده است. دانلپ و مک

اهمیت گرمایش جهانی پرداختند.  آفرینی در برای ابهام آب و هوای مخالفان تغییر ها تالش

ادعاهای جنبش  ها آنی اجتماعی بود. ها جنبشسازی  فرایندهای چارچوب ها آنچارچوب نظری 

ی انتشارات علمی در ا نهیزمبررسی کردند. تحلیل محتوای  1881-1881ی ها سالکار را بین  محافظه

کار سه ادعای مخالف را نمایان کرد. اول وجود سوگیری  ی فکر محافظهها اتاقی ها تیسا وب

اسنادی در گرمایش جهانی، دوم عاری از خطر بودن گرمایش جهانی و سوم هشدار علیه 

( در مقالة خود این مسئله را 2112) فیشر خطرافتادن ثبات اقتصادی جهان. ی مقابله و بهها استیس

نافع حاصل از برخورداری از منابع طبیعی به دستاوردهای سیاسی در قالب تحلیل کرد که چگونه م



 0011، بهار 0، شماره 01مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره   011 

 

ی مربوط به منابع ها دادهی از ریگ بهرهی آمریکا تبدیل شده است. او با آب و هواسیاست تغییر 

ی سیاسی دولت آمریکا به این نتیجه رسید که ها یریگ سنگ( و تصمیم ویژه نفت و زغال به) یعیطب

شدن  مبتنی بر تشخیص چگونگی تبدیل آب و هواسیاسی دربارة تغییر جهانی  ی کامالًها میتصم

دهد،  ی این مقاله نشان میها افتهبرداری از منابع طبیعی در جهت منافع سیاسی است. ی منافع بهره

شناسان باید ساخت اجتماعی منابع طبیعی و فرایندهای  ی اجتماعی جامعهها دهیپدبرای درک 

های توجیهی  ( در مقالة گرایش2111) تیرا ری از آن را درک کنند. دانلپ و مکبردا اجتماعی بهره

پیمایش مؤسسة گالوپ بین  ها آنکار سیاسی در آمریکا را بررسی کردند. منبع دادة  نظام محافظه

ی انکار ها نگرشدهد که نژاد و جنسیت در  نشان می ها آنی ها افتهبود. ی 2111- 2111ی ها سال

ی ها مدلکارانه داشتند. نتایج  های محافظه که مردان سفیدپوست گرایش طوری ؛ بهندشو یممتفاوت 

دهد، با کنترل مستقیم ایدئولوژی سیاسی، نژاد و جنس، اثر مردانة  رگرسیون لجستیک نیز نشان می

در  آب و هواکارانه سهم معناداری در انکار تغییر  ی محافظهها نگرشکار معنادار است و  محافظه

: کند یم( در مقالة خود هدف تولیدکنندگان مخاطره را دو چیز عنوان 2111) اند. هافمن کا داشتهآمری

و دوم  آب و هوای و تغییر ا گلخانهزدن اجماع علمی دربارة علت انسانی تولید گازهای  اول برهم

او به این  صورت پیشرفت فنی و تغییر رفتار. ی این مسئله بهها حل اجماع سیاستی دربارة تغییر راه

بحثی فرهنگی  آب و هوابودن ابعاد فنی، علمی و سیاستی، تغییر  مسئله پرداخت که با وجود جدی

. او معتقد است ها حل ویژه بعد گفتمانی آن دربارة تفسیر و ضرورت راه َشود؛ به نیز محسوب می

( 2113) وز. دانلپ و جیکدنکن یمدانش در خدمت منافع صاحبان قدرت است و به آن نیز خدمت 

اتاق فکر وابسته به آن در انکار واقعیت و  ویژه  کار، به در مقالة خود دریافتند که جنبش محافظه

های نوشتاری نیز  آفرینی دربارة آن نقش جدی دارند. رسانه ژه ابهام وی اهمیت گرمایش جهانی به

ی فکر ها اتاقپیوندهای  ها آنوهواشناسی و دانشمندان آن است.  ابزاری مهم برای حمله به علم آب

منتشر شده بود، بررسی کردند.  2111را که در سال  آب و هواکتاب انکار تغییر  119کار و  محافظه

ی دانشگاهی مؤلفان یا ویراستاران آن را بررسی کردند و دریافتند که ها نهیزم ملیت مؤلفان و پیش

به چندین کشور دیگر گسترش یافته و  آب و هواکار آمریکا، انکار تغییر  کمک اتاق فکر محافظه به

شده توسط افراد بدون تخصص علمی افزایش داشته است. نتایج این پژوهش  ی چاپها کتابسهم 

 اند توانستهاند و مؤلفان  در محافل علمی بازبینی نشده ها کتابدرصد این  81دهد که  نشان می
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کار، نخبگان  کمک جنبش محافظه ار بهادعاهای غیرعلمی خود را وارد چرخة اطالعاتی کنند و این ک

( 2110روزنبرگ )شده،  ی وابسته به آن انجام شده است. در جدیدترین کار انجامها رسانهسیاسی و 

وهوا بررسی کرد.  در رسالة دکتری خود نقش نخبگان را در تردید عمومی دربارة تغییر آب

شکاکیت یک ساختة  کرد یمشبکه بود که تبیین  -گروه چارچوب نظری آن، نظریة فرهنگی

فرهنگی است. نمونة مورد بررسی آثار مکتوب همة نخبگان شکاک در استرالیا بود. جمعیت هدف 

دهد که شکاکان  بود. تحلیل محتوا نشان می 2112-2111اثر مکتوب منتشرشده در فاصلة زمانی  98

اه نگاهی ضد اخالقی خو ی برابریها نگرشنسبت به  ها آنی فردگرا دارند و همة ها ینیب جهان

زیستی ساخت  ( به بررسی تأثیرات محیط1381) ینوذرداشتند. در یک مطالعة کیفی، توکل و 

ها با استفاده از  پاالیشگاه گاز در دهستان خوزی از توابع شهرستان مهر در استان فارس پرداختند. آن

بخش خدمات درمانی  روش مشاهدة مستقیم و مصاحبة عمیق با شورای اسالمی روستا و کارکنان

دریافتند، شرکت گاز و مدیران پاالیشگاه تنها به منافع اقتصادی توسعة پاالیشگاه گاز در این منطقه 

توجه داشتند. شرکت گاز نیز با از بین بردن منابع طبیعی روستا هیچ اقدام مفیدی برای جایگزینی و 

، تنها کاری که شورای اسالمی روستا است. در این میان  ندادهزیست منطقه انجام  حفاظت از محیط

، مجبورکردن مسئوالن پاالیشگاه به انجام کارهای عمرانی در برابر اند دادهو سایر روستاییان انجام 

ة خود، به تبیین این مسئله مقال( در 1382) زیست بوده است. صالحی و همکاران نابودی محیط

نده در سطوح مختلف رسمی و غیررسمی، هنوز پرداختند که چرا با وجود اظهارات گوناگون و پراک

نبودن  ای اجتماعی در ایران تبدیل نشده است. کافی زیستی به مسئله ی نامطلوب محیطها تیوضع

نکردن از  زیستی، استفاده نگری به مشکالت محیط زیستی، سطحی اقتدار علمی ادعاهای محیط

سبب شده است بسیاری از  جتماعیی مردمی و نبود اعتماد اها تشکلی سازمانی و ها تیقابل

 زیستی نتوانند به مسئلة عمومی و اجتماعی تبدیل شوند. مشکالت محیط

یا عملکردهایی  ها العمل بیان کرد که شکاکان از عکس توان یمبندی پیشینة پژوهش  در جمع

ی ی سبز میانة خوبها واکنشها با  داری نئولیبرال بود. آن که حامی سرمایه کردند یمحمایت 

جویانه در اقتصاد کالن و بازسازی مجدد  ی مداخلهها استیسنداشتند؛ زیرا این مسئله مبتنی بر 

کمک علم بهتر  دریافت که تولیدکنندگان مخاطره به توان یمکلی  طور ی اقتصادی بود. بهها نظام

را  آب و هوامنافع خود را حفظ کنند و اجماع علمی و عمومی دربارة خطر تغییر  اند توانسته
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ی انسانی، موضعی انحرافی و یک پدیدة ها تیفعالتحلیل کنند. شکاکیت علمی دربارة تأثیر 

ی ا گونه را به آب و هوااعتبار جریان اصلی علم  کنند یمتالش  ها آنی شده است. کار دست

ی مقابله با آن جلوگیری شود. با این کار، درواقع ها استیستحلیل کنند که از پیشرفت و اجرای 

. آگاهی از چرخة تولید کنند یمی فسیلی خدمت ها سوختنفعان  اکان به منافع گستردة ذیشک

 به شفافیت علمی کمک کند؛ زیرا این موضوع یکی تواند یماطالعات کذب و ادعاهای غیرعلمی 

 است. زیستی محیط یها برنامه و ها استیسدر  مشارکت نیازهای پیش از

 

 روش پژوهش

ی و کاربردی است که در بخش پیشینة آن از تکنیک اسنادی پژوهش حاضر نظری، مرور

زیستی  شکاکیت محیطاست )مرتبط با این موضوع از نوع چیستی  سؤاالتاستفاده شد. 

(. برای بسط دیدگاه و شود یمی از علم استفاده ستیز طیمحچیست؛ چرا برای کتمان مخاطرات 

آوری اطالعات اولیه و  پس از جمعی اکتشافی صورت گرفت. ها یبررستعیین دامنة پژوهش، 

شکاکیت ) ی علمی، آشنایی با ادبیات و واژگان تخصصی موضوع صورت گرفتها مشورت

. همچنین جهت مسیر پژوهش و (زیستی/ برساخت اجتماعی/ تولیدکنندگان مخاطره محیط

ی پژوهشی ها سازمان، شامل کتابخانه، ها دادهحوزة مطالعاتی مشخص شد. محل دسترسی به 

ی خارجی مانند ها تیسای مرتبط با انتشارات آثار پژوهشی مانند جهاد دانشگاهی، ها تیسا

بود.  environmental risks/ scienceمانند گوگل اسکوالرشیپ و سرچ آزاد براساس مفاهیمی 

بعد از گردآوری اطالعات، برای گزارش پژوهش از روش نگارش استفاده شد. به این صورت 

های پژوهشگر  همراه دیدگاه ی جدید بهها گرافاپارخرج در قالب جمالت و ی مستها دهیاکه 

از روش قیاسی استفاده شد. از آنجا که واژگان  ها گرافاپاربازنویسی شدند. برای نوشتن 

 بندی استفاده شد. بندی و بخش در عنوان ها آنکلیدی راهنمای پژوهش هستند، از 

 زیستی فرایند تولید شکاکیت محیط
که جامعه و  شوند یمزیستی در صورتی یک مشکل اجتماعی محسوب  ت و مسائل محیطمشکال

 نظران صاحبرسمیت بشناسند.  عنوان یک مشکل اجتماعی به ی اجتماعی آن را بهها گروه
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زیستی  ویژه طرفداران رویکرد ساختارگرایی معتقدند، مسائل محیط ، بهستیز طیمحشناسی  جامعه

ی است ستیز طیمحی نامطلوب ها تیوضعشاهدش هستیم،  آنچه. وندش ینمخود ایجاد  خودی به

از آغاز  که همواره و در طول تاریخ بشر وجود داشته است؛ برای مثال مسئلة تخریب الیة ازون

عنوان مسئله  شدن بسترهای اجتماعی به انقالب صنعتی وجود داشته است، اما تنها پس از فراهم

با ایجاد تردید و شکاکیت دربارة یک مسئلة  (.112: 1382 صالحی و همکاران،است )مطرح شده 

ی به ستیز طیمحیی که برساخت اجتماعی یک مسئلة ها گروهدادن آن،  زیستی و طبیعی جلوه محیط

در فرایند تولید شکاکیت مانع ایجاد چنین بسترهایی شوند.  کنند یمنیست، همواره تالش  نفعشان

از عوامل، یعنی تولیدکنندگان مخاطره، پژوهشگران  ی باید به نقش چهار دستهستیز طیمح

 مخاطره، داوران مخاطره و مخبران مخاطره توجه داشت.

 
 آب و هوا جهانی تغییر انکار نظام اصلی ارکان .1 شکل

 2111دانلپ،  و یترا مک :منبع
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در تولید شکاکیت  ها آندر ادامه، به توضیح هریک از عوامل چهارگانة فوق و نقش 

 .میپرداز یمی ستیز طیمح

 . تولیدکنندگان مخاطره1

خود را از بررسی دقیق عمومی   یستیز طیمحی ضد ها تیفعال دهند یمترجیح  ها شرکتبیشتر 

شدت مورد اعتراض  تاکنون به 1821دهة زیستی و پایداری از  دور نگه دارند. مسائل محیط

مواضع پیچیدگی این اعتراض را و  ها ائتالفدلیل دگرگونی  به آب و هوابوده و بحث تغییر 

راستا با حال و روز شکاکان،  هم ها شرکتتشدید کرده است؛ برای مثال، موضع ابتدایی 

که در  آب و هوابود. ائتالف جهانی  آب و هوامخالفت با هرگونه اقدام برای بهبود شرایط 

آب لیه علم ی از منافع تجاری عدار جانبایجاد شد، یک سخنگوی قدرتمند برای  1898سال 

، فورد 2، جنرال موتورز1ی تجاری مانند اگسونها غولوهوایی متشکل از  و مقررات آب و هوا

آب و بذر شکاکیت دربارة وقوع تغییر  ها گروهی این ها تیفعالبود. مجموعه  1و تگزاکو 3موتور

ذیری در پ در برابر مشارکت و مسئولیت ها گروه. ائتالف این کارد یمی مردم ها دلرا در  هوا

. این یک ادعای جسورانه است کند یمی شدیدی را ایجاد ها تیمحدود آب و هوابرابر بحران 

دهد که از  که ارزش توصیف نمادین و تجربی را دارد؛ برای مثال، یکی از مطالعات نشان می

ی فسیلی، تنها سهم یک شرکت نفتی، ها سوختکربن تولیدشده از مجموع  اکسید کل تولید دی

اکسیدکربن را  میلیارد تن دی 3/21 0بود. همچنین شرکت اکسون مبایل ها شرکتابر سایر سه بر

ة خود تولید کرده است؛ یعنی تقریباً سه برابر تولید جهانی ساالنة کربن و سال 121پیشینة  در

متحده. این آمارها بدان معناست که غول اکسون مبایل از  برابر کل تولید ساالنة ایاالت 13

درصد  3/0تا  1/1، سبب تولید 1992در سال  2تأسیس با عنوان تراست اویل استاندارد ابتدای

 (.0: 2111، 1دورسیاست )کل کربن در جهان شده 

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ـ  
1. Exxon 
2. General Motors 
3. Ford Motor Company 
4. Texaco 
5. ExxonMobil 
6. Standard Oil Trust 

7. Dorsey 
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را در سطوح مختلف حاکمیت سازمانی و  آب و هواچنین وقایعی مقاومت در برابر تغییر 

ها برای حفظ  آن رو نیااز ؛ کند یمبرانگیز  سؤالی عمومی ها استیسی شرکتی و ها ائتالف

در  1898در سال  آب و هوا. ائتالف جهانی دهند یمرویی را تشکیل  ی پیشها گروه منافعشان

رو بود که  ی پیشها گروه، یکی از اولین آب و هواالدول تغییر  واکنش به تأسیس هیئت بین

طراحی شد.  ی مربوط به آنگذار استیسو  آب و هوابرای مبارزه علیه مستندات علمی تغییر 

علیه  ها رسانهاندازی جنگ  در مخالفت با تصویب پروتکل کیوتو و راه آب و هواائتالف جهانی 

شناس  اساس( به دانشمند اقلیم و بی) بکارانهیفر آن بسیار فعال بود. همچنین در طراحی حملة

ر سال د آب و هواالدول تغییر  دلیل اصالح فصلی در گزارش هیئت بین به 1بنیامین سانتور

توجهی از  کردن کل گزارش نقشی جدی ایفا کرد. وجود حجم قابلاعتبار یبمنظور  به 1880

پی، شِل و غیره در  یی مانند بیها شرکتموجب شد  آب و هواکنندة تغییر  شواهد علمی تأیید

 خواستند ینم ها آندلیل بود که   شک این اقدام به این آن را ترک کنند که بی 1881دهة اواخر 

داشته باشند.  آب و هوای مربوط به تغییر ها استیسوهواشناسی و  شمنی بلندمدت با علم آبد

جمهور سابق  با اتکا بر حمایت جورج دبلیو بوش، رئیس آب و هوابا این حال، ائتالف جهانی 

 منحل شد. 2112متحده از اهدافش، در سال  ایاالت

نفع قدرتمند،  ی ذیها گروهه چگونه پژوهشگران متعددی به بررسی این مسئله پرداختند ک

و از  کنند یمی بزرگ انرژی، ادعاهای علمی را مخدوش ها شرکتی متنفذ و ها یالبویژه  به

یک گروه صنعتی  1898. در سال کنند یمکشی  ی خبری برای منافع خودشان بهرهها رسانه

یش جهانی را به تأسیس شد تا اصول علمی گرما آب و هواقدرتمند با عنوان ائتالف جهانی 

ی و روابط گر یالبعضو صنعتی داشت، مبالغ هنگفتی را صرف  01چالش بکشد. این گروه که 

 2، یکی از اعضای این گروه، یعنی مؤسسة آمریکایی پترولیوم1883عمومی کرد. تنها در سال 

 ،اندرسون) میلیون دالر برای جلوگیری از تصویب قانون مالیات بر انرژی درنظر گرفت 9/1

ی فسیلی بر تأثیرات گرمایش جهانی اذعان ها سوختی تولیدکنندة ها شرکت(. 111: 2119

ی شناخته ا گلخانهی فسیلی منبع اصلی تولید گازهای ها سوختکه سوختن  آنجادارند و از 

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ـ  
1. Benjamin Santor 

2. American Petroleum Institute 
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یی را برای مبارزه با شواهد حاکم بر آن آغاز کردند؛ بنابراین جای تعجب ها تالش، شود یم

و  آب و هوای فسیلی در مقابله با شواهد علمی تغییر ها ختسونیست که صنعت 

بادی  ی انحصاری مانند اکسون مبایل و پیها شرکتگذاری مرتبط با آن پیشگام باشد.  سیاست

ی صنعتی مانند مؤسسة نفت آمریکا، مؤسسة سوختی وسترن و مؤسسة ها انجمنکول و 

ی فکر ها اتاقان هوادار خود و نیز ی مالی را برای دانشمندها نهیهزالکترونیک ادیسون، 

ی پیشگام که به آن اشاره ها گروهو نیز  آب و هوای فعال در عرصة انکار تغییر گرا اصول

ی ها گروهی فکر و ها اتاقهدایت  هاست مدت، متقبل شدند. شرکت نفتی اکسون مبایل شود یم

ی اخیر در واکنش به ها سالرا برعهده دارد، اگرچه در  آب و هوارو در عرصة انکار تغییر  پیش

ی ها شرکتی ها تالشی کرده است. نینش عقبتبلیغات منفی و انتقادهای متعدد از موضعش 

گذاری  و سیاست آب و هوانفتی و مؤسسات صنعتی برای مبارزه با شواهد علمی تغییر 

ادن و مع ها جنگلی مبتنی بر منابع مانند فلزات، ها شرکتی انرژی، ها شرکتسرعت توسط  به

خودروساز ی ها شرکتی سازنده، مانند ها شرکتمانند انجمن ملی معادن(، ) ها آن  یشرکاو نیز 

ی ملی بزرگ مانند انجمن ملی تولیدکنندگان و اتاق ها انجمنفورد، جنرال موتورز و غیره( و )

 (.1382نژاد،  صالحی و پازوکی) اند بازرگانی آمریکا حمایت شده

 

 . پژوهشگران مخاطره2

کار بر اهمیت استخدام  ی فکر محافظهها اتاق، صنایع و آب و هواابتدای مراحل انکار تغییر  از

را غیرقطعی جلوه دهند. بسیاری از این  آب و هواواقف بودند تا تغییر  مدافعشاندانشمندان 

ی نداشتند؛ برای مثال مؤسسة جورج سی ا سررشتهشناسی  آب و هوادانشمندان، در علم 

سرعت  نی تأسیس کردند که براساس مأموریت اصلی مؤسسه، بهدانا کیزیفه نفر از مارشال را س

هیچ تجربه و شناختی از علم  ها آن نکهیاپرداختند. با وجود  آب و هوابه انکار و تکذیب تغییر 

نداشتند، مخالفان متعددی را به خود جلب کردند؛ مانند روی اسپنسر،  آب و هواتغییر 

ی فکر وجود دارد که مخالفت ها اتاقات بسیار نیرومندی میان دانشمندان و شناس. ارتباط اقلیم

ممکن  نیهمچن. کند یمکارانه با قوانین دولتی و تعهد شدیدشان به بازار آزاد را منعکس  محافظه

در جریان اصلی علم  ها آنی ا هیحاشاست تصور مخالفان مبتنی بر این موضوع را که جایگاه 
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دلیل قرارگرفتن در فضاهای عمومی و سیاستی جبران شود بازتاب دهد که  شناسی به آب و هوا

شدت از سوی افراد کلیدی و متنفذ در اتاق فکر تحکیم و تقویت و از سوی  به شانیها امیپ

، آب و هوابا گسترش انکار تغییر  زمان همنگاران حامی صنعت انکار پذیرفته شود.  روزنامه

. ابدی یمنیز به لحاظ تعداد و تنوع افزایش  کنند یمآن را تبلیغ تعداد یا شمار دانشمندانی که 

کنندة کارشناسان  رو اکنون مسئول و حمایت ی پیشها گروهی فکر و صنایع انرژی و ها اتاق

ی و ساز مبهموهواشناس نیستند. در هر صورت  ی هستند که در بیشتر موارد آبمختلف

و مردم آن را  ها رسانهمقبول )کارشناس( از سوی است که افرادی  تر موفقآفرینی وقتی  ابهام

وجوی برخوردارشدن از حمایت علمی دانشمندان  ی فکر نیز در جستها اتاقانجام دهند و 

 (.1382نژاد،  صالحی و پازوکی) وهواشناسی باشند منتقد علم آب

ست و علم از جامعه جدا نی ؟ واقعیت این است کهشود یمچرا از علم برای انکار استفاده 

گرودمن ی سیاسی و نظم اجتماعی نتیجة مشترکی دارند. ها میتصمهمواره ادعاهای علمی، 

ی سیاستی یک جامعه را براساس چارچوب ها یریگ ( اهمیت دانش در تصمیم2111)

ی دانش تبیین کرده است. ویژگی اساسی آن استفادة ابزاری از ادعاهای دانش برای ها استیس

ی ها استیساست. دانش دو بعد جدی دارد: محتوا و اشخاص که  دستیابی به اهداف سیاسی

ی ها گروهی معین یا ها رشتهاز دانش )دانش به هر دو بعد اشاره دارد. برحسب محتوا، بدنة 

ی ها استیسشود. منظور از اشخاص در  عنوان توجیهی برای سیاست استفاده می تخصصی( به

عنوان مشاور و  ها به از آن شانیها نقشرای انجام ب مداران استیسدانش، کارشناسانی هستند که 

که به  کند یمکنند. این امر تمایزی درونی/ بیرونی ایجاد  ی مشاوره انتخاب میها تهیکمدر قالب 

. درمقابل، کند یمکارشناسان خودی امتیازاتی مانند اعتبار و برخورداری از منابع را اعطا 

کردن اعتبار ادعاهای علمی کارشناسان خودی دار خدشهکارشناسان غیرخودی نیز درصدد 

از این تمایز است، وجود تضاد اساسی میان دو ائتالفی است که بر  تر مهمآیند؛ چیزی که  برمی

. نمایندگان کنند یمی مختلفی حمایت ها استیسو ادعاهای علمی مختلف از  ها ارزشمبنای 

. نتایج علمی و حضور رندیگ یمار علم، سیاست و مردم عادی در هر دو سوی این پیوستار قر

هستند. شاید خوب باشد که کارشناسان علمی   یارزشمنددر قلمرو عمومی، منابع  نشانینماد

باشند. با این حال متعهدسازی  ها استعارهبندی مباحث و مداخلة نمادها و  هدایتگر چارچوب
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دربارة صحت اعتبار  ی جمعی است که درنهایتها رسانهنفع از جمله  مردم عادی و عموم ذی

؛ زیرا نقش مهمی در نفوذ بر آرای عمومی دربارة کنند یمگیری  پیشنهادهای مختلف تصمیم

 (.1382نژاد،  صالحی و پازوکیدارند )مسائل مختلف 

 . داوران مخاطره3

را   یقو یبنیان ،اقتصاد جهانی و سیاسی شناختی دربارة شکل و عملکرد نظام جامعه پژوهش

منابع کمیاب،  ملی و انتقالی و تضاد بر سر یها وهوا بر تحرک ثیرات تغییر آبأبرای بررسی ت

مهاجرت ملی و بارة در پژوهش کند. میفراهم  یستیز طیگیری مح صیص منابع و تصمیمخت

گی پناهند ةشناسی تغییر آب و هوا و پدید حول محور جمعیت تواند یم یالملل نیب

کرده است که پیامدهای  یادآوری آب و هواالدول تغییر  هیئت بین .متمرکز باشد 1یستیز طیمح

منشأ بسیاری از تضادهای اجتماعی است و  اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی تغییر آب و هوا

آب و کند. به همین دلیل، مسئلة تغییرات  امنیت ملی یک جامعه را با تهدید اساسی مواجهه می

ارتش  ؛ برای مثال،ردیگ یمتی نیز قرار ، حتی در دستور کار نهادهای سیاسی و امنیهوا

برای  یالملل نیب ةدر پرتو مسابقویژه  تغییر آب و هوا را از حیث امنیت به ریتأث متحده ایاالت

 آب و هواامنیتی تغییرات ثیرات أت .قرار داده است مدنظر حفظ منابع محدود و جایگزین انرژی

سیاسی را تغییر دهد  و هوا ممکن است روابط که تغییر آب ییها پژوهش دربارة راهبر  تواند یم

، این حوزهتأثیرگذار باشد. جوی منابع اضافی هستند،  و ها را که در جست و امنیت ملی دولت

 ؛ردیگ یاقتصاد سیاسی را دربرم یها شدن، نظام جهانی و مدل شناختی جهانی پژوهش جامعه

آن بر  ریبا امنیت و تضاد جهانی و تأث را برای درک مسائل مرتبط ییها نشیها ب چراکه این حوزه

 (.20: 2119پوفری، ) کنند میهوا فراهم  و آب شدة تغییر نظامی یها العمل عکس و مدنی ةجامع

که با داشتن منابعی، قدرت قضاوت و طرح ادعا دربارة  شود یمبه دو مورد اشاره  نجایادر 

س تجربة اولیة خود در بسیج براسا زیستی ی محیطها جنبشزیستی را دارند.  مسائل محیط

یی رؤسای جمهوری مانند رونالد ریگان، برای گرا ستیزی ضد محیط ها استیسنیروها علیه 

ی جورج بوش مانند عملکردش در مقابل تغییر ستیز طیمحی ضد ها برنامهافزایش آگاهی از 

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ـ  
1. Environmental refugee 
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هاجم به عراق، که واقعة یازده سپتامبر و جنگ علیه تروریست و ت کار کردند؛ درحالی آب و هوا

از دستور کار عمومی و  آب و هوازیستی مانند تغییر  همگی موجب شدند مشکالت محیط

ی توانستند در افزایش آگاهی، مانند توجه ستیز طیمحی ها جنبشاذهان عمومی خارج شود، اما 

 رایت، دانلپ و مککنند )یی کسب ها تیموفقتاکنون  2111از سال  آب و هوای به تغییر ا رسانه

را در  زیست ی حامی محیطمحل یها که گروه(. از سوی دیگر، محققانی 108: 2111

 یها تی، فعالعضوگیری بسیاری دارندها  گروه ندریافتند ایاند،  متحده مطالعه کرده االتیا

که  هستند یعاجتما یةسرما جادی، در حال ایطور ضمن و حداقل به کنند یرا دنبال م یمتنوع

: 2112کلیزا و همکاران، )اند  گذاشته ریتأث زیستی محیط یها استیبر س یتوجه لطور قاب به

یا  کاران محافظهرا مدنظر قرار داد.  آب و هوابنابراین باید پویایی سیاسی تغییر  (؛810

یی مانند آزادی فردی، حقوق مالکیت خصوصی، حاکمیت ها آرمانمعموالً از  انیگرا اصول

اهدافی  ها برالیلویژه  به ها دموکرات که یحال؛ درکنند یم بازار آزاد حمایت و گسترشمحدود 

مانند حقوق جمعی، توجه به مقررات بازار برای حفظ حقوق شهروندان، افزایش کمیت و 

ی ها گروهو حمایت از مداخلة دولت برای حفظ حقوق  ها دولتکیفیت خدمات اجتماعی 

 (.121همان: کنند ) یمرا دنبال  ریپذ بیآس

 کرده جادیا یاسیس ةجبه دو نیا میان در را یمتفاوت یها واکنش زین ستیز طیمح ةلئمس

 دانلپ. هستند ستیز طیمح یحام خواهان یجمهور از شیب ها برالیل ژهیو هبها  . دموکراتاست

کاران  محافظه که افتندیدر یاسیس شناسان روان. کردند نییتب را لهئمس نیا یخوب به تیرا مک و

 غالب نظم نقد به شتریب ها برالیل که یحالدر ؛کنند یم انیب را یستمیس یهیتوج یها شیگرا

محلی  مشکالت با سهیمقا درآب و هوا  رییتغ مانند ستیز طیمح یجهان مشکالت. دارند لیتما

کاران به  زیست، مانند آلودگی آب یا هوا، چالش جدی برای وفاداری محافظه محیط

ویژه  شوند؛ به سیر قطعی پیشرفت و ترقی محسوب میعنوان م داری صنعتی نامحدود به سرمایه

ی، رشد ا گلخانهالمللی برای محدودسازی تولید گازهای  احتمال انعقاد یک معاهدة بین

 -اقتصادی معمول، گسترش بازار آزاد، حفظ حاکمیت ملی و لغو مداوم مقررات حکومتی

رایت،  دانلپ و مک) شود یمتهدیدی جدی محسوب  -گرایان عنوان اهداف کلیدی اصول به

2111 :121.) 
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 . مخبران مخاطره4

ی ها دغدغهبودن به مباحث و  ی از وضعیت مسئلهستیز طیمحمسائل  نکهیای برای ا رسانهعینیت 

ی ا گونه ؛ بهاستی، شانس موفقیت کم ا رسانه، مهم است. بدون پوشش شوند یمسیاستی تبدیل 

ن محیط زیستی شده یا به بخشی از فرایند که مسائل و مشکالت پیشین یا وارد عرصة گفتما

اغلب با تردید  یا ، به ادعاهای رسانهستیز طیدر مناقشات محلی محشوند.  سیاسی تبدیل می

 هم ساکنان ةعملی روزمر های همنشور دانش و تجرب در توان یاین امر را م .شود ینگریسته م

ینکه جرقة واکنش به مسائل ا یجا ها به رسانهاما  (،211: 1383هانیگن، ) مشاهده کرد

در یک  و مواقع، نقش یک سرباز را در بحث عمومی بیشترظاهر در  بهزیستی باشند،  محیط

 یها گروه شوند یباعث م و کنند یایفا م زیستی محیطاداری پیرامون موضوعات  -گفتمان فنی

( 1812) 1و لسترمولوچ (؛ برای مثال 210همان: و مدعیان غیررسمی کنار گذاشته شوند ) نفع یذ

قدرتمند و  یها تیکالیفرنیا پی بردند که شخصدر  2سانتا بارابارا ةمنطق بارةخود در ةدر مطالع

نفتی( که همواره  یها نمایندگان شرکت و ، مقامات فدرالجمهور سیمتنفذ )رئ یها سازمان

تا منابع  کنند یا مکاران و مقامات محلی را ایف ها قرار داشتند، بیشتر نقش محافظه دردسترس رسانه

 دسته کیبندی شده و  اجتماعی، از پیش بسته ةتفسیر ساخته و پرداخت ةخبری. این منابع با ارائ

که  یریتفس – کنند یم اعمال را یا مالحظه قابل یاجتماع و یاسیس قدرت ن،یمع حوادث ای عیوقا

را دانش تخصصی الزم  نهو چراکه نه فرصت کافی  ؛رندیپذ ین را مآ یراحت نگاران به روزنامه

یی ها رسانه(. یکی از پرکاربردترین 218کنند )همان: خبری خاص خود را منعکس  ةتا زاوی دارند

ی به اهداف ابتیدسبرای  تشانیاهمدلیل  ویژه به هستند؛ به ها کتاب، رندیگ یمکار  ی فکر بهها اتاقکه 

و ابزار  کنند یمکسب  گانشانسندینوخود را از   تیمشروع ها کتابکار.  اصلی جنبش محافظه

های پژوهشی و تخصصی  ی دانشمندان علمی هستند که در مجلهها افتهمؤثری برای مقابله با ی

وهواشناسی و  ی فکر در به چالش کشیدن علم آبها اتاق. با توجه به نقش مهم شوند یمچاپ 

، لشانیدالبرای ترویج  ها کتابمنظور استفاده از  ها به آن  لیتمای مربوط به آن و گذار استیس

 وجود دارد. آب و هواکنندة تغییر  ی تکذیبها کتابی فکر و ها اتاقرابطة نیرومندی میان 

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ـ  
1. Leaster 

2. Santa Barbara 
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، کارشناسان یا ها رسانهی چندملیتی همواره از ها شرکتدرواقع صاحبان صنایع و 

خش به گرمایش جهانی شوند. ب ها نگرشتا مانع تغییر اجتماعی  کنند یمدانشمندان استفاده 

درصد از ارتباط علمی است که گرمایش جهانی را به  1، شود یماعظم چیزی که به مردم ارائه 

اجماع علمی  شدن الیة ازون و نازک ها یس اف یسد؛ برای مثال دربارة ارتباط بین کش یممناظره 

ا با که این اجماع علمی ر ندهست  یمقاالتبرخی گزارشگران درصدد ارائة  حال نیاوجود دارد. با 

کنند، مقایسه کنند. این امر نشان  درصد دانشمندانی که دربارة این ارتباط مناظره می 1کمتر از 

 (.91: 2113دیسپنسا و برولی، است )هد که این ارتباط هنوز مبهم  د می

 یریگ جهینتبحث و 

ل شده شده در جهان تبدی به مسئلة اجتماعی پذیرفته آب و هوادر چند دهة گذشته، تغییر جهانی 

؛ زدیانگ یبرمزیستی  ی عمومی را دربارة مسائل محیطها دغدغهاست. آگاهی از این تهدید جهانی 

 ستیز طیمحگذاران برای تشویق به حفاظت از  ی، دانشمندان و سیاستستیز طیمحدرنتیجه فعاالن 

است. یی همراه بوده ها مخالفتیی با ها تالش، اما در این میان چنین کنند یمتالش دوچندان 

المللی  مخالفان از امکانات خود استفاده کردند تا با تکیه بر قدرت اقتصادی و سیاسی خود، اقدام بین

را با موانعی مواجه کنند. یکی از این موانع، تولید شکاکیت  آب و هوابرای مقابله با تغییر 

زی یا رسیدن به زیستی دربارة وقوع و تشدید یک مخاطره است؛ بنابراین تالش برای افشاسا محیط

 کننده یافتن اقدام اصالحی نیست. ی فوری، تضمینستیز طیمحآستانة مشروعیت یک ادعای 

ی ستیز طیمح، ادعاهای دهد یمویژه فرایندهای تولید آن نشان  وجود پدیده شکاکیت و به

 ی وربط یبی، عالقگ یبموفق باید عناصر توانمندی داشته باشند تا تضمین کنند در دریایی از 

شش عامل ضروری برای ساخت موفق مسئلة  توان یمشکاکیت هالک نخواهند شد. 

ای  زیستی، به مسئله یک وضعیت محیط نکهیازیستی تعیین کرد. به نظر هانیگن، برای  محیط

 اجتماعی تبدیل شود، موارد زیر ضروری است.

شد. این امر زیستی باید از اقتدار علمی و اعتبار ادعاها برخوردار با . مسئلة محیط1

به ساخت علمی  ها آنجهانی که تجربة اولیه  ستیز طیمحویژه دربارة مسائل جدیدتر  به

 .کند یمبدیع مربوط است، مصداق پیدا 



 0011، بهار 0، شماره 01مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره   001 

 

ها را به  . داشتن یک یا چند مروج علمی که بتوانند جنبة جذاب و اسرارآمیز پژوهش2

عنوان دانشمند و  چه بهجان )مرواین  رسد یمنظر  تبدیل کنند. به ستیز طیمحادعای حامی 

نگاران، رهبران سیاسی و  مدنظر ویراستاران، روزنامه آنکهچه نویسندگان فعال( بیش از 

 .کنند یمپردازان باشند، نقش کارگزارانی را دارند که ادعاها را تدوین و تنظیم  دیگر اندیشه

رد که این ادعا در یی قرار بگیها رسانهالوقوع باید مدنظر  ی قریبستیز طیمح. مسئلة 3

. این امر دربارة بیشتر مسائل معاصر مانند کند یمهم واقعی و هم مهم جلوه  ها آن

ی استوایی و گرمایش ها جنگل، تخریب ها گونهشدن الیة ازون، از بین رفتن تنوع  نازک

 جهانی نیز مصداق داشته است.

دین بزرگ جلوه داده ی بالقوه باید با اصطالحات عینی و نماستیز طیمح. یک مسئلة 1

تقلیل  نکهیاشدن به دغدغة گستردة عمومی نبود تا  نامزد تبدیل شدن الیة ازون شود. نازک

صورت یک شکاف بر فراز قطب جنوب به تصویر درآمد. چنین تصاویری  به غلظت ازون

که استدالل پیچیده را در یک  کنند یمشناختی را در ذهن مخاطب ایجاد  بر انیمنوعی 

 و از نظر اخالقی محرک است. فهم ی قابلآسان بهکه  کند یمل ساده خالصه استدال

ی ستیز طیمحی اقتصادی وجود داشته باشد تا اقدامی درباب مشکالت ها مشوق. باید 0

بر  ها گونهصورت بگیرد؛ برای مثال اقدام جسورانه برای توقف از بین بردن تنوع زیستی 

العادة دارویی برخوردارند که در  ی از ارزش فوقی استوایها جنگلاین استدالل بود که 

 همیشه محو خواهند شد. ها آننکردن به  صورت رسیدگی

طور کامل دربارة  شود و به  زیستی مدنظر با موفقیت روبه مسئلة محیط نکهیادرنهایت برای 

را ی داشته باشد که هم مشروعیت و هم تداوم آن ا ینهادآن مناقشه صورت بگیرد، باید حامی 

ی در دستور کار سیاسی قرار گیرد و ا لهئمسویژه زمانی اهمیت دارد که  تضمین کند. این امر به

المللی و در نقش مهمی مالحظه کرد که عوامل  این امر را در سطح بین توان یممشروعیت یابد. 

 (.121-123: 1383هانیگن، د )نکن یمی غیردولتی مرتبط با سازمان ملل ایفا ها سازمانو 

مهم در برساخت اجتماعی یک  شرط شیپ، وجود چند دهد یمتایج پژوهش حاضر نشان ن

باید  ستیز طیمحویژه از منظر مسائل اجتماعی  ی اهمیت دارد: منابع علمی بهستیز طیمحمسئلة 

ی باید به مفهوم ستیز طیمحبوده و امکان انتشار داشته باشند، مروجان یا رابطان  دردسترس
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محوری  تنها حادثه ها رسانهدر جامعه حضور داشته باشند، نقش  ستیز طیمحی شناخت جامعه

زیستی جدی گرفته شود. درنهایت اینکه  ی تشویقی دربارة مشکالت محیطها استیسنباشد و 

 زیستی به کنش جمعی هدفمند نیاز دارد. اقدام برای مقابله با تولیدکنندگان شکاکیت محیط
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