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هیئت تحریریه
حسین ابراهیمآبادی ،دانشیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ غالمعلی افروز ،استاد
روانشناسی دانشگاه تهران؛ اكارت اهلرز ،استاد جغرافیا دانشگاه بن؛ مرتضی بحرانی ،دانشیار اندیشه
سیاسی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ حسن حنفی ،استاد فلسفه دانشگاه قاهره؛ هادی
خانیکی ،استاد علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی؛ داریوش رحمانیان  ،دانشیار تاریخ دانشگاه
تهران؛ فرامرز رفیعپور ،استاد جامعهشناسی دانشگاه شهید بهشتی؛ محمدتقی رهنمایی ،استاد
جغرافیا دانشگاه تهران؛ مقصود فراستخواه ،استاد برنامهریزی توسعه آموزش عالی مؤسسه پژوهش
و برنامهریزی آموزش عالی؛ مایكل كوك ،استاد اسالمشناسی دانشگاه پرینستون؛ رضا ماحوزی،
دانشیار فلسفه علم پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ فتحالله مجتبایی ،استاد ادیان و عرفان
دانشگاه تهران؛ مصطفی محقق داماد ،استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی؛ مظاهری محمدعلی،
استاد روانشناسی دانشگاه شهیدبهشتی؛ محمدهادی زاهدیوفا ،دانشیار اقتصاد دانشگاه امام
صادق(ع)؛ عباس منوچهری ،استاد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس.

داوران این شماره

نادر افقی ،استادیار دانشگاه گیالن؛ مرتضی بحرانی ،دانشیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
وزارت علوم؛ ابراهیم توفیق ،دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی؛ علی خورسندی طاسکوه ،استادیار دانشگاه
عالمه طباطبایی؛ جبار رحمانی ،استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ احد رضایان،
استادیار دانشگاه تهران؛ علیاکبر علیخانی ،دانشیار دانشگاه تهران؛ سیدمهدی فرقانی ،استاد دانشگاه
عالمه طباطبایی؛ عبدالحسین کالنتری ،دانشیار دانشگاه تهران؛ محمدرضا کالهی ،استادیار پژوهشکده
مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ سیدمحمد مهدیزاده ،دانشیار دانشگاه عالمهطباطبائی؛ سیدفرهاد
موسوی ،استاد دانشگاه سمنان؛ نعمتالله موسیپور ،دانشیار دانشگاه فرهنگیان؛ رضا همتی ،استادیار
دانشگاه اصفهان؛ ابوعلی ودادهیر ،دانشیار دانشگاه تهران
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شود؛ برخی موارد در ذیل آمده است .برای دریافت کامل شیوهنامه به سایت مراجعه نمایید.
الگوی کلی :نامخانوادگی ،نام (سال انتشار) .عنوان کتاب (شماره چاپ) .محل انتشار :نام انتشارات.
کتاب

آقاگلزاده ،فردوس ( .)1385تحلیل گفتمان انتقادی (چاپ اول) .تهران :انتشارات علمی _ فرهنگی.

Morreale, S. P., Spitzberg, B. H., & Barge, J. K. (2007). Human communication: Motivation, knowledge and skills
(2nd ed). Belmont, CA: Thonson Wadsworth.

الگوی کلی :نامخانوادگی ،نام (سال انتشار) .عنوان مقاله .نام نشریه .دوره یا سال (شماره) ،صفحه.
مقاله در
نشریه

ایمان ،محمدتقی ( .)1380نقد روشهای کمی و لزوم توجه به روشهای کیفی در پژوهش رسانهها در ایران .مجله علوم اجتماعی
و انسانی دانشگاه شیراز.131-147 ،)2(16 ،

Lynch, J. (2006). It's not easy being interdisciplinary. International Journal of Epidemiology, 35, 1119–1122.

الگوی کلی :نامخانوادگی ،نام (سال) .عنوان مقاله .نام و نامخانوادگی (ویراستار) ،نام اثری که مقاله در آن چاپ شده است .مقاله
منتشر شده در عنوان کنفرانس ،محل برگزاری (صفحه آغاز  -صفحه پایان) .محل نشر :نام ناشر.
مقاله در
کنفرانس

جمالی ،حمیدرضا ( .)1390تولید علم ایران .در محمدصادق حسینی (ویراستار) ،مجموعه مقاالت علم در ایران .مقاله منتشرشده
در کنفرانس علوم اجتماعی ایران ،تاالر قدس (صص .)25-28تهران :انجمن جیحون.

Rowling, L. (1993, September). Schools and grief: how does Australia compare to the United States. In Wandarna
coowar: Hidden grief. paper presented at the proeedings of the 8th National Conference of the National Association
for Loss and Grief (Australia). Yeppoon, Queensland (pp. 196-201). Turramurra, NSW: National Association for
Loss and Grief.

الگوی کلی :نامخانوادگی نویسنده ،نام (تاریخ) .عنوان پایاننامه (پایاننامه منتشرنشده  .)...دانشکده ،دانشگاه ،شهر ،کشور.
پایان نامه

جهانگشای رضایی ،مصطفی ( .)1384طراحی و بكارگیری نرم افزار ارزیابـی عملكرد واحـدهای خـودروسازی (پایاننامه کارشناسی
ارشد) .دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

Kassover, A. (1987). Treatment of abusive males: Voluntary vs. court-mandated referrals (Unpublished doctoral
dissertation). Nova University, Fort Lauderdale, FL.

 .10دریافت مقاله به صورت الکترونیکی و از طریق سایت  www.isih.irمیباشد.
 .11مقالههای ارسالی مورد ارزیابی داوران تعیینشده از طرف هیئت تحریریه قرار خواهند گرفت و پذیرش نهایی آنها
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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،1-23 ،)4(11 ،پیاپی  ،44پاییز 1231
درزی ،قاسم ( .)8931تاریخ انگاره میانرشتگی؛ گذار از نگاه آرمانگرایانه و مبتنی بر «تلفیق دانش» به رویکرد عملگرایانه و مبتنی
بر «حل مسئله» .مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی.8-93 ،)4(88 ،
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آزاد است.
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تاریخ انگاره میانرشتگی؛
گذار از نگاه آرمانگرایانه و مبتنیبر «تلفیق دانش» به رویکرد
عملگرایانه و مبتنیبر «حل مسئله»
قاسم درزی

1

دریافت8931/42/42 :؛ پذیرش8931/40/42 :

چکیده

تاریخ انگاره ،در زمرۀ روش های جدیدی است که با رویکردی تاریخی ،یک مفهوم و انگارۀ مشخص را
ات مؤلفههای در آن را شناسهایی میکنهد و درنهایهت نیهز توسهته ،ت،هییق ،یها
بررسی و مهمترین تغییر ِ
تغییرات اساسیای که در طول تاریخ برای آن مفهوم ایجاد شده است را نشان میدهد .نگاهی تهاریخی
به مهمترین تتریفها در مورد میانرشتگی و گونههای مختلف آن نشان میدهد که میانرشتگی ،ابتهدا
بیشتر مفهومی آرمانی و مربوط به دستیابی به «علم واحهد» بهوده اسهت .در دوره مهدرن نیهز نخسهتین
تتریفها از میانرشتگی در راستای دستیابی به علم واحد هستند ،اما این ایده بهسرعت کنهار گذاشهته
شده و «تلفیق دانش» ،بهعنوان اصلیترین متیار ،مطهر شهد و ازآنپه ،،کمکهم رویکهرد ابهزاری بهه
میان صاحبنظران شکل گرفهت .کلگرایهان ،مهمتهرین منتقهدان رویکهرد تلفیقهی بهه
میانرشتهای در ِ
میانرشهتهای بودنههد و انتزاعهی بههودن بحثهههای مهرتبا بهها «تلفیههق دانهش» را اصههلیترین آسههیب آن
م
میدانستند .نگاه ان،مامی و مسئلهمحور ،در این رویکهرد کهام مشههود اسهت و برهمیناسهاس نیهز
محوریهت
تتریفهای مرتبا با میانرشتگی تبیهین میشهوند .همننهین ،در قهرن بیسهتویکم شهاهد
ِ
م
رویکرد کاربردی و توجه جدی به فرارشتهای هستیم .مفهومسازی «فرارشتهای» کهام براسهاس میهز ِان
ِ
بودن مسائل موردنظر است .در گونۀ نخست فرارشهتهای بها «عبهور از مرزههای
بومی
و
بودن
کاربردی
ِ
دانش» و در گونه دوم ،با «عبور از حوزه دانشی» روبهرو خواهیم بود؛ بنهابراین ،نگهاه تهاریخی بهه ایهن
انگاره ،دو گذ ِار اساسی را به ما نشان میدهد )8 :گذار از نگاه آرمانگرایانه و مبتنیبر رخنههای مترفتی
به نگاه عملگرایانه و مبتنیبر حل مسئله؛  )3گذار از میانرشتهای به فرارشتهای.
کلیدواژهها :تاریخ انگاره ،علم واحد ،میانرشتگی ،فرارشتگی ،رخنههای مترفتی ،حل مسئله ،تلفیق دانش
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .1استادیار علوم قرآن و حدیث ،پژوهشکده اعجاز قرآن ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران


 .1مقدمه
1

علم یگانه و یکپارچه ،
مطالتات میانرشتهای را میتوان در دوران پیشامدرن ریشهیابی کردِ .

مهمترین نظریه ای است که در اندیشه دانشمندانی همنون اف طون و ارسطو در این مهورد
قابلمشاهده است .این نظریه ،با وجود تفاوتهای فراوانش با رویکرد دایرةالمتهارفی (کهه
در نگاه مدرن با اصط

چندرشتهای شناخته میشود) ،شباهتهای چشهمگیری بهه ایهن

رویکرد دارد .نگاه انتزاعی ،آرمانگرایانه ،و مبتنیبر «علم یگانه» ،مهمترین مؤلفه رویکهرد
دایرة المتارفی به دانش در دورۀ پیشامدرن بود .ارزیهابی تتریفههای میانرشهتگی در دوره
مدرن نشان میدهد ،در قرن بیستم نیز چنین نگاهی به میانرشتگی قابلمشاهده است ،امها
هرچه به قرن بیستویکم و روزگار متاصر نزدیکتر میشویم ،نگاه مسئلهمحور و کاربردی
به میانرشتهای اولویت پیدا میکند؛ نگاهی تاریخی به مهمترین تتریفهای نظریههپرداز ِان
این حوزه میتواند بهخوبی این گذار را بهنمایش بگذارد .این مقالهه در پهی نمهایش همهین
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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تحول رویکرد در رویارویی با میانرشتهای است .شاید نگهاهی بهه پیشهینۀ ایهن بحهث در
داخل و خارج از ایران بتواند تمایز این پژوهش با مطالتات پیشین را بهتر نشان دهد.
ک ین ،یکی از مهمترین آثار مربوط به مفهومشناسی میانرشهتگی و گونهشناسهی آن را
نوشته شده است (نک :ک ین .)3082 ،در ایران نیز نوشتههای فراوانی با بومیسهازی ایهن
گونهشناسی در حوزهههای مختلهف ،آن را بررسهی کردهانهد (تهوفیقی و جهاودانی8912 ،؛
خورسندی طاسکوه8912 ،؛ درزی ،قراملکی ،و پهلوان ،)8933 ،اما در ایهن نوشهتهها بهه
تحوالت تاریخی ،به ویژه تاریخ انگاره این مفهوم ،توجه نشده اسهت .بحرانهی ( )8933بهر
جنبه های حل مسئله در دوران متاصر تأکید داشته و از این جهت افق خهوبی را پهیشروی
همکاریهای میانرشتهای مفروض دانسهته اسهت .متتمهدی و همکهاران ( )8932ته ش
کردهاند نگاهی گونهشناختی و همننین ،تاریخی به طبقهبندیهای مرتبا بها میانرشهتگی
داشههته باشههند .مقایسههۀ طبقهبنههدیهای گونههاگون و بیههان تفاوتههها و شههباهتهای آنههها،
اساسیترین هدفی است که در این مقاله ِپی گرفته شده است .نویسندگان این مقاله نیز بهر

این نظرند که میانرشتگی در دوره متاصر ،بسیار عملگرایانهتر از گذشته است ،امها ههد

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

اصلی از انجام این پژوهش ،نمایش جزئیات این فرضیه نبوده است .در مقابل ،در پی ایهن
هستیم که با نگاهی به مهمترین نظریههای موجود در این حوزه و با رویکهردی متفهاوت بها
آننه پیشازاین اتفاق افتاده است ،این گذار مفهومی در تتریفها و رویکردهای مرتبا بها
میانرشتگی را بهنمایش بگذاریم.
تحول مفهومی یادشده ،به دو شکل عام و خاص نشان داده خواهد شد .تحول عمهومی ،نها ر
طیف سهگانه و حرکت از چندرشتهای بهه فرارشهتهای رخ داده اسهت .در
به تحولی است که در این ِ

این طیف ،گذار از نگاه انتزاعی به ان،مامی ،بهطور کامل قابلمشاهده است ،زیرا چندرشتهای کهه
م
با رویکرد دایرةالمتارفی نیز همخوانی دارد ،با نگاه مبتنیبر دستیابی به «علم یگانه» که نگهاه کهام
انتزاعهی و آرمانگرایانهههای داشههت ،همخههوانی دارد ،امهها هرچههه بههه نگهرش فرارشههتهای نزدیههکتر

میشویم ،رویکرد واقعگرایانه و مبتنیبر حل مسئله ،برجستهتر و محسوستر میشود.1

اما تحول مفههومی ،به شهکل خهاص ،را در ارتبهاط بها نگهاه تهاریخی بهه یکهی از ایهن
اصط حات سهگانه ،یتنهی «میانرشهتهای» و بررسهی تحهوالت تهاریخی رخداده در آن از
اواسا قرن بیستم تا قرن بیستویکم بهپیش خواهیم برد .نگاهی گذرا بهه تحهوالت رخداده
در این دوره نیز ما را با سه مرحلۀ متفاوت روبههرو خواههد کهرد؛ سهه مرحلههای کهه ابتهدا
مبتنیبر تلفیق است و رویکردی انتزاعی در آن غالب است ،اما هرچه بهپیش میرویم ،نگاه
ان،مامی و مسئلهمحور بر آن حاکم خواهد شد.
در ایههن مقالههه طبقهبنههدی سهههوجهی ،چندرشههتگی /میانرشههتگی /فرارشههتگی ،ب هرای
میانرشتگی درنظر گرفته شده است .در برخی منابع تا  4اصط

نیهز بهرای میانرشهتگی
4

5

برشمردهاند که عبارتاند از :درونرشتگی ،2بینرشهتگی ،3میانرشهتگی  ،چندرشهتگی ،

تکثررشتگی ،6فرارشتگی ،7و پسارشتگی( 8نک :خورسندی طاسهکوه،)42-33 ،8912 ،
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .1در ادامۀ مقاله ،مستندات این ادعا بهتفصیل ارائه خواهد شد.
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اما با توجه به جامتیت طبقهبندی سهوجهی ههنسبت به مفاهیم دیگرههه تحهوالت تهاریخی
میانرشتگی را تنها با محوریت این سه مفهوم بررسی خواهیم کرد.
 .1-1چندرشتهای

اتفاقنظر چشمگیری در مورد مفهوم چندرشتهای میان صاحبنظران وجود دارد .اتفهاق بهر
سر این موضوع وجود دارد که رشتهها در چندرشتهای ارتباط قابلتوجهی با یکدیگر ندارنهد

(نک :جانتاش84-81 ،8323/8320 ،1؛ کاکلمن .)8323 ،2،البته نبود ارتباط ،بههمتنای
نبود همکاری نیست ،بلکه بههمتنای نبهود تلفیهق اسهت (ک یهن8330 ،3؛ آ کهادمی ملهی

3001؛ رپکو و زوستاک.)3082 ،5

همکاری در چندرشتهای نیز بهمتنای حداقلی آن وجود دارد .بادن بر این نظر است کهه

ارتباط رشتهها در چندرشتهای ،مانند ارتبهاط مقالههها در مجلهههایی همنهون سهاین 6،و

نینر ،یا ارتباط اط عات در اینترنت است (بادن .)81-84 ،8333 ،7همین ارتباط حداقلی
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موجب شده است که چندرشتهای را بها عنوانههای دیگهری چهون دایرةالمتهارفی( 8بهادن،

84-81 ،8333؛ ک ین )84 ،3082 ،و بافتینهسازی( 9بادن )8333 ،نامگذاری کنند.

بودن چندرشتهای بهاینسبب است که رشتهها با کمترین ارتباط در کنهار
دایرةالمتارفی ِ

هم قرار میگیرند؛ همانگونه کهه در دایرةالمتار هها نیهز ارتبهاط مقالههها بها یکهدیگر در
وضتیت کمینه است ،استق ل مقالهها حفظ شده است ،درحالیکه ارتباط کمینههای میهان
بخشهای مختلف وجود دارد و این ارتباط در قالهب ارجاعههای فرعهی در ههر مقالهه بهه
مقالههای دیگر موجود در همان دایرةالمتار دیده میشود .آشکار اسهت کهه بهههیچروی
این ارتباطات را نمیتوان تلفیق بهشهمار آورد .بافتینهسهازی نیهز نها ر بهه کاربسهت دانهش
ِ
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

موجود در یک حیطۀ علمی بهمنظور بافتینهسازی رشتهای دیگهر اسهت؛ ماننهد بههکارگیری
تاریخ برای آگا ه کردن خوانندگان از یک جنبش خاص در فلسفه ،یا استفاده از فلسفه بهرای
رخداد خاص (بادن.)8333 ،
فراهم کردن زمینۀ مترفتشناختی برای تفسیر یک
ِ

چندرشتگی ،از میان دو مؤلفۀ اصلی میانرشتگی ،یتنی کنار هم قرار گرفتن رشتهها ،و

تلفیق ،تنها یک جزء را دارد؛ یتنی تنها رشتهها در کنار یکدیگر قهرار میگیرنهد و خبهری از

تلفیق نیست؛ ازاینرو این گونه را میانرشتگی ناتمهام 1نیهز نامگهذاری میکننهد (نیوویهل،2

 .)8331در نگاهی دیگر ،چندرشتگی ،مانند ترکیهب اجهزای مختلهف یهک جهورچین بها
یکدیگر درنظر گرفته میشود .در این نگاه با پرسشی روبهرو هستیم که رشتههای مختلف،
عهدهدار پاسخ گویی به آن هستند و هر رشته نیز پاسخ خود را طر کرده و این پاسهخها در
کنار هم قرار میگیرند (التوکا .)881-884 ،3008 ،3در این رویکرد نیز تتامل اندکی برای

ایجاد ارتباط بین این پاسخها میشود.
بههرروی ،با توجه به متنهایی کهه از چندرشهتهای ارائهه شهد ،میتهوانیم پیشهینه چنهین
رویکردی را در دوره پیشامدرن نیز بیابیم .نگاه دایرةالمتارفی به دانش ،از دوره یونان باستان
و از زمان اف طون و ارسطو وجود داشته و در دوره تمدن اس می نیز برجستگان مسلمان و
غیرمسلمان به آن توجه داشتهاند؛ بنابراین ،چندرشتهای هههکه براسهاس نگهاه نظریههپردازان
عنوان کهنترین مفهوم مهرتبا بها
میتوانست متادل نگاه دایرةالمتارفی باشدهه را میتوان به ِ
میانرشتهای درنظر گرفت .البته باید توجهه داشهت کهه قصهد نهداریم چندرشهتهای و نگهاه
دایرةالمتارفی را یکی بپنداریم ،اما نزدیکیهای مؤلفهای بسیاری میان آنها دیده میشود که
چندرشتهای را به رویکرد دایرةالمتارفی بسیار نزدیک و شبیه میکند.
م
میان رشته ای در مورد مؤلفه «همکاری» و «تلفیق» ،کام با چندرشته ای متفهاوت
است و به لحاظ تاریخی نیز تحقق آن به طور کامل ،به دورۀ مدرن و اواسا قرن بیسهتم
مربوط می شود.
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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 .2-2میانرشتهای

نگاه تاریخی به انگاره «میانرشتگی» نشان میدهد ،این مفهوم ،ابتدا متنایی انتزاعی داشته
و هرچه به دوران اخیر نزدیکتر میشویم ،عملگرایانهتر و مبتنیبر کاربرد میشود.
میانرشتهای در متنای مصطلح خود ،از اواسا قرن بیستم بهکار رفته و تاکنون نیز ادامه
داشته است .در دهۀ  8390و  8340این اصط

بیش از آنکه متنهای کهاربردیای داشهته

علم یکپارچه بهوده اسهت .پیامهدهای
باشد ،نا ر به اهدا آرمانی انسان برای دستیابی به ِ

چنین نگرشی را میتوان در اندیشۀ دانشمندان پ ،از این دوره نیز یافت .ژان پیاژه ،1یکی از
مهمترین فیلسوفانی است که چنین تتریفی را ارائه کرده است .او فرارشته را عبارت میداند
از علم جامتی که بتواند علوم دیگر را نیهز ییهل خهود داشهته باشهد (ک یهن.)4 ،3003 ،
صر نظر از این تتریف آرمانگرایانه ،میتوان جانتاش را آغازگر تتریفهای عملگرایانهتر
دانست .او که نگاه سیستمی و سهاختارگرایانهای بهه علهم دارد ،ابتهدا یهک سیسهتم هرمهی
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سلسلهمراتبی ،2چندسطحی ،3و چندهدفی 4را ترسیم میکنهد .ایهن ههرم هههاز پهایینترین

مقطع تا نوک هرمهه دارای چهار سطح است :سطح تجربی ،5سهطح عملگرایانهه ،6سهطح

هنجاری ،7و سهطح ههد  .8او محهور عمهودی ایهن سیسهتم را براسهاس نظریهۀ عمهومی
سیستم ها ،و محور افقی آن را نیز متناسهب بها موضهوعات زیهر درنظهر گرفتهه اسهت :الیهۀ
نخست ،براساس «منطق» ،الیۀ دوم ،براساس «علم عصبشناسی» ،الیهۀ سهوم ،براسهاس
«برنامهریزی» ،و الیۀ چهارم ،براساس «انسانشناسی» .تتریفی که او از طیف چندرشتهای
تا فرارشتهای ارائه میدهد ،بهطور کامل ،مبتنیبر این الیهها و میزان ارتباط و تتامل آنها بها
یکدیگر است (نک :جانتاش.)84-81 ،8323/8320 ،
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

میهان رشهتههای
برایناساس ههاز دیدگاه اوهه میانرشتهای زمانی رخ میدههد کهه ارتبهاط ِ

مختلف بهگونهای مشهود ،دیده شهود .نگهاه چندسهطحی او بهه دانهش ،سهبب میشهود کهه
جهتدهی و هد گذاری ایهن ارتبهاط براسهاس طبقهۀ بهاالتر درنظهر گرفتهه شهود؛ بنهابراین
جانتاش ،دو گونه میانرشتگی را قابلتصور میدانهد :میانرشهتگی هنجهاری ،1کهه از ارتبهاط

سطو تجربی و عملی با سطح سوم ،یتنی سطح هنجاری ،شهکل میگیهرد ،و میانرشهتگی
ِ
هد مدار ،2که از ارتباط سطح سوم ،یتنی سطح هنجاری ،با سطح چههارم شهکل میگیهرد
میان رشهتهها ،نگهاه سلسهلهمراتبی
(جانتاش .)84 ،8323/8320 ،در این تتریف ،در تتامل ِ

موجود بین آنها بهطور کامل درنظر گرفته شده است ،میان دو سهطح همکهاری وجهود دارد،
ِ
جهتدهیها و رویکردها نیز از سطح باالتر انجام میشوند (جانتاش.)81 ،8323/8320 ،
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مفهوم سطح باالتر
شکل شماره ( .)1نحوه تعامل رشتهها در میانرشتهای از نگاه جانتاش :تعامل بهوسیلۀ
ِ
منبع :جانتاش84-81 ،8323/8320 ،

نگاه هرمی و سلسلهمراتبی جانتاش موجهب شهده اسهت کهه انهواع مختلهف میانرشهتهای
ازجمله چندرشتهای ،میانرشتهای ،و فرارشتهای را همسو با یکدیگر درنظر بگیهرد؛ بنهابراین ،تها
هنگامیکه چندرشتهای تحقق نیافته است ،میانرشتهای رخ نمیدههد و بههتبع آن ،تها زمانیکهه
میانرشتهای شکل نگرفته باشد ،فرارشتهای بهدست نخواهد آمد؛ برایناساس ،هنگامیکهه یهک
میانرشته وجهود دارد ،بها مجموعههای از هنجارههای موجهود در رشهتهها و زیررشهتههای ایهن
میانرشته روبهرو هستیم که این هنجارها زیرمجموعۀ یک ک نهنجهار بهوده و بها آن در تتامهل
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

هستند (نک :شیم .)32 ،8314 ،1چنهین نگهاه نظهانمنهد و شهبکهواری بهه دانهش و ارتباطهات
بیناعلومی ههبا وجود نمونهمحور بودن آنهه بههیچروی په ،از جانتهاش پیگیهری نشهد .اگرچهه
برخی از ویژگیهای نظریۀ او ،همنون نگاه سلسلهمراتبی به گونههای میانرشتهای ،و همننین،
ارکان تتریف جانتاش هستندهه په ،از او ِپهی گرفتهه شهده
ضرورت تتامل میان رشتهها ههکه از ِ

است .شاید ضتف زیرساختهای مترفتشناختی نظریۀ جانتهاش (جانتهاش،8323/8320 ،

 )81موجب شده است که نتواند نظریۀ تأثیرگذاری برای دورههای پ ،از خود در پیراستن مفههوم
میانرشتهای باشد .جانتاش بر آن بود که به این مفهوم بهگونهای عملگرایانههتر از پیشهینیان خهود
توجه کند ،اما او نیز نتوانست به ف،ای عملیاتی و کاربردی وارد شود .شهاید همهین نکتهه سهبب
شد که نظریهپردازان پ ،از او نیز ایدهاش را پیگیری نکنند.
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شکل شماره ( .)2نظام چندسطحی دانش از نگاه جانتاش
منبع :جانتاش81-84 ،8323/8320 ،

پ،ازاین ،رویارویی تاریخی با نظریههای گوناگون دربارۀ مفهوم میانرشتگی ،بهترتیب ما
محهور
را با سه گونه رویکرد گوناگون روبهرو میکند )8 :رویکردهایی که «تلفیق» را بههعنوان
ِ
اصلی میانرشتگی درنظر داشتهاند (نک :کاکلمن8323 ،،؛ ک ین 8330 ،و 3082؛ ک ین
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

و نیوویل8332 ،؛ مانزی 3001 ،1؛ رپکو و همکاران3082 ،؛ ماکی و همکهاران)3081 ،2؛
اساس مصداقهای میانرشتهای ،گونهشناسی آن را بررسی میکنهد (نهک:
 )3رویکردی که بر ِ
سالتر و هرن)8334 ،3؛  )9رویکردی که پرسهش و مسهئلۀ پهژوهش را مبنهایی بهرای تحقهق

میانرشتهای درنظر میگیرد (التوکا3008 ،؛ گرا 3081 ،4؛ والدک.)3083 ،5

رویکرد به میانرشتهای برمبنهای «تلفیهق» ،نخسهتین و انتزاعیتهرین رویکهرد بهشهمار
میآید .رویکرد دوم ،که براساس مصداقها پیش رفته است ،عملگرایانهتر بهوده ،قائهل بهه
تفصیل شده ،و رویکرد نظری و همننین رویکرد ابزاری را درنظر داشته است ،اما رویکهرد
سوم ،که متأخرتر از همه این رویکردها است ،در راستای نقهد رویکهرد تلفیقهی و انتزاعهی
بودن آن شکل گرفت و محور اصلی آن ،حل مسئله و پاسخ به پرسشهای مشخص است؛
ِ
بنابراین ،آننه در ادامه میآید ،مبتنیبر همین طبقهبندی سهگانه در مورد میانرشتگی بوده و

به طور کامل ،نمایانگر تحول متنایی در این انگاره و گذار از رویکهرد انتزاعهی بهه رویکهرد
عملگرایانه و ان،مامی است.
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3

تلفیق ،6بهمتنای وجود پیوند پایدار میان رشتههای مختلهف ،مهمتهرین ویژگهی مطالتهات

تاریخ انگاره میانرشتگی؛
گذار از ...

میانرشتهای اسهت کهه در نظریهههای بسهیاری از نظریههپردازان اینگونهه مطالتهات دیهده
میشود .نگاهی تاریخی به مهمترین نمونههای ایهن دیهدگاهها ،فوایهد نظهری چشهمگیری
خواهد داشت و تبیین بهتری از آن را برای ما بهنمایش میگذارد.
کاکلمنز ( )8323تتریف بسیار مختصر و اجمالیای از میانرشتهای ارائهه میکنهد .از
دیدگاه او در میانرشتهای ،قسمتهایی رشتههای موجود ،بهطور کامهل تلفیهق میشهوند و
یک رشته یا یک راهحل بهدست میآید .ک ین ستی کهرده اسهت تتریهف کامهلتر و دارای
جزئیات بیشتری ارائه دهد:

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

میانرشتگی نه یک موضوع است و نه یک پیکره محتوایی .میانرشهتگی ،فراینهدی بهرای
م
دستیابی به ترکیبی تلفیقی 1است؛ فرایندی که غالبا با یک مسئله ،مبحث ،یا موضوع آغاز
می شود .پژوهشگران باید در راستای غلبه بر مسائلی کار کنند کهه ناشهی از تفاوتههای
موجود در زبان و جهانبینی رشتهای است (ک ین.)811 ،8330 ،

بهودن میانرشهتگی اشهاره کهرده
در این تتریف ،ک ین برای نخستینبار به «فراینهدی»
ِ

است .وی در اینجا غلبۀ پژوهشگر بر تفاوتهای زبانشهناختی و هستیشهناختی را و یفهۀ
اصلی میانرشتهپژوه میداند .این تتریف نسبت به تتریفهای پیش از خود بسیار واضحتر
و جامعتر است ،اما هنوز جزئیات بیشتری الزم است تا از حالت اجمالی و انتزاعهی خهود
خارج شده و برای کاربران ،قابلاستفاده باشد .ک ین و نیوویل جزئیات بسیار بیشتری را به
این تتریف افزودهاند:
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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میانرشتگی عبارت است از فرایند پاسخ به پرسش ،حل یک مسئله ،یا رویارویی با یهک
موضوع که بسیار گستردهتر یا پینیدهتر از آن است که بتوان با یک رشته یا تخصص به آن
پرداخت( .این فرایند از طریق) استخراج بینشهای رشتهای و تلفیق این بینشها بهوسیله
ایجاد یک ادراک جامعتر انجام میشود (ک ین و نیوویل.)939-934 ،8332 ،

در این تتریف ،نخست« ،پینیدگی» بهعنوان ویژگی تمایزبخش مسهائل و موضهوعات
میانرشتهای از غیر آن مترفی شده است ،دوم اینکه بخشهای مختلف فرایند میانرشهتهای
در تتریف آورده شده است :انتخاب موضوع یا مسئله میانرشهتهای ،اسهتخراج بینشههای
تلفیق بینشها ،و ایجاد ادراک جامع.
رشتهایِ ،

ازآنپ ،،تنها نکتههای توضیحی و تبیینی به تتریفهای پیشین افزوده شدهاند .آ کادمی

ترکیهب عقایهد و روشههای
ملی علوم تأکید کرده است که میانرشتهای درست ،با تلفیق و
ِ

رشتهای همسو است (آ کادمی ملی علوم)32 ،3001 ،؛ بنابراین ،اگر رشتهها تنها در کنهار
یکدیگر قرار بگیرند ،اما عقاید و روشها با یکدیگر تلفیهق و ترکیهب نشهوند ،میانرشهتهای
درستی شکل نگرفته است (آ کادمی ملی علوم .)32 ،3001 ،البته تلفیق موردنظر آ کادمی
ملی علوم ،تلفیقی است که بتواند خروجی یکپارچهای از رشتههای مختلهف را پدیهد آورد
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

(نک :شکل شماره  .)9از این زمان بهبتد ،بههمرور توجهه پژوهشهگران بهه ابتهاد شهناختی

میانرشتگی ،افزایش یافت .مانزی  ،1نخستین پژوهشهگری اسهت کهه بها تمرکهز بهر ابتهاد
شناختی میانرشتگی ،رویارویی متفاوتی به تلفیق داشته است .او در این مورد میگوید:
فهم (یا ادراک) میانرشتهای عبارت است از :رفیت تلفیق دانش و گونهای از تفکهر کهه
از دو یا چند رشته برگرفته شده است و به یک پیشرفت شناختی میانجامد؛ پیشرفتهای
شناختیای مانند توضیح یک پدیده ،حل یک مسئله ،ساخت یک محصول ،یا طر یک
تلفیق دیدگاههای رشتهای ،وسیلهای برای دستیابی به
پرسش جدید .در این دستورسازیِ ،
سرانجام پژوهش است ،نه اینکه خودش سرانجام پژوهش باشد (مانزی .)84 ،3001 ،

در این مفهومسازی ،نکتۀ بسیار مهمی نهفته است؛ اینکه «تلفیهق» تنهها ابهزاری بهرای
پژوهشههگر میانرشههتهای اسههت ،نههه سهرانجام پههژوهش .گویهها از نگههاه مههانزی  ،پیشههرفت
شناختیای که از طریق تلفیق ایجاد میشود ،دستاورد اصلی میانرشتگی بهشهمار میآیهد.
م
برخی بر این نظرند که چنین تتریفی از میانرشتگی ،کام ههد محور اسهت و پیشهرفت
شناختی را میتوان ههد میانرشهتگی بهشهمار آورد (رپکهو و همکهاران.)800 ،3082 ،
انجام پهژوهش میدانسهتند .چنهین
ک ین و نیوویل ( )8332نیز ایجاد ادراک جهامع را سهر ِ

ادراکی با توجه بهه تفاوتههای اساسهیای کهه بها ادراکههای پیشهین و تکرشهتهای دارد،
پیشرفت شناختی محسوسی را بهنمایش میگذارد.
چندرشتهای:
کنار هم قرار گرفتن برای بررسی مسئله مشترک ،هنگام
پژوهش رشتههای مستقل از یکدیگر کار میکنند

A

A

B

B

میانرشتهای:
کنار هم قرار گرفتن برای بررسی مشکل یا مسئله

C

مشترک .تتامل ممکن است موجب ایجاد یک حوزه
پژوهشی یا رشته جدید شود.

A
B

شکل شماره ( .)9تمایز چندرشتهای و میانرشتهای از نگاه آ کادمی ملی علوم
منبع :آ کادمی ملی علوم32 ،3001 ،
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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این نکته ،اهمیت فراوانی دارد ،زیرا رویارویی افراطی با مقولۀ تلفیق موجب میشود که
پژوهشگر ،دستاورد اساسی پژوهش میانرشهتهای را بهفراموشهی بسهپارد و خهود را بههطور
ِ
تلفیق رشتهها کند .پژوهشگر باید متوجه باشد که دسهتاورد اصهلی پهژوهش
کامل ،سرگرم ِ
میانرشتهای ،دستیابی به ادراک جامع از طریق تبیین موضوعات پینیهده یها حهل مسهائلی
است که گستردهتر از آن هستند که از طریق یک رشته و دیدگاه بتوان به آن دست یافت.

ک ین در مقاله بسهیار مهمهی بها عنهوان «گونهشناسهی میانرشهتگی »1توانسهته اسهت

مؤلفههای اصلی میانرشتگی را بهخوبی تبیین کند .بههنظر او ایهن مؤلفههها عبارتانهد از:
تلفیق ،تتامل مؤثر میان رشتهها ،برقراری ارتباط میان رشهتهها ،و ترکیهب (ک یهن،3082 ،
 .)33براساس آننه تاکنون مطر شد ،میتوان مؤلفههای اصلی میانرشتهای را در دو جزء
تلفیهق کامهل رشهتهها
میان رشتهها؛ )3
اساسی خ صه دانست )8 :همکاری و تتامل پویا ِ
ِ

بهگونهای که سبب ایجاد یک دیدگاه جامع شود .کاستی در هریک از این دو رکن ،پهژوهش
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میانرشتهای را با مشکل روبهرو خواهد کرد.
دیدگاه ک ین دربارۀ تلفیق را میتوان جمعبندی مناسب دیهدگاههای مختلهف در مهورد
ترسیم طیفی که از چندرشتهای آغهاز میشهود و بهه فرارشهتهای
میانرشتگی دانست .وی با
ِ

میانجامد ،میز ِان تلفیق را م کی برای عبهور از چندرشهتهای و رسهیدن بهه میانرشهتهای و
فرارشتهای میداند .از نگاه او ،در چندرشتهای ،کمترین میزان تلفیق را مشاهده میکنیم ،اما
میان رشهتهها افهزایش مییابهد
هرچه به فرارشتهای نزدیکتر میشویم ،میزان تلفیق و پیوند ِ
(برای آگاهی از جزئیات این نظریه نک :درزی و همکاران.)8933 ،

رپکو و همکاران ( ،)3082بهگونهای هوشمندانه ،توجه بهه مسهائل دنیهای واقتهی را در
کنار تمرکز بر «تلفیق» ،وارد تتریف میانرشتگی کردهاند .توجه به این تتریهف ،بههتنهایی،
میتواند نمایانگر تکامل تتریفهای مرتبا با این مفهوم و توجه به رویکرد مسئلهمحور در
میانرشتگی باشد:

[میانرشتگی عبارت است از] یک فرایند شناختی که افراد یا گروهها دیدگاههای رشهتهای
را از طریق آن [به هم] متصل کرده و برای اینکه ادراکشان را از یک مسهئلۀ پینیهده ارتقها

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

دهند ،بینشهای رشتهای و شیوههای تفکرشان را تلفیق میکننهد[ .تمهام ایهن کارهها] در
راستای فهم مسئلهای از دنیای واقتی انجام میشوند (رپکو و همکاران.)802 ،3082 ،

نگاههای انتقادی به «تلفیق» را میتوان رویکرد متفاوت دیگری بهشمار آورد کهه الزم اسهت
که بیشتر بررسی شود .اواخر قرن بیستم را میتوان زمان تتیینکنندهای برای تلفیق و سهازوکار آن
بهشمار آورد ،زیرا نگاههای انتقادی به سازوکار تلفیق در همهین دوره ههور کردهانهد .تأکیهد بهر
تمایز آن با میانرشتگی ،محور بحثهای این طیف بهشمار میآینهد
ماهیت
ِ
امپریالیستی دانش و ِ 2
1
(نک :دوپخه 8331 ،؛ فاین  .)8333 ،این جریان در قرن بیستویکم با قدرت بسهیار بیشهتری
ِپی گرفته شده است (نک :فاین3003 ،؛ ک رک و والهش3003 ،3؛ که رک و والهش3089 ،؛
کید3089 ،4؛ فرناندز .)3084 ،5در جدیدترین اثهر موجهود در ایهن زمینهه بهه مباحهث نظهری
میانرشتگی ،تتریف مفاهیم مرتبا و بهطور خاص ،مرزگذاریهای میهان امپریالیسهم علمهی و
میانرشتگی توجه شده است .اختصاص بخش قابهلتوجهی از ایهن اثهر بهه مطالتهات مهوردی
مربوط به این موضوع ،سبب شده است که توجه عملگرایانه به میانرشهتگی در دوران متاصهر،
بهگونهای برجسته در این کتاب بازتاب یابد (نک :ماکی و همکاران.)3081 ،
جدول شماره  .1تمایز چندرشتهای ،میانرشتهای و فرارشتهای از نگاه کالین
چندرشتهای
کنارهم قرار گرفتن
9
درپی هم آمدن
11
همکاری کردن
-

6

میانرشتهای
تتامل کردن
تلفیق
12
توجه به کانون
14
مخلوط کردن
1
مرتبا کردن
7

فرارشتهای
8
فرارفتن
10
تجاوز
13
تبدیل
-

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

89
تاریخ انگاره میانرشتگی؛
گذار از ...

مراتب تلفیق میانرشتهای
نقصان تلفیق
میانرشتهای دایرهالمتارفی

2

میانرشتهای بدون سوگیری
میانرشتهای دروغین

6

میانرشتهای زمینهمند
میانرشتهای مرکب

8

10

4

-

تلفیق

-

میانرشتهای توستهای

-

میانرشتهای تلفیقی

-

میانرشتهای مفهومی

-

میانرشتهای ساختاری

-

میانرشتهای یکپارچه

3

5

7
9

11

گونههای متضاد
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روابا کمکی میانرشتهای

-

روابا مکمل میانرشتهای

پلسازی

-

بازسازی

12

وامگیری

-

هیبریداسیون (پیوندزنی)

میانرشتهای اشتراکی

-

همکاری تتاونی /مشارکتی

میانرشتهای محدود

-

میانرشتهای گسترده

میانرشتهای روششناختی

-

میانرشتهای نظری

میانرشتهای ابزاری

-

میانرشتهای انتقادی

میانرشتهای درونزا

13

میانرشتهای راهبردی یا فرصتطلبانه

14

-

میانرشتهای برونزا

-

-

فرارشتگی فرابخشی

-

-

تولید دانش
منبع :ک ین3082 ،

توجه به این دسته از مطالتات دربارۀ میانرشتگی نیز بهخوبی نشهان میدههد کهه نگهاه
نظری به میان رشتگی ،چگونه و با چهه سهرعتی درحهال تحهول بهه نگهاهی عمهلگرایانهه و
نمونهمحور است .برخ

این رویکرد ،کهه «تلفیهق» را مه ک تفکیهک میانرشهتگی بها

مفاهیم رقیب آن میدانست ،برخی پژوهشگران ،پرسش پژوهش را بهعنوان متیهاری بهرای
ِ
تمهایز آن درنظههر گرفتهانهد .آشههنایی بها ایههن رویکههرد میتوانهد نگههاه متفهاوتی بههه تتریههف
میانرشتهای را پیشروی ما قرار دهد.
« .2-2-2هدف و سرانجام» ،معیار تفکیک گونههای میانرشتهای

دومین رویکرد برای تتریف این مفهوم ،تتریف براساس «هد و سهرانجام» میانرشهتگی
اسهاس
است .سالتر و هرن ( ،)8334نخستین اندیشمندانی بودند که میانرشهتگی را براین
ِ
دستهبندی کردهاند .ازآنپ ،،پژوهشگران بهگونهای متفاوت به ایهن نهوع دسهتهبندی توجهه
داشتهاند و دستهبندی یادشده بهعنوان یکی از تتریفهای «فرارشتهای» ارائه شهد .سهالتر و
هههرن بههه دو گونههۀ میانرشههتگی اب هزاری 1و میانرشههتگی مفهههومی 2ههههبهعنوان گونههههای

میانرشتهایهههه اشههاره کردهانههد .میانرشههتگی اب هزاری ،رویکههردی عملگرایانههه دارد و بههه
میانرشتگی ،همنون یک فتالیت حل مسئله 3مینگرد؛ در اینجا دیگر ترکیب و آمیختگهی
دیدگاههای مختلف محور توجه نیست.
در مقابل ،میان رشتگی مفهومی ،بر ترکیب دانش تأکید دارد .درواقع ،هد پژوهش در
گونۀ نخست ،حل مسائل کاربردی و متمول بشهری و در نهوع دوم ،گسهترش ابتهاد نظهری
دانههش و تولیههد علههم اسههت .ویژگیهههای میانرشههتگی مفهههومی ،بهههعنوان یههک طههر
نظریهمترفتشناختی ،بهشر زیر است:
 )8دارای انسجام داخلی است؛
 )3سبب توستۀ یک مقولۀ مفهومی جدید میشود؛
 )9به وحدت روششناختی میانجامد؛
 )4یک اکتشا و پژوهش بلندمدت است.

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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در رویارویی بها چنهین مسهائلی ،ضهرورت تلفیهق محسهوس خواههد بهود .درمقابهل،
میانرشتگی ابزاری ،در پی حل مسائل دنیای خارج است و این کار ،لزومی به ایجاد تلفیق
ِ
نمیبیند (سالتر و هرن)3 ،8334 ،؛ بنابراین ،ایندو در دستهبندی خود ،ضرورت «تلفیق»
برای پژوهش میانرشتهای را هم تأیید و هم نفی میکنند .البته واضح اسهت کهه مقهام نفهی
تلفیق به میانرشتگی ابزاری و مقام تأیید آن به میانرشتگی مفهومی مربوط اسهت و از ایهن
لحاظ ،تتارضی میان آنها وجود ندارد.
باید توجه داشت که «میانرشتگی ابزاری» در اینجا نا ر است به توجه به مسائل واقتی
ِ
دنیای خارجی و حهل آنهها ،درحالیکهه دیگهران (بههعنوان مثهال ،التوکها،)884 ،3008 ،
میانرشتگی ابزاری را بهمتنای استفاده از جزئیات یک رشته برای توضیح پدیدارهای رشهتۀ
دیگر درنظر میگیرند .1در این نوع نگرش ،از رشتههای دیگهر بههعنوان ابهزاری بهرای فههم

پدیدارهای رشتۀ خودمان اسهتفاده مهیکنیم .دیهدگاه سهالتر و ههرن در مهورد میانرشهتگی
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ابزاری ،در دورههای بتد ،بیشتر بهعنوان تتریف رایجی برای فرارشتهای مطر شد.
همانگونه که مشاهده شد ،در این مفهومپردازی از میانرشهتگی هههکه بهه اواخهر قهرن
بیستم مربوط میشودهه هم زمینۀ توجه به وجوه عملگرایانهۀ میانرشهتگی بههخوبی ایجهاد
شده و هم به مؤلفههای نظری میانرشتگی توجه شده است .در مرحلۀ بتد هههکه بهه اوایهل
قرن بیستویکم تتلق داردهه خواهید دید که چگونه نگاه انتقادی به میانرشتگی قوت گرفته
و تنها مؤلفه حل مسئله و رویکرد عملگرایانه برجسته شده است.
« .2-2-3رخنههای معرفتی» ،معیار تفکیک گونههای میانرشتهای
2

در مقابل تلفیقگرایان که گرایش محوریای به مقولۀ «تلفیق» دارند ،متتقدان به کلنگری ،
چنین رویکردی را کماعتبار میدانند(رپکو و زوستاک)923 ،3082 ،؛ ههر گونهه تتامهل و
میان دو یا چند رشته از نگاه ایشان میانرشتهای محسوب میشود (همانجا) .در این
گفتگو ِ
دیدگاه البته کماعتبار دانستن مقولۀ تلفیق بهدلیل انتزاعی بودن این مفهوم و نقش اندک آن در
رویکرد عمده در میان کلگرایان نسبت به میانرشتگی
فرایند عملیاتی حل مسئله است .سه
ِ

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .1در قسمت بتدی همین مقاله ،دیدگاه التوکا را بهتفصیل بیان خواهیم کرد.

وجود دارد که یکی از آنها بر اساس پرسهش تحقیهق و رخنههههای مترفتهی موجهود در آن
است(همانجا) .التوکا ( ،)3008بهعنوان یکی از کلگرایان ،بر ایهن نظهر اسهت کهه آننهه
موجب تمایز گونههای مختلف میانرشتهای است ،تلفیهق نیسهت .از دیهدگاه او ،آننهه بهه
شکلگیری گونههای مختلف میانرشتگی میانجامهد ،رخنهههای مترفتهی و پرسهشهایی
است که در پی پاسخ به آنها هستیم .او تصریح میکنهد« :در یادداشهتهای متخصصهان
میانرشتهای بیش از آنکه بر میزان موفقیت در سطح تلفیق تأکید شود ،به پرسشهایی توجه
شده است که طر پژوهشی را بهپیش میبرند( ».التوکا.)10 ،3008 ،
برایناساس ،دستهبندی او بههیچروی سلسلهمراتبی نبوده و دارای بهار ارزشهی نیسهت.
هد او تنها ارائه توصیفی بوده است از آننه در عمل و توسا کاربران میانرشتهای انجهام

شده است .گونههای موردنظر او برای میانرشتهای عبارتانهد از :رشهتهای آگهاهیبخش،1

میانرشتگی ترکیبی ،2فرارشتگی ،و میانرشتگی مفهومی( 3التوکا.)10-13 ،3008 ،

رشتهای آگاهیبخش با یک پرسش رشتهای شروع میشود؛ سواالتی که توسا مفهاهیم
یا نظریات رشتههای دیگر یا براساس روشهای دیگر رشتهها پاسخ داده میشهوند .زمهانی
این نوع وامگیری ،میانرشتهای خواهد بود که پرسش موردنظر نیز میانرشتهای باشد.
«میانرشتگی ترکیبی» زمانی رخ میدهد که پرسشهای پهژوهش ،بهین رشهتهها پیونهد
برقرار کنند و بهاصط

 ،پل بزنند( 4التوکا .)13 ،3008 ،ایهن موضهوعها یها پرسهشهای

پیونددهنده و میانجی ممکن است به دو شکل باشند )8 :موضوعها یها پرسهشهایی کهه در
میهان
نقاط پیوند رشتهها یافت میشوند؛  )3موضهوعها یها پرسهشهایی کهه در رخنهههای ِ
رشته ها وجود دارند .در گونه نخست ،پرسش پژوهش متتلق به هر دو رشته اسهت ،امها در
دومی ،به هیچیک تتلق ندارد.
میانرشتگی مفهومی ،موضوعها و پرسشهایی را دربر میگیهرد کهه بهه ههیچ رشهتهای
وابستگی ندارند .این گونه ،بیشتر دربردارندۀ نگاه انتقادی به ادراکههای رشهتهای در مهورد
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .4در مورد استتاره «پلسازی =

» و نقش آن در مفهومسازی میانرشتگی بنگرید به :درزی.8-34 ،8932 ،
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موضوعها و پرسشها اسهت .چنهین رویکهردی را در مهواردی ماننهد مطالتهات فرهنگهی،
مطالتات زنان ،و رویکردهای پستمدرنیست میتوان بهخوبی یافت.
ویژگی خاص رویکرد التوکا به میانرشتگی ،به نوع نگاه و زاویه دید او مربوط میشود.
وی بهجای اینکه چونان تلفیقگرایان ،بر تلفیق و کیفیت آن تمرکز کند ،به رخنهۀ مترفتهی و
ویژگیهای پرسش پژوهش توجه دارد؛ اینکه پرسش ،میانرشتهای است یا خیر؟ اگر پاسخ
مثبت است ،با پژوهش میانرشتهای روبهرو خواهیم بود .از اینجا به بتد ،جایگهاه پرسهش
متمهایز میانرشهتهای را شهکل میدههد؛ اینکهه
پژوهش در منظومه علم است که گونههای
ِ

میهان رشهتهها قهرار دارد و بهه
«پرسش و رخنۀ مترفتی در نقاط پیوند رشتهها اسهت ،یها در ِ
هیچیک از دانشهای مرتبا تتلق ندارد؟» رویارویی متفاوت التوکا با میانرشتهای و زاویۀ
دید ویژۀ او ،بسیار مهم و کلیدی است .البته براساس همین نوع نگاه ،او گونههای موردنظر
خود را با اصط
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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های رایج مقایسه کرده و متادلیابی مناسبی انجام داده است.

شبهمیانرشهتگی،
ه متادلهایی برای «رشتهای آگهاهیبخهش» :میانرشهتگی ابهزاریِ ،

میانرشتگی جزئی ،تقاطع رشتگی؛
ِ
هه متادلههایی بهرای «میانرشهتگی ترکیبهی» :میانرشهتگی ابهزاری ،تقهاطع رشههتگی،
چندرشتگی ،میانرشتگی جزئی ،میانرشتگی مفهومی.
ه متادلهایی برای «میانرشتگی مفهومی» :میانرشتگی صحیح ،میانرشهتگی کامهل،
میانرشتگی انتقادی (التوکا.)884 ،3008 ،
همپوشانی اصط

نگاه متفاوتی کهه
های موردنظر او با متادلهای رایج نیز با توجه به ِ

در ارائه دسهتهبندی دارد ،قابلتوجیهه اسهت .او از میانرشهتگی ابهزاری ،جزئهی ،و تقهاطع
ِ
رشتگی ،بهعنوان متادلهای یکسانی برای «رشتهای آگاهیبخش» و «میانرشتگی ترکیبی»
استفاده کرده است که موجب میشود ،تصور او از این دو اصط

نگاه نخسهت ،بهرای
در ِ

پژوهشگران ،نامفهوم باشد ،که البته پ ،از آشنایی با نوع نگاه متفاوت او بهه میانرشهتگی،
م
م
کام موجه بهنظر میرسد .میانرشتگی مفهومی ،از نگاه او کام مشخص و متمایز است.
گویا او این گونه از میانرشتگی را کاملترین و صحیحترین نوع آن میداند .په ،از التوکها،
افراد دیگری نیز پرسش پژوهش را مبنای تقسیم گونههای میانرشتگی دانستهاند:

گرا  ،1با انتقاد از «تلفیق» ،بر این نظر است که میانرشتگی با محوریت پرسهش و مسهائل
دنیای خارجی بهپیش میرود .او ادعای خود را اینگونه تبیین میکند:
در دیدگاه من ،میانرشتگی بهوسیله پرسشها و مسائل نظری یا عملی ،دانش ،یا شهرایا
زندگی ،تتریف و ساخته میشود و این اهدا ایجاد شدهاند برای پاسخ به آن پرسهشها
با روشهای جدید و متفاوت (گرا .)1 ،3081 ،

بهودن میانرشهتگی و پاسهخگو بهودن آن در ِقبهال
آشکار است که گرا بر مسئلهمحور
ِ

مسائل دنیای واقتی ،بسیار تمرکز دارد .او میخواهد با این کهار ،مرزگهذاری مشخصهی بها
تلفیقگرایان داشته باشد و پارادایم جدیدی را در ف،ای میانرشتگی ایجاد کنهد .بهه همهین
دلیل ،از استفاده از واژه میانرشتهای پرهیز کرده و بهگونهای ویژه از «نارشتهسازی دانهش»2

سخن میگوید .بههرروی ،آننه در اینجا اهمیت دارد ،تأکید گهرا بهر مسهئلۀ محهوری و
توجهش به رخنههای مترفتی و عملی برای میانرشتگی است .باید توجه داشت کهه تأکیهد
م
بر پرسش و مسائل ،لزوما منحصر به منتقدان تلفیق نیست و حتی متتقدان راسخ تلفیق نیهز
م
اخیرا بسیار ت ش کردهاند تا میانرشتگی ،بیش از گذشته از ف،ای انتزاعی خارج شده و به
ف،ای ملموس و ان،مامی تبدیل شود.
در این مورد ،رپکو و زوستاک ( )3082یکی از جامعترین آثار را با محوریهت پرسهش

سامان دادهاند .این پژوهشگران تلفیقگرا هستند ،اما با طر بحث «فراینهد میانرشهتگی»3

درپی ارائه رویکردی ان،مامی و کاربردی در رویارویی با مسائل میانرشتگی بودهانهد .در
این پژوهش با انبوهی از پرسشها و مسائل مختلف از تمام حوزههای دانش ههاعم از علوم
قالب فرایند میانرشتگی به آنهها
طبیتی ،انسانی ،و علوم اجتماعیهه روبهرو هستیم که در ِ

پاسخ داده میشود.

والداک ،در جدیدترین اثر مربوط به ایهن حهوزه ،تمهایز چندرشهتگی و میانرشهتگی را
ِ
4
اینگونه بیان میکند ]...[« :برخ چندرشتگی که هر رشته در انزوا عمهل میکنهد ،در
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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میانرشتگی ،هد مطلوب ،پاسخ به یک پرسش با عبور از رشهتهها 1بهرای تولیهد دانشهی
تلفیقشده است» (والداک.) ،3083 ،
همانگونه که در این تتریهف مشهخص اسهت ،مسهئلهمحوری ،اهمیهت زیهادی بهرای
والداک دارد .همننین« ،عبور از رشتهها» و دستیابی به دانش یکپارچههای کهه دربرگیرنهدۀ
دانشهای مختلف است ،یکی از مؤلفههای اصلی موردنظر او در تتریهف میانرشهتهای و
تمایز آن با چندرشتهای است .این مقولهها (همانگونه که در قسمت بتد نیز بیهان خهواهیم
کرد) نگاه تکاملیافتهای در میانرشتگی هستند که پیش از قرن بیستم ،کمتهر در مطالتهات
مرتبا یافت میشود.
مفهوم میانرشهتهای شهاهد بهودیم ،سهه رویکهرد متفهاوت بهه
همانگونه که در بررسی
ِ

مفهومسازی این اصط

وجود داشته است که بهلحاظ تاریخی ،تحول نگرش مربهوط بهه

متنای میانرشتگی را به ما نشان میدهد :میزان تلفیق ،هد گذاری و سرانجامی کهه بهرای
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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پژوهش درنظر میگیریم ،و رخنههای مترفتی.
تلفیهق رشهتهها بها
ک ین ،نیوویل ،و بسیاری دیگر از تلفیقگرایان ،نگاه خود را به میز ِان
ِ

یکدیگر متطو کرده و گونههای میانرشتهای را براساس آن تتریهف میکننهد .دسهته دوم،
تمایز گونهها میدانند .التوکا نیز بر رخنههای مترفتی و
هد پژوهش میانرشتهای را عامل ِ

جایگاه این پرسش ها در منظومه دانش تمرکز داشته است .حل مسائل کاربردی و موجود یا
حل مسائل نظری؟ انتخاب هریک از این دو مورد ،میتواند نگاه ما به ضرورت «تلفیق» را
بسیار متفاوت کند؛ تاحدی که در حل مسائل نظری ،تلفیق امهری ضهروری اسهت ،امها در
مسائل کاربردی نیاز و ضرورتی برای وجود آن احساس نمیشود.
سومین و آخرین اصط
«فرارشتگی» است .این اصط

قابلتوجه در فرایند تحوالت تاریخی مرتبا با میانرشهتگی،
بهطور کامل ،مبتنیبر وضتیت واقعگرایانهه ارتبهاط علهوم

است و برای حل مسئله ،پایبندیای به ماندن در حیطۀ علوم یا حتی حوزه دانش ندارد .ایهن
مفهوم ،اخیرترین مفهومی است که پدید آمده است.
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .3فرارشتهای

فرارشتهای از زمان طر بحث ،اصط حی دربارۀ میانرشهتگی مهوردنظر بهوده اسهت ،امها
جدیترین نظریهها در این مورد را میتوان در قرن بیستویکم ِپیجهویی کهرد .بحثههای
آغازین در مورد فرارشتهای نیز ،بیشتر جنبۀ انتزاعی و آرمانی داشتهاند ،امها بهسهرعت نگهاه

عملگرایانه و مسئلهمحور جایگزین آن شده است.

عبور یا فرارفتن و تجهاوز ،1مقولهه کلیهدیای اسهت کهه بیشهتر اندیشهمندان مطالتهات

میانرشتهای ،بهعنوان ویژگی اصلی فرارشتهای بیان کردهاند .اخت

نظر اساسهی در مهورد

میانرشتهای به تفسیری مربوط میشود که دانشمندان از این مقولۀ کلیدی داشتهاند .در این
تفسیر عمده را میتوان برشمرد )8 :فرارفتن و عبور از مرزهای رشتهای؛  )3فرارفتن
مورد دو
ِ
و عبور از حوزۀ دانشی .نگاهی به سیر تاریخی نظریههای مربوط به فرارشتهای ،گویای ایهن

تفسیر نخست ،فاصله گرفته و بهه
اخیر خود ،از
مطلب است که رویکردها در روند نیم ِ
ِ
قرن ِ

تفسیر دوم از فرارشتهای نزدیکتر شدهاند .در ادامه ههدر قالب همین دو تفسیرههه مهمتهرین
ِ
نظریههای مربوط به فرارشتهای را بررسی خواهیم کرد.

 .3-1فرارشتهای :عبور از مرزهای رشتهای

همانگونه که در ابتدای مقاله نیز مطر کردیم ،پیاژه و جانتاش ،نخسهتین اندیشهمندانی هسهتند
که در مورد این اصط

علم کامل اسهت
 ،سخن گفتهاند .انتظار پیاژه به فرارشتهای ،دستیابی به ِ

(ک ین .)4 ،3003 ،او بر این نظر است که زمانی به فرارشتهای کامل 2دست پیدا مهیکنیم کهه
علم عمومی تولید شده باشد ،و این اتفاق نیز زمانی رخ میدهد که بهعنوان مثال ،فیزیک بتوانهد
بیولوژی و روانشناسی را نیز دربر گیرد .بهنظر او ،در ایهن هنگهام اسهت کهه فیزیهک موجهودات

بیجان ،در تتامل با فیزیک موجودات زنده قرار گرفته است .ت ش او در اینجا بهنوعی با جنبش
ِ
عله ِهم یکپارچههۀ دهههههای  8390و  8340همسههو اسههت (ک یههن .)4 ،3003 ،جانتههاش نیههز

ههههبراساس طرحههواره سلسههلهمراتبی و چندسههطحی خههود از دانشهههه بههر ایههن نظههر بههود کههه در
فرارشتهای ،همکاری و تتامل میان تمام رشتهها و زیررشتههایشان ،درون ایهن نظهام و براسهاس

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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هد و غایتی که در سطح چهارم وجود دارد ،تنظیم شده و یک الگوی مترفتشهناختی جدیهد
م
بهوجود میآید (جانتاش .)84 ،8323/8320 ،در این گونه ،اوال میهان تمهام سهطو چهارگانهۀ
ِ
م
دانش نوعی تتامل وجود دارد و ثانیا ،تمام اجزای نظام در راستای دستیابی به یک هد مشترک،
همکاری میکنند (جانتاش .)81 ،8323/8320 ،نکتهۀ مههم ایهن اسهت کهه براسهاس دیهدگاه
جانتاش ،رویکرد سلسلهمراتبی ،موجب میشهود کهه میانرشهتگی بههعنوان مبنهای فرارشهتگی
درنظر گرفته شود .درواقع ،الزمۀ دستیابی به فرارشهتگی ،تحقهق میانرشهتگی اسهت؛ بنهابراین،
هنگامیکههه یههک میانرشههته وجههود دارد ،بهها مجموعهههای از هنجارهههای موجههود در رشههتهها و
زیررشتههای این میانرشته روبهرو هستیم که این هنجارها ،زیرمجموعۀ یک ک نهنجار بهوده و
با آن در تتامل هستند (شیم .)32 ،8314 ،این دو دیدگاه ،به این سبب به هم نزدیک هستند کهه
هر دو میخواهند با فرارفتن از مرزهای دانش ،به دانش یا نظهام ک نهی دسهت یابنهد کهه بتوانهد
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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علهم یکپارچهه
دانش یا دانشهای زیرمجموعۀ خود را راهبری کند .دیدگاه پیاژه به دیدگاه آرمانی ِ

نزدیک است ،اما نظریۀ جانتاش ،واقعگرایانهتر و نظاممندتر است؛ البته باید توجه داشت کهه بهر
م
هر دو نظریه ،نگاه کام انتزاعیای حاکم است .پ،ازآن ،میلر نیز با دیهدگاه مشهابهی ،بهر ایهن
نظر بود که فرارشتهای عبارت است از :چارچوبههای مفههومی جداگانهه کهه ادعها میشهود از
قلمرو محدود جهانبینیهای رشتهای عبور کردهاند و بهگونهای استتاری ،قسمتهای مختلهف

یک رشتۀ مادی 1را دربر میگیرد که بهوسیلۀ رشتههای تخصصی مستقلی اداره میشوند (میلر،2
 .)38 ،8313آرمان دستیابی به اتحاد علوم ،تا چند دهه بتد نیز فراموش نشهد و برخهی دیگهر از
اندیشمندان ،کماکان بر آن تأکید داشتند (نک :استینو.)3008 ،3

التوکا نیز از همین رویکرد پیروی کرده و بر این نظر است که فرارشتگی ،عبارت است از:
ترکیب فراگیر« :طبیتت فرارشتهها
کاربست نظریهها ،مفاهیم ،یا روشها ،بهمنظور توسته یک
ِ

اینگونه است که رشتهها را کنار هم گرد میآورند و از ایهن طریهق ،بهه اتحهاد دوبهارۀ 4علهوم
ههآنگونه که پیش از قرن نوزدهم بودندهه کمک میکند» (التوکا.)19 ،3008 ،
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

در این گونه ،نظریهها ،مفاهیم ،یا روشها ،بهجای اینکه از یهک رشهته وام گرفتهه شهده
باشند تا در رشتۀ دیگری بهکار روند ،از [مرز] رشتهها عبور میکنند و در رشتههای بسیاری
چارچوب بزرگتر پیهروی میکننهد.
بهکار میروند؛ بنابراین ،رشتهها در فرارشتهای ،از یک
ِ
التوکا میافزاید« :نیوویل ،به این چهارچوب بزرگتهر ،ک نرشهته یها رورشهته 1میگویهد و
مواردی ماننهد مارکسیسهم و نظریهۀ عمهومی سیسهتمها را از مصهداقهای ایهن ک نرشهته
میداند .زیستهجامتهشناسی ههکه اصول «انتخاب طبیتی» و «زیستشناسی تکاملی» را
برای مطالتۀ رفتار اجتماعی حیوان بهکار میبردههه مثهالی بهرای یهک رویکهرد فرارشهتهای
است» (التوکا.)19 ،3008 ،
چارچوب اصلی بحثهای التوکا ،به آننه جانتاش مطر کرده بود ،نزدیک است با این
تفاوت که جانتاش ،مجموعهۀ مهوردنظر خهود را زیرمجموعهۀ یهک «ک نهنجهار» درنظهر
میگیرد ،اما التوکا ،آن را تابع یهک «ک نرشهته» میدانهد .البتهه سهطو چهارگانههای کهه
جانتاش برای دانش مطر کرده است ،چیزی است که ویژۀ خود اوست و پ ،از او پیگیری
نشده است.
در ادامه میتوان به گونهای از فرارشتهای اشاره کرد که ابزار مناسبی برای عبهور از مرزههای
تفسهیر
دانش ارائه میدهد .همننین ،این گونه میتوانهد محهل پیونهد مناسهبی باشهد بهین دو
ِ
متفاوت از فرارشتهای؛ یتنی« ،عبور از مرزهای دانش» و «عبور از حوزۀ دانشی» .طر مفهوم
ِ
«فرارشتگی انتقادی» و بیان ابتاد آن میتواند به تبیین این بحث بسیار کمک کنهد .فرارشهتگی
انتقادی ،تنها تجاوز و عبور از مرزهای رشتگی نیست .این نوع از فرارشتگی ،مبتنی اسهت بهر
شکسههتن مرزهههای رشههتهای و نافرمههانی از قههوانین رایههج رشههتهای .ایههن نههوع از فرارشههتهای،
ِ
ویژگیهای مشترکی با میانرشتهای دارد؛ بهویژه در رشتههایی که بهمنظور انتقهاد بهه سهاختار
موجود دانش و آموزش بهوجود آمدهاند؛ رشتههایی مانند مطالتات زنان ،مطالتات فرهنگهی،
مطالتات پسااستتماری ،و نسخههای انتقهادی دانهش ،فنهاوری ،و مطالتهات اجتمهاعی .در
برخی موارد ،این نوع میانرشتهای ،با عنوانهای دیگری مانند تقهاطع رشهتگی ،پسارشهتگی،
نارشتگی ،یا ضدرشتهای نیز نامگذاری شده است (ک ین.)2 ،3003 ،

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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در اینجا فرارشته ای ،نا ر به حوزه هایی از دانش است کهه مبنهای آن هها ،انتقهاد از
بدون پیش زمینه ،از مهم ترین
وضع موجود و رایج دانش است .عقل گرایی و تولید
دانش ِ
ِ
پیش فرض هایی بوده اند که فرارشتگی انتقادی به آن ها انتقهاد داشهته اسهت .بی تردیهد،
موردنظر پژوهش هایی مانند مطالتات زنهان ،مطالتهات فرهنگهی،
حوزه های پژوهشی
ِ
و ...به گونه ای ملموس با واقتیت ها و مسائل واقتی دنیای خارجی ،ارتباط دارند و حل
چنین مسائلی نیز در گرو کاربست رشته های مرتبا بها آن هها اسهت .بهه نظر می رسهد،
فرارشته ای انتقادی توانسته است ،ف،های دانشهی را از وضهتیت انتزاعهی ای کهه ابتهدا
داشته اند ،خارج کرده و آن ها را وارد ف،ای علمی تهر و ملمهوس تری کنهد .شهاید ایهن
نگرش ،به دیدگاه میتل اشتغاث در مورد فرارشته ای بسیار نزدیک باشد .او بر این نظهر
است که فرارشته ای ،به دانش یا پژوهشی اشاره دارد که خود را از مرزههای رشهته ای و
تخصص خاص خود آزاد کرده است .فرارشته ،م سائل خود را مستقل از رشته ها حل و
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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تتریف می کند؛ البته چنین مسائلی ،به طور کامل با تحوالت بزرگ علمی ،ارتباط دارند
(میتل اشتغاث .)310 ،8333 ،1به نظر می رسد ،ازاین پ ،می توان با آمادگی بیشتری به

تفسیر نوع دوم فرارشته ای بپردازیم.
ِ

 .3-2فرارشتهای :عبور از حوزههای دانش

در کنار گونۀ نخست فرارشتهای که به عبور از مرزهای رشتهها اختصاص داشت ،میتوان از
گونۀ دیگری یاد کرد که براساس آن ،فرارشتهای به عبور از مرزهای دانش تتبیر میشهود .در
گونۀ پیشین ،پژوهش بر حل مسائل ملموس و موجود بشری تمرکهز داشهت و متخصصهان
دانشگاهی و درون حوزۀ دانشگاه ،به آن میپرداختنهد ،امها مشهارکتکنندگان در گونهۀ دوم
فرارشتهای ،میتوانند از خارج از حوزۀ دانشگاه باشند .به همین دلیل از اینگونهه بها عنهوان
«عبور از حوزههای دانش» تتبیر کردهایم.
برای اینکه مفهوم «عبور از حوزههای دانش» واضهح شهود ،ضهروری اسهت کهه بهه دو

حالت از دانش اشاره شود که گیبنز و همکاران )8334( 2مطر کردهاند .آنهان دانهش را در
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

دو حالت مختلف قابلتصهور میداننهد :حالهت نخسهت ،1و حالهت دوم .2دانهش حالهت
ِ
نخست ههکه به دورۀ سنتی تتلق داردهه رشتهای نامیده میشود .در مقابل ،دانش حالت دوم
ِ
ههکه بیشتر در دورۀ مدرن پدیهد آمهده استههه فرارشهتهای نامیهده میشهود .دانهش حالهت
ِ
نخست ،به مسائلی میپردازد که در بافت جوامع دانشهگاهی بهه آن پاسهخ داده میشهود و
حالت نخستهه در

ع یق اجتماع خاصی را دربر میگیرد ،اما دانش حالت دوم ههبرخ
ِ
ِ
3
علم حالت نخست ،یکدسهت 4هسهتند،
است.
ای
ارشته
ر
ف
و
رود
می
پیش
به
،
بافت کاربرد
ِ
اما علم حالت دوم ،ویژگی غیریکدست نامتجان 5،دارد .دلیل ایهن نامتجهان ،بهودن ایهن
است که به مسائلی توجه دارد که مخهتص جغرافیهای خاصهی اسهت و در بافهت مهوقتیتی
ویژهای پدید آمده است؛ بنابراین ،این گونه ،نسبت به علم حالت نخسهت ،انتطا پهذیری
اجتماعی بیشتری دارد (گیبنز و همکاران.)9 ،8334 ،
م
دانش حالت نخست ،درون حوزۀ دانشی و کام دانشگاهی است ،امها دانهش حالهت
ِ
ِ
دوم ،در پی حل مسائل ملموس و واقتی دنیای خارج است .چنین پژوهشی میتواند پا را از
ِ
حوزۀ دانشی فراتر نهاده و با متخصصان بیرون از قلمرو علم نیز ارتباط برقرار کند« :پژوهش
فرارشتهای ،به نوعی همکاری میانرشتهای ،نهتنها در میان دانشهمندان ،بلکهه همننهین بها
همکاری شاغ ن بیرون از قلمرو دانشگاه ،اشاره دارد» (دفی و گیلو.)89 ،8333 ،6

آننه در چنین پژوهشهایی محوریت دارد ،مسئله پژوهشهی اسهت .مه ک همکهاری
رشتههای دیگر نیز ،میزان تناسب و رفیت آنها در حل مسئله پژوهشهی مهوردنظر اسهت.
کوهن و لوید در این مورد بر این نظرند که:
آننه فرارشتهها را از هم متمایز میکند ،تنها الگوها و ابزارهای مورداستفاده آنها نیست،
بلکه مسائلی است که آنها ت ش میکنند ،پاسخی برای آن بیابند .فرارشهتههای متمهایز
م
ت ش میکنند مسائل متمایزی را نیز حل کننهد؛ بنهابراین ،فرارشهتهها ،لزومها رشهتهها را
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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دربر نگرفتهاند ،بلکه هر فرارشته ،بهاقت،ای مسئلۀ محوری موردنظرش و پاسخی کهه در
پی آن است ،از هر رشتهای ،بهترین رویکردهها را بهرای پاسهخ بهه مسهئلهاش گهردآوری
میکند (کوهن و لوید.)309 ،3084 ،1

نکتۀ بسیار مهمی که باید به آن اشاره کرد ،ایهن اسهت کهه یهک فرارشهته ،از درون
پژوهش و سنت های پژوهشی رشته های گوناگون ،یک فهم جدید می سهازد (کهوهن و
م
لوید .) 301 ،3084 ،درواقع ،فرارشته ها لزوما یک رشته را به طور کامل به کار نمهی-
گیرند ،بلکه تنها از قسمت هایی از آن رشته استفاده می کنند که از طریق آن بتواننهد بهه
مسئله مورد نظر پاسخ دهند .همننین ،فرارشته ای به یک سنت و فهم جدید متفاوت با
سنت های رشته ای پیشین می انجامد.
افزونبراین ،باید توجه داشت که این گونه از فرارشتهای ،بهدلیل پیروی از مسائلی که در
دنیای خارج درحال وقوع است ،بهشدت بافتمحور بوده و در نقاط جغرافیهایی گونهاگون،
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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متفاوت خواهد بود .بهعبارت روشنتر ،تمرکز اساسی فرارشتهای بر مسهائل و دغدغهههای
دنیای واقتی موجب میشود« :فرارشتهای در عادتهای علمهی ،فرهنگهی ،و سیاسهی ههر
منطقۀ جغرافیایی ،جایگذاری شود؛ بنابراین ،برای هر کشور ،متفاوت بها دیگهری خواههد

بود» (باندرز و همکاران.)83 ،3080 ،2

اخیهر
در همین مورد باندرز بر ایهن نظهر اسهت کهه گزارشهی از نمونهههای پهنج سهال
ِ
میان و یژگیهای چهارگانۀ فرارشتهای ،بیشتر به رویکرد
فرارشتهای ،حاکی از این است که از ِ
مشارکتی توجه شده است .چنین تغییر رویکردی نیز بیش از آنکه نتیجۀ توسهتۀ بینشههای
علمی باشد ،ناشی از تصمیمهای سیاستگذاران ایهن حهوزه اسهت (بانهدرز و همکهاران،
.)83 ،3080
تتریفی که ک ین از فرارشتهای ارائه کرده است میتوانهد بهه خهوبی بهه جمهع نظراتهی
بپردازد که در این گونه از فرارشتهای مطر نمودیم:
[فرارشتهای عبارت است از] یک شکل جدید از دانش و حهل مسهئله کهه مت،همن همکهاری
میان قسمتهای مختلف جامته و علم است .این همکاری بهمنظور رویارویی با چالشههای

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

پینیدۀ جامته انجام میشود .فرارشهتهای بها مسهائل ملمهوس دنیهای واقتهی آغهاز میشهود.
راهحلها نیز در تتامل تمام یینفتان در مسئله بهدست میآیند (ک ین.)2 ،3008 ،
ِ

همو ویژگیهای زیر را برای این شکل از فرارشتهای مطر میکند:
 )8تجاوز و عبور از مرزهای رشتهای؛
 )3تبدیل شدن1؛

 )9تلفیق نظاممند2؛

 )4تتامل فرامنطقهای( 3ک ین.)39 ،3082 ،
 .3-3جمعبندی مطالب مربوط به فرارشتهای

با توجه به آننه مطر شد ،میتوان مؤلفههای اصلی فرارشتهای را در  4مهورد خ صهه کهرد)8 :
تجاوز از پارادایمهای رشتهای و تلفیق آنها؛  )3پژوهش مشارکتی؛  )9تمرکز بهر مسهائل واقتهی
اجتماع؛ و  )4جستوجوی علم یکپارچه ورای رشتهها (هیرش و ُپهل .)2 ،3003 ،4
درواقع ،سه مؤلفۀ نخست ،کاربردیتر بوده و به دو شکل مختلف به آنهها توجهه شهده
اسههت :عبههور از مرزهههای دانههش؛ و عبههور از حوزههههای دانشههی .در قسههمت نخسههت ،بهها
فرارشتههایی روبهرو هستیم که کارکرد آنها ،حل مسائل ک ِن علمی و دانشهگاهی اسهت،

اما در قسمت دوم ،مسائل و دغدغههای واقتی و ملموس جامته ،متیاری بهرای کنهار ههم

قرار دادن رشتههای مختلف در راستای حل آن ک نمسئله هستند.
پهنج فرارشههتهای کههه در ایهن مههورد برشههمرده شهدهاند عبارتانههد از« :نظریههۀ عمههومی
سیستمها»« ،ساختارگرایی»« ،مارکسیسهم»« ،روانشناسهی تکامهل»« ،پدیدارشناسهی» ،و
«علوم سیاسی» (ک ین .)4 ،3003 ،این رشتهها ،ارتباط وثیقی با حل مسائل دنیای واقتی
دارند .واضح است که این پنج مثال برجسته برای فرارشتگی ،تنها نمونهههای محهدودی در
این زمینه هستند و با نگاهی اجمالی به فهرست علوم میتوان بسیاری از علوم دیگهر را نیهز
در این چارچوب گنجاند؛ علومی ماننهد مطالتهات فرهنگهی ،مطالتهات زنهان ،مطالتهات
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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منطقهای ،علوم شناختی ،آیندهپژوهشی ،و ....تمام این دانشها نیز درگیر حل مسائل اصلی
ِ
دنیای متاصر ما هستند و به همین دلیل میتوان آنها را در زمره فرارشتهها قرار داد.
بههرروی ،فرارشتهای ههکه مفهومی متأخرتر از دو اصط

چندرشتهای و میانرشتهای

استهه هرچه به دوران متاصر نزدیکتر شده است ،مسئلهمحوری و درگیری آن بها مسهائل
دنیای واقتی نیز پررنگتر شده است؛ تاحدیکه در جدیدترین کتابهای منتشرشده ،کمتر
میتوان اثری از تتریفها و مؤلفههای دیگر برای این مفهوم پیدا کرد؛ چنین تحولی ،بسهیار
ملموس و مشهود است.
بحث و نتیجهگیری

نگاهی تاریخی به انگاره «میانرشتگی» نشان میدهد که نگرش به ایهن مفههوم از نگهاهی
آرمانگرایانه که در اواسا قرن بیستم بهشکل پررنگی وجود داشته و تا اواخر ایهن قهرن نیهز
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قابلپیگیری است ،کمکم به نگاهی واقعبینانه و مبتنیبر حل مسئله گذار کرده است.
این تحول متنایی در انگارۀ میانرشتهای در طول تاریخ ،دو گونه تحول را پهیشروی مها
بهنمایش میگذارد :نخست ،تحول نگرش در مهورد اصهط حات مهرتبا بها میانرشهتگی:
چندرشتگی ،میانرشتگی ،و فرارشتگی و دوم ،تحهول نگهرش در متهانی «میانرشهتگی» و
«فرارشتگی».
بررسی تاریخنۀ تحوالت میانرشتگی نشان میدهد ،نگاه دایرةالمتارفی به دانش ههکه
ریشههای آن به دوران باستان مربوط میشودهه قرابت متنایی ز یادی با چندرشتگی دارد .در
میان آنهها
این گونه ،دانشهای گوناگون کنار یکدیگر قرار میگیرند و ارتباط و تتامل کمی ِ
برق هرار اسههت؛ بنههابراین ،چندرشههتگی ،نخسههتین و متقههدمترین گونههۀ ایههن انگههاره اسههت.

میانرشتگی (در متنای خاص خود) که مبتنیبر تتامل پویا و تلفیق رشتهها است ،په ،از
م
چندرشتگی مفهومسازی شده است ،اما فرارشتهای که غالبا مبتنیبر حل مسائل ملمهوس و
مبت به بشری است ،اخیرترین کاربردهای این مفهوم را دربر میگیرد.
خاص آن) ههبهترتیب تاریخیههه مها را بها سهه
نگاهی به انگارۀ میانرشتگی (در متنای ِ

رویکرد متفهاوت روبههرو میکنهد :الهف) میهز ِان تلفیهق؛ ب) ههد و سهرانجام پهژوهش

میانرشتهای؛ ج) رخنههای مترفتی .رویکرد به میانرشتهای براساس میهزان تلفیهق ،مبتنهی
است بر نگاهی انتزاعی به کیفیت تلفیق و ترکیب رشتهها با یکدیگر .در رویکرد به ههد و
سرانجام پژوهش ،با تقسیم میانرشتهای به نظری و ابزاری ،درعمهل ،رویکهردی میانهه ِپهی

گرفته شده است .اما رویکرد به میانرشتهای براسهاس رخنهههای مترفتهی ،بههطور کامهل،

مبتنیبر حل مسئله و پرسشهای مشخص است؛ بنابراین ،در این سه رویکرد نیهز میتهوان
بهخوبی گذار از نگاه آرمانگرایانه و انتزاعی به نگاه مسئلهمحور را مشاهده کرد.
نگاهی به انگارۀ فرارشهتگی نیهز هههبهترتیب تاریخیههه برجسهتگی دو دیهدگاه را نشهان
می دهد :نخست ،فرارشتگی به متنای عبور از مرزهای دانش و دوم ،فرارشهتگی بهه متنهای
عبور از حوزههای دانش .نگاه نخست ههکه بسهیار متقهدمتر از نگهاه دوم استههه مبتنیبهر
نگرشی آرمانگرایانه به دانش و دستیابی به علم کامل است ،اما نگاه دوم ههکه بسیار متهأخر
استهه با محوریت حل مسائل بشری بهپیش میرود و برای دستیابی به این مقصود ،حتهی
حاضر است به بیرون از ف،ای دانشی برود و از توانمندی متخصصان و یینفتان دیگر نیز
استفاده کند؛ بنابراین ،گهذار از نگهاه آرمانگرایانهه بهه واقعگرایانهه را بهوضهو میتهوان در
اصط

فرارشتگی نیز مشاهده کرد.
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مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی.34-8 ،)3(80 ،
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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درزی ،قاسم؛ احد فرامرز قراملکی؛ و منصور پهلوان ( .)8933گونهشناسی مطالتات میانرشتهای قرآن کریم.
فصلاامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی.29-803 ،)4(1 ،
متتمدی ،اعظم؛ یمنی دوزیسهرخابی ،محمهد؛ خورسهندی طاسهکوه ،علهی؛ و عهارفی ،محبوبهه ()8932؛
سیرتحول گونهشناسی پهژوهش میهانرشهتهای :مطالتههای تهاریخی هه تبارشناسهانه .فصللاامه مطالعلات
میانرشتهای در علوم انسانی.93-8 ،)8(88 ،

.
‘
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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،33-76 ،)4(11 ،پیاپی  ،44پاییز 1331
معظمی ،میترا؛ توکل ،محمد؛ و سفیری ،خدیجه ( .)8931برساخت اجتماعی محصوالت تراریخته در ایررا؛؛ پژوهشری کیفری.
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی.99-76 ،)4(88 ،
شاپا8001-4748 :

 نویسندگا؛  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است.

)

برساخت اجتماعی محصوالت تراریخته در ایران :پژوهشی کیفی
میترا معظمی ،1محمد توکل ،2خدیجه سفیری

3

دریافت8031/20/02 :؛ پذیرش8031/20/02 :

چکیده

در دو دهه گذشته ،محصوالت تراریخته ،موضعی برای اختالفنظر و مناقشه بودهاند .هدف این مقاله،
بررسی ادعاهای مطرحشده در این مناقشه و شناسایی کنشرررا؛ و مردعیانی اسرت کره آ؛هرا را رررح
میکنند .مقاله حاضر ،یک مطالعه موردی کیفی است که دادههای آ؛ از رریق مصراحهه برا کنشرررا؛
کلیدی و فعال در این حوزه ،مناظرههای دانشراهی ،و متو؛ مرتهط با این مناقشه ،شامل متو؛ تخصصی
و غیرتخصصی ،گردآوری شده و برای تحلیل آ؛ها نیز از روش تحلیرل تماتیرک اسرتفاده شرده اسرت.
یافتهها نشا؛ می دهد که دو شهکۀ موافق و مخالف با تولید این محصوالت شکل گرفته است که هریک
دربردارندۀ کنشررانی است که نقطه اشتراک آ؛ها دیدگاهی اسرت کره در مرورد محصروالت تراریختره
دارند .شهکه موافقا؛ ،محصوالت تراریخته را در چارچوبهای امنیرت غرذایی ،محریط زیسرت پراک،
غذای سالم ،و تولید ملی قرار میدهند؛ چرارچوب امنیرت غرذایی بررای متقاعرد کررد؛ وزارت ج راد
کشاورزی ،چارچوب محیط زیست پاک برای اقناع و جلبتوجه سازما؛ محیط زیست ،و غذای سالم
برای جلب حمایت وزارت ب داشت بهکار میرود و تولید ملری نیرز موردحمایرت تمران برنامرهریزا؛ و
سیاستگذارا؛ است .اما مخالفا؛ ،با برجسته کرد؛ مخاررات این محصروالت کره شرامل مخراررات
ایمنی زیستی و امنیتی است ،در پی جلب حمایت کنشررا؛ ذیربرط هسرتند .چیرگری هریرک از ایرن
چارچوبها ،پیامدهای متفاوتی برای مسئله غذا و نظانهای مرتهط با آ؛ خواهد داشت.
کلیدواژهها :تراریخته ،مناقشه ،شهکهها ،چارچوبها
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .1دانشجوی دکترا جامعهشناسی ،دانشکده علون اجتماعی و اقتصادی ،دانشراه الزهرا ،ت را؛ ،ایرا؛ (نویسنده مسئول)


 .2استاد جامعهشناسی ،دانشکده علون اجتماعی دانشراه ت را؛ ،ت را؛ ،ایرا؛



 .3استاد جامعهشناسی ،دانشکده علون اجتماعی و اقتصادی ،دانشراه الزهرا ،ت را؛ ،ایرا؛



 .1مقدمه

بیوتکنولوژی ،مانند شاخههای دیرر دانش و فناوری ،ثمره تحقیقات و فعالیتهرایی اسرت
که در رول چند دهه و در یک نظان فنی اجتماعی و با مشرارکت کنشرررا؛ متفراوت شرکل

گرفته است (التور4 ،8316 ،1؛ یاسانوف .)69 ،8006 ،2بیوتکنولوژی ،بر زیستشناسری
مولکولی استوار شده و امکاناتی که این فنراوری بررای تنظریم ارگانیسرمها از رریرق تیییرر
برنامهریزیشدۀ ژنتیکی ارائه میکند .بیوتکنولوژی در بخرش کشراورزی شرامل م ندسری
ژنتیک ،تولید کودهای زیستی،کشرت بافرت ،و نشرانررهای مولکرولی 3میشرود .یکری از

تفاوتهای اساسی میا؛ م ندسی ژنتیک و حوزههای دیررر بیوتکنولروژی کشراورزی ایرن
است که محصوالتی که در فرایند م ندسی ژنتیک تولید میشوند ،نیاز به ارزیرابی دقیرق و
نظارت دارند ،و بههمین دلیل ،هزینۀ تولید آ؛ها در مقایسه با محصوالت عادی باال است،
درحالیکه فراوردههای تولیدشده در زیربخشهای دیررر بیوتکنولروژی کشراورزی (ماننرد
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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کودهای زیستی و کشت بافت) نظیر فرآوردههای کشاورزی عادی ،مشمول قوانین کنترل و

نظارت محصوالت عادی و متداول میشوند (فائو.)8088 ،4

م ندسی ژنتیک در گیاها؛ با سه هدف عمده انجان میشرود کره عهارتانرد از :ایجراد
سازوکارهای مقاومتی برای مقابله با آفتها ،علفکشها ،بیماریها ،یا ویروسها؛ افزایش
کیفیت تیذیهای گیاها؛؛ و تولید ترکیبهای مفید بررای اسرتفاده در داروسرازی و نرنعت

(آمورز .)81 ،8080 ،5در ایرا؛ ،گیاها؛ یا محصروالت تیییریافترۀ ژنتیکری برا عنوا؛هرای
متفاوتی ماننرد تراریختره ،دستورزیشرده ،دستکاریشرده ژنتیکری ،ترانسرژ؛ ،و ...نیرز
شناخته میشوند ،که برخی از این عنوا؛ها ،مانند دستکاریشده ،برار معنرایی و نررشری
منفی دارند و بیشتر ،منتقدا؛ از آ؛ استفاده میکنند .در این مقالره از دو انرطالح گیاهرا؛/
محصوالت تیییریافته ژنتیکی یا تراریخته استفاده خواهد شد.
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

تالش برای توسعۀ بیوتکنولوژی در کشور از هما؛ سالهای دهه  8970و با وجود جنگ
در کشور آغاز شد ،که ثمره آ؛ ،ایجاد نخستین پژوهشراه ژنتیک در کشور بهنان «مرکز ملی
م ندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی» بود .ایرن مسسسره ،اکنرو؛ برا نران «پژوهشرراه ملری
م ندسی ژنتیک و زیستفناوری» به فعالیت خود ادامه میدهد .در رول دهۀ  ،8960مراکز
سیاستگذاری ،اجرایی ،و پژوهشیای در سازما؛ها و ن ادهرای مختلرف تسسریش شردند
(مانند کمیسریو؛ بیوتکنولروژی در شرورای پژوهشهرای علمری کشرور ،مرکرز مطالعرات
بیوتکنولوژی در دفترر همکراری فنراوری ریاسرتجم وری ،پژوهشرکده بیوتکنولروژی در

سازما؛ پژوهش علمی وزارت دفراع« ،پژوهشرکده بیوتکنولروژی کشراورزی ،»1و انجمرن
بیوتکنولوژی ایرا؛) .م مترین کاری که این مجموعه انجران داد ،توجیره نظران برنامرهریزی
کشور بررای سررمایهگذاری در عرنرۀ فناوریهرای نروین و جرای داد؛ فنراوری زیسرتی/
بیوتکنولوژی در برنامه توسعه کشور بود.
در سال  ، 8961یکی از متخصصا؛ ایرانی ادعا کرد که موفق شده اسرت برا اسرتفاده از
فناوری م ندسی ژنتیک ،نخستین گیاه تیییریافتۀ ژنتیکی در ایرا؛ را تولید کند .او با استفاده
از فنو؛ م ندسی ژنتیک ،ژ؛ مقاون به کرن ساقهخوار را به برنج ررارن مروالیی منتقرل کررد.
م مترین مزیت ادعایی این محصول ،مقاومت آ؛ در مقابل آفت کرن ساقهخوار و درنتیجه،
کاهش استفاده از سمون خطرناک بود .پژوهشهرای مزرعرهای در مرورد رقرم بررنج ررارن

موالیی تراریختۀ دارای ژ؛ بیتی 2از سال  8963در سایت مسسسه تحقیقات برنج در رشت
و در یک سطح محدود و ایزوله انجان شد و تا سرال  8919ادامره یافرت .در سرال ،8914
کشت تکثیری برنج تراریخته در سه مزرعه انجان شد که نتیجۀ آ؛ ،تولید  810تن بذر بررنج
تراریخته برای توزیع در میا؛ کشاورزا؛ بود .سازما؛ محیط زیست با آگاهی از این موضوع،
وارد عمل شد و با این ادعا که مطالعات ایمنی زیستی در مورد این گیاه انجان نشده اسرت،
خواستار ممنوعیت توزیع آ؛ در میا؛ کشاورزا؛ شد؛ ممنوعیتی که تا سال  8938نیرز ادامره
یافت .در سال  ،8934براساس یکی از بندهای الیحۀ برنامه ششم (تولیرد و تجاریسرازی
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .1در حال حاضر با عنوا؛ پژوهشراه فعالیت میکند.
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محصوالت تراریخته ...

انهوه کودهای زیسرتی و سرمون زیسرتی و محصروالت تراریختره برا اولویرت بررنج و پنهرۀ
تراریخته) دولت موظف شد ،زمینرههای الزن را بررای تولیرد و تجاریسرازی محصروالت
تراریخته فراهم کند (سازما؛ مدیریت و برنامهریزی.)407 ،8934 ،
درنظر گرفتن این بند در بخرش فنراوری الیحرۀ برنامره ششرم ،مروجی از اعترا هرا و
انتقادها را برانریخت و سهب برگزاری مناظرههایی در سطح رسانهها و دانشراهها شرد ،کره
تا سال  8931نیز ادامه داشته است .بهاینترتیب ،مناقشرههایی کره در سرالهای پریش ،بره
سازما؛ها و متخصصا؛ ذی ربط مربوط بود ،به عرنۀ عمومی جامعره نیرز کشریده شرد ،و
همین امر باعث شد که امکا؛ مطالعه محتوای این مناقشهها و شناسایی کنشررا؛ ذیربرط
فراهم شود .این مناقشهها ،دریچهای است به ج انی کره ترا پریشازاین ،تن را در انحصرار
متخصصررا؛ و سررازما؛های ذیربررط برروده اسررت .از ایررن دریچرره میترروا؛ دریافررت کرره
متخصصا؛ ،چرونه محصوالت تراریخته را برای سیاستگذارا؛ و مردن عرادی ،تعریرف و
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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بازنمایی میکنند ،و در هنرامۀ مناقشه و اختالفنظر ،چه راهکارهایی را درپیش میگیرند.
این مقاله ،در پی بررسی درستی یا نادرستی ادعاهای ررفین این مناقشه نیست( ،که اگر
امکا؛پذیر بود ،متخصصا؛ مرتهط ،این کار را انجان میدادند) ،بلکه بهدنهال این اسرت کره
دریابد ،در جریا؛ تعامل و نهرد میا؛ ذیربطهرا ،چره معناهرایی بررای م ندسری ژنتیرک و
محصوالت تیییریافتۀ ژنتیکی تولید و در مرورد آ؛ ،مرذاکره میشرود .برهاینترتیب ،هردف
انلی این مقاله ،بررسی بحثهای مطرحشده در مورد محصوالت تیییریافترۀ ژنتیکری در
ایرا؛ است و برای دستیابی به این هدف ،درندد پاسخگویی به پرسشهای زیر است.
 .8چه بحثهایی در مورد محصروالت تراریختره مطررح اسرت و ایرن محصروالت در
جامعۀ ایرا؛ ،چرونه تعریف و تفسیر میشوند؟
 .8کدان کنشررا؛ و با چه مناسهات سازمانی و ن ادیای در این بحثها مشارکت دارند؟
.9این بحثها چه تسثیری بر نحوۀ تصمیمگیری و سیاستگذاری در مرورد محصروالت
تیییریافتۀ ژنتیکی داشته است؟

 .1چارچوب نظری

از دهرره  8360ترراکنو؛ ،فنرراوری و مناقشررات علمرری و فنرری مربرروط برره آ؛ ،موردتوجرره
نظریهپردازا؛ علون اجتماعی بوده و نظریههای متفاوتی در این زمینه مطرح شرده اسرت .در
ادامه ،برخی از این رویکردها را بهاجمال بررسی خواهیم کرد .یکی از نظریرههای م رم در

حوزۀ جامعهشناسی تکنولوژی ،نظریرۀ «جهرگرایری تکنولوژیرک »1اسرت .در ایرن نظریره،
تیییروتحوالت فنی ،تسثیر مستقیمی برر تیییررات اجتمراعی دارد .فنراوری ،دارای عراملیتی
است که میتواند بر روابط انسانی و تحوالت آ؛ تسثیرگرذار باشرد (مرککنزی و وایکمرن،2

 .)4 ،8311اندیشمندانی که قائل به تعین و جهر تکنولوژیک هستند را میتوا؛ در دو گرروه
جای داد .گروه نخست ،فنراوری و توسرعه را هممعنری پیشررفت و ب رروزی بشرر بهشرمار
میآورند .بهنظر آ؛ها ،فناوری ،امری خنثی است که در خدمت بشر است و نیازهای رهیعی
بشر را تسمین میکند؛ بنابراین ،ارزشهایی که از رریق فناوری محقق میشود ،عان اسرت و

بههمینسهب ،پیشرفت فناوری ،پیشرفت جامعۀ بشری بهشرمار میآیرد (فینهرر ،8008 ،3

 .)8در نقطۀ مقابل این دیدگاه خوشبینانه به فنراوری ،دیردگاه اندیشرمندانی ماننرد مرارتین

هایدگر 4قرار دارد که فناوری را خنثی نمیدانند ،بلکه آ؛ را تجسمبخش و تجلی ارزشهای
خاص میدانند (فینهر .)6 ،8008 ،
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یکرری دیرررر از نظریررههای مطرررح در ایررن مررورد ،نظریرره منررافع اسررت کرره در بسررتر

جامعهشناسی معرفت علمی ریشه دوانده و رشد کرده است .بهرور خاص ،براری برارنز 6و

دونالد مککنزی 7نقش م می در این سنت پژوهش تجربی داشتند .مف ون عالیق بشرری و
نقشی که در تولید دانش و معرفت بشری دارنرد ،همرواره موردتوجره بروده اسرت (یرلری،8

 .)40 ،8001بهنظر مککنزی و بارنز ،ادعاهای شرناختی دانشرمندا؛ ،در عالیرق و منرافع
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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اجتماعی و مادی آ؛ها ریشه دارد .مناقشات علمی زمانی بروز میکننرد کره ایرن عالیرق و
منافع ،در تضاد با یکدیرر قرار گیرند (مککنزی77 ،8361 ،؛ یرلی.)41 ،8001 ،

مککنزی با بررسی مناقشهای بر سر همهستری آماری ،تالش کرده اسرت ایرن ترسثیر را

نشا؛ دهد .برخی از مناقشه های علمی و فنی معانر نیز با اسرتفاده از ایرن نظریره بررسری

شدهاند که یکی از نمونههای آ؛ ،مطالعه ِاولین ریچاردز 1است (ریچراردز-730 ،8311 ،
 .)717او در پژوهش خود ،مناقشه بر سر نقش ویتامین سی در درمرا؛ بیمراری سرررا؛ را
بررسی کرده است .ریچاردز بر این نظر است که در هر دو سوی مناقشه ،منرافع حرفرهای و
مالی مطرح بوده است ،و این منافع تسثیر بسزایی در آغاز و تداون مناقشه داشتهاند.

یکی دیرر از اندیشمندانی که دیدگاههایش میتواند در ادراک مناقشههای علمری مفیرد

باشد ،برونو التور 2است که س م عمدهای در شکلگیری نظریۀ کنشرررشهکه داشته است.

نظریۀ کنشرررشهکه مهتنیبر تهیین این موضوع که شهکههای کنشررا؛ چرونه در رول زما؛
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ساخته می شوند تا ادعاهای مربوط به یک دانش خاص را حمایت کنند .دلیرل کراربرد واژۀ

ادعا این است که شاید دیرر ِا؛ بیرو؛ از شرهکه ،آ؛ ادعرا را بهمثابره یرک حقیقرت نرذیرنرد
(اوکانل و همکارا؛ .)8084 ،3کنشررانی که در درو؛ این شهکه هستند ،ممکن است انسا؛

یا غیرانسا؛ باشند؛ مانند فناوری که به کنش میپردازد و تفاوتی در شهکه ایجاد میکند .این
شهکه در یک فرایند درحالاجرا ساخته میشود.

در نظریۀ کنشررر شهکه ،رهیعت ،مجموعۀ غیرفعالی از مواد خان نیست که در سرکوت

بهسر میبرد ،و درانتظار پژوهشرری است که آ؛ را ندادار و قابلف م کنرد و بره آ؛ شرکل
بدهد .جامعه از همراهی های میا؛ کنشررانی ساخته شده است که جایراه خود را در درو؛
شهکه و در ارتهاط با دیررا؛ تعریرف میکننرد (اوکانرل و همکرارا؛ .)8084 ،ایرن فرضریه،

پژوهشررا؛ را قادر میکند که رشد شهکهها و کردارهای مرادی تسثیرگرذار را بررسری کننرد.

شهکههای متفاوت ،ادراکهای متفاوتی از واقعیت و روشهای گوناگونی برای انجان کارهرا
دارند که با استفاده از نظریۀ کنشرررشهکه میتوا؛ آ؛ها را دریافت.

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

تمان مسلفههای شهکه باید نقش خود را بهگونهای مناسب ایفا کنند ترا شرهکهها باثهرات بماننرد.
آ؛ها باید بدو؛ توجه به اینکه انسا؛ یا غیرانسا؛ هستند ،با یکدیرر همکراری کننرد ،زیررا اجرزا برا
یکدیرر ارتهاط دارند .نکتۀ م م در راستای ف م چرونری ساخت شهکهها ،این است که تحلیرلگر
نهاید هیچ فرضیهای در مورد موقعیرت یرا باورهرای کنشرررا؛ درو؛ شرهکه و چررونری تعریرف و

همراهی دیررا؛ توسط کنشررا؛ ،داشته باشرد (کرالو؛ .)69 ،8317 ،1ازآنجاکره کنشررر ممکرن
است انسا؛ ،فناوری ،یا حیوا؛ باشد ،ضروری است که از عهارتها و واژههای یکسانی بررای تمران
کنشررا؛ استفاده شود .هر کنشرررشهکه تن ا در شرایطی موفق میشود که ادعای دانش مطرحشده
توسط آ؛ شهکه ،در بیرو؛ از آ؛ نیز پذیرفته شود .تن ا درایننورت است که مناقشههای مربروط بره
درستی یا نادرستی این ادعاها ،برررف شده و ادعای دانشی به حقیقت تهردیل میشرود .حقیقرت،
در گذر زما؛ از شهکه جدا و به جعهۀ سیاه تهدیل میشود (التور.)88 ،8316 ،

سوزا؛ بروکز )8001( 2با استفاده از نظریرۀ کنشررر شرهکه ،شرهکههای کنشرررانی را

تحلیل و بررسی کرده است که در هندوستا؛ ،در مورد سیبزمینی تیییریافته ژنتیکی شکل

گرفتهاند .از این منظر ،سیبزمینی تیییریافتۀ ژنتیکی یک شههابژه 3اسرت (بروکرز،8001 ،

 ،)81یعنی بهرور همزمرا؛ شریئی مرادی ،اجتمراعی ،و روایتری اسرت .شرهکۀ موافقرا؛ و
مخالفا؛ ،برساختهای متفاوتی از ایرن محصرول ارائره دادهانرد :بهمثابره یرک فنراوری در
خدمت اهداف بشردوستانه که تسمینکنندۀ غذای مقوی برای دانشآموزا؛ فقیر مدارس بود؛
نمونهای از علم می نپرستانه که میتوانست در خدمت جامعۀ هند باشد ،این جامعره را در
رقابت برای تولید نخستین غذای کارکردی تیییریافته ژنتیکی پیروز کند ،پیشرو نوآوریهای
دیرر ،مانند برنج رالیی باشد ،و فرنتی را برای هند فراهم کند ترا حاکمیرت غرذایی را در
عصر بیوتکنولوژی محقق کند (بروکز.)80 ،8001 ،
در مقابل ایرن ادعاهرا ،برخری از کنشرررا؛ ،سریبزمینی تراریختره را اسرب تروایری

4

میدانستند که راه را برای پذیرش بذرهای تیییریافترۀ ژنتیکری شررکتهای چنردملیتی براز
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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میکرد .بروکز در این پژوهش خود نشا؛ میدهد کره شرهکههایی پیرامرو؛ ایرن گزینرههای
روایترری از سرریبزمینی تیییریافتررۀ ژنتیکرری شررکل گرفررت؛ شررهکههایی کرره بیوتکنولرروژی
کشاورزی را بهچالش کشیدند.

رابینز )811-813 ،8088( 1بر این نظر است که نرهتن ا تفسریرهای متفراوتی از واقعیتری

بهنان گیاها؛ تراریخته وجود دارد ،بلکه هر تفسیر و معنایی ،کنشها و رویرههای 2متفراوتی را
نیز برمیانریزد .در استرالیا سه تفسیر در مورد کلزای تراریخته وجود دارد .اگر کلزای تراریخته

بهمثابه یک ابژۀ کشاورزی درنظر گرفته شود که برا رویرههای فنری دیا؛ای نوترکیرب 3تولیرد
میشود ،مسئلۀ عمده این است که از چه روشهایی برای تولیرد آ؛ اسرتفاده میشرود (نحروۀ
انتقال ژ؛) و چه ژ؛هایی برای تولید این محصرول برهکار گرفتره شردهاند .در دومرین تفسریر،
کلزای تراریخته یک ابژۀ مخاررهآمیز است .با چنرین تفسریری ،رویرههای ارزیرابی و تحلیرل
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

32

دوره ،11شماره 4
پاییز 1931
پیاپی 44

مخاررات مطرح میشود .سومین تفسیر نیز کلزا را بهمثابه یرک ابرژۀ برازاری و قابلعرضره در
بازار بازنمایی میکند .این تفسیر ،موجب ررح بحث رویههای برچسبزنی میشود.

ولتری و سوردن )8089( 4برساخت گفتمانی ارگانیسمهای تیییریافتۀ ژنتیکی در ترکیه را

تحلیل کردهاند .این مطالعه برا اسرتفاده از رویکررد نشانهشناسری /نظریرۀ کنشررر شرهکه،
بازنماییهای مردن از فناوری نوین را در چارچوبهای نظریرۀ بازنمرایی و نظریرۀ فرهنرری
تحلیل میکند.
تحلیلهای انجانشده مهتنیبر چ ار شهکۀ گفتمانی ،شامل ج ا؛بینیهای ملیگرایری،
اسالنگرایی ،پیشرفتگرایی (چپ) ،و نئولیهرالی هستند (ولترری و سروردن.)846 ،8089 ،
نئولیهرالها ،محصوالت تراریخته را عاملی برای پیشرفت بهشرمار میآورنرد .اسرالنگرایا؛،
چپها ،و ملیگرایا؛ ،بر مخاررات این محصوالت تسکید میکنند و بر این نظرند که باعث
بروز مشکالتی برای کشاورزی پایدار ،ایجاد وابستری ،و کراهش تنروع زیسرتی میشروند.
اسالنگرایا؛ بر این باورند که محصوالت تیییریافتۀ ژنتیکی ،بهمثابه جعهۀ پاندورا و تورئهای
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

از سوی قرون ی رود اسرت ترا از رریرق آ؛ ،منرابع داخلری کشرورها دراختیرار شررکتهای
چندملیتی قرار گیرد.

اما ژاکو )914 ،8009( 1با استفاده از نظریرۀ کنشرر رشهکه ،بره بررسری مناقشرههای

مربوط به الیروبی یک رودخانه در استرالیا پرداخته است .او دو شهکۀ موافقرا؛ و مخالفرا؛
الیروبی رودخانه ،اعضای هریک از این کنشرررشهکهها ،و چرونری تالش این کنشرررا؛
برای جلب حمایت دیررا؛ در مورد تعریف خودشا؛ از الیروبی را بررسی کرده است .ژاکو
با مقایسۀ این دو شهکهرکنشرر نشا؛ داده است که چرا موافقا؛ نتوانستهاند حمایت دیرررا؛
را جلب کنند ،اما شهکۀ مخالفا؛ موفق شدهاند با جلب حمایت دیررا؛ ،عملیات الیروبری
را متوقف کنند.

جارمو کورتلینن )891 ،8333( 2رودخانۀ پیلریش جروکی 3در فنالنرد را بهمثابره یرک

کنشرررشهکه بررسی کررده اسرت .از ایرن دیردگاه ،رهیعرت ،امرری واقعری ،اجتمراعی ،و

پنداری 4است .دو شهکه ،در راستای معنابخشی به این رودخانه شکل گرفتند که هریرک از
آ؛ها ،معناهای ویژهای برای آ؛ قائل بود.
قدرت در شهکهها در چرخش است؛ بهعنوا؛ مثال ،دانشمندا؛ ،دارای عاملیرت راههرردی
هستند و میتوانند دیررا؛ را از رریق ررحها ،سیاستگذاریها ،یا چارچوبها به عضرویت
درآورند .دراینمیا؛ ،چارچوبها نقرش م مری ایفرا میکننرد .برهنظر گرافمن ،چارچوبهرا،
ررحوارههای تفسیریای هستند که این امکا؛ را برای افراد فراهم میکنند کره رویردادها را در
فضای زندگی و در ج ا؛ ،جایابی ،ادراک ،و شناسایی کنند (اینسیدل.)838-838 ،8003 ،5

چارچوبها کمک میکنند که رویدادها ،معنادار شوند و کارکرد آ؛ها ،ساما؛ داد؛ به تجربه و
هدایت کنش است .آ؛ها با سادهسازی و متمرکز کرد؛ ابعاد ج ا؛ بیرونری ،کرارکرد تفسریری
دارند .با استفاده از چارچوبها میتوا؛ حمایت دیررا؛ را جلب و مخالفتها را خنثری کررد.
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

38
برساخت اجتماعی
محصوالت تراریخته ...

این مف ون در حوزههای متفاوتی بهکار رفته اسرت؛ برهعنوا؛ مثرال ،در حروزۀ جامعهشناسری،
نظریهپردازا؛ جنهشهای اجتماعی از آ؛ استفاده کردهاند .بهنظر آ؛ها ،چارچوببندی ،ابزاری
برای ساخت معنا است (بنفورد و اسنو.)784 ،8000 ،1

چارچوببندی ،پدیدهای فعال و فرایندمحور ،و نشانرر عاملیت و مجادلره در سراخت
واقعیت است .بهاینمعنا فعال است که چیزی درحرال انجران شرد؛ اسرت ،و فراینردمحور
بهاینمعنا که فرایندی درحالتحول و پویا است .چارچوببندی ،مجادلهبرانریز است ،زیررا
متضمن تولید چارچوبهای تفسیریای است که نهتن ا با چارچوبهای موجرود متفراوت
هستند ،بلکه آ؛ها را بهچالش میکشند .شو؛ و رایرن )1-7 ،8334( 2برر ایرن نظرنرد کره

چارچوبها ،دیدگاههای رقیهی هستند که موقعیتهای هنجاری یا سیاسی را در یک مناقشه
نشا؛ میدهند .چارچوبها کارکردهای زیر را بهع ده دارند :مشکالت را بهگونهای خراص
تعریف میکنند ،روابط علی را تثهیت میکنند ،براسراس آ؛هرا ارزیرابی انجران میشرود ،و
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

30

دوره ،11شماره 4
پاییز 1931
پیاپی 44

دستورالعملهایی را برای کنش فراهم میکنند.
 .2پیشینه پژوهش

مطالعات داخلی انجانشده در مورد محصوالت تراریخته ،بیشتر دربردارندۀ پژوهشهرایی
در زمینۀ انت قال ژ؛ بیرانه به گیاه موردآزمایش ،و نحوۀ قرار گرفتن و بیا؛ ژ؛ در گیاه میزبرا؛
هستند .برخی از آ؛ها نیز فواید و زیا؛های محصوالت تراریخته را بررسی کردهاند .در ایرن
پژوهشها ،مخاررات محصوالت تراریخته برای انسا؛ و محیط زیست تحلیل و ادعا شرده
ً
است که این مخاررات ،شناختهشده و کامال قابلکنترل هستند و با مخاررات محصروالت
عادی تفاوتی ندارند (رهنما.)8 ،8916 ،
دستۀ دیرری از پژوهشها ،از جنهۀ حقوق مصرفکنندگا؛ به مسرئلۀ گیاهرا؛ تراریختره
نرریسته و بر جنهۀ ارالعرسانی بره مصررفکنندگا؛ تسکیرد کردهانرد (کراظمی و عهاسری،
 .)8913نظرسنجی در مورد محصوالت تراریخته ،از حوزههای دیرری است که موردتوجه
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

پژوهشررررا؛ ایرانرری برروده اسررت .در برخرری از ایررن نظرسررنجیها دیرردگاه متخصصررا؛
بیوتکنولوژی در مورد محصوالت تراریخته و عوامرل تسثیرگرذار برر آ؛ بررسری شرده اسرت
(نعیمی ،پزشکی راد ،و قرهیاضی.)8911 ،
متخصصا؛ داخلی در مرورد اسرتفاده از بررنج تراریختره ،دیردگاههای متفراوتی دارنرد.
درحالیکه برخی از آ؛ ها بر این نظرند که استفاده از برنج تراریخته در سهد غرذایی جامعره
یک ضرورت است ،گروه دیرر بر این باور هستند که ضرورتی در این زمینه وجرود نردارد و
بایررد در مررورد برررنج تراریخترره و سررایر محصرروالت تیییریافتررۀ ژنتیکرری ،رویکرررد بسرریار
احتیاریای درپیش گرفت (غنیا؛ و همکارا؛ .)88 ،8931 ،در این نظرسنجیها ،نهتن ا نظر
متخصصا؛ ،بلکه دیدگاه مردن عادی نیز در مورد محصوالت تراریخته بررسی شده اسرت.
نتایج کلی این پژوهشها حاکی از آگاهی اندک مردن عادی در مورد محصوالت تراریختره
است (زارع مداب و عالمزاده.)31-37 ،8930 ،
دستۀ دیرری از پژوهش ها ،قوانین مربوط به محصوالت تیییریافتۀ ژنتیکی را در ایرا؛ و
کشورهای دیرر ج ا؛ بررسی کرده و به این نتیجه رسیدهاند که قوانین ناظر بر محصروالت
تیییریافتررۀ ژنتیکرری در ایرررا؛ ،مشررکالتی دارد و نیازمنررد بررازنرری اسررت؛ بررهعنوا؛ مثررال،
تفسیرهای متفاوتی از قانو؛ ایمنی زیستی در ایرا؛ وجود دارد و همین امر نیرز اجررای آ؛ را
بهتسخیر انداخته است (نالحی جوزانی.)94-40 ،8936 ،
پژوهشهای خارجی مربوط به محصوالت تیییریافتۀ ژنتیکی ،در گستره وسریعترری انجران
شدهاند و نظریۀ برساختگرایی تسثیر ویژهای بر آ؛هرا داشرته اسرت .براسراس ایرن پژوهشهرا،
مسائل ب داشتی و محیطزیستی ،مالحظات اخالقی ،و ارزشهرای فرهنرری ،نقرش م مری در
بازنمایی محصوالت تراریخته دارند .این دیدگاهها با پذیرش برساختگرایی ،ادعاهای علمری را
نیز مانند سایر ادعاهای مطرحشده بهشمار میآورند (لوزیک.)8319 ،
در جامعۀ ایتالیا ،غذا نقش م می در هویت فرهنرری ایفرا میکنرد و بره همرین دلیرل،

مقاومت زیادی در مقابل تولید این محصوالت وجود دارد (کوالوین .)8 ،8006 ،1در دهۀ
 ،8310روشهای دستکاری ژنتیک ،بهمنزلره فنراوری چندالیرهای بازنمرایی میشرد کره
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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به معنای افزایش کارایی و حفظ محیط زیست از رریق کاهش استفاده از سمون و ن ادههای
شیمیایی بود (لویدو.)888-888 ،8003 ،1

در دهۀ  ،8330بیوتکنولوژی ،نمرادی از جامعرۀ دانشبنیرا؛ در اروپرا برود .در اواخرر دهره
 ،8330وقرروع برخرری حروادث ،سررهب شررکلگیری چارچوببنرردی جدیرردی از بیوتکنولرروژی
کشاورزی در اروپا شد؛ شیوع بیماری جنو؛ گاوی ،بحرانی در کشاورزی ننعتی جامعرۀ اروپرا
ایجاد کرد .مخالفا؛ فناوری م ندسی ژنتیک با ترسیم شهاهت میرا؛ همرهگیری جنرو؛ گراوی و
بیوتکنولروژی کشراورزی ،ایرن شریوه را نرروعی کشراورزی کارخانرهای پرخطرر و تالشری بررای
ج انیسازی کشاورزی معرفی میکردند .از رویههای نظارتی ،بهدلیل تالش برای پن را؛ کررد؛
تصمیمهای سیاسی در پوشش علم ،انتقراد میشرد .محصروالت دستکاریشردۀ ژنتیرک ،بره
نمادهایی از یک فناوری بینظم و خطرناک تهدیل شدند .رویرههای ارزیرابی مخرارره ،برهدلیل
خوشبینانه بود؛ فرضیهها ،وابستری به ج الت علمی ،و تع د به کشاورزی ننعتی موردانتقراد
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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قرار گرفتند و جنهشی بر ضد محصوالت دستکاریشدۀ ژنتیک در اروپا شکل گرفت.
برخی از پژوهشها از الزامات و نظانهرای قرانونی و اجتمراعی همرراه برا محصروالت
تراریخته انتقاد کردند؛ نظانهای قانونیای کره در آ؛ ،تعردادی از شررکتهای چنردملیتی،
زنجیرۀ غذایی را در سطح ج ا؛ کنترل و بدیلهای دیرر را تخریب میکنند؛ بهگونرهای کره
مردن نتوانند به منابع غذایی متنوع و سالم دسترسی داشته باشند (شیوا.)81-80 ،8087 ،2

یکی از این نظانهای قانونی ،حق مالکیت ذهنری 3اسرت .ایرن حرق بره مالکرا؛ آ؛ اجرازه
میدهد کره در یرک فانرلۀ زمرانی بیستسراله ،ب رهبررداری تجراری از آنچره را برهوجود
آوردهاند ،در انحصار خود داشته باشند .دارندگا؛ حق مالکیرت میتواننرد حرق اسرتفاده از
آنچرره را بررهوجود آوردهانررد ،برره دیر ررا؛ بفروشررند .حررق مالکیررت ذهنرری ،سررازوکاری در
سیاستهای نئولیهرالی است که برای تشویق نوآورا؛ بهکار میرود .این حرق در ابتردا تن را
دربردارندۀ برخی نوآوریهای مربوط به تولیدات مکانیکی بود .برا رشرد نرنایع دارویری و
شیمیایی ،حوزۀ مالکیت ذهنی گستردهتر شد و تولیدات ننایع شیمیایی را نیز دربر گرفرت.

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

گونه های حیاتی و گیاها؛ از این حوزه مستثنا بودند ،اما امروزه ،حوزۀ اشریایی کره موضروع
مالکیت معنوی قرار میگیرند ،گستردهتر شده و گونههای حیراتی و توالیهرای دیا؛ای 1را
نیز دربر میگیرد (انجیبیوجی.)888 ،8007 ،2

شیوا ( ) 81-88 ،8337بر این نظر است که م ندسی ژنتیک باعث شده است کره حرق
مالکیت بر بذر و درواقع ،بر حیات ،امکا؛پذیر شود .شرکتهای چندملیتی تن ا برا اضرافه
کرد؛ یک ژ؛ به سلول یک گیاه ،ادعا میکنند که بذر و گیاه جدیدی را برهوجود آوردهانرد و
تمان بذرهای آتی نیز در مالکیت آ؛ها است؛ درحالیکره تمران شرکلهای زنردگی ،ماننرد
گیاها؛ و بذرها ،موجوداتی مستقل ،خودساما؛ ،و درحالتحول هسرتند؛ بنرابراین ،ادعرای
مالکیت بر آ؛ها ،هم بهلحاظ اخالقی و هم حقوقی نادرست است.
شرکت های چندملیتی ،با استفاده از حق اختراع ،تنوع حیرات و دانرش برومی را کنتررل
میکنند .شکلهای حیات ،بهنورت کارخانه یا ماشینی بازتعریف میشوند و دانش سرنتی
و بومی سرقت میشود و از رریق حق مالکیت ذهنی ،به مالکیرت شررکتهای چنردملیتی
درمیآید .برای کشاورزا؛ کشورهای درحالتوسعه ،بذر تن ا منهعی برای گیاها؛ آتری و غرذا
نیست ،بلکه منهعی برای ذخیرۀ فرهنری و تراریخ اسرت .برذر ،نخسرتین حلقره در زنجیررۀ
غذایی و نمادی از امنیت غذایی است .مهادلۀ آزاد بذر در میا؛ کشاورزا؛ ،مهنایی برای حفظ
تنوع زیستی و امنیت غذایی است .این مهادلره ،مهتنیبرر همکراری و معاملهبرهمثل اسرت.
کشاورزی که خواها؛ مهادلۀ بذر است ،اغلب به هما؛ میزا؛ بذری که دریافت کرده است،
به دیررا؛ بذر میدهد .در مهادلۀ آزاد میا؛ کشاورزا؛ ،تن ا بذر مهادله نمیشود ،بلکه ایدهها،
دانش ،و فرهنگ نیز مهادله میشود .نظان حق مالکیت ذهنی ررکه از رریق سازما؛ تجارت
ج انی تعمیم یافته استرر این امکا؛ را برای شرکتهای چندملیتی فراهم میکند که دانش
بذر را تصاحب کنند و به انحصار خود درآورند.
درسی که این دیدگاههای نظری و پژوهشهای تجربی برا خرود دارنرد ،ایرن اسرت کره
فناوریها و فراوردههای آ؛ها ،معنای ثابتی برای ذیربطا؛ ندارند و معناها برایند مرذاکره و
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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تعامل میا؛ ذیربطا؛ است .در فرایند این تعامالت است که مشخص میشود ،محصوالت
تراریخته چه معناهایی دارند .معناها بهگونهای نسهی تثهیت میشروند؛ تثهیرت معنرا ،امرری
متزلزل است و میتواند هر آ؛ فرو ریزد ،هما؛گونه که در جامعۀ اروپا ،معنای محصروالت
تراریخته دچار نوسا؛ شده است .این بحثها ،ایدۀ حقانیت بیچو؛وچرای علم را بهچالش
میکشند و مطالهاتی را در مورد شیوههای نوین حاکمیت در حروزۀ علرم و فنراوری مطررح
میکنند .ازآنجاکه پژوهشهای اندکی در مورد فرایند معنابخشی به محصوالت تراریخته در
جامعۀ ایرا؛ و کنشررا؛ ذیربط آ؛ انجان شده است ،این مطالعره میتوانرد گرامی در ایرن
راستا باشد.
 .3روش پژوهش
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این پژوهش ،یک مطالعۀ موردی 1است .مطالعۀ موردی اغلب به این دلیل انتخاب میشود
که پژوهشرر در پی به دسرت آورد؛ درک عمیقری از یرک پدیرده اسرت (مراربی،8001 ،2

 .)881در پژوهشهای موردی ،امکا؛ تعمیم نتایج ،امری قابلبحرث اسرت و هردف ایرن
مطالعه ،تعمیم نترایج بهدسرتآمده نیسرت ،بلکره کسرب ادراک عمیرقتری از بحثهرا و
مناقشههای موجود است.
در فرایند بازنمایی محصوالت تراریخته ،برخی از کنشرررا؛ ،نقرش فعرالتری دارنرد و
کنش آ؛ها بر کنشررا؛ دیرر نیز تسثیرگذار است؛ ازهمرینرو ،افررادی کره نقرش فعرالی در
بازنمایی و معرفی محصوالت تیییریافتۀ ژنتیکی به جامعه ایرا؛ داشرتند ،شناسرایی شردند.
نحوۀ شناسایی بهاینترتیب بود که ف رستی از افرادی ت یه شرد کره در ررول سرال -8937
 8931بیشترین مصاحههها و مقالرهها را در مجلرههای تخصصری و رسرانههرای عمرومی
داشتهاند .این ف رست ،دربردارندۀ نان تولیدکنندگا؛ محصوالت تیییریافته ژنتیکی است که
از اعضای پژوهشراه بیوتکنولوژی نیز هستند .گفتنی است ،دستکم تا سال  ،8931عامرۀ
مردن (مصرفکنندگا؛ ،فروشندگا؛ ،و )...آگاهی بسیار انردکی در مرورد ایرن محصروالت
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

داشتهاند و مناقشهها تن ا به سازما؛های دولتی و متخصصا؛ ذیربط مربروط بروده اسرت؛
متخصصانی که یا خودشا؛ بخشی از نظان تصرمیمگیری در مرورد محصروالت تیییریافترۀ
ژنتیکی هستند ،یا با تصمیمگیرا؛ و سیاستگذارا؛ این حوزه ارتهاط داشرتهاند .ویژگیهرای
این افراد در جدول شماره ( )8ارائه شده است .با افراد نمونه ،مصاحهههای نیمهساختاریای
بهمدت  70-800دقیقه و بیشتر در محل کارشا؛ ،انجان شده است.
جدول شماره ( .)1ویژگیهای افراد موردمصاحبه
کد فرد مصاحبهشونده

تخصص

سازمان

گرایش

8

دکترای بیوتکنولوژی

سازما؛ پژوهشهای ننعتی ایرا؛

منتقد

8

دکترای بیوتکنولوژی

آزاد

منتقد

9

دکترای توسعه

سازما؛ غیردولتی

منتقد

4

دکترای بیوتکنولوژیرزراعت

دانشراه ت را؛

منتقد

1

دکترای زراعت

دانشراه ت را؛

منتقد

7

دکترای بیوتکنولوژی

انستیتوپاستور

منتقد

6

دکترای زراعت

دانشراه ت را؛

منتقد

1

دکترای محیط زیست

دانشراه ش ید ب شتی

منتقد

3

دکترای بیوتکنولوژی

دانشراه ش ید ب شتی

موافق

80

دکترای بیوتکنولوژی

پژوهشراه بیوتکنولوژی

موافق

88

دکترای بیوتکنولوژی

پژوهشراه بیوتکنولوژی

موافق

88

دکترای بیوتکنولوژی (تولیدکننده)

پژوهشراه بیوتکنولوژی /دانشبنیا؛

موافق

89

دکترای بیوتکنولوژی (تولیدکننده)

پژوهشراه بیوتکنولوژی /دانشبنیا؛

موافق

84

دکترای بیوتکنولوژی (تولیدکننده)

پژوهشراه بیوتکنولوژی

موافق

81

دکترای بیوتکنولوژی

پژوهشراه ملی م ندسی ژنتیک

موافق

87

دکترای بیوتکنولوژی

انستیتوپاستور

موافق

86

دکترای بیوتکنولوژی

شرکت خصونی

موافق
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افزو؛بر ارالعاتی که از رریق مصراحههها بهدسرت آمرد ،مترو؛ مررتهط و مناظرههرای
دانشراهی نیز دو منهع دیرر گردآوری دادهها بودند.
یکی از متنهای مورداستفاده ،ویژهنامهای است که در سال  8937منتشرر شرده اسرت.
این ویژهنامه که توسط انجمن بیوتکنولوژی ،با هدف توزیرع در مجلرش شرورای اسرالمی،
تدوین شده است ،بهاینسهب اهمیت دارد کره سرازما؛های زیرر نیرز آ؛ را تسییرد کردهانرد:
انجمن ایمنی زیستی ایرا؛ ،پژوهشراه ملی م ندسی ژنتیرک و زیسرتفناوری ،پژوهشرراه
بیوتکنولرروژی کشرراورزی ،مرکررز ارالعررات بیوتکنولرروژی ایرررا؛ ،و ....عنرروا؛ متنهررای
مورداستفادۀ دیرر نیز بهتناسب در متن ذکر شده است.
افزو؛براین ،متن سه مناظره ررکه در نیمه دون سال  8937در دانشراه ت را؛ برگزار شرده
بودرر نیز نوشته شد .ویژگیهای مناظرهکننردگا؛ در جردول شرماره ( )8ارائره شرده اسرت.
ازآنجاکه امکا؛ مصاحهه با یکی از کنشرررا؛ انرلی فرراهم نشرد ،بیشرتر از مصراحههها و
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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مقالههایی استفاده شده است که خهرگزاری تسنیم از وی منتشر کرده است.
جدول شماره ( .)2جزئیات مناظرهها
منبع
مناظرههای

محل برگزاری
دانشکده علون
پردیش کشاورزی کرج

ت را؛ (سه
مناظره)

دکتر قرهیاضی (بیوتکنولوژی) ،دکتر توحیدفر (بیوتکنولوژی)،

آبا؛ 8931

دکتر م دوی دامیانی (محیط زیست) ،دکتر مظاهری (معاو؛
اسهق سازما؛ محیط زیست)

انجانشده
در دانشراه

مشارکتکنندگان

زمان

دکتر متولیزاده اردکانی (بیوتکنولوژی) ،دکتر توالیی
(بیوتکنولوژی)
دکتر اسماعیلیفر (بیوتکنولوژی) ،دکتر آزاد عمرانی

پردیش کشاورزی کرج

آذر 8937
دی 8937

(بیوتکنولوژی) ،دکتر سعیدی (بیوتکنولوژی) ،دکتر علیزاده
(کشاورزیرعلفهای هرز)

برخی از افرادی که با آ؛ها مصاحهه شده است ،در مناظرههرا نیرز مشرارکت داشرتهاند.
نقلقول مستقیم یا غیرمستقیم مصاحههها و مناظرهها با دو شرماره کدگرذاری شرده اسرت؛
بهعنوا؛ مثال )8.8( ،به این معنا است که این نقلقول متعلق به فرد شرماره ( )8و مصراحهۀ
مستقیم است ،و ( )8.8بهمعنای این است که این نقلقول ،متعلق به فرد شماره ( )8اسرت

که در مناظره بیا؛ شده است .برای تجزیهوتحلیل دادهها ،از روش تحلیل تماتیرک برراو؛ و
کالرک استفاده شده است .تحلیرل تماتیرک ،روشری بررای شناسرایی و تحلیرل معناهرا در
دادههای کیفی است که میتوا؛ آ؛ را روش بنیادینی برای تمران تحلیلهرای کیفری بهشرمار

آورد .برخی معتقدند ،تحلیل تماتیک ،یک روش خاص نیست ،بلکه جزئی از فنونی 1است
که در سنتهای تحلیلیای مانند نظریۀ زمینهای بهکار میروند ،درحالیکه برخی دیرر ،آ؛
را روش مستقلی بهشمار میآورند (براو؛ و کالرک .)61 ،8007 ،2یکری از فوایرد تحلیرل

تماتیک ،انعطافپذیری آ؛ است .در پژوهش حاضر ،تحلیل تماتیک در چارچوب رویکرد
برساختگرا بهکار رفته است و دلیرل انرلی اسرتفاده از ایرن روش ،متناسرب برود؛ آ؛ برا
پرسشهای پژوهش بوده است.
تحلیل تماتیک ،دربردارندۀ مراحل مختلفی بوده و فرایندی خطی نیست ،بهاینمعنا کره
رفتن به مرحلۀ بعدی ،مستلزن تکمیل مرحلۀ پیشین نیست ،بلکه فرایندی بازگشرتی اسرت.
این مراحل عهارتند از :آشنایی با دادهها ،کدگرذاری ،جسرتوجو بررای یرافتن مضرمو؛ها،
بررسی مضمو؛ها ،تعریف و نانگذاری مضرمو؛ها ،و نوشرتن گرزارش (برراو؛ و کرالرک،
.)63 ،8007
 .4یافتههای پژوهش

یافتههای این پژوهش در دو بخش ارائه خواهد شرد .در بخرش نخسرت دربرارۀ م متررین
چارچوبهایی بحث خواهد شد که موجب معنابخشی به محصوالت تیییریافتۀ ژنتیکی در
جامعه ایرا؛ شدهاند و بخش دون ،به معرفری کنشرررا؛ و گروههرای اجتمراعی اختصراص
خواهد یافت .اما پیش از ررح بحثهای یادشده ،الزن است مطالهی را در مورد چررونری
اسررتخراج مضررمو؛ها مطرررح کنرریم .در ایررن مقالرره ،مضررمو؛های بهدسررتآمده ،همررا؛
چارچوبهایی هستند که محصوالت تراریخته در قالب آ؛ها معنا مییابند.
بهاینمنظور دو پرسش از پاسخگویا؛ پرسیده شده است:
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

33
برساخت اجتماعی
محصوالت تراریخته ...

 .8چه دیدگاهی در مورد محصوالت تراریخته دارید؟
 .8کدان کنشررا؛ با کدان وابستریهای سازمانی در این مناقشهها مشارکت دارند؟
پش از پیادهسازی و نوشتن مصاحههها ،مناظرهها ،و متو؛ ،و بازخوانی آ؛ها ،کدگذاری
آزاد متو؛ آغاز شد .این مرحله در ررول دوره  8936ترا  8931انجران شرد .مترو؛ بره روش
استقرایی کدگذاری شدند کره مشرابه کدگرذاری در روش دادهمهنرا 1اسرت کره برر معنرای

ظاهری 2دادهها تسکید دارد .نمونههایی از شیوۀ کدگذاری ،مقولهبندی ،و یرافتن مضرمو؛ها
در جدول شماره ( )9ارائه شده است.
جدول شماره ( .)9کدگذاری دادههای گردآوریشده
ردیف
8
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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8

9

4

1
7
6

واحد معنایی

کدگذاری

برای تولید محصوالت تراریختۀ مقاون به آفات ،نیرازی بره اسرتفاده از سرمون شریمیایی نیسرت...

کررراهش مصررررف

()88.8

سمون شیمیایی

این محصوالت ،باعث کاهش تولید گاز دیاکسید کربن شدهاند( ...خوشخلق سیما)8937 ،
براساس گزارش سازما؛ خواروبار ج انی ،در سال  ،8010جمعیت ج ا؛  3میلیارد نفرر
خواهد بود و تولیدات کنونی ،تا چیزی حدود سیوچند سال آینده ،باید برال برر دو برابرر
نسهت به شرایط کنونی میشرود... ،یکری از اسرتراتژیهای جدیردی کره ...بره مرا کمرک
میکنه ،بحث استفاده از گیاها؛ تراریخته است)80.8( ...
با توجه به محدود بود؛ زمینهای زراعی و رشد دائمی جمعیرت ،بایسرتی تولیرد غرذا در
واحد سطح افزایش یابد ،م ندسری ژنتیکری و محصروالت تراریختره میتواننرد بره حرل
مشکالت ناشی از علفهای هرز ،آفرات ،خشرکی ،و شروری کمرن کننرد و راهرشرای
تسمین امنیت غذایی و کاهش فقر باشند)87.8( ...

کاهش تولیرد گراز
دیاکسید کربن
تراریختررره یعنررری
تسمین غذای کافی

گیاهررا؛ تراریخترره
یعنی افزایش غذا

پروتئین سمی بیتی در خو؛ و منهع تیذیهکنندۀ خو؛ جنین در زنا؛ باردار و غیرباردار هرم

وجررود سررم

دیده شده است)8.8( ...

خو؛ انسا؛

این فرضیه بهنورت جدی وجود دارد که بهنظر میرسد که محصروالت تراریختره ،شرهکهای
را با خود میآورند که اگر میزا؛ وابستری را افزایش دهد ،نررا؛کننده است)1.8( ...
بیتی برای کی سم است ،چیزی که برای دیرری سم است ،بررای مرن و شرما غرذا اسرت...
()3.8

در

افزایش وابستری
سررم بیترری برررای
انسرررررا؛ هررررریچ
مخاررهای ندارد

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

با پایا؛ یافتن مرحلۀ کدگذاری ،گان بعدی ررکه براو؛ و کرالرک آ؛ را کدگرذاری کردها
مینامندرر یافتن مقولهها است .در این مرحله نیز دادهها کاهش مییابند .نتایج بهدستآمده
در این مرحله در جدول شماره ( )4ارائه شده است.
جدول شماره ( .)4استخراج مقولهها و مضمونها
ردیف

کدگذاری

مقوله

مضمو؛

8

کاهش مصرف سمون شیمیایی

محیط زیست پاک

توسعه پایدار

8

کاهش تولید گاز دیاکسید کربن

محیط زیست پاک

توسعه پایدار

9

گیاها؛ تراریخته ،راهحلی برای تسمین

گیاها؛ تراریخته ،بهمثابه افزایش غذا و عملکرد

امنیت

غذا در ج ا؛ و ایرا؛

گیاه

غذایی

4

وجود سم بیتی در خو؛ انسا؛

مخارره برای سالمت انسا؛

مخاررات

1

افزایش وابستری

ت دید حاکمیت غذایی

پروژه نفوذ

 .4-1چارچوبهای بهکاررفته
 .4-1-1امنیت غذایی

برخی از کنشررا؛ با ررح این ادعا که شرایط اقلیمی مانند خشکی ،شوری خاک ،و کمهود
آب ازیکسو و رشد جمعیت ازسویدیرر ،امنیت غذایی در جامعه ایرا؛ را ت دید میکنرد،
تن ا راهحل این مشکالت و تنرناها را تولید گیاها؛ تراریخته میدانند .بهنظر آ؛هرا ،تولیرد و
کاشت گیاها؛ تراریخته در داخل کشور ،یک ضرورت برای دسرتیابی بره امنیرت غرذایی و
خودکفایی است.
 ...تن ا قادر هستیم (با تمان توا؛ فعلی) فقرط  94میلیرو؛ ایرانری را سریر کنریم و بقیره را
مجهور هستیم وارد کنیم( ...انجمن بیوتکنولوژی ایرا؛.)8937 ،
 ...اگر تراریخته نداشته باشیم ،اال؛ تولید داریم ،ولی ده سال دیره ،ممکنه تولیرد نداشرته
باشیم (.)88.8

 ...وقتی من به راههای دیرر نمی توانم نیازهای غذایی را ترسمین کرنم و ناچرار بره واردات
هستم ،بهینید من روی اینها تسکید دارن ،اگر از این فنراوری دوری کنریم ،بایرد برروییم
نسخۀ جایرزین این فناوری برای تسمین نیاز کشور چیست .اگر ما امروز ...در خود کرویر
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لوت ...یک گونۀ وحشی گندن داریم که سه یا چ ار دانه گندن روی آ؛ رشد میکند ،اگرر
ژ؛ مقاومت به خشکی و شوری از این گیاه گرفته شود ،به گیاهی منتقل شود کره  4گررن
نمک در لیتر را بیشتر نمیتواند تحمل کند ،بعد تحملش میرسه به  40گررن و براالتر از
 40گرن نمک در لیتر .آیا این نسخهای نیست کره مرن بتروانم براسراس آ؛ ،نیراز غرذایی
جامعه خود را تسمین بکنم.)88.8( ...

در این چارچوب ،مشکل انلی کشور ،کمهود غذا است و یکی از راهحلها و شاید تن ا
راه حلی که قادر است کشور را از بیکاری ،فقر ،و گرسنری نجات دهد ،گیاهرا؛ تیییریافترۀ
ژنتیکی هستند .مشکل کمهود مواد غذایی با یرک راهحرل فنری و بهسررعت حرل میشرود.
م ندسی ژنتیک ،گیاها؛ تیییریافتۀ ژنتیکی و متخصصانی که بره ایرن فرن مسرلط هسرتند،
بهگونهای بازنمایي مریشروند کره گویاتن را گرذرگاه بررای رسرید؛ بره جامعرهای عراری از
گرسنری ،فقر ،و بیکاری هستند .در این روایت ،نراه بسیار خوشبینانهای بره فناوریهرای
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

30

دوره ،11شماره 4
پاییز 1931
پیاپی 44

بیوتکنولوژیکی بهرورکلی ،و بهرور خاص ،م ندسی ژنتیک وجود دارد.
 .4-1-2محیط زیست سالم

برخی از کنشررا؛ این ادعا را مطرح کردهاند که در بخرش کشراورزی ،سرمون و ن ادههرای
شیمیایی ،بهگونهای بیرویه مصرف میشوند .ایرن مردعیا؛ ،راهحلهرای متفراوتی را بررای
کاهش سمون پیشن اد کردهاند.
در ایرا؛ هر ساله حدود  90میلیو؛ لیترر ،سرمون شریمیایی در مرزارع و باغرات مصررف
میشود؛ ازاینرو ،سرانۀ مصرف سمون شیمیایی برای مردن ایرا؛ در حردود  400گررن در
سال است! کشت محصوالت تراریخته میتواند میزا؛ مصرف این سمون شریمیایی را ترا
حداقل  30درند کاهش دهد (مرتضوی و پورامینی.)41 ،8931 ،
برای تولید محصوالت تراریخت ۀ مقاون به آفرات ،نیرازی بره اسرتفاده از سرمون شریمیایی
نیست .در مورد علفکشها هم از نوع بسریار کمزیرا؛ ِتر موردتسییرد سرازما؛ ب داشرت
ج انی استفاده میشود (خوشخلق سیما.)8937 ،
 .4-1-3غذای سالم

برخی از مدعیا؛ بر این نظرند که استفادۀ بیرویه از سمون شیمیایی ،نهتن ا به محیط زیست
آسیب میرساند ،بلکه آسیب جدیای برای سالمت مردن نیز بهشمار میآید.

 ...ابتالی ساالنه  94000نفر در کشور به سررا؛ بر اثر استفاده از سم کشاورزی .ما در سرال
در کشور  60000نفر سررانی داریم که  94000نفر بهخارر استفاده از سم است (.)81.8
 ...گاهی اوقات نالۀ کشاورزا؛ محلی را میبینید که بر سر و روی خودشا؛ میکوبند کره
محصول از دست رفت ،برای اینکه کرن ساقهخوار بره او؛ حملره کررده و ازررفدیررر،
برای نجات همو؛ محصول ،ناگزیر به مصرف سرمی برهنان گرانرول دیرازونین هسرتند...
دیازونین ،سم سیستمیک است که نفوذ میکند در داخرل گیراه ....کشراورزا؛ مرا کره در
چنین مزارعی زندگی میکننرد ،کرار میکننرد ،مرداون در معرر دیرازونین هسرتند کره

مستندات زیرادی در مرورد زیا؛آوریهرای آ؛ وجرود دارد ،ازجملره ایرن زیا؛آوریهرا،
سررا؛زا بود؛ دیازونین ...است.)88.8( ...

تن ا راه مقابله با مصرف بیرویۀ سم و تسمین غذای سالم ،کاشت گیاها؛ تراریخته است
که نیاز به سم ندارند .در این بازنمایی از محصوالت تراریخته ،نیاز به متخصصا؛ م ندسی
ژنتیک برجسته میشود و آنا؛ بهمثابه ناجیانی مطرح میشوند که میتواننرد غرذای سرالمی
برای جامعه فراهم کنند که همانا غذای تراریخته است .بهاینترتیب ،دوگانرۀ غرذای سرالم/
غذای ناسالم شکل میگیرد.
 .4-1-4تولید ملی

برخی از کنشررا؛ ادعا می کنند که نظان سلطه ،همواره در پی این است که انحصار فناوری
را دراختیار داشته باشد ،و تولید گیاها؛ تراریخته در ایرا؛ موجب شرده اسرت کره انحصرار
تولید این گیاها؛ ررکه دراختیار شررکتهای چنردملیتی بروده استررر شکسرته شرود ،کره
موفقیت بزرگی برای دانشمندا؛ ایرانی بهشمار میآید.
 ...اگرچه کشورهایی مثل آرژانتین و برزیل ،سرالیانه برهترتیب  86و 3میلیرو؛ هکترار بره
کشت محصوالت تراریخته اختصاص میدهند ،اما فناوری (برذر تراریختره) همرۀ ایرن
محصوالت ،تحت لیسانش شرکتهای آمریکایی ،نظیر مونسرانتو بروده و ایرن کشرورها
فقط به کشتوکار آ؛ مشیول هستند .ایرا؛ و چین ،تن ا کشورهایی هستند کره محصرول
تراریختۀ خود را در سطح محدودی میکارند (قرهیاضی.)8911 ،
ایرا؛ ،امروز به این فناوری دست پیدا کرده .میخواهد ب رهبرداری کنره .معلومره بقیرۀ دنیرا کره
ناحب این فناوری هستند ،دلشو؛ نمیخواد که یک کشور جدید وارد بشه.)89.8( ...
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جم وری اسالمی ایرا؛ ،اولین کشور منطقه و جز چند کشرور ج را؛ برود کره فنراوری
م ندسی ژنتیک گیراهی را برومی کررد .در سرال  ،8919مجروز تولیرد اولرین محصرول
تراریخته در کشور نادر شد .بالفانله پش از این دسرتاورد افتخرارآفرین ،یرک جریرا؛
مشکوک در کشور فعال شد و با بهخردمت گررفتن رسرانهها ،راه را بررای توقرف تولیرد و
تس یل واردات هموار ساخت ....تاجاییکه پش از چند سال ،جم وری اسالمی ایرا؛ بره

یکی از واردکنندگا؛ انلی محصوالت تراریخته تهدیل شد (معلی.)8936 ،

در این بازنمایی ،فناوری م ندسی ژنتیک ،همسا؛ با انرژی هستهای بهشمار میآیرد کره
مخالفررت بررا آ؛ ،مخالفررت بررا منررافع ملرری کشررور اسررت .درهمینراسررتا ،دانشررمندا؛ و
متخصصا؛ بیوتکنولوژی نیز در جایراهی مشابه دانشرمندا؛ هسرتهای قررار میگیرنرد و
مخالفت با آ؛ها نیز همانند مخالفت و ترور دانشمندا؛ هستهای بازنمایی میشود.
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 ...شهیه به عنوا؛هایی است که برای تراریخت میزننرد ،نیروگاههرای هسرتهای ،خیانرت
آشکار به خلق ما .ما یک همچین مقاالتی را تو روزنامههامو؛ میزنیم و امروز باید اجازه
بریریم که در زمینۀ انرژی هستهای کار کنیم (.)88.8
 .4-1-5مخاطرات

در مقابل ادعاهایی که در مورد سالمت محصوالت تراریخته مطرح میشود ،ادعاهایی نیرز
در مورد مخاررات این محصوالت برای سالمتی انسا؛ وجود دارد.
ایجاد آسم ،آلرژی ،تیییر در عملکرد رحال ،کهد ،پانکراس ،کلیهها ،و نرازایی ،اخرتالل
ایمنی ،الت اب معده ،اختالل در سیستم گوارش ،رشد بیشازاندازه در الیۀ سرلولی روده،
اختالل در رودهها ،و سررا؛زایی ....نقش احتمالی علفکشهای مخصوص تراریختره
در افزایش بیماریهای مدر؛ در انسا؛ها ،نظیر بیشفعالی در کودکا؛ ،اوتیسم ،آلزایمرر،
ناباروری ،نقص تولد ،و سررا؛ (کرمی.)8934 ،

مخاررات گیاها؛ تیییریافتۀ ژنتیکی ،تن ا متوجه سالمت انسا؛ نیست ،بلکه پیامدهای
خطرناکی نیز برای رهیعت دارد.
 ...همین پنهۀ تراریخته در خود آمریکا به سه سال نرسید که مقاومتش شکسته شد .یعنری
نژادی از حشره ایجاد شد که توانست این مقاومت را بشکند ،نژاد مقاومتشرکن کره بره
ابرنوع زیستی 1معروف است ،چو؛ مقاومت گیاه به آفت شکسته شده است ،اگر کشاورز

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .1مصاحههشونده از واژه

استفاده کرده است.

همین رقم تراریختهای که قرار بود به آفت مقاون باشد تا سم کمتری مصرف کند را بکارد،
باید سم بزند ،چو؛ آفتها رییا؛ میکنند و زیاد میشوند (.)1.8
 ...اگر ژ؛ مقاون به علفکش از این کلزا فرار کند و در علفهای هرز همخرانوادۀ کلرزا بنشریند
چه میشود؟ ایرا؛ ،خاستراه خیلی از گیاهرا؛ اسرت .از خرانوادۀ براسریکا در مرزارع کلرزا کره
بهنورت لکهای کنار جاده میرویند و با باد یا حشره این گرده از گیاه تراریخته به آ؛هرا منتقرل
میشود و بدینگونه ،علف هرز هم مقاون به علفکش میشود .در چنین حالتی ،هرچه به ایرن
علف هرز علفکش بزنید ،از بین نمیرود .وقتی از برین نمریرود ،همرا؛ لکرههای کوچرک
علف هرز ،خودش تهدیل به لکۀ بزر میشود که به آ؛ ابرعلف 1میگویند؛ یعنی علف هررز
سوپر ایجاد شده که با مقدار زیاد سم هم از بین نمیرود (.)6.8

در چارچوب مخاررات ،گیاها؛ تراریخته به گیاه آزوال تشهیه میشوند و این ادعا مطرح
می شود که گیاها؛ تراریختره نیرز هماننرد آزوال ،نقرش ویرانررری دارنرد و هما؛گونره کره
رهاسازی گیاه آزوال در استا؛های شمالی کشور ،موجب بروز خسارتهای جهرا؛ناپرذیری
برای محریط زیسرت ایرن منطقره شرده اسرت ،رهاسرازی گیاهرا؛ تراریختره نیرز میتوانرد
خسارتهای جهرا؛ناپذیری برای محیط زیست کشور داشته باشد .برا قررار گررفتن گیاهرا؛
تراریخته در چارچوب مخاررات ،این گیاها؛ به معضلی تهدیل شدند که ثمرۀ آ؛ها ،تولیرد
دشمنا؛ م اجم است .این دشمنا؛ رهیعی با نانهایی مانند «ابرعلف» ،و «ابرنوع زیسرتی»
نانگذاری شدهاند.

ً
مثال مشکلی که ما تو بحث آزوال داشتیم ،من نمیخواهم داوری کنم .کی ایرن محصرول را
آورد ،کاری نداریم .در دهه 8970میگفتند اگر ما آزوال را در کشور کشت بدهیم ،آزوال برا
برنج همزیستی داره و باعث میشه مصرف کود شیمیایی ازته پرایین بیایرد .آزوال ...میتونره
بهعنوا؛ پروتئین ...مورداستفادۀ دان قرار بریره؛ این خیلی خوبه .آوردیرم برا نیرت خیرر ایرن
آزوال را توی شالیزارهای شمال رها کردیم ،حاال نمیتونیم جمعش کنریم .حراال شرده یرک

علف هرز ...مثل سررا؛ بالفانله پخش میشه .چرا این اتفاق افتاد؟ برای اینکه در آسریای
جنوب شرقی بود و در اونجا دشمن رهیعی هم وجود داشت ،کنترلش میکرد ،اما در اینجرا
دشمن رهیعیه را نداریم و بنابراین ،گسترش پیدا میکنه و باعث میشه که ازت آب را بریرره.
اکسیژ؛ و نور به پایین نرسه و هزارا؛ گونۀ ماهی ما اونجا از بین بره.)4.8( ...
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 .1مصاحههشونده از عهارت انرلیسی

استفاده کرده است.
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 .4-1-6پروژه نفوذ

در این تونیف ،گیاها؛ تراریخته بهمثابه ابزار قدرتمندی بازنمایی میشوند که قادر به کنترل
زادوولد ،ایجاد نژاد برتر ،و ان دان سایر نژادها هستند ،و هدف غایی تولیدکنندگا؛ آ؛ها ررکه
شرکتهای چندملیتی هستندرر سودآوری و کنترل غذا در ج را؛ اسرت .برهنظر مخالفرا؛،
تولید داخلی گیاها؛ تراریخته ،تن ا ب انرهای بررای واردات بیرویرۀ محصروالت تراریختره
است .مخالفا؛ ،ادعای تولید داخلی این محصوالت را قابلتردید میدانند و بر ایرن نظرنرد
که سازوارههای ژنتیکی این محصوالت ،وارداتی است.
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وابسته کرد؛ کشاورزی ما به بذرهای عقیم یا تراریخته ،یعنی وابسته کرد؛ مردن و یک ملت بره
کمرانیهای ابرقدرت ج انی؛ ررحی که کیسینجر پیشن اد داد ،برای کنترل و کاهش جمعیرت
ج ا؛ ،و درن ایت ،برای کنترل ج را؛ برود ....تراریختره بردو؛ شرک اگرر همرۀ جنهرههای آ؛
مطالعه و بررسی نشود ،یک نفوذ خطرناک است ،چو؛ در سفره همرۀ ملرت وارد میشرود ،در
سفره نیروهای نظرامی و انتظرامی و امنیتری مرا هرم وارد میشرود ،در سرفرۀ سیاسرتمدارا؛،
نخهرا؛ ،دانشمندا؛ ،مادرا؛ ،دخترا؛ ،پسرا؛ ،و کودکا؛( ...کرمی.)8934 ،
نهاید اجازه بدهیم این بمبهای زیستی وارد کشور ما شوند و استقالل کشور ،حاکمیت،
و امنیت غذایی و بذر را مورد هدف قرار دهند و سالمت جامعه و ذخایر ژنتیکی را مرورد
ت دید قرار دهند (.)9.8
بهنظر میرسد که محصوالت تراریختره ،شرهکهای را برا خرود میآورنرد کره اگرر میرزا؛
وابستری را افزایش دهد ،نررا؛کننده است .)1.8
این روندی که تراریخته داره ری میکنه ،خوشبینانهترین حالتی که داره ،همرین پرایرد و
پژو  401است .اسم تولید داخلی است .تراریختهای که ما برا ایرن رونرد داریرم مریریم
جلو ،با تراریختهای که در دنیا تولید میشود ،فانله دارد (.)83.8

در این تفسیر و بازنمایی از محصوالت تراریخته ،این گیاها؛ ت دیدی برای امنیت ملی،
عاملی برای نفوذ دشمنا؛ ،و ت دید حاکمیت غذایی و بذر بهشمار میآینرد و برهاینترتیب،
گیاه تراریخته به ابژهای امنیتی تهدیل میشود.
 .4-2شناسایی گروههای اجتماعی مرتبط

کنشررا؛ متفاوت و سازما؛ها و گروههرای اجتمراعی گونراگونی در بحثهرای مربروط بره
محصوالت تراریخته نقش دارند که در ادامه آ؛ها را معرفی خواهیم کرد.

 .4-2-1وزارت جهاد کشاورزی

آنچه باعث جلب توجه وزارت ج اد کشاورزی به تولید داخلی محصوالت تراریخته شرد،
این ادعا بود که تولید این محصوالت در داخل کشرور ،راهری بررای ترسمین امنیرت غرذایی
است .امنیت غذایی و خودکفایی که از اهداف انلی وزارت ج راد کشراورزی اسرت ،بره
اندازه ای اهمیت دارد که حتی در قانو؛ اساسی نیز بر آ؛ تسکید شده است .این وزارتخانه ترا
سررال  8914از ررفرردارا؛ انررلی تولیررد محصرروالت تیییریافتررۀ ژنتیکرری برروده اسررت و
حمایت های مالی آ؛ ،نقش بسزایی در فرایند تولید برنج رارن موالیی تراریخته داشته است.
از سال  8914ترا سرال  ،8938برا تیییرر دولرت ،مسرئوال؛ و تصرمیمگیرا؛ وزارت ج راد
کشاورزی نیز تیییر کردند و نتیجۀ این تیییرات ،به نفع تولیدکنندگا؛ و موافقا؛ تولید داخلی
محصوالت تراریخته نهود؛ بهگونهای کره در ایرن دوره ،محصروالت تراریختره بره ابژههرای
پژوهشرری تهرردیل شرردند .یکرری از تناق هررایی کرره در ایررن دوره ر داد ،آغرراز واردات
محصوالت تیییریافتۀ ژنتیکی بود .برا تولیرد داخلری مخالفرت شرد ،امرا برا واردات انهروه
محصوالت تراریخته ،مخالفتی نورت نررفت و این محصوالت ،بدو؛ هیچگونه نظارت و
بررسیای وارد کشور شدند .درحالی که قیمت این محصروالت (ذرت ،سرویا ،و کلرزا) در
سطح ج انی کمتر از محصوالت عادی بود ،با قیمرت محصروالت عرادی در برازار ایررا؛
عرضه شدند ،بدو؛ اینکه جامعه ،ارالعی از این مسئله داشته باشد.
با روی کار آمد؛ دولت یازدهم و دوازدهم ،موافقا؛ تولید داخلی محصوالت تراریختره
در وزارت ج اد کشاورزی دوبراره قردرت گرفتنرد و هما؛گونره کره مشراهده شرد ،ترالش
گستردهای را آغاز کردند تا به هدف خود ،یعنی تولید داخلی محصروالت تراریختره دسرت
یابند .در هریک از این چرخشها ،همواره متخصصانی وجود دارنرد کره قادرنرد شرواهدی
ارائه دهند که تصمیمهای سیاستگذارا؛ را تسیید میکنند.
 .4-2-2پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

این پژوهشراه ،یکی از مراکز پژوهشی وابسته به وزارت ج اد کشاورزی است که بودجۀ آ؛
را نیز این وزارتخانه تسمین میکند .روند موافقت و مخالفت این پژوهشراه با تولیرد داخلری
محصوالت تراریخته ،هما؛ روندی است که وزارت ج اد کشراورزی دنهرال کررده اسرت.
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ازآنجاکه در یک دهۀ گذشته ،بر کراربردی برود؛ فعالیتهرای پژوهشری در وزارت ج راد
کشرراورزی بسرریار تسکیررد شررده اسررت ،پژوهشررراه بیوتکنولرروژی ،خواهررا؛ تجاریسررازی
محصوالتی مانند برنج ،سیبزمینی ،و چیندرقند تولیدی این پژوهشرراه اسرت ،ترا نشرا؛
دهد که سرمایهگذاری در حوزۀ م ندسی ژنتیک و گیاها؛ تراریختره تن را جنهرۀ تحقیقراتی
ندارد و کاربردی است و میتواند سهب تولید کاالهای قابلفروش در بازار شود .حتی درو؛
این پژوهشراه نیرز اختالف نظرهرایی دربرارۀ محصروالت تراریختره داخلری وجرود دارد و
همچنین ،انتقادهایی در مورد شیوۀ معرفی این فناوری به جامعه مطرح است.
 ...من به موردهای فعلی [برنج و پنهه] کار ندارن .اینها استثنائات است .من با او؛ افرراد
نمی توانم نحهت کنم ،چو؛ این مسائل از کانال او؛ افراد داره میاد بیرو؛ .ایرن ،مسرائل
منفی را به تهعش داره (.)88.8
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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راهی که ما رفتیم ،راهی که م ندسی ژنتیک رفت ،اشتهاه بود .راهی که م ندسری ژنتیرک
رفت ،روش مطرح شدنش در جامعه ،خوب نهود .افرادی که معرفی میکرد؛ بهنظر مرن،
یک خورده بیمحابا حرف میزد؛ (.)88.8

الهته این انتقادها تن ا از درو؛ پژوهشراه بیوتکنولوژی مطرح نمیشود .برخری از افرراد
خررارج از پژوهشررراه کرره محصرروالت تیییریافتررۀ ژنتیکرری را سررالم ارزیررابی میکننررد نیررز
انتقادهایی در مورد معرفی محصوالت تیییریافتۀ ژنتیکی دارند و منشس مناقشه و اخرتالف را
انتخاب نادرست محصول برنج میدانند که مستقیم بره مصررف انسرا؛ میرسرد و غرذای
انلی جامعه است.
بحث تراریخته ،چند تا مسئله داره .باید از محصولی شروع میشد که کمترین ریسک را
داشته باشد .برنج آ؛موقع مشابه خارجی نداشت .شرما میبایرد از ذرت شرروع میکرردی.
می گفتی این ذرتی است که من درست کردن و این ذرتی است که در آرژانترین تولیرد شرده
است .این تستها را انجان میدهیم[ ،رویکرد ]1شروعکنندهها غلط بود ،شما بایرد ابرزاری

داشته باشید که بتوانید مسئولین مملکت را توجیه کنید (.)86.8
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .1مصاحههشونده از واژه

استفاده کرده است.

 .4-2-3سازمان محیط زیست

سازما؛ محیط زیست ،یکی از مدعیا؛ و مخالفا؛ سرسخت محصوالت تیییریافتۀ ژنتیکی
بوده و با برگزاری همایشهرای فرراوا؛ ،نقرش م مری در آگاهسرازی و جریا؛سرازی علیره
محصوالت تراریخته داشته است .این سازما؛ با فراخوا؛ مقالههایی در سرطح بینالمللری،
به مقابله با مدعیا؛ پرداخته است .مسئله قابلتوجه ایرن اسرت کره بررخالف وزارت ج راد
کشاورزی که رویۀ متییری در مورد محصوالت تیییریافتۀ ژنتیکی داشت ،ایرن سرازما؛ ترا
سال  8936همواره از مخالفا؛ سرسخت تولید بیضابطه و نظارت محصروالت تیییریافترۀ
ژنتیکی بوده است و تن ا تیییر مدیریت سازما؛ در این سال ،باعث شد که به شهکۀ موافقا؛
محصوالت تراریخته بریوندد.
 .4-2-4تولیدکنندگان

تولیدکنندگا؛ محصوالت تراریخته ،نقش م می در بازنمایی و تعریف این محصوالت دارنرد.
ویژگی مشترک تولیدکنندگا؛ فعلی این محصوالت در ایررا؛ ایرن اسرت کره همرری آ؛هرا از
اعضای پژوهشراه بیوتکنولوژی کشاورزی و درعینحال ،برخی از آ؛هرا ،عضرو شررکتهای
دانشبنیا؛ هستند؛ بنابراین ،رهاسازی محصوالت تولیدشده ،منافع مادی و حرفرهای فراوانری
برای آ؛ها دارد ،برهویژه بهاینسرهب کره در حرال حاضرر ،تعرداد تولیدکننردگا؛ محصروالت
تراریخته در کشور محدود است و درنتیجه ،این تولیدکنندگا؛ با رقابت اندکی روبهرو هستند.
 .4-2-5شرکتهای دانشبنیان

ایررن شرررکتها کرره از دهررۀ  8910ترراکنو؛ در بخررش کشرراورزی فعررال هسررتند ،افزو؛بررر
فعالیتهای پژوهشی ،به تولید نیز میپردازنرد .گسرترش شررکتهای دانشبنیرا؛ ،یکری از
گانه ای م م در راستای تفوی

اختیارات دولت به بخش خصونری و ایجراد اشرتیال در

جامعه است؛ الهته عضویت همزما؛ تولیدکنندگا؛ در پژوهشکده بیوتکنولوژی ررکه بخشی
از وزارت ج اد کشاورزی استرر میتواند زمینهساز رانتجویی شود.
 .4-2-6متخصصان دانشگاهی

متخصصا؛ دانشراهی ،یک گروه منسجم و رسمی نیستند ،اما در هر دو سوی مناقشه نقش
دارند .برخی از استادا؛ دانشکده کشاورزی دانشرراه ت ررا؛ ،نقرش بسریار م مری در نقرد
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محصوالت تراریخته دارند .این استادا؛ که برهرغم معردود برود؛ تعدادشرا؛ ،بسریار فعرال
هستند ،ترالش کردهانرد مناقشرههای موجرود در زمینرۀ محصروالت تراریختره را بره بسرتر
تخصصیتری هدایت ،و آ؛ها را از هیاهوی رسانهای که در سالهای  8931-8937گرفتار
آ؛ بود ،رها کنند.
 ...برخی منتقدین ...میگویند ،با تراریخته قیافۀ آدن مثل خوک میشود ،دن یرا انرشرت اضرافه
درمیآورد .این هما؛ قسمت احساسی و غیرعلمی است که نهاید توجه کنیم و ب ترر اسرت برا
چنین موارد غیرعلمی ،خود را بازیچه موافقین بیچو؛وچرای تراریخته قرار ندهیم (.)1.8
 .4-2-7سازمانهای غیردولتی

مسسسۀ توسعۀ پایدار و محیط زیست (سنسرتا) ،یکری از سرازما؛های غیردولتری فعرال در
حوزۀ کشاورزی و روستا است .هدف انلی این سازما؛ رررکه ررحهرایی را در حوزههرای
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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توسعهای انجان میدهدرر توانمندسازی جوامع محلری در ابعراد مختلرف اسرت .یکری از
ررحهای سازما؛ یادشده« ،بهنژادی تکاملی» با تسکید ویژه بر کشراورزا؛ خررد 1اسرت .در

این ررح ،برنامههای برهنژادی مشرارکتیای اجررا میشرود کره در آ؛ ،کشراورزا؛ در کنرار
دانشمندا؛ و پژوهشررا؛ قرار میگیرند و برهجای اینکره مرکرز پژوهشهرا در آزمایشرراهها
باشد ،تحقیقات از آزمایشراهها بیرو؛ آمده و وارد مزارع میشوند .درواقرع ،علرم برهنژادی
گیاهی ،در کنار تجربههای کشاورزانی قرار میگیرد که حانل دانش چندین نسل را با خود
دارند .با چنین رویکردی ،دانش بومی برا دانرش نروین ترکیرب میشرود (سنسرتا.)8938 ،
رویکرد این سازما؛ به دانش کشاورزی ،رویکردی جامعهمحور است کره در آ؛ بره دانرش
کشاورزا؛ بسیار اهمیت داده میشود .این رویکرد در برابر رویکررد م ندسری ژنتیرک قررار
میگیرد که متخصصا؛ در آ؛ نقش انلی را ایفا میکنند و تن ا نقشی که کشاورزا؛ دارنرد،
پذیرش یا عدن پذیرش بذرهای تولیدشده توسط متخصصا؛ است (.)9.8
انجمن ارگانیک ایرا؛ نیز یکی از سازما؛های غیردولتی اسرت کره هردف آ؛ ،توسرعه و
ترویج محصوالت ارگانیک در کشور است .این انجمن ،افزو؛بر فعالیتهای ترویجری در
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .1کشاورزا؛ خرد به گروهی از کشاورزا؛ گفته میشود که سطح زمین تحت مالکیت آ؛ها از  1هکتار کمتر است و در منارق
شمالی کشور ،این سطح حتی میتواند کوچکتر باشد.

حوزۀ تولیرد محصروالت ارگانیرک ،فعالیتهرای اقتصرادی متفراوتی نیرز انجران میدهرد.
بحثهای متفاوتی در مورد محصوالت ارگانیک در ایرا؛ وجود دارد؛ بهگونهای کره برخری
ً
ادعا میکنند که اساسا تولید محصوالت ارگانیک در ایرا؛ ،یک ادعای واهی است (.)88.8
یکی دیرر از منتقدا؛ محصوالت تراریخته در جامعۀ ایرا؛ ،بنیاد «سهک زنردگی سرالم
ایرانیراسالمی» است کره در سرال  8934بنیا؛گرذاری شرده اسرت .ایرن بنیراد ،خواهرا؛
بازگشت به نوعی سهک زندگی است که «سهک زندگی سالم» یرا «سرهک ایرانی راسالمی»
نامیده میشود .بخشی از آنچه بهعنوا؛ سهک زنردگی ایرانی راسالمی مطررح میشرود ،بره
وضعیت تیذیۀ جامعه مربوط است .مصرف غذاهای ارگانیک یکی از تونیههای این گرروه
به مخارهانش است .مخارها؛ سخنا؛ این مدعیا؛ ،بیشتر عامۀ مردن هسرتند و اغلرب ایرن
بحثها رربهویژه در سرالهای 8934-8936ررر در رسرانههایی برا مخاررب عران ،ماننرد
نداوسیما ،مطرح شده است.
مخالفان

موافقان

شرکتهای
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گروههای اجتمراعی مررتهط و چارچوبهرای بهکارگرفتهشرده توسرط آ؛هرا در نمرودار
شماره( )8مشخص شدهاند .موافقا؛ ،محصوالت تیییریافتۀ ژنتیکی را در چارچوب رهیعت
پاک ،امنیت غذایی ،تولید ملی ،و غذای سالم قرار میدهنرد .ایرن چارچوبهرا در اغلرب
مقالهها و سخنرانیهای آ؛ها برجسته میشود؛ درحالیکه منتقدا؛ ،محصوالت تیییریافترۀ
ژنتیکی را بیشتر در چارچوب مخاررات ایمنری زیسرتی و امنیتری قررار میدهنرد .سرازما؛
محیط زیست و وزارت ج اد کشاورزی رربراساس نظان مدیریتی حاکم بر آ؛هاررر مواضرع
متفاوتی در مورد محصوالت تیییریافتۀ ژنتیکی اتخاذ کردهاند .وزارت ب داشت ،درمرا؛ ،و
آموزش پزشکی تا سال  8931اظ ارنظر رسمیای در مورد محصوالت تولید داخل نداشته
است و سازما؛ پدافند غیرعامل نیز رویکرد محتارانهای در این مورد دارد .بهنظر میرسرد،
ورود سازما؛ پدافند غیرعامل ،از پیامدهای امنیتی کرد؛ این محصوالت باشد.
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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 .5پیامدهای وجود تفسیرهای متفاوت از محصوالت تغییریافتۀ ژنتیکی

درحالیکه قرار داد؛ محصوالت تیییریافتۀ ژنتیکری در چرارچوب امنیرت غرذایی ،غرذای
سالم ،محیط زیست پاک (توسعۀ پایدار) ،و تولید ملی ،سهب تولید داخلی و حتری واردات
این محصوالت می شود ،قرار داد؛ این محصوالت در چارچوب مخاررات ایمنی زیستی و
پروژه نفوذ ،اتخاذ رویکرد بسیار احتیراطآمیزی را در مرورد واردات و تولیرد داخلری رلرب
میکند .تدوین قرانو؛ ایمنری زیسرتی در ایررا؛ ،پیامرد مسرتقیم قررار گررفتن محصروالت
تیییریافتررۀ ژنتیکرری در چررارچوب مخررارره اسررت .درخواسررتهای موجررود ب ررای انجرران
آزمایشهررای بلندمرردت ،نظررارت دقیررقتر بررر ایررن محصرروالت در مرزهررای ورودی ،و
برچسبزنی ،از پیامدهای قرار گرفتن آ؛ها در چارچوب مخارره است .مالحظره میشرود
که تا پایا؛ سال  ، 8931تولید محصوالت تراریخته در داخل کشور ،همچنا؛ ممنروع بروده
است و موافقا؛ نتوانستهاند همۀ ذی ربطا؛ را در مورد تولید داخلی این محصوالت ،توجیره
کننرررد؛ بهگونرررهای کررره در قطعنامرررۀ پایرررانی همرررایش بیوتکنولررروژی در سرررال ،8931
مشارکتکنندگا؛ ،خواستار تعیین تکلیف محصوالت تراریختره شردهاند (قطعنامره پایرانی
همایش بیوتکنولوژی.)8931 ،

درحالی که تولید محصوالت تیییریافتۀ ژنتیکی در داخل کشور دچار سردرگمی اسرت،
واردات ذرت ،کلزا ،و سویای تراریخته از دهه  8910تا  8936همچنا؛ جریا؛ داشته است.
آنچه بهعنوا؛ انلیترین دلیل ورود محصوالت تراریخته به کشور مطرح میشود ،ارزا؛ترر
بود؛ قیمت این محصوالت نسهت به محصوالت مشابه عادی است .افزو؛برراین ،موافقرا؛
ادعا میکنند که بیشتر ذرت و سویای عرضهشده در بازارهای ج انی ،تراریختره ،و واردات
این محصوالت ،گریزناپذیر است (انجمن بیوتکنولوژی ایررا؛ )8 ،8937 ،و برهاینترتیب،

واردات این محصوالت توجیه میشود .
محصوالت تیییریافتۀ ژنتیکی ،تن ا یک ابژۀ فنی نیستند کره براسراس نظریرۀ جهرگرایری
تکنولوژیک ،بر جامعه تسثیر برذارند ،بدو؛ آنکه از آ؛ تسثیر برذیرند .شهکههایی که پیرامرو؛
این محصوالت شکل گرفتهاند ،نهتن ا در فرایند معنابخشی به این ابژه فعال هسرتند ،بلکره
مسیر تحوالت آیندۀ فناوری م ندسی ژنتیک کشراورزی در جامعره را نیرز تعیرین میکننرد.
هما؛گونه که مشاهده میشود ،تجاریسازی این محصوالت در جامعۀ ایرا؛ ،متوقف شده
است .کنشررا؛ مختلرف ایرن حروزه ،برا اسرتفاده از چارچوبهرای متفراوت ،بره اقنراع و
عضوگیری میپردازند.
گروههایی که در جامعۀ ایرا؛ درگیر بحثهای مربوط به محصوالت تیییریافتۀ ژنتیکری
هستند را میتوا؛ در دو دستۀ کلی جای داد :موافقا؛ و منتقدا؛ .موافقا؛ ،شهکهای را تشکیل
میدهند که بهرور همزما؛ ،از چ ار چرارچوب بررای معنابخشری محصروالت تیییریافترۀ
ژنتیکی استفاده میکنند .موافقا؛ ،مخاررات این محصوالت را نفی نمیکنند ،امرا برر ایرن
نظرند که این مخاررات ،ناچیز و قابلکنترل هستند .موافقا؛ ،شهکۀ گسرتردهای هسرتند کره
رربهتعهیر التور ()40 ،8316رر تالش میکنند که توجه ذیربطا؛ دیررر را بره خرود جلرب
کنند .آ؛ها برای تسمین منافع و اهداف خود ناچار هستند که ذیربطا؛ دیرر را اقناع کنند که
تولید محصوالت تراریخته در راستای تسمین منافع و اهداف آ؛ها نیز قرار دارد .درواقرع ،در
نظریۀ کنشرررشهکه مف ون منافع رد نمیشود ،بلکه تفسیر و معنای جدیدی میگیرد .شهکۀ
موافقا؛ با اعمال قدرتی که برآمده از دانش تخصصی آ؛ها است و با استفاده از چرارچوب
امنیت غذایی و تسمین غذای کافی ،در پی جلب توجه و حمایرت وزارت ج راد کشراورزی
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هستند؛ وزارتخانهای که مسئول تسمین غذای مردن است .این شهکه با بهکارگیری چرارچوب
غذای سالم ،در پی جلب توجه و حمایت وزارت ب داشت است ،و با استفاده از چارچوب
محیط زیست پاک ،سعی در جلب حمایت سازما؛ محیط زیست دارد .این نتایج با نترایج
پژوهش کوالوین ( ،)8 ،8006و لویدو ( )8003سازگار است.
اما این ادعاها همواره در معر

چالش گروههایی هستند که بهمثابه شهکهای در مقابرل

شهکۀ موافقا؛ قرار گرفتهاند .شهکۀ منتقدا؛ ،با برجسته کررد؛ مخراررات ایمنری زیسرتی و
مخاررات امنیتی ،دیدگاههای شهکۀ موافقا؛ را بهچالش میکشند .تفسیر گیاهرا؛ تراریختره
در یک چارچوب امنیتی ،لزون مداخلۀ ن ادهایی ماننرد سرازما؛ پدافنرد غیرعامرل و حتری
شورایعالی امنیت ملی را فراهم کرده است .در این نهرد ،پیروزی با شهکهای است که بتواند
اعضای بیشتری را جذب کند.
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کاظمی ،عهدالحسن؛ و عهاسی ،محمود ( .)8917مواد غذایی تراریخته و حقوق مصرفکننده .فصلاامه قوق
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کرمی ،علی ( .)8934تراریخته یک نفوذ خطرناک است .برگرفته از
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نعیمی ،امیر؛ پزشکی راد ،غالمرضا؛ و قره یاضی ،ب زاد ( .)8911بررسری نرررش متخصصرا؛ بیوتکنولروژی
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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،99-99 ،)4(11 ،پیاپی  ،44پاییز 1991
طاهری دمنه ،محسن؛ و حیدری دارانی ،زهرا ( .)8931ضرورت و امکانپذیری میانرشتگی در آموزشهای پیشدانشگاه؛ کوالژی

از آینده مدرسه .مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی.93-33 ،)4(88 ،
شاپا8001-4948 :

 نویسندگان  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است.

)

ضرورت و امکانپذیری میانرشتگی در آموزشهای پیش از
ٔ
آینده مدرسه
دانشگاه؛ کوالژی از
محسن طاهریدمنه ،1زهرا حیدری دارانی

2

دریافت8931/60/60 :؛ پذیرش8931/60/72 :

چکیده

بهرغم آنکه ساحت میانرشتهای چه از نظر مفهومپردازی و چه از نظر کاربرد هنوز در ٔ
میانه راه استت،
بیشتر مطالعات در این زمینه بر ٔ
سوژه دانشگاه متمرکز بتوده و بتر لتزوم ای تاد نریتان میانرشتتهای در
دانشگاه تونه نشان دادهاند .با ونود این ،ت ٔ
ربه زیست دانشگاهی نشان میدهد انسان دانشگاهی کته
مهارت میانرشتهای را پیش از دانشگاه نیاموخته است ،در فهم و کاربری میانرشتگی در دانشتگاه نیتز
ضعیف عمل میکند .از این منظر فارغ از مفهوم «رشتته» کته یتادآور فعالیتت تی تی در دانشتگاه
استٔ ،
واژه «میانرشتهای» بیانکننده م موعهای از مهتارتهتای زیستت در آینتده استت کته بایتد از
نیستین مراحل آموزشپذیری انسان در سبد آموزش او قرار گیترد .ایتن مقالته ،کوششتی نظرورزانته و
تحلیلی استنباطی برای بسط نایگاه میانرشتهای در آموزشهای پیشادانشگاهی است کته در آن ابتتدا
امکانپذیری و ضرورت این نایگاه بررسی میشود و سپس برخی از راهکارهای عملی برای نیل به ایتن
مق ود تشریح میشود تا ت ویری از ٔ
آینده مدرسه شکل گیرد .این تکهچستبانی ت تویری از متدارس
آینده است که در آن انسان میانرشتهای برای زیست در محیطی پیچیده ،مهارتهایی چون ستازگاری،
کار گروهی ،خالقیت ،تفکر انتقادی و حل مسئله را بهدست میآورد.
کلیدواژهها :میانرشتگی ،یتادگیری پدیتدهمحور ،آمتوزشهتای پیشادانشتگاهی ،انستان میانرشتتهای،
مهارتهای آیندهگرا
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .1استادیار ،آینده پژوهی ،دانشکده علوم و فناوریهای نوین ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران (نویسنده مسئول)
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 .1مقدمه

پژوهشهای دانشگاهی بهطرز چشمگیری بهسوی تالشهای میانرشتهای پیش میروند و همکتاری
ٔ
بتالقوه
مؤثر بین افراد از رشتههای میتلف را بته امتری ضتروری در آینتده تبتدیل میکننتد تتا منتافا
تحقیقاتی میانرشتهای بیشینه شود (بریدل .)88 ،8089 ،1از طرف دیگر ،میانرشتتگی
فعالیتهای
ِ

2

مفهومی محبوب در ادبیات نوآوری و مدیریت است .همکاری میان واحتدهای تحقیتو و توستعه در
شرکتهایی که با هم کار میکنند و با هدف ار ٔ
ائه مح توالت ندیتد دانتش ختود را بتا یکتدیگر بته
اشتراک میگذارند ،باعث شده فناوریهای مرسوم و سنتی بته فناوریهتای میانرشتتهای 3در صتنایا
ٔ
میتلف تبدیل شتوند و استتفاده از دانتش میانرشتتهای در ال
توستعه فناوریهتای
تحتوالت فناورانته و
میانرشتهای با سرعت در حال افزایش باشد (سو و موانیبتا )88-89 ،8082 ،4و مطالعتات تکتاملی

5

ٔ
حتوزه
در زمینههای اقت تاد ،سیاستت ،دیتن ،هنتر و ( ...گارستیا 6و همکتاران )8088 ،و همچنتین
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سالمت و پزشکی (الورنس )8004 ،7آیندهای با رویکردهای میانرشتهای خواهند داشت.
اگر بپذیریم در زمانهای زندگی میکنیم که همت ٔه چتالشهتای پتیشرو ،پیچیتده بههمپیوستته،
متناقض و درواقا در یک محیط نامطمئن با دورنمایی بهسرعت در حال تغییر هستند 8بایتد انتظتار
داشته باشتیم کته آینتده نتهتنها در حتوزههتای دانشتگاهی و کست وکار ،بلکته در همت ٔه حتوزههتا
میانرشتهای باشد .با این ونود ،بهگواهی مقاالت و مطالعات منتشرشده در دنیا و با غلظتی بیشتتر
در کشور ما ،اهمیت پرداختن به میانرشتگی و موانا و راهکارهای رسیدن به آن در ستطح آمتوزش
عالی تونه وافر شده است (پایا8911 ،؛ برزگر8912 ،؛ خورسندی طاسکوه8912 ،؛ خورستندی
طاسکوه( 8911 ،بهار)؛ خورسندی طاسکوه( 8911 ،پاییز)؛ محمدی روزبهانی8911 ،؛ سیاری
و فرامرز قراملکی8913 ،؛ ابراهیمآبتادی8930 ،؛ فراستتیواه8938 ،؛ بحرانتی8938 ،؛ فاضتلی،
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

) ،توضیحی مونز از ویژگیهای محیطی است کته امتروزه در آن زنتدگی متیکنیم (بترای توضتیحات
 .8نهان ووکا (
بیشتر رک :وب سایت یادداشتهای یک آینده پژوه)

8938؛ احمدوند8938 ،؛ شهامت و همکتاران8938 ،؛ شتعبانیورکی و بابتادی8939 ،؛ نبتوی،
8931؛ فراهانی و خانیپور8931 ،؛ فاضلی و کوشتکی8931 ،؛ معتمتدی و همکتاران.)8932 ،
اما امکانپذیری و ضرورت این زمین ٔه ندید در آموزشوپرورش متورد تونته اهتل علتم و متدیران

حوزٔه آموزش کشور نبوده است .هر چند باید یادآور شد در دیگر کشورهای دنیا نیز کمتتر بته ایتن
موضوع پرداخته شده که به برخی از آنها در دیگر بیشهای این مقاله اشاره شتده استت .بتا ایتن
تفاسیر بهنظر میرسد زمانی که سین از مطالعات حوزٔه میانرشته و فرارشته بهمیان میآید ،نگاهها
و انتظارات به سمت دانشگاه است و شروع مطالعات میانرشتهای برای حل چالشهای نامعه ،از
دانشتتگاه در نظتتر گرفتتته میشتتود .در ایتتن راستتتا ،ایتتن مقالتته کوششتتی علمتتی در راستتتای بستتط
امکانپذیری و ضرورت راهیابی گفتمان و روشهای میانرشتهای در فضای پیشادانشگاهی استت.
آموزش قبتل از دانشتگاه از قبیتل هنرستتانها و مدرستهها در همت ٔه پایتههتا
این فضا شامل هر نوع
ِ
میشود که در ایننا بهطور کلی با عنوان مدرسه از آنها یاد میشود .مقاله حاضتر بتهدنبال یتافتن
پاسیی علمی برای این سؤال است که میان رشتتگی در مدرسته بته چته معنتا استت و زیستتبوم
آفرینش میانرشتگی در مدرسه چگونه است.
 .2مبانی نظری

طبقهبندی علم تا پایان قرن ه دهم میالدی تنوع اندکی داشت .ارتباطات علمی بستیار محتدود و
سرعت تغییرات علمی بسیار کند بود .در قرن  83و  80میالدی ،طبقهبندی و تی ص علمی رشد
کرد .همچنین انقالب صنعتی دوم ،ابزارها و روشهتای علمتی را توستعه داد ،ارتباطتات گستترش
یافت و علم بهواسط ٔه رسانه در سطح بینالمللی مبادله شتد .سترعت ال
تحتوالت ستاختاری پتس از
انقالب صنعتی سوم و از اواخر قرن بیستم باعث ستاختار درختتی در طبقهبنتدی علتم شتد .علتم
ساختار شبکهای پیدا کرد و در برخی شاخهها همپوشانی ای تاد شتد .همچنتین مفهتوم تی تص
علمی دگرگون و دیدگاههای کلگرا با آن ترکی شد .تغییرات علمی در ع ر فناوری اطالعتات بته
طرز چشمگیری سریاتر ،پویاتر و پیچیدهتر شد (فراستیواه.)13 ،8938 ،
در واقا اگر تاریخ رسمی علم تاریخ دانش رشتهای باشد ،دوران پتس از آن را میتتوان تتاریخ
دانشهتتای میانرشتتتهای ،چندرشتتتهای و فرارشتتتهای درنظتتر گرفتتت .رشتتته ،مقولتتهای استتت
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سازمانیافته که مون تقسیمبندی و تی

یشدن علم شده است .سازماندهی رشتهای در قرن

نوزدهم و همزمان با پیدایش دانشگاههای مدرن بهونود آمد و پس از آن در قرن بیستتم همتراه بتا
افزایش پژوهشهای علمی گستردهتر شد .پس از انقالبهتای صتنعتی دوم و ستوم مستائل ستاده
تبدیل به مستائل پیچیتده و غتامض 1شتدند کته بترای حتل آنهتا نیتاز بته دیتدگاههتای کتلگرا و
یکپارچهسازی اطالعات بود .این روند باعث ای اد رویکردهای ندیدی در علم و تحلیل پدیدهها
شد که رویکردهای میانرشتهای ،چندرشتهای و فرارشتهای نام گرفت (بحرانی.)19 ،8938 ،
تاکنون تعریف واحدی از میانرشتگی ارائه نشده است و تعاریف میتلفی ونود دارند که هتر
کدام بر روی ننبهها و عناصر خاص آن تمرکز دارند و با ونتود تتالشهتای صتورتگرفته در ایتن
سالها ،مطالعات میانرشتهای ندیترین مفهوم ناشناخت ٔه انتقادی ،آموزشتی و نهتادی در فضتای
دانشتتگاهی بهشتتمار متتیرود (شتتهامت .)829 ،8938 ،برختتی از صتتاح نظران میانرشتتتگی را
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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بهمثابه فرایندی تعاملی میبینند کته در آن محققتان بتهطور مشتترک کتار میکننتد و هتر کتدام از
چشمانداز رشت ٔه خود به مسئلهای مشترک مینگرند (استوکولوس .)23 ،8001 ،2برخی دیگتر بتر
ماهیت خاص مسائل تحقیو تمرکز میکنند و بیان میکنند که یک رشته بهتنهایی نمیتواند بتا ایتن
مسائل درگیر شود و بر رویکرد میانرشتهای تأکید دارند که شامل همکاری رشتهها بهمنظور توسع ٔه

متقابل حوزهها و رویکردهای میتلف مسئل ٔه تحقیو است (الم 3و همکاران .)813 ،8084 ،چنین
مشارکتی مون ای اد دانشی میشود که بر روی هر یتک از رشتتههای مربتو تتأثیر میگتذارد.
برخی نیز تعامل میان گروههای میتلف دانش یتا تحقیقتات را بررستی میکننتد و چتالش اصتلی

تالشهای میانرشتهای را غلبه بر مرزهای مفهومی و روششناختی بین زمینههای رایت تحقیقتات
میدانند (هوتونیمی .)18 ،8080 ،4بهنظر میرسد تفاوت دیتدگاه در تعریتف میانرشتتگی نتی ت ٔه
ناتوانی در ارائ ٔه تعریفی ناما و مانا نیست؛ بلکه هرگونه تعریفی ،احتماال الزامتات و استتلزاماتی
دارد که حیطه عمل هر رشته دیگر را با مشکل موانه میکند (نبوی .)90 ،8931 ،نتدول شتماره
( )8خالصهای کوتاه از تالشهای صورتگرفته برای تعریف پیوستار رشتگی تا فرارشتگی است.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

جدول شماره ( .)1پیوستار ترکیب رشتهای
عبارت مصطلح
درونرشتهای

1

تقاطا رشتهای
چندرشتهای

3

میانرشتهای
فرارشتهای

5

4

2

تعریف
کار تنها درون یک رشته ان ام میشود.
یک رشته از دیدگاه یک ٔ
رشته متفاوت دیگر تحلیل میشود.
تالش برای حل مشکل یا مسئلهای که نیاز به دیدگاههای چندین رشته متمایز داشته باشد.
تالش برای یکپارچهکردن چندرشته در حل یک مشکل یا پرداختن به یک مسئله
برای حل مشکل یا مسئلهای فراتر از رشتههای سنتی (و با درنظرگرفتن نظر نامعه و انسان) تالش میشود.
منبا( :استمبر8338 ،6؛ نیکیتینا8009 ،7؛ پائولی)8083 ،8

ندول شماره ( ،)8میتواند شامل عناصر دیگری مانند بین رشتهای و تکثررشتهای نیز باشتد ،امتا
دقیتو واژگتانی در ایتن حتوزه نیستت و بته تعریتف کالیتن 9از
به هر حال مق ود این مقاله بررستی ِ

میانرشتگی تکیه میکند؛ زیرا همه ننبههای مرتبط را بهطور خالصه بیتان میکنتد .کالیتن در متورد
میانرشتگی میگوید« :میانرشتگی بهعنوان ترکیبی از ایدهها ،دادهها و اطالعات ،روشهتا ،ابزارهتا،
مفاهیم یا نظریههایی از دو یا چند رشته با هدف پاسخ به یک سؤال پیچیده ،حل یک مشکل پیچیتده،
یا تولید دانش یا مح ول ندیتد تعریتف میشتود» (کالیتن .)19 ،8088 ،در نتی ته ،میانرشتتگی
فرایندی است که با موضوع یا مشکلی آغاز میشود که باید توستط زمینتههای میتلتف و بته روشتی
یکپارچه بررسی شود (هپاساری 10و همکاران .)8088 ،در ٔ
ادامه این تعریف ،دستتهبنتدی ویتژهای از
حوزههای میتلف میانرشتگی ارائه شده که متکی بر این پیش فرض است که میانرشتتگی مفهتومی
انتمتاعی متمتایز بتهکار متیرود .در
چندپهلو است و در حوزههای فعالیت انسانی براساس اهتداف
ِ
هنگام بررسی ،اهداف ،ز ٔ
اویه نگاه به واقعیت و انتیاب موضوع من ر به تعیین چهتار حتوزه عملیتاتی
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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میانرشتگی میشود :میانرشتگی عملی ،1میانرشتگی حرفهای 2و شغلی ،3میانرشتگی دانشگاهی

4

و میانرشتگی مدرسه .5شکل شماره ( ،)8نمایی از این چهار حوزه است.

میانرشتگی
اهداف
حرفهای

مدرسه

عملی

تحقیقاتی
تدریس

سازمان

دانشگاهی

کاربردی
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

20

دوره ،11شماره 4
پاییز 1931
پیاپی 44

سبکها

شکل شماره ( .)1حوزههای عملیاتی و زاویههای رویکرد مرتبط با میانرشتگی
منبا :لنیور و هانسی8089 ،6

در ادامه توضیحی کوتاه از هر کدام از این چهار حوزه آمده است:
 .1-2میانرشتگی عملی

میانرشتگ ی عملی به ت ربه عملی اشاره دارد که فرد از آن بترای حتل مستائل روزمتره و متدیریت
زندگی فردی و انتماعیاش استفاده میکند .این روش بترای رستیدگی بته مستائل عملتی ،فنتی و
فرایندی استفاده میشود که به روشنی از دیگر زمینههای عملی میانرشتگی متمایز است؛ زیرا:
 .8از اساس مبتنی بر ت ربهای است که افراد در حوزههتای میتلتف یتا موقعیتهتای روزمتره
کس میکنند یا خواهند کرد؛
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .8متکی بر ابزارهایی است که برای حل مشکالت و موقعیتهای زندگی روزمره به کار متیرود.

ً
مثال در انتیابهای مربو به بهداشت ،عناصری از علوم طبیعی ،مستائل اقت تادی و بومشناستی و
انتیابهای زیباییشناختی به هم پیوند داده میشود .یک مکانیک در حال تعمیر ماشین ،یتک آشتپز
در حال آماده کردن غذا ،یک باغبان در حتال هترس گیتاه یتا یتک راننتده اتوبتوس کته وستیله نقلیته
عمومیاش را میراند ،از دانش فرایندی ،دانش ت ربتی و شتیوههای آگاهانته و معمتولی از افوهتای
میتلف تت از نمله رشتهای ،فنی و حرفهای تت استفاده میکند (لنیور و هانسی.)8089 ،
 .2-2میانرشتگی حرفهای و شغلی

میانرشتگی حرفهای و شغلی به ترکی فرایندها و دانشهای آکادمیک و عملی میپتردازد تتا از ایتن
رهگذر مهارتها و شایستگیهایی را توسعه دهد کته در نهایتت بترای ان تام یتک شتغل متورد نیتاز
هستند .البته این کار مستلزم آن است که از ویژگیهای معمول در میانرشتگی فراتتر بترود؛ زیترا هتر
حرفه یا شغلی نیازمند ادغام م موعهای از رویکردها و دانش مربو به توسعه مهارتهای حرفهای و
ِ
شایستگیهای مورد نیاز آن شغل است .در نتی ه ،کس مهارت در یک حرفه یا شغل تنها وابستته بته
ارتبا بین رشتههای دانشگاهی نیست؛ بلکه به نوع دیگری از رویکردهای میانرشتهای نیاز است کته
در آن نه تنها رشتههای دانشگاهی ،بلکه دانش ان ام امور نیز حالتی از امتزاج و درهمآمییتگتی پیتدا
ِ
میکنند .بنابراین ،وقتی از میانرشتگی در شغل و حرفه سین به میان میآید دو مستئله بایتد در کنتار
هم بررسی شوند .8 :آموزشهای حرفهای؛  .8توس ٔ
عه مهارتهای حرفهای و شایستگیهای موردنیتاز
برای ان ام یک شغل .بنابراین ،فرایند آموزش شغلی یا حرفهای نمیتوانتد در ستطح میانرشتتهای یتا
ر ٔ
ابطه متقابل بین دانشها باقی بماند؛ بلکه دانش مدنظر در این ا تلفیقی از دانتش نظتری و فعالیتت-
های انتماعی و ت ربه زیست مرانا و متی ان آن حرفه است .درنتی ه ،دانش در این ا بتهنوعی
هم دانش صریح نظری و هم دانش ضمنی مربو به اقدام و ت ٔ
ربه زیست است .چیزی کته در این تا
ِ
با آن مونه هستیم نوعی فرارشته است (لنیور و هانسی.)8089 ،
 .2-3میانرشتگی مدرسه و دانشگاه

میانرشتگی در حوزه مدرسه یا میانرشتگی مدرسه باید به وضوح از میانرشتگی در حوزه پژوهش
دانشگاهی ،با تونه به اهداف ،موضوعات ،روشهای کاربرد و سیستم مرنا متمایز شتود .بتهنظر
میرسد که اولی ،نیاز به اصالحات اساسی با تونه به دومی دارد .البته تالشهتای بستیاری کته در
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این زمینه ان ام شده چیزی بیش از برقراری پیوندهای مستقیم از زمینه دانشگاهی به مدرسه نبتوده
است (استن رز 8312 ،1به نقل از لنیور و هانسی)8089 ،؛ درحالیکه انتقال یتک مفهتوم از یتک
دیگر کاربرد ،مستلزم بازتفسیر معنا ،دگرگونی در محتوا و تغییر در گسترٔه کاربرد
حوزه به حوزههای ِ
آن است که باید در موانهه با میان رشتگی نیز در نظر گرفته شود .به همین دلیل است که تمایز بین
یک رشته در حوزٔه دانشگاهی و یک رشته یا موضوع در حوزٔه مدرسه اهمیتت دارد .نتدول شتماره

( )8تمایز بین این دو حوزٔه عملیاتی میانرشتهای را بهوضوح نشان میدهد.

با ونود آنکه میدانیم رشتههای مدرسه با تونه به طرحی مشابه تت و نه یکسان تت با رشتتههای
دانشگاهی سازمان یافتهاند ،مهم است که اذعان کنیم اهتداف ،موضتوعات ،روشهتای کتاربرد و
منابا متفاوتی دارند.
جدول شماره ( .)2تمایز بین میانرشتگی دانشگاهی و میانرشتگی مدرسه (لنیور و هانسی)2112 ،
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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میانرشتگی مدرسه

میانرشتگی دانشگاهی
اهداف
هدف از این کار تولید دانش ندید و پاسخگویی به نیازهای
انتماعی است:
 با ای اد ارتبا بین شاخههای علوم؛

 با ای اد سلسلهمرات یا نظم رشتههای دانشگاهی؛
 با تعریف ساختار معرفتشناختی؛

 با درک دیدگاههای رشتهای میتلتف ،از طریتو بازستازی
ارتباطات بین گفتمانهای رشتهای؛

هدف تدریس دانش و آموزش بازیگران انتماعی است:

 با ای اد مناس ترین شرایط برای آغاز و توسعه فرایندهای
یکپارچه و تی یص دانش بتهعنوان مح توالت شتناختی،

که نیازمنتد ستامان دادن دانتش مدرستهای در برنامهدرستی،
نظریه آموزشی و استراتژیهای آموزشی است.

گزینههای معرفتشناختی

 دیدگاه ارتباطی :ای اد روابط مکمل ،همگرایی و برقتراری
پیوندهای درونی؛
 دیدگاه گستردگی :پرکردن شتکاف بتین دو علتم یتا علتوم
میتلف مونود که من ر به ظهور رشتههای ندید میشود؛
 دیدگاه بازسازی :پرسش از ماهیت دانش و ارتقتا ظهتور
یک مفهوم ندید و ساختار ندیتد دانتش دانشتگاهی بترای
غلبه بر بیشبندی و مرزهای محافظ آنها.

دیدگاه ارتباطی :ای اد روابتط مکمتل ،همگرایتی و برقتراری
پیوندهای درونی

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

میانرشتگی مدرسه

میانرشتگی دانشگاهی

موضوعات
رشتههای مدرسه

رشتههای دانشگاهی
روشهای کاربرد
شامل مفهوم تحقیو است که دانش را بهعنوان سیستم مرنا

شامل مفهوم تدریس و آموزش استت و موضتوع یتادگیری را

(چارچوب) خود در نظر میگیرد.

بهعنوان نزئی از مرنا (چارچوب) خود در نظر میگیرد.
سیستم مرجع
به یک رشته تح یلی بهعنوان یتک موضتوع درستی (دانتش

به یک رشته بهعنوان یک علم (دانش علمی و ت دیوشتده)

مدرسه) اشاره دارد .در نتی ه ،یک سیستم مرنا محدود بته

اشاره دارد.

علوم نیست؛ بلکه شامل انزای میتلف آموزشی ،اخالقتی،
سیاسی ،فرهنگی ،اقت ادی ،انتماعی و  ...است.
عواقب

به تولید رشتههای ندید با ابزارهای میتلف من ر میشود.

به ای تاد پیونتدهای مکمتل بتین رشتتههای مدرسته من تر
میشود.

حال میتوان به این مستئله پرداختت کته میانرشتتگی مدرسته چیستت و چته تعریفتی دارد.
میانرشتگی مدرسه را به این صورت میتوان تعریف کرد« :اقدام بته قترار دادن دو یتا چنتد برنامت ٔه
درسی مدرسه در سطوح شناختی ،عملیاتی و برنام ٔه درسی که من تر بته ای تاد ارتبتا مکمتل یتا

همکاری ،رسوخ دیدگاههای متقابل در یکدیگر یتا اقتدام متقابتل دیتدگاههای میتلتف (اهتداف،
موضوع مطالعه ،مفاهیم و نظریهها ،رویکردهای یادگیری ،تواناییهای فنی و غیره) میشود که ایتن
تعامالت با هدف ادغام و یکپارچگی فرایندها و دانش بشری صورتگرفته است» .در فعالیتهتای
آموزش و یادگیری ،نقش معلم ای اد بهترین و مناست ترین شترایط بترای حمایتت از فراینتدهای
یادگیری دانش آموزان است؛ اما این معلم نیست که باید ترکی را ان تام دهتد؛ بلکته ایتن وظیفت ٔه
دانشآموزان است که باید به عنوان بازیگران اصلی دست به ترکیت و یکپتارچگی بزننتد (لنیتور و
هانسی .)8089 ،اما پرسش بنیادین بعدی ،که مقاله حاضر بهدنبال پاسخ به آن استت ،ایتن استت
که چگونه میانرشتگی در مدرسه محقو میشود.
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ٔ
آینده مدرسه
 .3کوالژی از

برای پاسخ به سؤال قسمت قبل چهار مفهوم «گفتمتان حتل مستئله»« ،یتادگیری پدیتده محتور»،
«تدریس گروهی میانرشتهای» و «برنامه آموزشی تلفیقی میانرشتهای» بهمثابه کتوالژی 1از آینتد ٔه
مدرسه توضیح داده شدهاند.
 .1-3گفتمان حل مسئله

مسئله عبارت است از موقعیتی که فرد بتا آن روبتهرو میشتود و بتا استتفاده از اطالعتاتی کته دارد
نمیتواند به آن موقعیت پاسخ دهد .روش حل مسئله در واقا نوعی روش یتادگیری فعتال و شتامل
پتتن مرحلتته استتت .8 :شناستتایی و تعری تف مستتئله؛  .8نمتتاآوری اطالعتتات؛  .9نتی تتهگیری
مقدماتی؛  .4آزمون نتای و ارزشیتابی؛  1.9ت تمیمگیری (قتدمپور و همکتاران-29 ،8932 ،
 .)24یکی از فرایندهای اساسی شناختی انسان حل مسئله استت .بتهعنوان یتک فراینتد شتناختی
سطح باالتر ،حل مسئله با بسیاری از فرایندهای شناختی دیگر مانند انتزاع ،نستونو ،یتادگیری،
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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ت میم گیری ،استنتاج و سنتز براساس بازنمایی دانش درونی از مدل رابطه دارد .حتل مستئله یتک
فرایند شناختی در مغز است که راه حلی برای یتک مشتکل مشتیص را نستتونو میکنتد و یتا
مسیری برای رسیدن به یک هدف مشیص پیدا میکند.

ادبیات گفتمان حل مسئله غنی و متمایز است .استراتژیهایی ماننتد انتتزاع ،2قیتاس ،3طوفتان

8

فکری ،4تفکر نانبی ،5تحلیل رییتشناستی ،6تحلیتل علتهتای ریشتهای 7یتا آزمتون و خطتا
(وانگ و چو )8080 ،9و روشهایی مانند حل مستئل ٔه کتاربردی ،10روش گترو (هتدف ،واقعیتت،

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

) نام تکنیکی در هنرهای ت سمی و نیز نام اثر هنری ساخته شده به ٔ
وسیله این تکنیتک استت.
 .1تکهچسبانی یا کوالژ (
ِ
در این روش مواد و چیزهای گوناگونی مانند تکههای روزنامه ،کاغذهای رنگی ،مقوا ،پارچه ،عکس ،اشیای دوررییتنتی و  ...را
بر روی یک سطح صاف مانند بوم ،تیته یا مقوا میچسبانند تا یک ترکی ندید بهونود آورنتد (ویکیپتدیای فارستی) .از ایتن
نهت از این واژه در این ا استفاده میشود که مقاله سعی دارد با کنار هم قرار دادن ویژگیهای میانرشتگی در مدرسه ،ت تویری
ٔ
مدرسه آینده ارائه دهد.
از

ماناها ،گزینهها ،ر ِاه پیشرو ،)1روش مشاهده ،نهتگیری ،ت میم ،اقدام ،2روش تریز یتا نظریته
حل مسئله مبتکرانه ،3روش حل مستال ٔه سیستتماتیک( 4الیتا و مارگریتتا ،)810 ،8081 ،5و تفکتر
انتقادی (شیخاالسالمی و امیدوار ،)11-19 ،8939 ،ذیل گفتمان حل مسئله قرار میگیرند.
حل مسئله بهعنوان مهارتی اساسی در زندگی واقعی و عرصههای انتماعی برای دانشآمتوزان
الزم و ضروری است .این مهارت فرایند فکری ،منطقی و نظاممندی است که به دانشآمتوز کمت
میکند تا هنگام رو یارو یی با مشکالت ،راهحلهای میتلف را نستونو کند و سپس بهتترین راه
را برگز یند .در استفاده از سب های حلمسئله ،دانشآموز یتاد میگیترد در شترایط ستیت زنتدگی
درست فکر کند و درست ت میم بگیرد .این مهتارت در بهبتود روابتط انتمتاعی بتا همستاالن و
افزایش سازگاری در نامعه و خانواده نیز نقش دارد .حل مسئله مهارت شناختی پیچیتدهای استت
که در مقایسه با سایر فرایندهای شناختی نظیر زبانآموزی و تشکیل مفهوم ،نیاز به سطوح بتاالتری
از پردازش اطالعات دارد و از هوشمندانهترین فعالیتهای آدمی است (شیخاالسالمی و امیتدوار،
 .)14-11 ،8939یادگیری مهارت حل مسئله ستب میشتود کته تونته ،ادراح ،حافظته و ستایر
فرایندهای پردازش اطالعات به شیوهای هماهنگ برای دستیابی به هدف برانگییته شوند.
ٔ
شتیوه سنتﻲ،
دورﻳن و ﻛورب )8003( 6در تحقیو خود به اﻳن نتی ه رستیدند ﻛه در آموزش به
دانشآمتتتتتتتوزان نتوانستهاند از علومﻲ ﻛه ﻳادگرفتهاند در زندگﻲ روزمره خود استفاده ﻛنند .آنها
معتقدند ﻛه برای داشتن نظام آموزشﻲ سازنده ،نظام سنتﻲ باﻳد متحوالل و بهستتمت آمتتوزش تفکتتر
حل مسئله هدایت شود (دورین و کورب8003 ،؛ به نقل از قدمپور و همکاران.)29 ،8932 ،
در واقا گفتمان حل مسئله ،گفتمان ندیدی نیست و در تحقیقات دفاعی در طول دوره ننتگ
نهانی دوم بسیار اساسی بود .حل مسئله در سال  8311به مفهوم ندیدی در میانرشتتگی تبتدیل
شد و بهدنبال آن مفهوم میانرشتگی برونزا 7و میانرشتتگی درونزا 8در دانشتگاه توستط محققتان
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

:
:
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سازمان همکاری و توسعه اقت ادی 1مطرح و از اولویت اولی بر دومی سین به میان آمد .توضتیح
اینکه ،درونزایی از درون علم و دانشگاه نشئت میگیرد؛ در مقابل« ،مشکالت حقیقتی نامعته»
سرچشم ٔه برونزایی است (کالین .)20 ،8081 ،با این تعاریف ،انتظار از دانشگاهها بترای ان تام
مأموریت انتماعی واقاگرایانهشان مطالب ٔه بهحقی بتهنظر میرستد .امتا آیتا دانشتگاه میتوانتد بتا

سیستم فعلی خود به این مطالبه پاسخ شایستهای دهد؟ آیا شکاف میان ،دانشگاه ،مدرسه و مسائل
واقعی نامعه تنها با تونه به میانرشتگی برونزا ُپر خواهد شد؟
همانطور که اشاره شد ،گسست هایی اساستی بتین آمتوزش دریتافتی در مدرسته و دانتش یتا
رویکردهای الزم برای زندگی روزمره و کار ونود دارد .چهار ویژگی اساسی آموزش در مدارس که
در تضاد مستقیم با هن ارهای رفتاری در خارج از مدرسه هستند ،عبارتاند از:
ً
 .8در مدرسه یادگیری و ارزیابی آنچه که دانشآموزان آموختهاند ،تقریبا منح ر به فعالیتهای
فردی هستند .درحالیکه ،خارج از مدرسه اغلت فعالیتهتا از نظتر انتمتاعی مشتترک استت و
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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«موفقیت» نتی ه تالش گروهی است.
 .8در مدرسه نتی ه نهایی این است که دانشآموزان بتوانند بدون کمک ابتزاری ماننتد کتتاب،
یادداشت ،ماشین حساب و غیره ،کاری ان ام دهنتد .در مقابتل ،در دنیتای کتار بتهمنظور افتزایش
کارایی و دقت استفاده از ابزار تشویو میشود یا حتی مورد نیاز است.
 .9یا دگیری مدرسه تا حد زیادی مبتنی بر نمادها و الگوهای ذهنی است و از هرگونه ارتبا بتا
اشیا واقعی حوادث واقعی یا مشکالت واقعی دور است .تحقیقات نشتان میدهتد کته در دنیتای
واقعی ،مردم بهطور معمول مشکالت عینی را بهآسانی و با دقتت حتل میکننتد تتا اینکته آنهتا را
بهعنوان تمرینهای کاغذی در نظر بگیرند.
 .4مأموریت مدارس ،آموزش گسترد ٔه مهارتهای کاربردی و اصول نظتری استت کته ت التور
میشود انتقالدادنی باشد .با این حال ،شواهد نشان میدهد که مهارتهای آموختهشده در مدرسه
به موقعیتهای خاص خارج از مدرسه محدود شده است.
یادگیری مبتنی بر مسئله که بهعنوان یکتی از بهتترین روشهتای آمتوزش علتوم در روشهتای
میانرشتهای موردتونه قرار گرفتهاست ،در اصل برای استفاده در مدارس پزشکی در پاسخ بته ایتن

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

انتقادات مطرح شد که سینرانیها ،دانش ویان پزشکی را برای چالشهای واقعی در عرصه عمتل
آماده نمیکند .براساس رویکردهای اولیه به یادگیری مبتنی بر مسئله ،مربیان آن را بتهعنوان روشتی
امیدبیش برای آموزش علوم شناسایی کردند (ناوی 1و همکاران.)91 ،8083 ،
بنابراین یادگیری در دنیای واقعی با کتالس درس متفتاوت استت .یتادگیری در دنیتای واقعتی،
نتی ٔه حل مسئله است و این نوع یادگیری نه با حفظ مطال  ،بلکه در رو یارو یی با مسائل و ت ز یه
و تحلیل و حل آنهتا بهدستت متیآیتد .از ستوی دیگتر ،مستائل دنیتای واقعتی ،از ستنخ مستائل
میانرشتهای بروزنزا هستند ،نه مسائل مونود در کتابهای درسی .از آن ا که هم ٔه فعالیتتهتای
آموزشی در «یادگیری مسئلهمحور» حول مسائل برگرفته از دنیای واقعی صتورت میگیترد ،چنتین
و یژگی مهمی نشان میدهد که این رویکرد آموزشی چگونه میتواند با فراهمآوردن محیطتی بترای
یادگیری نمعی ،تعاملی و خودفرمان در مقایسه با آموزش ستنتی ،یتادگیری متؤثرتر و پایتدارتر را
توسعه دهد .به این ترتی  ،یادگیری مسئلهمحور میتوانتد بتا پترورش مهارتهتای میانرشتتهای،
فاصل ٔه میان کالس درس و دنیای واقعی را پر کند (محمدی روزبهانی.)882 ،8911 ،
استفاده از رویکرد میانرشتگی برونزا در فضای آموزش مدرسه و انتقال روشهای حل مسئله
از مدرسه به زندگی واقعی ،در هم ٔه مقاطا پیش از دانشگاه ،میتواند راهی بترای پرکتردن گسستت
بین دنیای درون و بیرون مدرسه باشد .بهاینترتی  ،ای اد زیستبوم میانرشتگی مدرسهها ،وابسته
به اطمینان از این موارد است که مربیان و معلمان مدرسه از چالشهای دنیای بیرونی درک درستی
دارند ،در تبدیل آن چالشها به مسائل قابلتحقیو بترای دانشآمتوزان توانمنتد هستتند و ارزیتابی
دانش آموزان در مدرسه را بر اساس میزان درگیری و مشارکت آنها در فرایندهای حل مسائل بیترون
از مدرسه تعریف میکنند.
 .2-3گفتمان یادگیری پدیدهمحور

اصطالح پدیده اغل برای نشاندادن چیزهایی در محیط اطراف یتا ت ربیتاتی بتهکار متیرود کته
مشاهدهپذیر و کشفشدنی هستند .یادگیری پدیتده محور ،مستیری آموزشتی را بترای یتادگیری از
طریو و در مورد موضوعات نهان واقعی روشن میکند که تأثیر عملی برای دانشآموزان دارد و در
توسعه شایستگیها و کس صالحیتهای الزم برای زنتدگی بته آنهتا کمتک میکنتد .بنتابراین،

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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برخورد با پدیدههایی که مرز سنتی بین ستوژهها را تحتتتأثیر قترار میدهتد ،زمینتههای میتلتف
دانش و مهارتها را به هم پیوند میدهد و میتواند در زندگی واقعی بهکار آید (سمیندز و شوارتز،1
.)99-91 ،8089
یادگیری مبتنی بر پدیده ارتباطی عملی را برای دانشآموزان فراهم میکند تتا دانتش ختود را در
موانهه با مسئل ٔه واقعی در نامعه پرورش دهند و این ارتبا من ر به عمل مسئوالنه شتود .دیتدگاه
پدیدارشناختی یا وابسته به پدیده ،به سه دلیتل بته یتادگیری دانشآمتوزان مترتبط استت .نیستت،
آمتوزش
دانشآموزان را برای فهم گستردهتر از کل سیستم و پذیرش آن آمتاده میکنتد و در نتی ته،
ِ
محدودتر و مبتنی بر مفهتوم را تکمیتل میکنتد .دوم اینکته ،بهصتراحت بتر آمتوزش مهارتهتا و
شایستگیهای مرتبط ،یکپارچه با اصول اخالقی و ارزشها تأکید دارد و شایستتگیهای شتناختی
دانشآموزان را تکمیل میکند و سوم ،ننب ٔه عملی یادگیری و تدریس را ارتقا میدهد و فاصله بتین
ُ
دانش نظری و اقدامات مبتنی بر دانش در موقعیتهای واقعی زنتدگی را پتر میکنتد (استترگارد 2و
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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همکاران.)82 ،8080 ،
 .3-3پدیدهشناسی و یادگیری

ادموند هرسل )8320( 3در نقد پدیدهشناسان ٔه خود استدالل میکند که توسعه علم مدرن من ر بته
ریاضیوار 4شدن «طبیعت» شده است .در حوزٔه نفوذ اروپا در قرن هفدهم ،دیدگاهی تثبیتشتده

ونود داشت که درک علمی از طبیعت را باید بر مبنای ریاضیات و دادههای قابلسن ش بنتا کترد.
بنا به گفت ٔه دکارت و دیگر دانشمندان و فیلسوفان انقالب علمی ،خواصی چون رنگ ،بو و مزه ،تنها
در آگاهی انسان ،نه در خود چیزها (پدیدهها) ،ونود دارند و این ویژگیها صرفا یک پدیده ذهنتی
هستند (دالین.)23 ،8009 ،5
در این دیدگاه ،ما تنها از طبیعت چیزی را درک متیکنیم کته میتتوان آن را انتدازهگیری کترد و
دیگر ویژگیها نادیده گرفته شدهاند و همانطور که دالین ( )8008اشاره میکند ،طبیعت صد زبتان
دارد؛ اما ما برای شنیدن نود و نه تا از آنها کر شدهایم .ریاضیات بهطور کلی و فرمولهتای نبتری

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

بتتهطور ختتاص صتترفا ت ربیتتات شتتناختی هستتتند (دالتتین .)412-411 ،8008 ،در مقابتتل،
پدیدهشناسی با آن چیزی آغاز میشود که در بوتة ت ربه درآید .پدیدارشناسی حرکتتی بترای تغییتر
تمرکز از فهم نهان بهسوی درک و عمل در برقراری رابطه با نهان است .رابطت ٔه متا بتا طبیعتت در
درنه اول یک عمل 1است ،نه آگاهی (دانستن) از رابطه .آگاهی ما و توانایی ما برای فکر کردن بتر
مبنای زندگی و بازیگری و عمل ما در نهان است .موضوع آگاهی در وهله اول «من فکر میکنم»
نیست؛ بلکه «من میتوانم» است .در شرایط عملی ،ما درک میکنیم سپس واکنش نشان میدهیم
و آنگاه در مورد اقدامات خود فکر میکنیم .با ایتن حتال ،هتر زمتان کته اراده کنتیم دانتش نظتری
نمیتواند بهطور خودکار به عمل تبدیل شود .پدیدهشناسی بهطور مداوم ما را تشویو میکند تتا بته
عمل و ت ربه فوری خود فکر کنیم .ت ربه مفهوم مرکزی ارتبتا پدیدهشناستی و یتادگیری استت.
دانشآموزان ت ربههای فردی خود را به کالس میآورند و معلمان باید ایتن ت ربته را درک کننتد و
ُ
بپذیرند تا به دنیای آنها دست یابند (استرگارد و همکاران.)82-81 ،8080 ،
یادگیری ،فرایندی هدایتشده است که در آن دانش آموزان نقتش فعتال و ختودتنظیمی دارنتد،
اهداف خود را تعیین میکنند و هم بهطور مستقل و هم بهطور مشترک مشکالت را حل میکنند .از
طریو فرایند یادگیری ،دانشآموزان به آنچه میآموزند تونه میکنند و مهارتهتای یتادگیری بترای
یادگیری 2را توسعه میدهند .یادگیری بیشی نداییناپذیر از رشد فردی یک انستان و ای تاد یتک
زیست انتماعی مناس است .همچنین شایستگی 3موضوعی کلیدی استت و بتهعنوان پیشنیتاز
رشد فردی ،مطالعه ،کار و فعالیت مدنی درحالحاضر و در آینده دیده میشود .تمرکتز بتهویژه بتر
شایستگیهای چندگانه 4است که مرزهای موضوعات فردی را زیر و رو میکنند و هتدف آن پیونتد
زمینههای میتلف دانش و مهارتها ،ارزشها ،گرایشها و اراده است.
شایستگیهای چندگانه عبارتاند از .8 :تفکر و یادگیری برای یادگیری؛  .8شایستتگی فرهنگتی،
تعامل و بیان حال؛  .9مراقبت از خود و مدیریت زندگی روزمره؛  .4سوادچندونهی5؛  .1شایستتگی
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

) اصطالحی است که در اواسط دهه  8330توسط گتروه ندیتد در لنتدن ستاختهشتده
 .5سواد چندونهی (
است و رویکردی به نظریه سوادآموزی و آموزش و پرورش است .این رویکرد دو ننبته کلیتدی ستوادآموزی را شتامل میشتود:
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فناوری اطالعات و ارتباطات1؛  .9صالحیت زنتدگی کتاری و کتارآفرینی؛  .2مشتارکت ،پیگیتری و
ساخت آیندهای پایدار .محیطهای یادگیری و انواع روشهای کاری ،یادگیری دانشآموزان را بهستمت
نشاندادن تواناییهای خود به روشهای میتلف هدایت میکند (سمیندز و شوارتز.)92 ،8089 ،
 .4-3مروری بر آموزش و یادگیری مبتنی بر پدیده

پدیدههای دنیای واقعی بهشر اینکه بهعنوان مونودیتهای کامل در زمینته واقعتی ختود مطالعته
شوند و اطالعات و مهارتهای مربو به آنها با عبور از مرز بین سوژهها مورد مطالعه قرار گیترد،
به شروع یادگیری کمک میکنند .بنابراین ،یک پدیده به این صورت دیده میشود:
« .8یک موضوع (شی) معتبر از مشاهده»؛
« .8یک چارچوب سیستماتیک برای چیزهایی که باید یاد گرفته شوند» (مدل سیستماتیک)؛
« .9یک چارچوب استعاری برای چیزهایی که باید آموخت» (مدل مشابه)؛
 « .4یک بنیاد انگیزشی برای مرتبط کردن چیزهایی کته بایتد آموختت» (متاتیال و ستیالندر،2
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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.)4-8 ،8081

یادگیری مبتنی بر پدیده با مشاهد ٔه یک پدیده از دیدگاههای میتلتف شتروع میشتود و شتامل

پن بعد است :کلنگری (نامعیت)3؛ اصالت (صتحت)4؛ زمینتهگرایی5؛ پرسشتگری مبتنتی بتر
مسئله6؛ فرایند یادگیری .7بسته به اینکه چگونه این رویکرد خاص در یک کتالس انترا میشتود،
نتای می تواند در طیفی از یک مطالعه سطحی پدیده با شواهد محتدود تتا کتاربرد پیشترفته بترای
یادگیری متفاوت باشد.
تنوع زبانی و شکلهای چندونهی بیان و ار ٔ
ائه زبان .این اصطالح در پاسخ به دو تغییر قابلتونه در محیطهای نهانی ارائه شتده
بود :گسترش انواع میتلف ارتباطات از طریو فناوریهای ارتباطی ندید مانند اینترنت ،چندرسانهای و رستانههتای دی یتتال و
ونود تنوع زبانی و فرهنگی در حال افزایش بهدلیل افزایش مهانرت فراملی .از آن ا که شیوه ارتبا مردم با تونه به فناوریهتای
ندید تغییر میکند و نیز با تونه به تغییر در استفاده از زبان انگلیسی در فرهنگهای میتلتف ،بایتد «ستوادآموزی» ندیتد نیتز
استفاده شود و توسعه یابد( .ویکیپدیا ،برگرفته در تاریخ )8083/1/1

-

کل نگری به یادگیری مبتنی بر پدیده اشاره دارد که در موضوعات سنتی مدارس گن انده نشتده
و بر روی یک اکتشاف نظام مند و نتاما از وقتایا نتاری و واقعتی در دنیتای واقعتی تمرکتز دارد.
اصالت ،داللت بر استفاده از روش ها ،ابزارها و موادی دارد که در شرایط دنیای واقعتی بترای حتل
مشکالت مربو به زندگی دانش آمتوزان ضتروری هستتند .همتان مشتکالتی کته در نامعته نیتز
قابلتونه هستند و یک محیط واقعی ،بهنای یک کالس سنتی ،محیط یادگیری اصیل (معتبتر) در
نظر گرفته میشود.
بعد سوم ،یعنی زمینهگرایی ،به یادگیری پدیدهها بهعنوان مونودیتهتای سیستتمی اشتاره دارد
که در یک محیط و زمین ٔه طبیعی معنادار هستند .در یادگیری از طریو پرسشگری مبتنی بر مستئله،
دانشآموزان سؤاالت خود را مطرح میکنند و بهطور مشتترک دانشتی را در طتول فراینتد یتادگیری
ای اد میکنند که بهعنوان فرایند آگاهانه ای اد فرضیهها و تئوریهای کار در نظتر گرفتته میشتود.
تمرین یادگیری ،یادگیری دانشآموزان را تسهیل میکند و آنها را راهنمایی میکنتد تتا از یتادگیری
خود آگاه شوند (فوت و فن .)1در مرحلته پیشترفته ،ختود دانشآمتوزان بتا ای تاد وظتایف و ابتزار
یادگیری خود ،فرایند یادگیری را برنامهریزی میکنند .الزم است که دانشآموزان فراتتر از آنچته کته
اکنون میدانند ،به سمت آنچه باید بدانند حرکت کنند (سمیندز و شوارتز.)91 ،8089 ،
به همین ترتی  ،به تدریس پدیدهمحور در فضای حل مسئله تونه شده است؛ نایی که معلتم
با طرح ستؤاالت و مشتکالت شتروع میکنتد و دانشآمتوزان بترای آن ستؤالها پاستخ میستازند
(سیالندر .)2 ،8081 ،اهداف آموزشی به متذاکره گذاشتته شتدهاند ،نته اینکته تحمیتل شتوند و
ارزیابی بهعنوان یک ابزار خودآزمایی عمل میکند .تدریس دانشآموز محتور (یادگیرنتده محتور)
است و نظریههایی که توسط دانشآموزان یاد گرفته میشود بته موقعیتهتا و پدیتدههای کتاربردی
گروهی معلمان میتلف بتا
مرتبط هستند .برای پرداختن به مطالعه پدیده با دید کلنگری ،تدریس
ِ

تی صهای متفاوت ،یک روش مهم کار محسوب میشود .در فرایند یادگیری ،معلمتان بتهعنوان
ً
تسهیلگر وظایف یادگیری دیده میشوند که از تی ص ختود استتفاده میکننتد؛ نته لزومتا بترای
انتقال حقایو ،بلکه مهمتر از آن ،برای تشویو و راهنمایی دانشآموزان برای مقابله بتا مشتکلی کته
خودشان شناسایی کردهاند (سیمندیز و شوارتز.)92 ،8089 ،

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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یادگیری مبتنی بر پدیده باعث رشد چشمگیری در یادگیری مهارت توسط دانشآموزان میشود
و خالقیت ،تفکر انتقادی ،ارتباطات ،1یادگیری مبتنی بر بازی 2و همکاری را برای آنها بته ارمغتان
میآورد .یادگیری مبتنی بر پدیده بر م موعه ای از قوانین استوار نیست و بیشتر در مورد نقش فعال
دانشآموزان در درک پدیده است (واکیل.)801 ،8083 ،3

در مقابل یادگیری سنتی که نقش دانشآموزان غیرفعال است و بته حافظت ٔه آنهتا بستتگی دارد،
ِ
یادگیری مبتنی بر پدیده بهطور فعال باعث میشود کته دانشآمتوزان در فعالیتهتای مشتارکتی بتا

هدف حل مسئله و پاسخ به پرسش شرکت کنند.
مهمتر از همه ،یادگیری مبتنی بر پدیده ایدهای برای فراهمکردن بستتر یتادگیری بتر مبنتای ت ربته
است که باعث افزایش استقالل دانشآمتوز میشتود و نتی ٔته آن یتادگیری عمیتوتر استت .یتادگیری
عمیوتر نیز مون میشود که دانشآموزان بین شکافهای حوزههتای موضتوعی متنتوع پتل بزننتد.
یادگیری مبتنی بر پدیده دارای چند مزیت مهم است :یادگیری کلنگرانه؛ یادگیری گروهتی؛ یتادگیری
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موضعی متقاطا .4همچنین ،یک دانشآموز با برنامه آموزشی پدیدهمحور ،از گیرنتدهای غیرفعتال بته
مشارکتکنندهای فعال تبدیل میشود و از سوژه یاد میگیرد (واکیل.)801-809 ،8083 ،
 .5-3تدریس گروهی میانرشتهای

نظام آموزشی بهدلیل ضرورت سازگاری با تحوالتی که در هم ٔه عرصهها شاهد آن هستتیم ،ناگزیتر
به بازنگری در فرایند آموزش یتتادگیری است؛ زیتترا استفاده از روشهای سنتی ماننتتد سینرانتتی
محض ،زمینههای الزم برای رشد شی یتی و انتماعی دانشآموزان را فراهتم نمیکنتد و تربیتت
دانشآموزان غیرفعال و متکی بر محفوظات نمیتواند آنها را برای دنیای پیچید ٔه فتردا آمتاده کنتد.
تکنیکهای میانرشتهای به دانشآموزان انازه میدهد دیدگاههای میتلفی را ببینند ،در گروهها کار

کنند و رشتهها را در یکدیگر تلفیو کنند .بسیاری از بحثهای محققان میانرشتهای مبنتی بتر ایتن
است که تکنیک میانرشتهای «تتدریس گروهتی »5بهتترین روش بترای پیشترفت دانشآمتوزان در
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

کالس است .اغل در تعریف میانرشتهای ،تدریس گروهی را بهعنوان تکنیکی در نظتر میگیرنتد
که در آن معلمان از رشتههای میتلف با یکتدیگر همکتاری میکننتد تتا یتک برنامته آموزشتی را
طراحی کنند و تیمهای کالس را برای دورههای زمانی آموزش دهند که ممکن است به بیش از یک
سال برسد (نونز.)29 ،8080 ،1
در آغاز بحث ،باید به این پرستش بپتردازیم کته منظتور از تتدریس گروهتی چیستت .مفهتوم
«تدریس گروهی» به دو یا چند معلم اشاره دارد که در سطح خاصی از همکتاری در برنامتهریزی،
ارائه و ارزیابی یک دوره با همکاری میکننتد (کتارپنتر 2و همکتاران  8002 ،؛ کترو و استمیت،3
 8001؛ موراتا )8008 ،4و بهطور کلی شتامل بته اشتتراکگذاری تی تص معلتم در تتدریس و
گفتگوی انعکاسی بین آنهاست .دانشآموزان و معلمان میتوانند در تتدریس گروهتی از مزایتای
متعددی شامل باالرفتن سطح آموزش حرفهای و حمایت عاطفی بهرهمند شوند .بنابراین هم تبتادل
ت ربیات و هم تعامل انتماعی به دانشآموزان و معلمان کمک میکند تتا در روشهتای ختود بته
صورت انتقادی ت دیدنظر کنند .تدریس گروهی ت تارب یتادگیری متنتوع و ارزشتمندی را بترای
معلمان مبتدی فراهم و به رشد حرفهای آنها کمک میکند .کار کتردن در یتک گتروه بته معلمتان
کمک میکند تا مهارت و تی ص خود را در موضوعات میتلف به اشتراک بگذارند و آنهتا را از
نایگاه «متی ص» به نایگاه «خبره یا متی ص یادگیرنتده »5تبتدیل میکنتد .بتا همکتاری در
اکتشاف اشتراکی داشتته باشتند .کتار کتردن در
کالس ،معلمان و دانشآموزان میتوانند یک فرایند
ِ
یک تیم به فراگیران امکان میدهد تا به یک موضوع از دیدگاههای متفاوت با رویکردهای آموزشتی

میتلف نگاه کنند و این میتواند ت ربهای بسیار باارزش باشد .امتا تتدریس گروهتی معتایبی نیتز
دارد .ح م کاری معلم افزایش مییابد و تدریس و یادگیری فراینتدی زمتانبر میشتود .بتهعالوه،
نرسیدن به موفقیت در بین اعضای تیم میتواند من ر به یک ت رب ٔه منفتی بترای همته افتراد درگیتر
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

این اصطالح به معنی داشتن سه ویژگی است .8 :دارای راهبرد؛  .8خودتنظیمکننده؛  .9بازتابدهنده .ما برای آن عنتوان خبتره یتا
متی ص یادگیرنده را برگزیدهایم .یک ٔ
خبره یادگیرنده میداند چطور یاد بگیرد و چطتور بهصتورت پیوستته بتهدنبال رستیدن بته
برگرفته در تاریخ .)8083/1/1
اهداف خود باشد (منبا:
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شود .با ونود این معای  ،بهدلیل کار مشترک ،معلمان به چیزی بیش از زمانی که تنها کار میکنند
دست مییابند .معلمان با همکاری و دریافت حمایت همساالن خود میتوانند به سطوح بتاالتری
از عملکرد برسند .بنابراین ،تدریس گروهی یعنی همکاری معلمان و دانشآموزان بتا یکتدیگر کته
استراتژی ارزشمندی در هنگام کار میدانی است (سیبالسکی و ماچینرزانف.)43 ،8083 ،1
به این ترتی از گردهمآمدن معلمانی که هر کدام در یک رشت ٔه خاص خبتره هستتند ،گروهتی
تدریس گروهی الزم است بهصورت طوالنی مدت فراینتد
تشکیل خواهد شد که برای موفقیت در
ِ
را ادامه دهند .تحقیقات نشان میدهد آن دسته از گروههای میانرشتهای در تدریس موفتو بودهانتد
که دارای روابط بلندمدت (موراتا8008 ،؛ نونز8080 ،؛ سیبالستکی و متاچینرزانف )8083 ،و
محیط یادگیری دموکراتیک بودهاند .این گروهها نه تنها تأثیر مثبتی بر یادگیری دانشآمتوزان داشتته،
بلکه فردگرایی را نیز مهار کردهاند .دانشآموزان تحمل همساالن خود و نیز مهارتهتای رهبتری و
همکاری را فراگرفتهاند .در نهایت بیشتر دانشآموزان گروههای تدریس میانرشتهای را ت ربت ٔه کتار
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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گروهی سودمندی دانسته و از اینکه به نظرات آنها احترام گذاشتته شتده ،بستیار راضتی بودهانتد
(نونز.)29 ،8080 ،
تدریس گروهی شکلهای میتلفی دارد .ساندهولدز ،)8000( 2از سه نتوع تتدریس گروهتی
نام میبرد .8 :دو یتا چنتد معلتم مستئولیتهای ختود را بته اشتتراک میگذارنتد؛  .8برنامتهریزی
گروهی ،اما آموزش انفرادی؛  .9برنامهریزی تلفیقی ،آموزش و ارزیابی ت ارب یتادگیری .بتاکلی

3

( ،) 8000تعریف زیر را از تدریس گروهی ارائه میدهد که بتهنوعی نتایگزینی مفتاهیم مربتی و
مربیگری بهنای مفاهیم معلم و تدریس است:
« تدریس گروهی شامل گروهی از مربیان استت کته به صتورت هدفمنتد و متنظم بتا هتم
همکاری می کنند تا به گروهی از دانش آمتوزان در یتادگیری کمتک کننتد» .بته طور کلتی بته
گروهی میان رشته ای در رویکردهای آموزشی به ندرت تونه می شود؛ زیترا ت ربته ای
تدریس
ِ

غیرمعمول برای معلمان به حستاب می آیتد .اگرچته تتدریس گروهتی میان رشتته ای می توانتد

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

مشکل ساز و پرهزینه باشد؛ اما همچنان نذابیت دارد .بارت ) 8330( 1یکی از هزاران معلمی
است که ادعا می کند برای تغییر واقعی د ر مدارس ،معلمان باید شروع کننده باشند؛ به صورت
نمعی فعالیت کنند و به یکدیگر مشاوره بدهند .تدریس گروهی میان رشته ای معلمتان را بته
آموزش پیش از دانشگاه ،با انعطاف پتذیری
این هدف می رساند .همچنین عبور از رشته ها در
ِ
کافی برای تقویت آموزش دموکراتیک ،به عنوان راهی برای کاهش انزوای معلمان است؛ زیترا

آن ها با حمایت ا ز یکدیگر و کس بینش می توانند به احیای تدریس خود کمک کننتد و ایتن
ٔ
برنامه درسی است (استوارت و پری.)8001 ،2
به معنای تغییر تأثیر
تدریس گروهی میانرشتهای تفاوت زیادی با روشهای دیگر تدریس گروهی دارد؛ چراکته در
این روش هر معلم با تی ص خود و نقا قوتی کته در رشتت ٔه ختود دارد ،بته تتدریس میپتردازد.
سازمان (برنامه آموزشی) ،مشارکت معلمان ،حمایت معلمان از یکدیگر و از دانشآموزان و نقتا
قوت اعضای تیم اصول کار گروهی هستند که در تدریس گروهی میانرشتهای بیشتر باید بته آنهتا
تونه شود .بنابراین ،تدریس گروهی میانرشتهای گروههای میتلف دانشآموزی را در یک محتیط
آموزشی میانرشتهای رشد میدهد ،درک آنها را از دیدگاههای میتلف افتزایش میدهتد و کمتک
میکند تا دانشآموزان یک مشکل انتماعی واقعی را حل کنند.
تدریس گروهی میانرشتهای تفاوت زیادی با روشهای دیگر تدریس گروهی دارد؛ چراکته در
این روش هر معلم با تی ص خود و نقا قوتی کته در رشتت ٔه ختود دارد ،بته تتدریس میپتردازد.
اصول کار گروهی ،مفهوم اصلی تدریس گروهی مؤثر است و این اصول زمتانی اهمیتت بیشتتری
دارند که تدریس گروهی به صورت میانرشتهای ان ام شود.

ٔ
 .6-3برنامه آموزشی تلفیقی میانرشتهای

ادغام یا یکپارچهسازی مهمترین ویژگی تحقیقات میان و فرارشتهای است و بتهعنوان فراینتد تولیتد
دانش مشترک و یادگیری متقابل دیده میشود .یکپارچهسازی بهعنوان فرایند یادگیری و تولید دانش
دارای ابعاد شناختی و انتماعی است .در این فرایند ،رشتههای میتلف و فرهنگهتای مربتو بته
آنها ،سؤاالت ،روشها و ابزارهای محققان ارائه میشوند .بنابراین ،این فراینتد بتهعنوان مبادلتهای
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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یکطرفه تلقی نمیشود؛ بلکه بتهعنوان فراینتد یتادگیری متقابتل و در نتی ته بتهعنوان یتک فراینتد
انتماعی بهحساب میآید .بهوسیله تعامل گروهی دانش فردی تغییر میکند و این یتادگیری فتردی
بهنوبه خود بر دانش مشترک کل گروه تأثیر میگذارد (کروگر و سافر.)9-8 ،8089 ،1
ٔ
برنامه درسی یکی از ابزارهای تحقو اهداف آموزشی است (رنبی و علیمتردادی،8939 ،
برنامه درسی تلفیقتی بته برنامته هایی اشتاره دارد کته هتدف از آنهتا ٔ
ٔ
ارائته
 .)800بهطور کلی،

موضوعاتی است که بیشتر متناس با ت ربههای دانش آموزان است و کم تر به مرزهای رشتتهای
ارتبا دارد .وراگا ) 8003( 2سه اصل اساسی برای تلفیو برنامه درسی را مشیص کرده استت:
 .8ای اد ارتباطات در رشته های میتلف که تأثیر فزاینتده همته ت ربته های آموزشتی را تقویتت
میکند؛  .8اینکه مدارس باید به آموزگاران کمک کنند تا رابطه بی ن ت ربه و ایده را درک کنند؛ و
 .9مدارس باید برای دانش آموزان بستری برای تقویت توانایی حل مشکالت انتماعی و مسائل
را فراهم کنند.
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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ٔ
برنامه درسی تلفیقی این مسئله مهم قرار دارد که اگت ر مدرسته در حتال
بنابراین ،در مرکز
ٔ
پیچیده نهانی شده ت میم بگیرند ،باید
آماده سازی شهروندانی است که بتوانند در یک دنیای

دانش آموزان را برای ادغام و کاربرد دانتش در دنیتای واقعتی آمتاده ستازد (الم 3و همکتاران،
.)81-89 ،8089
برنام ٔه آموزشی تلفیقی فرصتهایی را برای دانشآموزان فراهم میکنتد تتا بتین دانتش ارتبتا
ای اد کننتد و بتا ترکیت دانتش و مهتارت از رشتتههای میتلتف بته مشتکالت پاستخ دهنتد .در
اینصورت یادگیری تلفیقی در سطحی باالتر تسهیل میشود (ماودزلی و ویلیتز.)410 ،8083 ،4
در واقا برنام ٔه درسی تلفیقی یک استراتژی برای افزایش ت ربیات تح یلی ،سادهستازی یتادگیری
در سطح باالتر و راهی برای پلزدن رشتههای میتلف به یکدیگر استت .ایتن رویکترد معاصتر در
برنامهریزی درسی ،برای ای اد محیطی است کته دانشآمتوزان را در یتادگیری فعتال ،کتارگروهی،
تفکتتر انتقتتادی و حتتل مستتئله تشتتویو میکنتتد و از ایتتن نهتتت نستتبت بتته ادارٔه کتتالس بتته روش
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

سینرانیهای سنتی برتری دارد .در تدوین برنام ٔه درسی تلفیقتی ،رشتتههای م تزا ،بتا هتم ادغتام
میشوند تا رویکرد آموزشی منس می را شکل دهند ُ(ونگ و گوین183 ،8083 ،1ت.)181
برنام ٔه درسی تلفیقی به دانشآموزان کمک میکند تا به سطح باالتری در تفکر برسند و در واقا

از رویکردهای میانرشتهای بهره ببرند .تدریس معلم در استراتژیهای یادگیری میانرشتهای من تر
به افزایش درک معلم از دانش و مهارت الزم برای بهکارگیری این رویکرد در کالسها میشتود .در
رویکردهای تلفیقی در برنامهریزی درسی ،پرسشگری دانشآموزان تشتویو و تفکتر میانرشتتهای
تقویت میشود (ونتاسل باسکا 2و وود.)8080 ،3
برای نمونهای از برنام ٔه درسی تلفیقی میتوان به برنام ٔه درسی تلفیقتی یتا یکپارچت ٔه ریاضتیات
اشاره کرد که ریاضیات یکپارچه نیز نامیده میشود و به این معنی است که موضوعات ریاضتی بته
دانشآموزان معرفی میشوند و در موقعیتی تدریس میشود کته بترای حتل مشتکالت متورد نظتر
مناس است (آستین .)41 ،8332 ،4نتی ٔه چنین برنامهای این بوده که دانشآموزان نقتش فعتالی
در یادگیری ریاضی داشته ،اعتماد بتهنفس آنهتا در موانهته بتا ریاضتی بیشتتر شتده ،بته ستمت
توانمندی در ریاضیات حرکت کرده و در حل مشکالت ندید توانمند شدهاند.
در نهایت با کنار یکدیگر قرار دادن مفاهیمی که هر یک به نوعی بته ضترورت و امکانپتذیری
میانرشتگی در آموزشهای پیشادانشگاهی مربو میشد ،مدل زیر برای زیست بوم میانرشتگی
در آموزشهای پیشادانشگاهی پیشنهاد میشود .این مدل بهنوعی حاصل از کوالژ یا تکه چستبانی
مفاهیمی است که در این مقاله تشریح شدند .زیستبوم در یک بیان ساده متدلی از همته انتزا و
شرایط الزم برای رشد یک مفهوم استت و در این ازیستت بتوم میانرشتتگی نشتان دهنتد ٔه عمتده
عناصر و شرایط الزم برای رشد میانرشتگی در مدرسه است.

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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شکل  .2زیستبوم میانرشتگی در مدارس (منبع :نگارندگان)

 .4نتیجهگیری

بسیاری از محققان معتقدند که میانرشتگی پاسخهای بهتری برای پرسشهای نوظهور ارائته متی-
دهد و الزم ٔه زندگی در دنیای پیچیده کنونی است .از سوی دیگتر تأکیتد عمتد ٔه مطالعتات چته در
حوزٔه مفهومپردازی و چه در حوزٔه عملیاتیسازی میانرشتگی بر دانشگاه بوده است .اما نمیتتوان
منکر این مسئله شد که در دنیایی که در آن شغلها و حرفتهها ،صتنایا ،شترکتها و تح تیالت و
پژوهشها ،رویکردهای میانرشتهای دارند ،اساسا واژ ٔه «رشته» بار معنایی خاص دانشگاهی ختود
را از دست داده و مفهومی فراختر و عمیوتر پیدا میکند .با تونه به آنچه در این مقاله مطرح شتد،
میان رشتگی اگر بیواهد کارکرد دانشگاهی خود را داشته باشد النرم باید در دورٔه پیشادانشتگاهی
رشد و توسعه پیدا کرده و انسانی میانرشتهای را پرورش دهد .این نوع از سرمایههتای انستانی چته
برای ورود به محیط کار و احراز شغل و چه برای ادامه تح یل در دانشگاه ،م هز به مهتارتهتای
میانرشتهای از نمله مهارتهای بنیادینی مانند حل مسئله ،تفکر انتقادی و کار گروهتی خواهنتد
بود .اما برای پرورش انسان میانرشتهای در ساحت مدرسه باید سه ضلا آموزش یعنی دانشآموز،

محتوا و معلم ،ماهیتی میانرشتهای داشته باشند .فارغ از بار معنایی میانرشتگی کته در ایننتا بته
معنای عبور از مرز تکبعتدی و رستیدن بته دیتدگاههتای چندبعتدی استت ،در تتدریس گروهتی
میانرشتهای ،معلمها از برنامه درسی تلفیقی استفاده میکنند تا در فرایند یادگیری مبتنی بتر پدیتده
انسانی میانرشتهای پرورش دهند .این فهم از میانرشتگی ابزارهای اندیشیدن بته آینتده و یکتی از
راههای موانهه با آیند ٔه سرشار از عدم قطعیت است.
استدالل این مقاله این است که برنامههای درسی در مدارس در هم ٔه سطوح و با هم ٔه عنتاوین،

باید در مسیر آموزش مهارت همکاری و در تالش برای پرورش نسل نوان با آموزشهتای پایتهای
غنی و متنوع در حوزههای انسانی و انتماعی باشند .نهان آینده به دانشآمتوزانی بتا مهتارتهتا و
آموزشهای میانرشتهای نیاز دارد .تحقیقتات نشتان میدهتد کته دانشآمتوزان در تتیم بهتتر کتار
میکنند و هنگامی که مطال کالس را مرتبط با ت ربیات انتماعیشان میبینند ،توانایی بیشتتری
برای استفاده از دانش در ختود میبیننتد .ایتن نتوع ت ربیتات یتادگیری ،مهارتهتای بینفتردی را
پرورش میدهند ،درگیری کتالس و کن کتاوی معقتول را میافزاینتد و عملکترد کلتی آموزشتی و
مهارتهای حل مساله را بهبود میبیشند .به همین نسبت ،دانشآموزان درک بیشتری از آمتوزش،
محتوا و ساختار برنام ٔه درسی خواهند یافت.
میانرشتگی می تواند نقش اساسی در آموزش و پرورش بتازی کنتد و بته دانشآمتوزان کمتک
میکند که مدرسه ،درس و زندگی را با یکدیگر ادغام کنند .بهعالوه ،به دانشآموزان کمک میکنتد
تا سبک تفکر و یادگیری خود را درک کنند تا بتوانند بهطور مؤثر فکر کنند و یاد بگیرنتد .بته کمتک
این رویکرد مؤثر یادگیری ،دانشآموزان بر روی موضوع بهراحتی تمرکز میکنند و درک میکنند که
چترا ایتتن موضتتوع را یتتاد متتیگیرنتتد ،ارتبتتا رشتتتهها را درک میکننتتد و آنچتته را آموختهانتتد بتتا
موقعیتهای میتلف تطبیو می دهند یا از یک وضعیت به یتک وضتعیت دیگتر منتقتل میکننتد.
همچنین ،دانشآموزان میتوانند رابطه بین محتوا و فرایند را درک کنند و دانشی یکپارچه و کتلگترا
بهدست آورند .ای اد ظرفیت میانرشتهای از عمل واقعی مشتتو شتده استت و میتان و فرارشتتگی
پیکرٔه روبهرشد دانش در آیندهاند.
هنوز در محیطهتای آموزشتی کشتور بته آمتوزش میانرشتتهای تونته نشتده استت .از نظتر
نویسندگان این مقاله ،پرورش استعدادهای میانرشتهای در مدارس و پتیش از ورود بته دانشتگاه و
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فضای شغلی ضروری است و زیستبوم پیشنهادی در ایتن مقالته الزامتات پترورش دانشآمتوزان
میانرشته ای را مشیص کرده است .مطالعات دیگری نیاز است تا مفهوم میانرشتگی در متدارس
به پیتگی برسد و مهمتر از آن شیو ٔه پیادهسازی آن از نظر علمی و عملی بررسی شود .از این منظر
به محققان بعدی پیشنهاد میگردد بر روی ابعاد میتلف میانرشتگی در مدرسه ماننتد برنامتههای
درسی تلفیقی ،تدریس گروهی و یادگیری پدیده محور به پژوهش بپردازند.
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 نویسندگان  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است.

)

تصویر چندوجهی غرب در نخستین سفرنامههای ایرانیان
آرش حیدری ،1علیرضا خدایی

2

دریافت8031/40/40 :؛ پذیرش8031/40/48 :

چکیده

فهم عناصر تصویر غرب در نخستین سفرنامههای ایرانی نوشته شده استت،
پژوهش حاضر که با هدف ِ
بر آن است که تصویر غرب را با منطقی رؤیاگون و دارای تعین چنتدوجهی در کنتد .لتویی آلتوستر،
تعین چندوجهی ،که مفهومی در روانکاوی فرویدی است را برای تبیین ستاخت پیییتده ،غیرخطتی و
غیرذاتی رخدادهای تاریخی بکار گرفت .این مفهوم نشان میدهد که ستاخت پدیتدههتای تتاریخی از
ِ
ً
انباشت تاریخهای گاها متفاوت و متضاد در لحظهای معین شکل گرفتهاست .ازاینرو ،بتا ککتا ایتن
مفهوم تالش کردهایم نشان دهیم که غرب در نخستین سفرنامههای ایرانیتان چوونته بهتصتویر کشتیده
شده و چه نسبتی با تصویر غرب در داستانهای تکثیلی برقترار کترده استت .تصتویر غترب ،هکیتون
تجلی مادیت و تاریکی ،و شرق ،هکیون جایواه نور و معنویت ،در ادبیات عرفانی ساخته میشود و با
جایوشتش به نخستین سفرنامههای ایرانیان دربارۀ غرب ،ترکیببندی جدیدی پدیتد متیآورد .در ایتن
مقاله با به کارگیری روش مطالعۀ تاریخی و استنادی نشتان دادهایتم کته تصتویر غترب چوونته بتهطور
جان واالتتن لذتجو را در یا تصویر یوانه حفظ ،و سیاستهای میتلورزی ختا
همزمان ،دوگانۀ ِ
ِ
خود را تولید و توزیع میکند.
کلیدواژهها :تخیل ،تعین چندوجهی ،تصویر غرب ،میلورزی

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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 .1مقدمه

تصویر غرب در نخستین سفرنامههای ایرانیان استت.
اصلی پژوهش حاضر ،واکاوی
هدف
ِ
ِ

برایناساس ،این پرسش مطرح شده است که «تصویر غرب و توصیفی که سفرنامهنویستان
از آن ارائه میکنند ،از چته نظتام معنتاییای پیتروی میکنتد » بتهعبارت روشتنتر« ،چته
عناصری کنار یکدیور قرار گرفتهاند و این عناصر از چته خاستتواهی ناشتی میشتوند »،
«این عناصر چوونه کنار یکدیور چیده شده و چوونه روایت شدهاند ».
فهم الووی عکل و منطق شکلبندی این تصویر امکانپذیر نیست ،مور با بهرهگیری از
رشته های مختلف علوم انسانی .نخست ،با یا پدیدۀ تتاریخی ستروکار داریتم کته هکتان
شکلبندی تصویر غرب است؛ دوم ،با نوعی تخیل و فانتزی روبهرو هستتیم و خواهنتاخواه
پای میل بهمیان کشیده میشود و هر زمان پای میل بهمیان آید ،روانکاوی ،خودش را بته متا
تحکیل میکند؛ در سطح سوم ،با نوعی ایدئولوژی و منطق عکل سیاسی سروکار داریم و در
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این سطح است که علوم اجتکاعی نیز محوریت عکدهای برای ما دارنتد؛ ازایتنرو ،تنهتا بتا
منطقی میانرشتهای میتوان به پرسشهای این پژوهش پاسخ داد .پرسش اصلی پتژوهش،
با تأکید بر مفاهیکی هکیون تعین چندوجهی ،فانتزی ،و میل تالش میکند برخی از وجوه
تاریخی شکلبندی تصویر غرب در نخستین سفرنامههای ایرانیان را مشخص کند.
ِ

نکتۀ مهم این است که نخستین رویاروییها با غرب جدید نکیتواند در خأل رخ داده باشتد.

مشاهدهگر فرنگ با یا پیشداشت با غرب روبتهرو میشتود و غترب را بتا بتازآرایی تصتاویر و
ایکاژهایی که از پیش دارد ،بهتصویر میکشد .این تصویر به خدمت اقتصاد میتلورزی خاصتی
درمیآید که نسبت وثیقی با شرایط تاریخیتاجتکاعی پدید آمدن تصویر دارد.
مشتقات آن در ایران معاصر ،بته محتوری اصتلی بترای تبیتین و تتدوین
مفهوم «غرب» و
ِ
ِ
ِ
سیاستهای فرهنوی ،اجتکاعی ،اقتصادی ،و سیاستی تبتدیل شتده استت .دوری و نزدیکتی
اجتکاعی آنها را امکانپتذیر میکنتد.
موقعیت
بازشناسی
چیزها با غرب است که بازخوانی و
ِ
ِ
ِ

از این دیدگاه ،دستکم در دو قرن گذشته ،غرب به سنجهای برای ارزشگذاری احزاب ،افراد،
برنامهها ،و سیاستها تبدیل شتد و برحستب ایتدئولوژی حکومتهتا و دولتهتا در ایتران،
فهم غترب و راههتای رویتارویی بتا آن را بته
جایواه متکایزکنندهای یافت .مجکوع این مواردِ ،

بتازخوانی گفتکانهتای سیاستی و فرهنوتی تبتدیل میکنتد .امتا اینگونته
محور مهکی برای
ِ
پرسشها از چه زمانی در سپهر تفکر سیاسیتاجتکاعی ایرانیان شکل گرفت

نفهکیتدن غترب،
نواههای رایج تاریخنوارانه که با مفروضاتی هکیون سنت تمدرنیته،
ِ
ِ
تقلید از غرب و ...به مواجهۀ ما با غرب میپردازند ،تالش میکنند وضع موجود را بته یتا
نیستی ،فقدان ،انحطاط ،و ...تبدیل کنند و توضیح پدیدهها را تنها در نوعی تقلید یا اقتباس
یا بازگشت به نقطۀ صفر خالصه میکنند .تنها تقلید یا اقتباس ،نکیتواند چیزی را توضتیح
هستی آنیه پدید آمده است را به نوعی جهتل مقلدانته تبتدیل میکنتد و مستئلۀ
دهد ،زیرا
ِ
هستی امور و شرایط امکان پدید آمدن آنها را نادیده میگیرند؛ مسئله این است کته «آنیته
پدید آمده (در پژوهش حاضر ،فانتزی و تصویر غرب) چیست »« ،چوونه پدید آمده و در
خدمت چه کارکردهایی است » این نوع نوتاه موجتب میشتود کته بتا بتهکارگیری نتوعی
خود چیزها را مطالعه کنیم نه اینکه آنها را به معرفتهای صرف فروکاهیم و
هستیشناسیِ ،
با ایدههایی هکیون تقلید ،بررسی آنها را نامککن کنیم.

هستی اجتکتاعی متا
آشکار است که تصویر ما از غرب ،تأثیرهای عینی و مشخصی بر
ِ

دارد؛ بنابراین ،چندان اهکیتی ندارد که این تصویر را کذب یا دروغین بنامیم ،زیرا چه کاذب
باشد و چه صادق ،اثراتی عینی دارد و در بستری تاریخی تولید و بازتولید شده است .فضای
کنونی جامعۀ ما ،دستکم در قالب دو صدای رسا در مورد غرب شکلبندی شتده استت؛
نخست ،گفتکان ضدغرب است که زبان ،نشانهها ،نکادهتا ،و استتعارههای خاصتی دارد و
خود را ذیل گفتکان انقالب اسالمی معنا میکند (ادیبی ،رکنآبادی ،و تقوی.)14 ،8937 ،
و دیوری گفتکانی است که از غرب یا مدینۀ فاضله میسازد.
ً
برایناساس ،فرایند واکاوی و تفسیر این تصویر ،لزوما فرایندی خنثی و تنها دانشتواهی
نیست ،بلکه نوعی مداخلۀ نظری در منطق میلورزی در مورد ابژۀ غرب است .به این تعبیر،
مطالعۀ تصویر غرب از خالل نقلقولها و تصتویرپردازیهای نخستتین سفرنامهنویستان،
مسئلۀ اصلیای است که میتواند منطق خودتدیوری را برستازد (نتا :میرزایتی و پتروین،
 .)8913براینمبنا ،گویی با نوعی بازنکایی سروکار داریم .منطق رایج بازنکایی غربتشرق
که برای ما آشنا است ،بهتصویر کشیدن شرق در رستانههای غربتی استت (پیرنجمالتدین،
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مرندی ،و عادلی ،)8913 ،اما وجه دیوری از ماجرا را نیتز میتتوان در مقابتل ایتن شترایط
مشاهده کرد و آن هم تصویری است کته شترق از غترب میستازد .بتهاینترتیب ،میتتوان
جریانها و صورتبندیهای متفاوتی را بررسی کرد که تصویری از غرب را ستاختهاند کته
نوعی تیپشناسی کلی از نحوۀ رویارویی جریانهای روشنفکری ،دینی ،علکی ،سیاستی،
و ...با تکدن غرب نیز بهشتکار میآیتد (خواجهستروی ،صتکیم ،و کاونتد.)891 ،8931 ،
ً
پژوهش حاضر لزوما درصدد چنین کاری نیستت ،بلکته در پتی فهتم لحظتههای آغتازین
بندی غرب ،هکیون یا جغرافیای سیاسی نوپدید نزد ایرانیان است.
شکل ِ

تصویر کنونی ما از غرب ،تصویری چندوجهی است که عناصر متضتاد و نامتقتارنی را

فستاد تنانته گرفتته تتا بهشتتی
در یا سطح خیالانویز 1روی هم چیده استت؛ از تبتاهی و
ِ

زمینی؛ از پیشرفت چشکویر گرفته تا انحطاط معنوی .این تصویر بههمفشرده که جناحهای
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سیاسیتفرهنوی تفکری مربتتوط بتته ختتود را نیتتز پدیتتد آورده استتت( ،براستتاس تعبیرهتتای
َ
اینتد
روانکاوانه) دارای تعین چندوجهی است؛ عناصری از تاریخهای متفاوت که در یا فر ِ
خیالی در کنار هم قرار گرفتهاند و کلیتی خیالی را پدید آوردهاند .البته «خیالی» نامیدن این
تصویر بهمعنای غیرواقعی دانستن آن نیست .خیالی را در هکان معنایی بتهکار میبتریم کته
ژا الکان برای وجه خیالی و آلتوسر برای ایدئولوژی بهکار برده است .برایناساس ،تصویر
ما از غرب ،بازنکایی نوعی رابطۀ خیالی است که با این واقعیت متعین در فضاتزمان معاصر
داریم (نا :آلتوسر.)8917 ،
بهاینترتیب ،تالش میکنیم با تکرکز بر نخستین سفرنامههای ایرانیتان فرنگرفتته ،عناصتر
منطق
موجود در تصویر غرب و چوونوی شکل ِ
بندی آنها را تحلیل و بررسی کنیم .ازآنجاکه ِ
توصیف غرب در این سفرنامهها ،وجوهی بهشتگون یا جهنمگون دارد ،بتهنظر میرستد کته
بندی ایتن تصتویر در
معرفتشناسی و هستیشناسی عرفانی ،یکی از عکدهترین منابع شتکل ِ

نخستین رویاروییهای ایرانیان با غرب بوده باشتد؛ بنتابراین ،متتون عرفتانی نیتز جتز متواد

تحلیلی پژوهش حاضر بهشکار میآیند .برایناساس ،مقاله حاضر بر این مسئله اصلی تکرکتز
کرده است که نخستین تصویرپردازیها از غرب ،چه نسبتی با تصویرپردازی عرفانی دارد.

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .1چارچوب نظری

براساس برداشت مادی از تاریخ تتکه مارکس و انولس واضع آن بودندتتت عامتل تعیینکننتدۀ
ِ
زندگی واقعی (مارکس و انولتس )813 ،8914 ،استت ،امتا
نهایی در تاریخ تولید و بازتولید
ِ
این هکۀ مطلب نیست .چنین برداشتی از تتاریخ ،بتر ایتن اصتل استتوار استت کته واقعیتت
هکنشینی نیروهای بیشکاری (خواه هکسو و خواه در تضتاد بتا
اجتکاعی در هر لحظه ،بر اثر
ِ
یکدیور) شکل میگیرد .فردریا انولس استدالل میکند که «تاریخ بهگونهای پیش متیرود

که نتیجۀ نهایی ،هکیشه از تناقضهای بین خواستههای افراد بیشکار ناشی میشود و هریتا
ِ
ایط ویتژۀ زنتدگی ،بهشتکل آنیته کته
ر
ش
از
ای
مجکوعه
از این خواستها بهنوبۀ خود ،بر اثر
ِ
هست ،درمیآید؛ بنابراین ،نیروهتای مداخلهکننتدۀ بیشتکاری وجتود دارنتد؛ یتا سلستلۀ
نامتناهی از نیروهایی که برآیندشان ،باعث یا نتیجه میشتود؛ واقعتۀ تتاریخی» (متارکس و
انولس)840 ،8914 ،؛ بنابراین ،ماهیت بازتولید مادی واقعیت اجتکاعی ،دو قسم خوانش را
ً
رد میکند :ذاتانواری غایی و تاعلتی بودن (نا :آلتوسر .)1001 ،این دقیقا چیزی است
که لویی آلتوسر با استفاده از مفهوم «تعین چندوجهی» به آن اشاره میکند« :آنجا که مقصتود
گی نتاب طترف نیستتیم… بلکته بتا موجودیتت سفتوستخت
واقعیت باشد ،هیچگاه با ساد ِ

هستیهای پیییده و ساختیافته ،و با فرایندها روبهرو هستیم» (آلتوسر.)837 ،8373 ،

به طورکلی ،تعین چندبعدی به این نکته اشاره دارد که پدیدههای اجتکتاعی و روانتی ،از
یا علت تام و اصیل سرچشکه نکیگیرند و منابع تعینبخش چندگانهای دارنتد؛ بنتابراین،
در تحلیل و تفسیر این پدیدهها نکیتوان تنها بر یا علت یا منشأ پدیدار شدن تأکیتد کترد.
این موضع نظری به نواهی ضدذاتگرایانه میانجامتد؛ بته ایتن معنتا کته پدیتدههتا تولیتد
میشوند و تولید شدن آنها را نکیتوان به نیت سوژهها یا انویزههتای خالقتان یتا اثتر یتا
وضعیت فروکاست (نا :ماشری)1004 ،1؛ ازاینرو ،هدف تفسیر و فهم ،نه دستتیابی بته

الیههای پنهان معنا ،نیت سوژهها ،و انویزههای خالقان ،بلکه فهم فرایند تولید یا پدیده در
بستر روابط نیروها است .مفهوم تعین چندوجهی ککا میکند که برآمدن یا پدیتده را در
فرایندهای تولید و سازوکارهای شکلگیری آن جستوجو کنیم.

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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تعین چندوجهی در آغاز در اندیشههای فروید در کتاب تفسیر رؤیا طرح شتد و بعتدها
جایواه ویژهای در نورش آلتوسر داشت .از منظری روانکاوانه ،رؤیا ،دارای فشردگی شتدید
است .محتوای آشکار رؤ یا ،ککتر از محتوای پنهان آن است .آنیه در رؤیا میبینیم ،چیزی
خالصهشده و درهمفشرده است .این تصویر ،محصتول انتقتال مجکوعتهای از عناصتر ،از
تاریخهای متفاوت ،به لحظۀ اکنون رؤیا است؛ افزونبراین ،محصول متصل کردن عناصری
از تاریخهای متفاوت است که فصل مشترکی در تداعی با یکدیور دارند (فروید.)8911 ،
عناصر متعلق به تاریخهای متفاوت ،طی یتا ستازوکار روانتی بتهنام عکلیتات رؤیتا

1

سرهمبندی میشوند تا خواستۀ مشخصی را تحقق بخشتند .بتهعبارت روشتنتر ،عکلیتات
رؤیا یا فرایند روانی است که عناصر را مونتاژ میکند تا میل خاصی را محقق کند .تبتدیل
کردن اندیشهها به تصاویر ،درهم فشردن ،و جابهجا کردن عناصر ،هکان کار رؤیا است کته
محصولش ،تصویری است که رؤیابین در خواب میبیند (فروید.)8911 ،
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مواد فرهنوی نیز دارای تعین چندوجهی هستند و بهجای یافتن نیت خالقان آنها ،بایتد
ِ
در پی فرایند تولید آنها بود (نا :منسفیلد .)1000 ،2براساس ساختار روانکاوانتۀ ستوژه،
واقعیتهای اجتکاعی را میتوان لحظههایی دانستت کته بتر اثتر عکتل انباشتت شترایط و
ِ
جریانها 3شکل میگیرند .این عکل انباشت ،به شکلگیری کلی میانجامد که اجتزای آن،
ِ
یا مفهوم 4و منشأ 5مشتر ندارند ،نسبت به هم ختارجی هستتند ،و حتتی مککتن استت
نسبت به یکدیور در موضع متعارضی قرار گیرند (نا :آلتوسر.)1001 ،
 .2روش پژوهش

پژوهش حاضر ،با تأکید بر میانرشتهای بودن ،از روشی تلفیقی بهره برده است .این مقاله،
پژوهشی اسنادی و تاریخی است که با بهرهگیری از روشهای تفستیر رؤیتا در روانکتاوی،
برمبنای مفاهیکی هکیون تعین چندوجهی و الووی عکل رؤیا ،تالش کرده است تا نشتان

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

دهد که عناصری که تصویر غرب را تولید کردهاند ،در چه سطوحی و چوونه در هم ادغتام
شدهاند و در خدمت چه اقتصاد میلی عکل میکنند .بهاینترتیب ،در گتردآوری دادههتا ،از
روش اسنادی و برای فهم این دادهها از تفسیر نشانهشناختی با منطقی ساختارگرایانه استفاده
شده است که متأثر از روانکاوی فرویدی و فنون تفسیر رؤیا است.
مواد موردمطالعه ،متون عرفانی و هکینین ،نخستین سفرنامههای ایرانیان در رویارویی
با غرب هستند .اگر نواه رایج مطالعتات پسااستتعکاری ،بتهچالش کشتیدن کاربستتهای
فرهنوی و روشنفکرانۀ اروپایی ،اعم از هنر ،فلسفه ،تاریخ و ،...در ستاختن تصتویر شترق
ِ
ازیاسو و ساختن خود ازسویدیور است (موسوی و درودی ،)44 ،8934 ،میتوان ایتن
ِ
منطق را بهشکل معکوس آن نیز بهکار برد و از نوعی غربشناسی نیز سخن گفت که درحال
ساختن تصویری از غرب است .از این لحتا ،،تصویرستازی از دیوتری ،نتوعی سیاستت
ِ
است که در لحظهلحظۀ حیات تاریخی جتاری استت (نتا :نستاس و ستلطانی.)8934 ،
سیاستهای بازنکایی و فهم آغازگاههای آن ،به مطالعهای تاریخی نیاز دارد تا لحظۀ اکنتون
در تاریخکندیاش بر ما آشکار شود.
 .3جغرافیای عرفانی و موقعیت شرقـغرب

داستانهای عرفانی با بهرهگیری از ادبیات داستتانی ،مفتاهیم ثقیتل ،رازورزانته ،و چندگانتۀ
مبتانی عرفتان و
تعبیر میکنند .استعارهها و تکثیلهایی که برای توضیح
ِ
تصوف را تشریح و ِ
ِ
روشهای آن روایت میشوند ،قهرمانی دارنتد بتهنام «ستالا» کته در جغرافیتای خاصتی
روشنایی مقصد میرسد .برایناساس ،ایتن قصتهها
سلو میکند و از سرزمینی تاریا به
ِ
روایی مشابهی دارند) ،دارای خصلتی جغرافیتایی هستتند کته آن را جغرافیتای
(که ساختار
ِ

عرفانی مینامیم .منظور از «جغرافیا» ،وحدت مکانیای است که در تکتام قصتهها وجتود
دارد و ریشه در ماهیت نقش سالا دارد که از جایی به جای دیور سفر میکند.
ِ
جغرافیای عرفانی ،با توجه به تکثیل طلوع و غروب و سیر حرکتی نور خورشید ،فهکی از
ً
غرب و شرق را امکانپذیر میکند .غرب و شرق عرفانی ،لزوما به غترب و شترق بتهمعنای
جغرافیای طبیعی داللت ندارند ،اما عناصر معنایی خاصی که تولید میکننتد ،دال غترب و
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معتانی ختود پتر میکننتد .پتیش از آنکته غترب بتهعنوان جغرافیتایی
شرق را با تصتاویر و
ِ

سیاسیتفرهنوی ،موضوع سفرنامهنویسی شود ،تداعیکنندۀ زنجیرهای از معانی بود :محتل
گرفتاری ،زندان ،بند ،فرو رفتن در گکراهی ،و دلمشغولی به عالم مادی.
سلو در هستیشناسی عرفانی ،سیر عکودی دارد :از تن بته جتان ،یعنتی از حیتات متادی
بهسوی عالم باال .زمانیکه این جغرافیای عکودی بتا تکثیلهتای ادبتی و در چتارچوب جریتان
فیض نورانی توصتیف میشتود ،بته شترق و غترب تبتدیل میشتود .بتهعبارت روشتنتر ،بتین
غربتپایین و شرقتباال نوعی همارزی معنایی برقرار میشود .عالم باال ،که عالم فتیض نتورانی
نیز هست ،را با تکثیل شرق میتوان توضیح داد ،یعنی جاییکه خورشید طلتوع میکنتد و عتالم
ُ
پایین که هکانا عالم کون و فساد و مادیات است ،مغربی بینتور و تاریتا استت .بتهاینترتیب،
غربتتنتمادهتتاریکی یا زنجیرۀ معنایی را تشکیل میدهند و شرقتجانتجوهرتنور به متضتاد
آن تبدیل میشود .فرایند سلو  ،یعنی حرکت از پایینتغرب بهسوی باالتشرق.
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هستی آفریدهها را در قالب دو گروه دستهبندی میکند ،یکی را «تن» میگوید
ابنسینا،
ِ

و یکی را «جان» ،و در ادامه ،محیط هریا از ایندو را از دیوری جدا کرده و به اختالفها
و تضادهای بنیادین در ذات این دو دسته اشاره میکند« :هر یکی را از عتالکی دیوتر آورد،
چنانکه تن را از اجتکاع اخالط و ترکیب ارکان فراهم آورد و جان را از تأثیر عقل فعتال بتدو
ِ
پیوند داد و تن را بیاراستت» (بتوعلی ستینا .)31 ،8910 ،دوگانتۀ تتن و جتان بته دستتواه
هستیشتتناختی بزر تتتر و جتتامعتری بتتهعنوان دوگانتتۀ واجتتبالوجود و مککنالوجتتود یتتا
بتتهعبارت ستتادهتر ،ختتالق و مخلتتوق نیتتز ارجتتاع دارد .واجتتبالوجود و مککنالوجتتود،
مختصاتی سلسلهمراتبی دارند ،یعنی انسان بهمثابه مخلوق تتتکه هستتی ختود را از ختالق
میگیردتت در نسبتی مکانی با مبدأ هستیبخش خود قرار دارد .دوگانۀ تن و جان نیز در یتا
ِ
وجودی انسان سنتی ،گتذار از
مختصات سلسلهمراتبی فهم میشوند؛ بهگونهای که ماهیت
ِ
عالم واالی جان است؛ بنابراین ،سلسلهمراتب ،حتالتی از مکاننکتایی را بترای
عوالم تن به ِ
نکایی جغرافیایی نیست.
ساحتهای مختلف هستی پدید میآورد که بیشباهت به مکان ِ

سهروردی در آواز پر جبرئیل ،تصویری از جهان عرضته میکنتد کته محصتول آرایتش

فضایی بالهای جبرئیل است .بالهای جبرئیل بر فتراز آستکانها و زمتین گستترده استت.

سایهها یا مغرب ،سایۀ بال چپ جبرئیل و جهان انوار ملکتوتی یتا مشترق ،بازتتابی از بتال
راست او است .جهان ،چیزی جز آواز پر جبرئیل نیست؛ آوازی که از راست تشرق ،نتور را
خلتتق میکنتتد و از چپ تغرب ،تتتاریکی و متتاده را .اینجتتا استتت کتته غتترب ،تجلتتی
تجلی نورتمعنویت (نا :عباسی داکانی.)8910 ،
مادیتتتاریکی است و شرق،
ِ

اینگونه تصویرپردازی به سهروردی محدود نکیشود .ابوحامد غزالی ،هستتی را بته دو

دسته تقسیم میکند« :روحانی و جسکانی» ،و «اگر خواستی بوو حستی و عقلتی» ،و نیتز
«اگر خواستی بوو علوی و سفلی» (غزالتی .)41 ،8944 ،الوتوی «علتوی و ستفلی» یتا
الووی جهان باال و جهان زیرین ،بهتترین الوتو بترای شترح سیروستلو عرفتانی استت.
ِ
صوفیان و عرفا تتهکسو با نظریۀ فلوطین (پلوتینوس)تت روح را بهتکثیل ،مسافری میدانستند
عتالم
که باید به «مبدأ حقیقی» و «وطن
واقعی خویش» ،یعنی موطنی که «از آنجا به ایتن ِ
ِ
ِ
جهان خاکی (عالم سفلی یا جسکانی)
در
ا
ر
انسان
ها
آن
بازگردد.
سفلی [فرود] آمده است»
ِ
«محبوس» میدانستند و معتقد بودند که مقصد عالی او« ،عالم آسکانی» (عالم علتوی یتا
اتب باال میدانست؛ بنتابراین ،ستلو
روحانی) است .فلوطین ،روح را عازم به سفری بهمر ِ

اگرچه نکادین یا تکثیلی بود ،اما در تصوف به عکلی مکانمند تبدیل شتد (نتا :رحکتانی،

سیر
 .)8917برایناساس ،ادبیات
ِ
تکثیلی عرفانی ،بر بستری جغرافیابنیان روایت میشود که ِ
حرکت سالا در آن ،عکودی ،یعنی از پایین بته بتاال ،استت .نکتتۀ اساستی ایتن دستتواه
جغرافیایی عرفانی این است که سالا باید از زمین ،به آسکانها سفر کند .نسبت آسکان و
زمین ،نسبتی طولی است ،اما در بستر بازنکایی ادبیاتی به نسبت عرضتی تبتدیل میشتود؛
افیایی مغرب و آستکان ،بته
بنابراین و براساس ِ
منطق جغرافیای عرفانی ،زمین به جهت جغر ِ

افیایی مشرق است (نا :کربن .)8930 ،اکنتون و از طریتق زمینتهای کته ایتن
سکت جغر ِ

بازنکتایی مکانهتا در
مناسبات جغرافیایی فراهم کردهاند ،عارف اقدام به روایتت ستلو و
ِ
افیایی جدید خود از مشرق تا مغرب میکند.
بستر نقشۀ جغر ِ
ِ

این دمودستواه ،داستانهایی هکیون هبوط آدم ابوالبشر از بهشت به کرۀ زمین را هکسو

با گزارههای بازپروردۀ خود بازنویسی میکند .هبوط در این دستواه بهمعنای زنتدانی شتدن
وجودی روح در زندان ظلکانی تن است و این آدم نیست که به این جهان ستقوط کترده
نور
ِ
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عتالم ختاکی گرفتتار شتده استت .در روایتهتا و
است ،بلکه
روح قدسی اوستت کته در ِ
ِ
داستانهای اسالمی آمده است که حجراالسود ،فرشتهای بود که در بهشت با آدم هممیثتاق
بود و آن را با عنوان ُدر بیضا یا مروارید سفید توصیف کردهاند .با هبوط آدم به غربت غترب
خاکی ،خداوند آن فرشته را به یاری و هتدایت او بته زمتین نتازل میکنتد ،امتا آدم بتهدلیل
ِ
جهان مادی قادر به شناختن ُدر بیضا نیست و آن را سنوی سیاه
اسارت در زندان حواس در
ِ
ِ
گوهر نتور
میبیند .برایناساسِ ،
عالم خاکی ،مرتبۀ «مغرباالرواح» خوانده میشود ،زیرا « ِ

در این وادی ،فروغتی نخواهتد داشتت» (کتربن .)143 ،8930 ،در ایتن داستتان ،شتاهد

گسست اجزای روایت قرآنتی حجراالستود در همنشتینی بتا گزارههتای تصتوف اشتراقی و
چیدمان دوبارۀ داستان برمبنتای اشتراق هستتیم؛ حککتت اشتراقی بتهعنوان تعدیلکننتده،
منطق زبانی خود را وارد روایت داستان میکند ،این سازوکار دوگانۀ بهشت زمتین
مناسبات ِ
را برمبنای دوگانۀ اشراقی نور و ظلکت بازنویسی میکند ،و درنهایتت ،مغترب و مشترق را
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برمبنای آن صورتبندی میکند .این دمودستواه ،بهشت نورانی را در مشرق و جهان خاکی
مغرب عرفانی ،شخصیتها
ظلکانی را در مغرب ،مکانیابی میکند .براساس این مشرق و
ِ

و مکانهای تکثیلی دیوری بازنکایی میشوند؛ بهعنوان نکونه میتوان به یأجوس و متأجوس،
اسکندر ذوالقرنین ،و شهرهای اساطیری جابلقا و جابرسا اشاره کرد (نا :کربن.)8919 ،
دانستههای کهن جغرافیایی ایرانیان ،دو شتهر جابلقتا و جابرستا را سترحد آبادانیهتای
ِ
جانتتب مشتترق و مغتترب بهشتتکار میآورنتتد .محکتتدبنمحکود طوستتی در
زمتتین از
ِ
عجایبالمخلوقات ،در فصلی که بته توصتیف شتهرهای جهتان میپتردازد ،بته جابلقتا و
جابلسا میرسد و ایتن دو نقطته را چنتین توصتیف میکنتد« :جابلستا ،شتهری استت کته
ذوالقرنین به آنجا رسید و در ظلکات فرو شد ،و در ظلکات مغربی ،نوری را دید نه از آفتاب
و نه از اجسام دیور» (طوسی .)413 ،8911 ،این دو شهر در ادبیات و جغرافیتای عرفتانی
عالم تکثیالت (مثال) ،باعث دگرگونی هستی
بازنکایی شدهاند؛ سفر از جابلقا به جابلسا در ِ

منطق گفتکتانی دستتواه حککتت اشراقیتتت
سالا میشود .جوهر این دو شهر تتبراساس ِ
عتالم علتوی و جابلستای
برپایۀ نور و ظلکت بنا میشود؛ پس جابلقای مشرقی ،رمتزی از ِ
مغربی ،در مقابل آن ،به عالم اجسام ارجاع دارند (کربن.)197 ،8917 ،

اما قصۀ غربت غربی ،نوشتۀ شیخ شتهابالدین ستهروردی ،مجکوعتهای از تعتاریف،
تفاسیر ،و تصاویر را در ادبیات تکثیلی از غرب کنتار هتم گترد آورده استت .ایتن داستتان،
قالب بازگشت
حکایت زندانی شدن قهرمان قصه در شهری غربی و تالش او برای آزادی در ِ

به سرزمین شرقی خویش است .اسلوب داستان تکثیلتی ستلو تتتکه پیشتتر گفتته شدتتت

بهخوبی در این داستان نکود مییابد .سرزمینی که راوی داستان در آن اسیر شده و به زنتدان
میافتد« ،قیروان» نام دارد .در این داستان آمده است« :وقتی با برادرم عاصم ،از ماورا النهر
به غرب سفر می کردیم تا از پرندگان ساحل دریای سبز ،چیزی صید کنیم ،ناگهان گذار متا
به سرزمین ظالکان ،یعنی به شهر قیروان افتاد» (نا :سهروردی .)8971 ،در اصل ،قیروان
مغرب بالد اسالمی در شکال آفریقا بود .سهروردی ،غترب مثتالی را در قیتروان
شهری در
ِ

متجلی میبیند و آن را با توصیفهایی چتون «شتب»« ،ظلکتت»« ،تتاریکی»« ،بنتد» ،و
عدم نور» مینامد (نا :کربن.)8911 ،
«زندان» بهتصویر میکشد و غرب را مکان « ِ
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توصیفهای خود خبر میدهنتد .ایتن عناصتر ،نشتاندهندۀ پیشداشتتهایی هستتند کته
منطق توصیفها در آثتار سفرنامهنویستان
رویارویی با غرب تکدنی را امکانپذیر کردهاندِ .

نشان میدهد که رویاروییهای آنها با غرب تکدنی ،در خأل رخ نتداده استت و محصتول
ناتوانی یا کجفهکی نیز نیست .نواه رایج ،در توضیح این رویاروییها ،آنها را به کجفهکتی
منطتق ایتن
یا ناتوانی در دیدن واقعیت نسبت میدهد؛ درحالیکه نظتر متا ایتن استت کته
ِ

توصیفها ،از بستری عرفانی برآمده است ،اما ترکیببندی جدیدی را با این عناصتر پدیتد
عناصتر غترب عرفتانی توضتیح
آورده است .این ترکیببنتدی جدیتد ،غترب تکتدنی را بتا
ِ

میدهد ،اما با خصلتهایی نوپدید.1

ابوالحسن خان ایلیی ،نخستین سفیر ایران در دربار پادشاه انولستان در زمان حکومت
فتحعلیشتتاه قاجتتار بتتود .او ستتفرنامهای بتتهنام حیرتنامههه دارد کتته یکتتی از نخستتتین
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

رویاروییهای توصیفی با غرب جدید بهشکار میآید .غرب ابوالحستنخان ،عناصتر تنانتۀ
غرب عرفانی را با عناصر معنوی شرق عرفانی ترکیب ،و تصتویری از غترب ،بهمثابته لتذت و
ککال بهطور همزمان ارائه کرده است .در اینجا ،هدف از مطالعه و بررسی حیرتنامه ،تحلیل
زبانی یا سباشناسی ،بررسی مفهوم حقیقی تکثیلهای عرضهشتده در آن ،مطالعتۀ نیتهتا،
شخصی شخصیت نویسنده ،یا تعریف و بررسی شکاف میان دوگانۀ
غرایض ،امیال ،و ضکیر
ِ
ً
غرب حقیقتا موجود در سدۀ هجدهم میالدی و غربی که ابوالحسنخان دید ،نیست ،بلکه در
پی تحلیل درونماندگار تصویری هستیم که در حیرتنامه ساخته شده است.
ایلیی در رویارویی با اهالی فرنگ تت که در یا مهکانی در مکانی بهنام «بیتو دره»
در سه فرسخی اسالمبول حضور داشتند تت حیرت خود را بیتان می کنتد .ابوالحستنخان،
نخست به توصیف « اطراف و اکناف و عکتارات و اشتیا » میپتردازد .او بترای توصتیف
زیبایی شهر از عبارت «از طور فرنوان» استفاده کرده و بهاین ترتیب ،بر آبادانی شهر تأکید
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می کند و حد نهایت زیبایی را با بنا گذاشتن جایواه فرنگ قیاس می کند .از نظتر ایلیتی
ایرانی ،آن مکان به این دلیل هکانند فرنگ است که « قاف تا قاف پر از گل و الله و کشتزار
و باغستان» بود و « از خرمی و سبزی ،دم از گلستان ارم میزد» و «مرغان خوشالحان از
هر طرف به لحتن داودی بته آوازهتای مستیحی و مقامتات راستتپنجگاه ،دل از دستت
مستکعان میبردند» .ابوالحسنخان به ناگاه متوجه می شود که هکتراه بتا ایلیتی ستوئد،
«زنی آفتاب طلعت هکتراه آمتده استت» .ایلیتی ایرانتی ،در فراینتد توصتیف آن زن ،بته
زن فرنوی نکایان می شود .ایتن زن« ،حضتار
چیدمانی میپردازد که از درون آن ،تجسم ِ
ُ
مجلس را دل از کف ربود» و «ترکی شیرینی می گفت که کاروان بنواله شکر از تکلتم او
محضر این زن بود که ابوالحسنخان اعتراف میکند که «قسم بته
از روم به هند برد» .در
ِ
ُ
ُ
حضرت معبود بیمثلومانند ،که من در مدت سیاحت و سیر ،حسنی به تکامی حسن آن
ِ
زن ندیدم» .چربزبانیها و حرکتهتای شتیرین آن زن ،ایلیتی را مجبتور میکنتد کته
ِ
بووید « :یارب به خوابست یا بته بیتداری» .ابوالحستنخان درنهایتت از چنوتال «زنتان
بزم عشرت ،آراسته» و «مشغول عیش بودند» خود را به «پناه به لطتف
لولی» فرنوی که « ِ
ِ
َ
َ
پروردگار» میسپارد تا از آن دام ِبرهد (شیرازی.)19 ،8944 ،

در اینجا الزم است به داستان مکتاز و معروف دیوری که فرنویها را در ادبیات فارستی
تصویرسازی کرده است ،اشاره کنیم؛ شیخ صنعان (سکعان) و داستان عشق او به شتاهزادۀ
ترسا (عیسوی) ،که عطار در منظومۀ منطقالطیر آورده است .شیخ سکعان که عطار او را پیر
عهد خویش میداند ،نزدیا پنجاه سال در عبادت و زهد و مدارس عرفتانی ،واالتترین فترد
زمان خویش بود .شیخ ،چندین شب متوالی ختواب دیتد کته در حرمتی در روم ،مشتغول
کفتر» فرنوتی میدیتد ،بترای یتافتن
بتپرستی است .او که «یوسف توفیق خود را در چتاه ِ
ِ
معنتتای ایتتن ختتواب ،بتتههکراه مریتتدان ،عتتزم روم میکنتتد .در روم بتتا دختتتری ترستتا و
عاشتق
«روحانیصفت» روبهرو میشود و هنوامیکه از زیر برقع ،روی دختر را میبیند« ،
ِ
بت روی» دختر میشود .شیخ «رسوا گشت و ایکان داد و ترسایی خریتد» .دختتر ترستا از
شیخ خواست «بر بت ،سجده گذارد» و «قترآن بستوزاند» و «از ایکتان بپرهیتزد» و «خکتر
تسلیم ترسا» شد .دختر ترستا میخواهتد کته آن
بنوشد» .شیخ ،بیتوجه به زنهار مریدانِ « ،
سال شیخ« ،گلۀ خو های» او را بهچرا ببرد .مریدان برای نجات پیر خویش از بند ،دستت

نور اولیا الهی در دل شیخ نفتوذ
به دعا میبرند و درنهایت ،دعای آنان مستجاب میشود و ِ
میکند و «چشم او را به امور ،بینا» میکند .اما شیخ ،دوباره در خواب میبیند که دل دختر
ترسا نیز از ذوق ایکان بیقرار میشود ،اسالم متیآورد ،و در پایتان داستتان ،بتهعنوان یتا
مسلکان میمیرد .دوگانۀ شکلگرفته در داستتان عطتار ،میتان دوگتانوی مستلکان و کتافر و
سرزمین های اسالمی و بالد کفر ،دوگانۀ خود و دیوری است که برپایۀ اعتقادات مذهبی به
شکلگیری هویت خود و دیوری تبدیل شده است (قانونپرور .)11 ،8934 ،این تصویر و
ً
هویت برساختۀ آن ،مبنایی کامال جغرافیتامحور و سیاستی دارد؛ ایتن متورد مهتم را نبایتد
فراموش کنیم که عطار ،داستان شیخ صنعان را در بحبوحۀ نبردهتای مستلکانان و فرنویهتا
(جنگهای صلیبی) سروده است.
دوگانوی مسلکان و فرنوی (کافر) در این بازنکایی ،در جداافتادگی دو سترزمین از یکتدیور
قالتب جغرافیتای زمینتی،
ریشه دارد ،اما درنهایت ،گزارههای مذهبی ،ایتن نظتام بازنکتایی را از ِ
خارس و به جغرافیای تکثیلی منتقل میکند .آنیه شیخ در حرم رومی نیتاز داشتت تتا از ختواب
برخیزد ،نور شرقی بود؛ این درستت بتا خواستتۀ ابوالحستنخان ایلیتی در میهکتانی درهبیتو
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هکوون بود« :خالصی از بند ترسایان فرنوی» .تغییر مناسبات جغرافیتای زمینتی بته جغرافیتای
تکثیلی ،باعث چیدمان امور در فرنگ ،برمبنتای صتورت مثتالی و نکتادین آنهتا میشتود .ایتن
صورت نکادین ،بهگونهای ازپیشموجود ،دراختیار بینندۀ فرنگ (بهعنوان مثتال ،ابوالحستنخان)
بستر جدید از آن استفاده میکند.
قرار دارد و او برای برساخت امور جغرافیایی در ِ

در حیرتنامه به داستان شیخ صنعان اشاره نشده است ،اما شخصتیتهایی هکیتون شتیخ

صنعان یا دختر ترسا هستند که به قوام یافتن بینش نکادین فرنگ ککا میکنند .البته نکونتههایی
ِ
ِ
ِ
که در آن بهوضوح به داستان شیخ صنعان اشاره شده است نیز کم نیستند؛ بترای مثتال ،رضتاقلی
میرزا ،نوۀ فتحعلی شاه ،در سفر به فرنگ و هنوام بازدید از قصر امپراتور روسیه مینویسد:
دیشب را به تکاشای خانۀ بزر رفتتیم .پتنج طبقته ستاختهاند ،متدور استت .زن و مترد
اینقدر جکع بودند که حساب نداشتُ .مغنیهتا مشتغول ،حاضتران هکته ختاموش ،از
تکاشای گلعذاران مدهوش .والله بهشت ،هکین مکان است .اگر گویند حتوری هستت،
بلی هست .والله بهچشم دیدم ،اول که باور نکیکردم انسان باشد ،گکان کردم مقواستت
یا فیالواقع پری است ،اینجا رقص میکند .بعد از یا ساعت ،چشم ُپتر شتد ،فهکیتدم
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نکی کرد .قریب به چهارصد حوریه هستند که شغل ایشان رقاصی و دلبری استت .انتواع
اقسام بازیها و شیرینکاریها تکاشا کردیم ،بهتحریر راست نکیآیتد .اگتر کستی شتیخ
صنعان را منع کند ،والله بنده او را منع نخواهم کرد ،زیرا که ندیده تکذیب میکننتد .اگتر
راست میگویند ،ببینند ،آنوقت این ها را بد بدانند .باری تا روزگار با ما چه کنتد .آیتا بته
وصال تکاشای این حوریها برسیم ،یا از هکینجا رانده بشویم.
ِ
خوش گلشتنی است ،حیتف که سلتطان روزگار

فرصتتت نکیدهتتد کتته تکاشتتتا کند کستی

(عزالدوله سالور)811 ،8974 ،

جدال مرد ایرانی با زن فرنوی ،با نواشتن حیرتنامه آغاز نشده استت .ایتن ستتیز کته در
ِ
بستتر ادبیتات ستفرنامهای ،بلکته
قالب پیرایش نیروهای خیر و شر بازنکایی میشتود ،نته در
ِ
تکثیلی فارسی مطرح شده است که معروفترین آنها ،قصۀ شیخ
پیوسته در ادبیات تعلیکی و
ِ

صنعان است که به شکلهای مختلفی در طول تاریخ ادبیات و در نسبت با فضاتزمان تاریخی
خا

خودش ،تکرار شده است؛ قصهای که از منطقالطیر تا امروز تداوم یافته است.

لحظۀ رویارویی ابوالحسنخان یا رضاقلیمیرزا ،دارای تعین چندوجهی است؛ بهاینمعنا که
قوام یافتن مجکوعۀ نکادها و استعارههای سفرنامهنویس از یا علت غایتمند سرچشکه نورفته
ِ
است .نکتۀ بسیار مهم این است که تعین چندوجهی در جهان ایدهها و انتزاعتات رخ نکیدهتد،
بلکه در نسبت با واقعیتهای بیرونی و در فضایی ماتریالیستی نکود مییابد.
در لحظۀ رویارویی بتا «فرنتگ» ،نیروهتای تتاریخی حاضتر در کرانتههای گفتکانهتای
تصوف ،عرفان ،ادبیات ،و نظایر آن تتکه در جغرافیایی مجتازی و تکثیلتی ستامان یافتهانتدتتت

اساسی رویارویی با فرنگ ،پیروی آن از یتا منطتق جغرافیتامحور
بازآرایی میشوند .ویژگی
ِ

است .تعین چندوجهی ،از طریق فرایندهای هکانندساز ،عناصری از تاریخهتای ناهکستان و
غیرهممرکز را گرد هم میآورد و حول عنصر مشتترکی ،کته هکتان «غترب» استت ،بتازآرایی
میکند .این فرایند بازآرایی است کته دچتار گسستت استت .گسستت تتتآنگونه کته آلتوستر
میگویدتت بهمعنای بریدن از گذشته نیست ،بلکه بهمعنای بازآرایی عناصر گذشته در لحظهای
نوپدید است .خلق تصویر غرب جدید برمبنای عناصر عرفانی ،ازیاسو پیوستتی بته تتاریخ
خلتق یتا جغرافیتای
عرفانی است ،اما ازسویدیور ،گسستی از منطق جغرافیتای عرفتانی و ِ

جدید است که منطقی دیورگون دارد؛ ازاینرو ،زمانیکه از گسست سخن میگوییم ،آن را در
معنای بازآرایی عناصر با منطقی نوین درنظر داریم .این منطق جدید ،از عناصر عرفتانی بهتره

میبرد ،اما با عرفان ،اینهکان نیست ،بلکه اثر و تخیلی دیورگون را خلق میکند.
بافت معنایی و ارزشی غرب و شرق ،در تکثیلهای جغرافیای عرفانی که سفرنامهنو یستان
قاجاری بازآرایی کردهاند ،از اساس «جابهجا» یا «ترکیب» میشوند .نخستین رویاروییهتای
ایرانیان با فرنوستان و فرنویها ،زمینههای شکاف در ذات یوانه و متحدکنندۀ جغرافیای شرق
نامیتدن
و غرب را فراهم کرد .این نویسندگان ،از گزارههایی بس آشتنا و تکتراری در وصتف و
ِ
فرنگ بهره بردند ،اما در این راه ،تصویر و معنای غرب را یکسر تغییر دادند و تصویر نوپدیدی
را خلق کردند که منطق میلورزی نوپدیدی را نیز بههکراه میآورد.
در این دوران ،اقلیکی که پستترین اقلیمها بهلحا ،معنتوی و بتاالترین جایوتاه لتذت
مادی است ،به جغرافیایی واال تبدیل میشود .در این دستواه بازنکتایی فرنتگ ،درختهتا
عالم دنیا را چون روضات بهشت» رونق دهند .بیننده نیز از «وفور انواع گلها که
میتوانند « ِ
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در عکر خود مثل آن ندیده و از تکاشای جوانان چکن و غنیهدالن و نوباوگان گلشن ،حتظ
مکان «تغنتی و
مسرت» بردارد .اعتصامالکلا از آن با عنوان «دارالسرور»ی یاد میکند که ِ
تجتترع و رقتتص و ستتکاع» استتت و فرنتتگ را «مجلتتس کتتذایی و آزادی چنتتانی» مینامتتد

(اعتصامالکلا.)93 ،8918 ،
شاهزاده رضاقلیمیرزا مینویسد« :چون تابهحال چنین اوضاع و هنوامهای» ندیده بود،
از هر گوشۀ فرنوستان که میگذشت« ،محو آن مکان و خیابتان گشتته و متحیتر» میشتد.
تحیر شاهزادۀ قجری و هکراهانش در این بود که کدام «طرفه را نظتاره» کننتد و بته «کتدام
ِ
لعبت فرنوی دل ببندند» ،زیرا «آنیه تصور شود و به قتوۀ مخیلته گتذرد ،از انتواع گلهتا و

اشجار بساتین درختان سایهفکن و نهاالنی که در مرغتزار و چکتن موجتود
ریاحین و اقسام
ِ

میشود ،در آن باغ غرس نکوده» و «بیستهزار آهو و گوزن و مترال در آنجتا باشتد»؛ و در
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پایان ،این پرسش برای او پیش میآید که این بهشت را «به بیداری میبیند یا در خواب» .در
این بهشت که «شبستانش از زلف اللهرخان ُپرسنبل» و «عکس متهرویان محفلتش ،آیتین
دلبری را تازه کرده» و «باغش داغ بهشت» است ،نویسنده« ،نیکبخت» را کستی میپنتدارد
که نقد بهشت فرنگ را گرفته و «نسیه را رها کند» (رضاقلیمیرزا.)411 ،8944 ،
این مسافران ،مناسبات اجتکاعی اروپایی را برمبنای جلوههای خیالین و پندارهای افستانهای
خود از غرب ترسیم میکردند و این فراروی ،صورتی استتعاری و نکتادین بته تتاریخ کشتورهای
َ ِ
لق انولستتان
غربی میبخشید .اینها مضامینی از عیش و عشرت هستند که موجب میشوند «خ ِ
در فراغت و حریت زندگی» کنند؛ بنابراین ،آن مضامین درنهایت منجر به برساخت فرنگ برپایۀ
«قانون» و «انتظام» میشود .شاهزادۀ قاجار ،این وضع را درست نقطۀ مقابتل مکالتا «آستیه و
بالد مشرق» میداند که «بهدلیل ظلم حاککان ،فراقت از میان خلق آن مکلکت برداشته شتده» و
«رسم عبودیت و بندگی ،بهخالف انولستان ،در این بالد مرسوم» است.
َ
برایناساس ،ازآنپس ،رویارویی انسان ایرانی با غرب جدید (نه اقلیکی از اقالیم عالم،
بلکه اروپیه بهمثابه یا قاره) به گسترهای از بازتولید گزارههای معنادار و جهتدار انجامیتد.
بتته لطتتف حضتتور جهتتانبینی جغرافیتتایی پیشتتین ،غتترب یتتا فرنتتگ ،بهصتتورت چیتتزی
ازپیشموجود در تاریخ ،بازنکایی و بازآوری میشود .اما نخستین رویاروییهای ایرانیان بتا

فرنوستان و اروپاییها سبب گسست در مناسبات ادراکی آنها با فرنگ شتد .بااینهکته ،ایتن
مناسبات جدید ،هکینان خود در نسبت با گزارههایی ازپیشموجود صورتبندی میشدند ،و
ً
دقیقا گسست را در هکین معنا بهکار میگیریم که اکنون ،غرب نه بهمثابه اقلیکی از اقالیم عالم
(در جغرافیای عرفانی) که «اروپیه» ،هکیون یا قاره است که از عناصر تخیل عرفتانی بهتره
میبرد ،اما در به تصویر کشیدن غرب جدید بتا منطتق عرفتانی ،بهصتورت اینهکتانی عکتل
نکیکند؛ بنابراین ،در عین پیوستوی حضور عناصر عرفانی و تداومشان تتا لحظتۀ اکنتون ،بتا
چیدمان آنها روبهرو هستیم .گسستت در منطتق هکتین چیتدمان
منطق
ِ
گسستی در آرایش و ِ

اتفاق میافتد .این هکان چیزی است که آلتوسر ،باشالر ،کانویم ،فوکتو ،و بستیاری دیوتر از
انسوی ،از گسست مراد میکردند .گسست ،نه بهمعنای جدا شتدن از گذشتته،
اندیشکندان فر ِ

بلکه بهمعنای بازآرایی منطق نسبتها ،در نسبت با گذشته است.
ً
سوژهمندی «فرنوی» در لحظۀ رویارویی ،صرفا به معنای حضتور و غیتاب ستوژه و یتا
مجکوعهای از قواعد گزینشگرانۀ کلکات نیست ،بلکه نیروهای اثرگذاری که بهظاهر ،تنهتا
مشکول مرور زمان شده و در زیست روزمرۀ خودآگاه بهفراموشی سپرده شدهاند ،یا بهعبارت
دیور ،کارکرد ختود را از دستت دادهانتد ،در ایتن لحظته ،ختود ،عامتل کشتککش دائکتی
میشوند؛ بنابراین ،هیچچیز فراموش نشده و از بین نرفته است ،بلکه ماهیتت لحظتۀ دارای
شتدن چیزهتایی بتس غریتب و
تعین چندوجهی اینگونه است که امکان حضور و نکایتان
ِ

بیوانه را فراهم میکند؛ اگر شیخ صنعان عطار و ابوالحسنخان را اینهکان درنظر آوریتم و
ِ
هردو را متعلق به یا زمان بدانیم و برایناساس ،ذات ایجابی هردو را هکسان فرض کنتیم،

هی چ تفاوتی میان دو لحظۀ تاریخی در قرن دوازدهم و هجدهم میالدی قائل نشتدهایم ،امتا
نظتم
اگر بر نظم جغرافیایی شرق و غرب در عرفان تأکید کنیم و منطق تولید گزارههتا در آن ِ
گفتکانی را درنظر بویریم و قاعدۀ تکرارپذیر بودن گزارهها را بپذیریم ،آنگاه بهنظر میرستد
که با تکرار متفاوتی روبهرو هستیم.
غرب واجد مادیت و تنانوی را هکینان حفتظ میکنتد ،امتا آن را بتر
این تکرار جدیدِ ،

غرب بهمعنایی تکدنی فرامیافکند و از دل آن ،روایت نوپدیدی از نسبت غربتبدنتزنانوی
خلق میکند که شیخ صنعان شرقی در رویارویی با آن شکاف میخورد .نته ایتن شتیخ ،آن
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شیخ پیشین استت ،و نته آن غترب ،غترب پیشتین .ایتن ترکیببنتدی جدیتدی استت کته
رویاروییها و معانی جدیدی را در گسست از تکثیلهای عرفانی امکانپتذیر کترده استت.
گسست ،بهمعنای دور ریختن عناصر پیشتین نیستت ،بلکته بتهمعنای ترکیببنتدی جدیتد
ِ
عناصر در قالب نظکی جدید است (نا :حیدری و نصیری.)8934 ،
 .5غرب ،همچون بدنی متعفن

در این سفرنامهها ،شاهد تعبیرهایی مانند «تخریب دین ایرانیها»« ،تضییع آیین شریعت»،
«مسحور نقشونوار فرنگ شده» هستیم که در مورد «مصون داشتن» ایرانیها از فرنویها
و «تصرف ملا ایران» توسط فرنویها ،هشدار میدهنتد .تنانوی تمادیت فرنتگ تتتکه در
قالب زن افسونور فرنوی نکود مییابدتت نور بتاطن ایرانتی را تهدیتد میکنتد و تجلیهتای
ِ
ِ
«ترقی» غربی در قالبهای سیاسی ،نظامی ،و اقتصادی خا ایران را در خود دارد .خطری
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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از مغرب زمین درحال سایه انداختن است؛ خطری کته ختود را در مفهتوم «اجنبتی» تعتین
میبخشد؛ سایۀ شومی که از غرب میآید .سایهای که پیشتر در ادبیات عرفانی ترسیم شتده
است ،حاال معنای جدیدی میگیرد.
در رسالۀ ناصریه ،نوشتۀ حاس محکدکریم کرمانی تتتکه یکتی از مهمتترین رستالههای
سیاسی دوران قاجار استتت از این نظام بازنکایی بهگونهای مطلوب بهرهبرداری شده است.
خطر پیوند سیاسی ایران و اروپاییها را با تصویرسازی خطر زن فرنوتی،
محکدکریمخانِ ،
بازآفرینی میکنتد .در ایتن رستاله ،انولیستیها هکاننتد کفتار« ،نافیتان قترآن و پیتامبر» و

«دشکنان خداوند» شناخته شدهاند و تأکید میشود کته «هترکس ایشتان را دوستت داشتته
باشد ،خدا را دشکن داشته است» .محکدکریمخان ،هکانند میرزا فتاح ،اطکینان داشت کته
تسخیر ایران است و ایران مسخرشتده توستط کفتار فرنوتی را در «تبتدیل
انولیس درصدد
ِ
ِ
مساجد به کلیسا»« ،تبدیل گلدستتهها بته نتاقوس» و «آغشتهشتدن دیوارهتای مستاجد بته
ِ
شراب» میدید .محکدکریمخان ،با استفاده از مفاهیم آشنایی که نکونههای آن را در برختی
از سفرنامهها دیدیم ،نفوذ آزادی غربی به ایران را زمینهساز «افتادن اختیتار متردان در کتف
زنان» میدانست:

ُ
سلکی راضی میشود که اختیار در دست زنان بیشعور باشد که هرجا خواهند بروند
آیا هیچ م ِ
و با هرکس خواهند بنشینند و هروقت خواهنتد از خانته بیترون رونتد اینهتا هنتوز بتر ایتران
مسلطنشده ،حکم میکنند که زنان از مردان رو نویرند .آیا هیچ مسلکی راضی میشود کته زن
او آرایش کرده در میدانها بر سر دکانها بنشیند و به تکاشاگاه برود و آیا هیچ مستلکی راضتی
میشود که در بازار مسلکانان ،چندین دکان شرابفروشی باشد و هترکس میخواهتد ،عالنیته
بخرد و بخورد از زن و مرد و منعی نباشد و زینت کند و بیاید در بازار شتراب بخترد و بختورد و
مست بشود و در بازارها و میدانها و صحراها و باغها با حال مست بوردد و با الواط و اوبتاش
بنشیند و آنیه میخواهد بکند .نعوذبالله (کرمانی.)971 ،8971 ،

میرعبدالطیف شوشتری (متتوفی بته ستال  8110قکتری) در گزارشتی دربتارۀ یکتی از
بلندپروازانهترین خیالپردازیهای علکی حککای فرنوی ،حد نهایت علم و دانش حککای
ِ
یورپ را سرگرمی و تفنن دنیوی میداند و میآورد« :سالها است که به فکتر جهتاز هتوایی
افتادهاند» و «حککا بهدرستی آن ،صترف اوقتات مینکاینتد» و «ختون جوتر میخورنتد»
فکری عبدالطیف در مورد فرنویهتا را میتتوان یتا
پیییدگی
(شوشتری.)989 ،8949 ،
ِ
ِ

مجکوعۀ همزمان و درهمتنیده بهشکار آورد .او درعینحتال کته دستتاوردهای فرنویهتا را
فتانی
میستاید ،در هکان لحظه ،این دستاوردها را چیزی بیش از جلوههای پرزرقوبترق و ِ
دنیوی نکیبیند که درنهایت« ،حاصتل تکتاپوی خامتۀ حقایقنوارشتان بته وادی تحصتیل
ِ
آمدن «گکراهتی و سترگردانی» نخواهتد
حیرت و پریشانی میانجامد» و نتیجهای جز پدید ِ
داشت (شوشتری .)904 ،8949 ،عبدالطیف اشاره میکند که سر بترآوردن حککتا و کنتار
رفتن آموزههای مذهبی در کشورهای «یورپ» ،باعث پیشرفتهای «متدنی» و « ِحککتی»
ِ
در این سرزمینها شد .این دگرگونیها تنها بر ساحت فنون شهرسازی ،صتنعتی ،و نظتامی
اثرگذار نبود ،بلکه صورت دیوری از غرب را مجسم کرد کته سرچشتکههای صتورتبندی
کلیشههای رایج از غرب را میتوان تا به آن ردیابی کرد.
میرعبدالطیف در مورد «طایفۀ مخذولۀ فرانسه ،قاتلهمالله» به سیر تطور دانتش در ایتن
بتروز شترایطی
کشور بسنده نکیکند و کنار
بنیان اخالقیتسیاسی پادریان را زمینهساز ِ
رفتن ِ
ِ
میداند که در فرانسه «نفی واجب» کرده« ،اموال و نسا » را بر یکدیور «مباح» دانست و به
َ
« ِقدم عالم غلوی عظیم» کرد و درنتیجه ،هکواره راه «شقاوت و طریق گکراهی» میپوینتد.
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عبدالطیف نتیجه میگیرد ،آنان «الحق گوی سبقت از مالحتدۀ اولتین و آخترین بردهانتد»،
درنتیجه ،او فرنویها را فرقههایی گکراه معرفی میکند (شوشتری .)111 ،8949 ،دستتواه
زمان عبدالطیف در اینجا بهگونهای مشهودتر بهچشم میآید ،زیرا ترتیتب صتعود
دوگانۀ هم ِ
امور دنیوی و «تدبیرات ُمدن» در فرنگ ،همزمتان میشتود بتا افتول اختالق و درغلطیتدن
فرنویان به پستی (شوشتری .)117 ،8949 ،قوس صعود دنیوی ،هکانا قوس نزول معنتوی
است .از این حیث ،بهشت دنیوی ،چیزی جز جهنم معنویتت نکیتوانتد باشتد؛ ازایتنرو،
لذت مادی مغربزمین ،یعنی هجوم سایۀ تاریکی و گسترش فرهکند شتر مستحورکنندهای
که چیزی جز بهشتی قالبی و لذتی کاذب نکیتواند باشد.
َ
عبدالطیف شوشتری ،شکلگیری عالم فرنوستان را در لحظۀ «بیاعتبتاری پادریتان» و
علو مرتبۀ حککا و دانشکندان میدانست .شوشتری در توضیح شرایط فرنتگ ،فستاد و فتنتۀ
عالمگیر فرنویان را تشریح میکند .طرح بنیادین تصویر دوگانۀ او از فرنگ ،در سفرنامههای
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دیور دور ِان قاجار نیز بهخوبی قابلردیابی است.
ِ
حائری ،عبدالطیف شوشتری را از نخستین ایرانی اندیشوری میداند که دربارۀ دو رویۀ
کتاب او (تحفةالعالم) بهگونهای آشتکار
تکدن غرب بهگونهای گسترده سخن میگوید ،زیرا ِ
و با زبانی ساده ،هم از پیشرفتهای علکی و فنی سخن میگوید و هم از شیوۀ فزونخواهی

فرنویها (انولیسیها) (حائری.)179 ،8934 ،
نظریۀ فرنگشناسیای که عبدالطیف وضع کرد ،در آثار دیوتر نیتز بهچشتم میختورد.
سلطانالواعظین مینویسد« :آنیه بر حقیر معلوم گردید ،تکامی امور جکاعت انولیسیه بته
مکر و حیله و جکیع اوقات شبانهروز آنها ،مصتروف بته دنیتاداری استت .او فرنویهتا را
امتور متادی را بتر ستایر امتور
جکاعتی میدید که خرقۀ دنیاداری بر تن دارند و پرداختن به ِ

ارجحیت میدهند» (حائری .)8934 ،پرسش سلطانالواعظین این است که مشغول فرنوی
شدن در شریعت ما جایز است یا نه بااینحال ،شوشتری امیتدوار بتود کته بتا آشتنایی بتا
احوال فرنوستان ،شاید یکی از سالطین هوشکند و آیندگان با ِخرد پیونتدد ،بتهدقت و ستزا
نورد ،و گرده انتظام و استحکام سلطنت و امور معیشت و تدبیر ُمدن را بردارد (نا :تتوکلی
طرقی.)8931 ،

چهرهای که آنان از فرنگ مجسم کردهاند ،از جایواه «عجوزۀ بیعصکت» تا «حوریتان
منظر بستری که درنهایت کلیت غرب را ترستیم
بهشت» متغیر است .این رویاروییها را از ِ

میکند ،میتوان به دو گروه اصلی تقسیم کرد؛ گروه نخستت تتتبنابر پتژوهش عبتدالهادی
حائریتت با دو رویۀ تکدن بورژوازی روبهرو هستند و بهعنوان نخستین منتقدان تکدن فرنوی
در میان فارسیزبانان شناخته میشوند .شامۀ ایتن گتروه ،بتوی تردیتد و بتدگکانی غترب را
استشکام ،و سرانوشتانشان قباحت و زمختی فرنگ را لکس کترد (نتا :حتائری.)8934 ،
گروه دوم ،بهطور کامل به توصیف جلوههای الهی و بهشتی فرنتگ میپردازنتد و از دل آن،
اندیشههای ترقیخواهانۀ مبتنیبر فرنویمآبی ،رشد میکنند و بسط مییابند.
دو سدهای است که فارسینواران ایران و هند ،نوران زن فرنگ بودهانتد (تتوکلیطرقی،
 .)847 ،8931فرنگ در نواه مسافران ایرانی به غرب ،منطقتهای جغرافیتایی بتود کته هتم
کارخانههای «حیرتافزا» ،هم باغها و شتهرهای خیتالین ،و هتم زنتان «پتریروی دلربتا»
داشتتت ،و روایتهتتای نقلشتتده از ماجراهتتای هزارویاشتتب در لنتتدن و پتتاریس از
تکاشاخانهها و بالها و آشپزخانهها ،سفرنامۀ شهوت و هوس را تشکیل میدادنتد .آنهتایی
شهر فرنگ ،پس از نواه گناهآلود به جلوههتای
که نخستینبار به فرنوستان رفتند ،از درییۀ ِ

پشیکانی ناشی از عکل حرام دیدن فرنگ ،در ستیز بودند .آنها در آنیته
فرنوی ،با احساس
ِ

میدیدند یا گزارش میکردند ،فرنگ را مجکوعهای از دستواههای گناه تعریف میکردند ،و
کفارۀ در فرنگ بودن و سیاحت فرنوستان ،در نواه پرسشبرانویز و بازدارانۀ آنهتا در متورد
اهالی آن متجلی شد .اگرچه این زن فرنوی است که عاملی خطرآفترین بترای مترد
فرنگ و
ِ

چیدمان جدید ،تناسبات خطر باقی میماند ،درحالیکه جتای
مسلکان ایرانی است ،اما در
ِ
زن فرنوی با چیزهای دیوری عوض میشود.

میرزا فتاح گرمرودی ،یکی از اعضای هیئت هکراه حسینخان آجودانباشی بود کته در
سال  8111قکری برای حل قائلۀ منجر به جدایی هرات از خا ایران در زمتان محکدشتاه
قاجار به انولستان سفر کرد و تصویری نزدیا به تصویر عبدالطیف در مورد غربتی بیکتار
ارائه کرد .میرزا فتاح گرمرودی که در این سفر از «اوضاع کفرستان» و «شنایع افعال و قبایح
اعکال این قوم بدستوال» پریشتانخاطر شتد ،در بازگشتت از فرنتگ ،رستالهای بتا عنتوان
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ذکتر «قبتایح اعکتال و افعتال» فرنویهتا پرداختت .اهکیتت
شبنامه نواشت و در آن بته ِ
شب نامه در این است که میرزا فتاح در سفرنامۀ خود ،زن فرنوتی را بهمثابته یکتی از وجتوه
فرنوستان درنظر داشت ،اما در شبنامه ،وجوه مختلف فرنتگ را در نستبت بتا زن فرنوتی
تبیین کرد؛ بهاینترتیب ،او زن فرنوی و فرنگ را هکسان میپندارد و ویژگیهای هر دو را بته
هم تسری میدهد.
کلتی
بیشا ،شروع رسالۀ شبنامه در سال  8111هجری قکری ،نشاندهندۀ تصویر ِ
این نوشتار منحصربهفرد در منابع دست اول فرنگشناسی بهجامانده از دورۀ قاجتار استت.
ِ
این رساله ،دربارۀ «نسوان فرنوی» در آن «مکالا فسیحهالکستالا» استت .زنتان فرنتگ،
ً
ً
اساستی فرنتگ در ایتن
ویژگی
».
قادر
کوبندۀ
خواهان
دائکا
«
و
»
چادرند
و
تنبان
بی
«
عکوما
ِ
است که «زن و دختر ضعیفۀ مستوره نایاب و نادر» است .اهالی فرنگ از زن و مرد «هکیشه
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به لهو و لعب معتادند» و از «رنج و تعب آزاد» ،شب و روز «با زمرۀ بوالهوس مأنوساند» و
َ
نسوان فرنوی با هم این است
«بهیاباره از ک ِفنفس و ناموس مأیوس»؛ مابهاالشترا تکام
ِ
که هکۀ آنها «میل مفرط به جکاع دارند» و برای آن با یکتدیور «نتزاع» میکننتد .منظومتۀ
صفات قبیحی که در این رساله به فرنویها نسبت داده میشود ،حول مرکزیت زن بیعفت
َ
فرنوی در گردش است .اگرچه زنتان فرنتگ« ،ختد 1زیبتا»« ،قتد رعنتا»« ،لتب شتیرین»،
دهان معطر»« ،طرۀ معنبر»« ،کتفین رنوین» و «کفلین سنوین» دارند،
«غبغب سیکین»ِ « ،
لیکن در کل ،تکامی آنها از خوشصتورت و چترکین «بته اختذ درهتم و دینتار مایلانتد»

(گرمرودی.)343-18 ،8947 ،
با متکرکز شدن بر جنبتۀ فرهنوی تاخالقی رهیافتت علکتی فرنوستتان ،مجکوعتهای از
مجالس هرزگتی فرنویتان ستر برمتیآورد.
تعریفهای شهوتآلود و صحنههای خیالین از
ِ
ُ
بهاینترتیب ،نقش اساسی دانشکندان و «حککای» فرنگ را «ارباب طرب» اشتغال کترده و
انتظام شهرها و دولتهتا ،جتای ختود را بته «آداب رقتص در تکاشتاخانهها» داده و جتای
پارلکان را «مجالس بال» گرفته است که در آن ،هر پسری «دست یا دختتری را گرفتته بتا
یکدیور میرقصند» و در حین رقص ،آن پسر «دست دختر خود را رها کرده ،دستت دختتر
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .1رخسارهتدهخدا

دیور را میگیرد و میرقصید» .به هکان اندازه که در جایجای پاریس ،مدارس و شتفاخانه
خوب معتبر بنا کردند تتا
ساختهاند ،در هکۀ محلههای شهر پاریس ،تیاترهای متعدد بسیار ِ
مردم هر شب به آنجا بروند و پولها خرس کنند (پیرزاده.)114-117 ،8941 ،

حاس محکدعلی پیرزاده نائینی که از عرفای دورۀ قاجار بود ،بته هنتد ،مصتر ،عثکتانی،
شام ،عراق ،اتریش ،فرانسه ،و انولستان مسافرت کرد و مشاهداتش از مکالا فرنتگ را در
دختر بسیار خوشول» فرنوی را
سفرنامۀ خویش ثبت کرد .حاجی پیرزاده در سفرنامهاشِ « ،
ِ
با این تصاویر توصیف میکنتد :برختی از آنهتا «گیسهتای ختود را طرهماننتد نکتوده» و
سر خود» میاندازنتد« ،کالههتای عجیتب بتر ستر» میگذارنتد و
«بعضی افشان در دنبال ِ
«لباسهای غریبوعجیب» و «جامههای کوتاه» که «سینه تا روی پستانها باز» میپوشند،
خود را «زیتور و آرایتش دادهانتد» و «یتا وضتع مخصوصتی ،هکیتون طتاووس بهتاری
میخرامند ،میخوانند ،و میرقصند» (پیرزاده.)113 ،8941 ،
تصتویر جتامع فرنتگ را
حاجی پیرزاده در خالل توصیف تصاویر شهوانی مجالس فرنتگ،
ِ

ترستتیم میکنتتد .او از «دخترهتتای پتتانزده و بیستستتاله و زنهتتای چهلستتاله و پنجاهستتاله کتته
لباسهای الوان پوشیده و گردن و سینۀ خود را باز نکوده[اند]» مینویسد و به ایتن مستئله اشتاره
میکند که انعقاد مجالس رقص و تکاشا برای آن بود که «هرکس زن بخواهد» یا «رفیقی طالتب
باشد» یا «زنی رفیق بخواهد ،در آنجا هکه حاضرند» و از این نوع مجالس در «پاریس و در هکۀ
محلهها بسیار است» .چهرۀ فرنگ با استفاده از دستواه تصتویرگری زن فرنوتی ،موجتب شتده
است که حاجی پیرزاده نیز هکیون هکتایان پیشین خود ،فرنگ را حول زن فرنوی تتتکه چیتزی
جز تجلی مادیگرایی و چرخیدن بهسوی تن (بهجای روح) نیستتت ادرا کند.
معنی آزادی ،صرف اختیار زنها در بیعصتکتی زنهتا
شهر آز
ادی است ،پس ِ
 ...و فرنوستانِ ،
ً
ً
شد و اال در فرنوستان ،ابدا مردم آزاد و بهاختیار خود نیستند؛ مثال اگر کسی در کوچه زیاد تنتد
راه برود ،پلیس او را میگیرد که چرا تند راه رفته و اگر خیلی یواش راه برود ،باز پلتیس میگویتد
که چرا خیلی یواش راه میروی و هر روز باید یقتۀ پیتراهن و آستتین را تغییتر داد و اگتر انتدکی
چر باشد ،شخص نکیتواند از خانه بیرون بیاید؛ درصتورتیکه پتول نتدارد کته رختشتور،
رخت او را بشوید .و در سر میز و سفره باید چنان نشستت و چنتان ختورد و کتارد را بهدستت
راست بشقاب و چنوال را بهدست چپ و اگر برخالف بوذارد ،خیلی عیب است و باید چنان
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نوشید و آن غذا را باید پیش از فالن غذا خورد و آن غذای دیور را باید بعتد از آن غتذا ختورد و
اگر کسی پیش و پس بخورد ،خیلی عیب میگیرند و ضرب میزنند و نواه میکننتد (پیترزاده،
.)114 ،8941

سفرنامۀ حاجی پیرزاده نیز درنهایت ،بته وصتیتنامهای سیاستی تبتدیل میشتود؛ او از
خداوند میخواهد «ایرانیها را از توقف در این جاها (فرنگ) مصون دارد» و آرزو میکنتد
«اهل اسالم هرگز به این والیات نیایند» و «در این مکالا نکیرند» .او میگوید:
خدا رحم کند جوانان ایران ما که به فرنگ میآیند و مستحور نقشونوتار فرنتگ شتده ،دیتن و
آیین و مذهب و عقیده و پاکی و تکیزی و طهارت و تقوی و نکاز صدق و دیانت ختود را بتهباد
میدهند و درنهایت ،هکیون فرنویان ،حیران و سرگردان میشوند (پیرزاده.)141 ،8941 ،

این گزارهها در هنوامۀ مشروطه و سپس در هر مناقشۀ سیاسیتاجتکاعیای که غربیها در
آن دخالت داشتند ،به درونمایه و نیروی انویزشیای علیه هکۀ چیزهتایی تبتدیل میشتد کته
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نسبتی با فرنویها داشتند .نورانی نیروهای سیاسی با پیشینۀ مذهبی از تقلید ایرانیان از قانون،
عدالتخانه ،و پارلکان ،در قالب نورانی مردان از تقلید زنان ایرانی از برهنوی و «بیناموسی»
زنان فرنوی بازنکایی شد .ازآنپس ،زن فرنوی به دمودستواهی برای بازنکایی و بتازآرایی ایتن
غرب تیره و تاریکی شد که تنهتا ستوغات آن« ،بیغیرتتی و
منطق معنایی در راستای توصیف ِ
ِ
بیعفتی» بود .بهاینترتیب ،دفاع از وطن در برابر هجوم غربیهتا ،عتین حراستت از ستاحت
ِ
غیرت و تعصب مردانه بود .این فرایند منطبقسازی ،ضکن بازنکایی وطن بهمثابه «متادر» ،در

راستای شخصیتبخشی به جغرافیا ،فرنگ را نیز با عنوان «عفریتۀ مکتاره» بازنکتایی میکترد.
بهاینترتیب ،در مقابل مادر پاکدامن و باعصکت وطن ،غرب به بالد کفر و تباهی و گناه تعبیر
ِ
شد .حاجی پیرزاده نیز با چشکانی نوران به فرنگ و آیندۀ ایران فرنویمآب مینوریستت و بتا
گتوش متردم را دزدیتده» ،در متورد خطتر درافتتادن ایرانیهتا در
مشاهدۀ فرنوی که «هوش و
ِ

«مضحکهها و لهوولعبهای فرنوستان» آزاد هشدار میدهد:

ً
ابدا در تکام پاریس ،دین و مذهب و دیانتت و معنویتت و روحانیتت و حقیقتت و انستانیت و
وجته منالوجتوه یافتت نکیشتود .دنیتای
ناموس و ِعرض و مردی و مردانیت و غیترت بههیچ ِ
محض جهل ،محض ظاهر ،محض مجتاز ،محتض ضتاللت ،محتض گکراهتی رواس دارد
(پیرزاده.)141 ،8941 ،

بحث و نتیجهگیری

در این مقاله تالش کردیم در قالب پژوهشی میانرشتهای و با در نظر گرفتن ابعاد عرفتانی،
ِ
منطقی و تاریخی تصویری را تحلیل کنیم که آغازین سفرنامههای ایرانیتان «فرنگرفتته» از
غرب ساختهاند .این تصویر چندوجهی ،ازیاستو بتا عرفتان نستبت دارد و ازستویدیور،
منطقی یکسر نوپدید دارد .بهعبارت روشنتر ،اگرچه در سطح عناصر از منطق عرفانی بهره
میبرد ،اما در لحظهای یکسر جدید ،ایتن عناصتر عرفتانی را در منطقتی نوپدیتد بتازآرایی
میکند .فهم این منطق مککن نکیشتد ،موتر در چتارچوبی میانرشتتهای؛ بهگونتهای کته
عرفان ،تاریخ ،و روانکاوی را بهصورت همزمان درنظر داشته باشیم؛ بنابراین ،ایتن پیونتد را
ای تعین چندوجهی برقرار کردیم تتا بته پرستش اصتلی پتژوهش
در قالب مفهوم میانرشته ِ

پاسخ دهیم.

گفتکان رایج غربشناسی ،ویژگیها و مؤلفههای معنابخش غرب را بدیهی و درنتیجته،
تاریخزدوده میانوارد ،اما نخستین رویاروییها بتا غترب و مفتاهیم برآمتده از آن ،در دورۀ
تاریخی مورداشاره (اواسط دورۀ حکومت فتحعلیشاه قاجار) نکیتوانست در خأل معنتایی
فهم جدید از غرب و نورشهای پیشین دانش ایرانتی
رخ دهد .برایناساس ،میبایست بین ِ
در مورد غرب ،تناسبی وجود داشتته باشتد .بتهاینترتیب ،در لحظتههای تتاریخی پتیش از

هر،
غرب جدید ،گفتکانهایی وجود دارند که
فهم ایرانیها در مورد ِ
شکلگیری ِ
اگرچه بهظا ِ
ً
غرب جدید ندارند ،اما بسامد نیروهای آنها تتکه تاریخهای کامال متفتاوتی
هیچ نسبتی با ِ
دارندتت سبب شکلگیری دمودستواهی میشود کته غترب جدیتد از طریتق آن ،فهمپتذیر،
تاس فهت ِتم ایرانیهتتا (یتتا بتتهعبارت روشتنتر،
بتتازنکوده ،و بازتولیتتد میشتتود؛ بنتتابراین ،است ِ

فارسیزبانان قرن نوزدهم) از غرب جدید ،نه از پایه و اساس تازهتأسیس است و نه صورتی
کهن و باستانی دارد .با رها شدن از بند تتاریخپژوهی خطتی و تتاعلتی ،و بتا رؤیتپتذیر
بستر گفتکانهای دیوتری ماننتد حککتت ،تصتوف ،و عرفتان
کردن لحظههای بسگانه در ِ

ایرانیتاسالمی ،صورتهای مختلف امکانپذیر شدن چنین فهکی از غترب در اوایتل دورۀ
ِ
غرب جدید با گسست از انوارههای پیشتین و
فهم آن فارسیزبان از ِ
قاجار ،هویدا میشودِ .
صورتبندی نظکی جدید شکل گرفته است.
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منطتق چیتدمان عناصتر عرفتانی و
هکانگونه که پیشتر نیز اشاره کردیم ،آنیه نو است،
ِ

نسبت دادن آن به «اروپیه» ،بهعنوان یکی از قارههای جهان استت .تکثیلهتای عرفتانی بته
اقلیم های عالم اشاره دارند .گذار از اقلیم به قاره ،نوعی گسست در الووی چیدمان تصاویر
و تکثیلهای عرفانی است؛ لحظۀ جدیدی برای بازآرایی عناصتری بتادوام ،گسستتی در دل
پیوست؛ پیوست عناصر عرفانی و گسست در نسبتی که این عناصر با نظم نوین جهانی پیدا
میکنند و البته آثار نوپدیدی نیز برجای میگذارند .خیال نوپدیدی که غرب و فرنوستان را
در دل عناصر عرفانی بازسازی میکند ،در قالب منطقی نوپدید ،وارد «پلیتیا» میشتود و
«ژئوپلیتیا» ویژهای را امکانپذیر میکند .این نوع خاصی از رویارویی با جهان است کته
سیاست خارجی خاصی را نیز میطلبد .اینکه بووییم این شیوۀ سیاستورزی سنتی است،
درکی از جهان ندارد ،و ،...کافی نیستت ،بلکته الزم استت کته شترایط امکتان ایتن شتیوۀ
ً
سیاستورزی تتکه اتفاقا امر نوپدیدی بهشکار میآیدتت را تحلیل کنیم.
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هکانگونه که دولوز به ما میآموزد ،گزاره واجد متادیتی تکرارپتذیر استت و بتا منطقتی
مکانی بازتکرار خود هکبستوی دارد (نا :دلوز .)8913 ،بهاینترتیب ،گسست در
زمانی-
ِ
چیدمان چیزها در گفتکان ،سبب صورتبندی جدید یا تکرار غیرهکستان چیتدمان پیشتین

میشود .با اثبات وجود ارتباط بین این دو گفتکان جغرافیامحور ،قصد نداریم بوتوییم کته
ِ
صوفی قرن چهارم
انسان ایرانی در دوران قاجار ،غرب را هکانگونه فهم میکرد که عارف یا
ِ
ً
هجری قکری در میکرد .حتی قصد نداریم بووییم که مختصات جغرافیایی پیشین ،عینا
در مختصات جدید تکرار شده استت ،یتا فتراروی مناستبات هستیشناستانه از جغرافیتای
پیشین به سایر دانش ها ،هکان ستازوکاری استت کته در دو قترن گذشتته در ایتران رخ داده
است ،بلکه تنها میخواهیم بووییم گزاره فیالنفسه نوعی تکرار است ،هرچند آنیته تکترار
ً
میشود ،چیز دیوری است که بااینحال ،میتواند بهگونهای عجیب ،شبیه و تقریبا هکاننتد
آن باشد (نا :دلوز.)8913 ،
برایناساس ،اگرچته غترب ،بهمثابته مادیتت و تنتانوی در ادبیتات عرفتانی تولیتد و در
سفرنامههای فرنگ به هکین شکل تکرار شتده استت ،بااینحتال ،ایتن لحظتۀ رویتارویی،
حاصل آندسته از مناسبات جغرافیایی است که امکتان تکترار را فتراهم میکننتد .بازتولیتد

متتادی تتتاریخ ،اینگونتته نکتتود مییابتتد کتته ایتتن نظتتم جغرافیتتایی تکرارپتتذیر شتترق/

باالتغرب/پایین ،بر اثر تالقی 1نیروهای ناهکستان تتاریخی و همزیستتی ضتروری عناصتر
ً
ضرورتا ناهکوون در یا موقعیت خا (که در این مورد خا فرنوستان قترن هجتدهم
است) موجب گسست در صورت پیشین شده و نظم جدیدی را ایجاد کترده استت .غترب
عرفانی که در منطق اقلیمهای عالم قابلفهم است ،با غرب در معنای «اروپیه» و قتارهای از
قارههای جهان ،دو نیروی غیرهکسان هستند کته در لحظتۀ مشخصتی حتول دال غترب بتا
یکدیور ارتباط پیدا میکننتد؛ بنتابراین ،بتا تاریخهتای متفتاوت و هکینتین ،بتا نیروهتای
تصویر دارای تعین چندوجهی ،در کنار یکدیور قترار
غیرهکسانی سروکار داریم که در یا
ِ

گرفتهاند .هنوامیکه میگوییم دو سدهای است که فارستینواران ایتران و هنتد ،نوتران زن
فرنوی بودهاند( ،توکلی طرقی ،)847 ،8931 ،درواقع ،بهگونهای مستتقیم بته نظتم پیشتین
(برپایۀ جغرافیای عرفانی) اشاره نکیکنیم ،بلکه از نظم نوخاستهای سخن میگتوییم کته از
لحظۀ رویارویی ایرانیان با فرنگ در قرن هجدهم سرچشکه گرفتته استت .حضتور عناصتر
تکثیلهای عرفانی در نخستین سفرنامههای ایرانیان ،نشاندهندۀ پیشداشتهایی است کته
نخستین تصتویرپردازیها از غترب تکتدنی را امکانپتذیر کترده استت .غترب تکتدنی در
سفرنامههای آغازین ،دارای تعینی چندوجهی است .یکی از عکتدهترین منبعهتای تشتکیل
تصویر و فانتزی جدید ،عرفان است؛ البته در قالب عناصر عرفانیای که در لحظهای جدید
عرفانی شرق تغرب در لحظتهای جدیتد ،بهگونتهای متفتاوت تکترار
تعین یافتهاند .عناصر
ِ

میشوند و از جایواه جغرافیای عرفانی به جغرافیتایی تکتدنی ،جایوشتت پیتدا میکننتد و
تصویری یکسر نوپدید را بهوجود میآورند .این تصویر دارای تعین چنتدوجهی ،ازیاستو
رو به گذشته و تداعیهای معنایی عرفتانی دارد و ازستویدیور ،بهستکت غترب تکتدنیای
است که بنا است آیندهای مقدر و مترقی برای اکنون متا باشتد .برایناستاس ،دو ختط ستیر
زمانی در هم تالقی میکنند و عناصر را در هم میفشرند و در قالب این فشردگی است کته
ویژگی نوپدید و نیروی جدیدی بهوجود میآید.
غرب تکدنی دوران قاجتار
زمانیکه داللتهای عرفانی با وضعیت نوپدید رویارویی با ِ

تالقی میکند ،رویارویی دیورگونی پدید میآید و منطق این مواجهته ،تخیتل دیورگتونی را
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خلق میکند .بهعبارت روشنتر ،فانتزی جدیدی شکل میگیرد که عناصر تفکر عرفتانی را
در خدمت شکل خاصی از میتل بتهکار میگیترد؛ بیآنکته اینهکتانی سفتوستختی بتین
گوهر مرکزی تاریخی جدید (یا قدیم) شکل گرفته باشد.
عناصر مختلف مرتبط با ِ

منطق میلی که در بازآرایی ادبیات عرفانی در رویارویی با غرب جدید تولیتد میشتود،

لذت و گناه را در رویارویی با غرب به هتم پیونتد میزنتد و عناصتر ادبیتات عرفتانی را در
خدمت رویارویی عینی و تنانه با غرب قترار میدهتد؛ ازایتنرو ،بهتصتویر کشتیدن غترب
هکیون بهشت برین و زنان غربی هکیون حوری در گفتار ابوالحسنخان با تصویر زنتانی
هرجایی و لکاته و فریبنده در ادبیات حاجی پیرزاده ،هردو در خدمت اقتصاد میل یوانتهای
غرب تاریا تنانه ،به جایواه لذتهای مکنوعه تبتدیل میشتود
هستند .در هر دو صورتِ ،
تصتویر عرفتانی از غرب تپایین ختدمت
که کارکرد دوگانهای دارند :ازیاسو ،به بازسازی
ِ

میکنند و ازسویدیور ،تصویر بهشت را بهذهن متبادر میکنند .مناقشه و کشککش ستوژۀ
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منطق بدنتجان ،در دو ستو ،دو تصتویر از غترب را شتکلبندی میکنتد.
شکافخورده در ِ
شکاف خوردن سوژه در تصویری که جان را از بدن جدا میکند و آن را در رابطهای متضتاد

با یکدیور قرار میدهد ،منطق میل خا

خود را نیز بههکراه دارد.

وجه تنانه در عرفانی که در دستواه جدید رویارویی با غرب بازآرایی میشود ،هم محل
لذت است و هم گناه .تصویر درهمفشردۀ غرب در هر دو روایت شر تخیر از غترب ،میتل
یوانهای را ارضا میکند که هکان حفظ همزمان منطق جان واال و تتن نیازمنتد استت .ایتن
تصویر ،نوعی رابطه با جهان را امکانپذیر میکند و گونهای از واقعیت را خلق میکنتد کته
منطق کنشهای سیاسی و فرهنوی را نیز تعیین میکنتد؛ ازایتنرو ،تنهتا خیتالی بتودن ایتن
تصویر ،آن را بیاثر نکیکند .این تصویر چندوجهی و تعینیافته طتی ستازوکاری رؤیتایی،
واقعیتی را برمی سازد که سوژۀ ایرانی در رویارویی با غرب را تعریف کترده و نتوعی آرایتش
سیاسی حول این میل را نیز امکانپذیر میکند.
اینگونه سرهمبندی عناصر عرفانی در رویارویی با غرب تکدنی ،به تالشی فلسفی برای
هستی غربتشرق به معنایی تکدنی ،تبدیل شده است .اما فهم غرب بهمثابه تجلی
توضیح
ِ
مادیت و شرق هکیون تجلی نور (که در ادبیات گفتکتانی ایتران امتروز نیتز قابلمشتاهده

ً
است) بنمایهای عکیقا عرفانی دارد .تنها با برداشتی عرفانی است که غرب و شترق بته چنتین
معناهایی مزین شده و بته ایتدههایی تبتدیل میشتود کته در زمانهتای مختلتف ،نقشهتای
گوناگونی بازی میکنند .اما ماجرا تنها بته توضتیح فلستفی افترادی ماننتد کتربن و کربنیستم
خالصه نشد .پیش از این تالشها ،نخستین رویاروییها با مغربزمین در یا بستتر معنتایی
امکانپذیر شد .بهباور ما ،یکی از عکدهترین بسترهای معنایی بترای تشتکیل پیشداشتتهای
رویارویی با غرب بهمعنای تکدنی آن ،مخزن معانی عرفانی است که پیشتتر غترب را در یتا
جغرافیای عرفانی صورتبندی کرده بود و گواه ایتن ادعتا را توصتیفهای سفرنامهنویستان از
غرب میگیریم؛ توصیفهایی که غرب را در قالب منطتق لتذت /مادیتت /تتاریکی /بهشتت/
تتاریکی
جهتنم معنویتت نیتز هستت،
جهنم ،و ...عرضه میکنند .بهشت لذت که همزمتان
ِ
ِ
تنانهای است که بدن را سرمست و روح را در غربتی غربی رها میکند.
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

813
تصویر چندوجهی غرب
در نخستین ...

منابع
ابوعلیسینا ( .)8910رساله معراجیه؛ از آثار حکیم بارع حجهالحق ابوعلیسینا .ماهنامۀ ارمغهان،)881(11 ،
.11-94
ادیبی ،مهسا؛ توسلی رکنآبادی ،مجید؛ و تقوی ،سیدمحکدعلی ( .)8937بازنکایی غرب در گفتکتان سیاستی
مرتضی مطهری بر استاس رویکترد پسااستتعکاری .فصهلنامه مطالعهات میانرشهتهای در علهوم انسهانی،
19-18 ،)4(80
اعتصامالکلا ( .)8918سفرنامۀ خانلرخان اعتصامالملک (به کوشش منتوچهر محکتودی) .تهتران :منتوچهر
محکودی.
آلتوسر ،لویی ( .)8911ایدئولوژی و ساز و برگهای ایدئولوژیک دولت (مترجم :روزبه صدرآرا) .تهران :نشتر
چشکه.
پیرزادهنائینی ،محکدعلی ( .)8941سفرنامۀ حاجیپیرزاده (به کوشش حافظ فرمانفرماییان) .تهران :انتشتارات
دانشواه تهران.
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

804

دوره ،11شماره 4
پاییز 1931
پیاپی 44

پیرنجمالدین ،حسین؛ مرندی ،سیدمحکد؛ و عادلی ،محکدرضا ( .)8913گفتکتان شرقشناستانه در بازنکتاییهتای
رسانهای غرب از ایران .فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران19-800 ،)1(9 ،
توکلیطرقی ،محکد ( .)8931تجدد بومی و بازاندیشی تاریخ .کانادا :کتاب ایراننامگ.
حائری ،عبدالهادی ( .)8934نخستین رویارویی های اندیشه گران ایران بها دو رویهۀ تمهدن بهورژوازی غهر .
تهران :امیرکبیر.
حیدری ،آرش؛ و نصیری ،هدایت ( .)8934مسئلۀ آلتوسر .انتشارات تیسا.
خواجهسروی ،غالمرضا؛ صکیم ،رضا؛ و کاوند ،رضا ( .)8931تیپشناسی مواجهۀ روشنفکران و نخبوتان ایرانتی بتا
تکدن غرب .فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران898-811 ،)1(3 ،
دلوز ،ژیل ( .)8913فوکو (مترجم :نیکو سرخوش و افشین جهاندیده) .تهران :نشر نی.
رحکانی ،غالمرضا ( .)8917فلسفۀ عرفانی افلوطین .تهران :سفینه.
رضاقلی میرزا قاجار ( .)8944سفرنامه رضا قلی میرزا نایب االیاله نوۀ فتحعلیشاه (بته کوشتش اصتغر فرمتان
فرمائی قاجار) .تهران :انتشارات دانشواه تهران
ستوده ،منوچهر ( .)8919حدود العالم منالمشرق الیالمغر  .تهران :بنیاد فرهنگ ایرانی.
سهروردی ،شهابالدین ( .)8971مجموعۀ مصنفات شیخ اشراق (به تصحیح سیدحسین نصر؛ جلتد ستوم).
تهران :موسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنوی.

شوشتری ،میرعبداللطیفخان ( .)8949تحفهالعالم و ذیهلالتحفهه سهفرنامه و خهاطرات (بته اهتکتام صتکد
موحد) .تهران :کتابخانۀ طهوری.
شیرازی ،ابوالحسنخان ایلیی ( .)8944حیرتنامه سفرنامه ابوالحسنخان ایلچی به لندن (به کوشش حسن
مرسلوند) .تهران :موسسۀ خدمات فرهنوی رسا.
شیرازی ،میرزاصالح ( .)8947سفرنامۀ میرزاصالح شیرازی (به اهتکام اسکاعیل رائین) .تهران :انتشارات روزن.
طوسی ،محکدبنمحکودبناحکد ( .)8911عجایبالمخلوقات (به اهتکام منتوچهر ستتوده) .تهتران :شترکت
انتشارات علکی فرهنوی.
عباسی داکانی ،پرویز ( .)8910شرح قصۀ غربت غربی سهروردی .تهران :نش تندیس.
عزالدوله سالور ،عبدالصکدمیرزا ( .)8974سفرنامۀ عبدالصمد میرزا سهالور عاالدولهه بهه اروپها (بته کوشتش
مسعود سالور) .تهران :نشر ناما.
غزالی ،ابوحامدمحکد ( .)8944مشکاهاالنوار (مترجم :صادق آیینهوند) .تهران :امیرکبیر.
فروید ،زیوکوند ( .)8911کارکرد رؤیا (مترجم :یحیی امامی) .فصلنامه ارغنون.188-114 ،18 ،
قانونپرور ،محکدرضا ( .)8934در آینه ایرانی :تصویر غر و غربهیهها در داسهتان ایرانهی (متترجم :مهتدی
نجفزاده) .تهران :نشر تیسا.
کربن ،هانری ( .)8911روابط حکمت اشراق و فلسفه ایران باستان (مترجم :عبدالکحکد روحبخشان) .تهران:
مؤسس پژوهشی حککت و فلسفه ایران
کربن ،هانری ( .)8919انسان نورانی در تصوف ایرانی (مترجم :فرامرز جواهرینیا) .تهران  :آموزگار خرد.
کربن ،هانری ( .)8930معبد و مکاشفه (مترجم :انشاالله رحکتی) .تهران :انتشارات سوفیا.
کرمانی ،حاس محکدکریمخان ( .)8941رساله ناصریه در تحقیق معاد جسمانی .کرمان :انتشارات فرهنگ و هنر.
گرمرودی ،میرزا فتاحخان ( .)8947سفرنامۀ میرزا فتاحخان گرمرودی به اروپا در زمان محمدشاه قاجهار (بته
کوشش فتح الدین فتاحی) .تهران :انتشارات بانا بازرگانی.
مارکس ،کارل؛ و انولس ،فردریا ( .)8914درباره تکامل مادی تاریخ؛  2رساله و  22نامهه (متترجم :خسترو
پارسا) .تهران :نشر دیور.
موسوی ،سیدصدرالدین؛ و درودی ،مسعود ( .)8934نورشی انتقادی بر مطالعات پسا استعکاری و رویکردهتای آن.
فصلنامۀ مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی93-79 .)8(1 ،
میرزا ابوطالبخان اصفهانی ( .)8911مسهیر طهالبی یها سهفرنامۀ میهرزا ابوطالهبخهان (بته کوشتش حستین
خدیوجم) .تهران :شرکت سهامی کتابهای جیبی.

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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تصویر چندوجهی غرب
در نخستین ...

میرزایتتی ،حستتین؛ و پتتروین ،امتتین ( .)8913نکتتایش دیوتتری ،جایوتتاه غتترب در ستتفرنامههای دورۀ ظهتتور
مشروطیت .فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران71-801 ،)9(9 ،
نساس ،حکید؛ سلطانی ،محبوبه ( .)8934خوانش معکاری از دیدگاه اندیشههای سیاسی فصتلنامۀ مطالعتات
میانرشتهای در علوم انسانی17-14 ،)1(3 ،
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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،111-161 ،)4(11 ،پیاپی  ،44پاییز 1131
طالبی صومعه سرایی ،مهشید؛ ذکائی ،محمدسعید؛ فاضلی ،محمد؛ و جمعهپور ،محمود ( .)8931جامعهشناسی یک بحکرا:
آسیبشناسی اجتماعی بحرا :آب در حوضکه آبریک زاینکد رود .مطالعاا میاا رشاه ای در علام انساان .808-891 ،)4(88 ،
شاپا 1001-4448

/

 نویسندگا / :دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامان

آزاد است.

/
)

آسیبشناسیاجتماعیبحرانآبدر

جامعهشناسییکبحران؛

*
حوضهآبریززایندهرود 

مهشید طالبی صومعهسرائی ،1محمدسعید ذکائی ،2محمد فاضلی ،3محمود جمعهپور


4

دریافت2931/21/12 :؛ پذیرش2931/20/13 :

چکیده

حوضۀ آبری زایند رود ،تنها رودخانه دائمی و پرآب فالت مرک ی در محدودۀ جمعیتی پرتراکم و اقلکیم
خش و نیمهخش است .در این حوضه ،بهدلیل مدیریت و نظارت تاریخی دقیق ،مسکائل اجتمکاعی
تقسیم آب بهندرت مشهود بود .باوجوداین ،زایند رود ،از اواسط دهکه  ،8910پیوسکته جریکا :طبیعکی
خود را از دست داد و به رودخانهای فصلی تبدیل شد اسکت؛ بنکابراین ،اعترا هکای زیکادی نیک در
استا:های بهر بردار از این حوضه روی داد است .هدف مقاله حاضر ،بررسکی ررایکی بحکرا :آب در
زایند رود در دو دهه اخیر است .ازآنجاکه شناخت مسائل مدیریت آب ،فراتر از فهم موضکو از منظکر
فنی بود و در زمرۀ علوم بینرشتهای قرار دارد ،شناخت مسائل و مشکالت موجکود در شکیوۀ مکدیریت
منابع آب در حوضه زایند رود نی در ابعاد مختلفی مطالعه شد است؛ بهاینترتیب ،این مقاله نی ابعکاد
مختلف شکاف حکمرانی آب در حوضۀ زایند رود را بررسی ککرد اسکت .روب بهکاررفتکه بکرای ایکن
هدف ،اف و:بر تحلیل اسناد و قوانین ،مبتنیبر تحلیل مضمو :قیاسی مصکاحبههای تخصصکی بکا 90
کارشناس و خبر آب در بخشها و استا:های مختلف (اصفها :و رهارمحالوبختیاری) بکود اسکت.
براساس نتایج بهدسکتآمد  ،حکمرانکی آب در حوضکۀ زاینکد رود ،برآمکد از شککافهای گونکاگونی،
ازجمله شکاف اجرایی ،شکاف هدفگذاری ،شکاف سیاستی ،شککاف اطالعکاتی ،شککاف یرفیتکی،
شکاف سرمایهگذاری ،و شکاف مسئولیتپذیری است.
کلیدواژهها :حکمرانی آب ،بحرا :آب ،زایند رود ،سیاستگذاری ،قانو :توزیع عادالنه آب
کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک

* این مقاله برگرفته از رساله دکترا با عنوا« :بررسی جامعهشناختی حکمرانی آب در  00سال اخیر و تأثیرات اجتماعی و سیاسی
آ :بر جامعه (با تمرک بر طرح انتقال بینحوضهای آب)» در رشته جامعهشناسی سیاسی دانشگا عالمه طباطبایی است.
 .1دانشجوی دکترای جامعهشناسی سیاسی ،دانشکد علوم اجتماعی ،دانشگا عالمه طباطبائی ،تهرا ،:ایرا:


 .2استاد مطالعات فرهنگی ،دانشکد علوم اجتماعی ،دانشگا عالمه طباطبائی ،تهرا ،:ایرا( :نویسند مسئول)



 .3استادیار گرو علوم اجتماعی ،دانشکد علوم اجتماعی ،دانشگا شهید بهشتی ،تهرا ،:ایرا:



 .4استاد گرو برنامهری ی اجتماعی ،دانشکد علوم اجتماعی ،دانشگا عالمه طباطبائی ،تهرا ،:ایرا:



مقدمه 

مطالعات بینرشتهای را میتوا :فرایندی برای پاسخگویی به ی پرسش ،حل کرد :ی مسکئله،
یا بررسی موضوعی تعریف کرد که بسیار گسترد تر و پیچید تر از آ :اسکت ککه بررسکی آ :تنهکا

بهوسیلۀ ی رشته یا تخصص امکا:پذیر باشد (مولینگا .)4 ،1001 ،1مسائل آب نیک در قالکب
مسائل پیچید و گسترد ای دستهبندی میشوند که شناخت آ:هکا نیازمنکد مطالعکه بینرشکتهای
است (مولینگکا .)10 ،1001 ،در پکووهش بینرشکتهای ،بکیش از آنککه پرسکش از «کجکایی»
(موقعیت رشته در مجموعه رشتهها) مطرح باشد ،پرسش «رگکونگی و ررایکی» اهمیکت دارد.
پرسش از شکافها و مسائل مدیریت آب نی ازجمله پرسشهای مبتنیبر «رگونگی و ررایی»
است و بهدلیل درهمتنیدگی موضوعات مربوط به آسیبهای مدیریت منکابع آب ،بکه مطالعکهای
بینرشتهای نیاز دارد .برایناساس ،رویکردهای مختلفی به موضو آب وجکود دارد ککه هریک ،
برمبنای سطحی از مفهومپردازی ،ی رکارروب نظکری را طراحکی کرد انکد (مکرادی طکادی،
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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 .)93 ،8934آسیبشناسککی مسککئله آب در حوضککه زاینککد رود نیکک در رککارروب مطالعککات
بینرشتهای قرار داشته و نمیتوا :مسائل آ :را تنها از منظر علوم فنی و مهندسکی تبیکین ککرد .در

این مورد ،اولریشب  )8931( 2بر این نظر است که همنشینی علوم فنی و اجتماعی میتواند به
شناخت مسائل محیطی پرمخاطر ای همچو :مسئله آب ،کم کند.
حوضه آبری زایند رود ،بهعنوا :زیرمجموعۀ حوضه آبری گاوخونی ،تنها رودخانۀ دائمی
و پرآب فالت مرک ی است که بهدلیل تراکم جمعیتی باال و اقلیم نیمهخش  ،بارگذاریهای
بیشازحد بکر آ ،:پایکداری آ :را بکهخطر میانکدازد (صکفوی و همککارا.)990 ،1080 ،:
زایند رود از اواسط دهه  8910طی دور های متناوب ،جریا :دائمی خکود را در ککل مسکیر
شهر اصفها :از دست داد است و این وضعیت ،سبب بروز مشکالت امنیتی ،اجتماعی ،و
سیاسی فراوانی بین استا:های بهر بردار شد است.
این مسائل ،درحالی رخ داد است که زایند رود ،از پیشینۀ مکدیریت و نظکارت دقیقکی
بهر مند بود است (برای اطالعات بیشتر در این زمینه ن

حسینی ابری.)8993 ،

کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک

این محافظت و مدیریت دقیق منابع آب باعث شد بود که حتی توسعۀ مراکک صکنعتی
در دهۀ  8900نی نتواند مانع جریا :دائمکی زاینکد رود شکود ،امکا از اواسکط دهکۀ ،8910
زایند رود به رودخانهای شبیه رودخانههای فصلی تبدیل شد که تنها در ما های محدودی از
سال جریا :دارد.
مفرو

اصلی مقالۀ حاضر این است ککه شککافهای موجکود در شکیوۀ حکمرانکی و

مدیریت آب ،سبب بکروز و تشکدید ناپایکداری منکابع آب حوضکۀ زاینکد رود شکد اسکت؛
برایناساس ،این مقاله با تمرک بر مسئلۀ نحو حکمرانی و مدیریت حوضه آبری زایند رود و
پیامدهای آ ،:درصدد پاسخگویی به پرسشهای زیر است
«شیو حکمرانی آب در زایند رود طی دهههای اخیر ره تغییراتی کرد است؟»؛ «رکه
شکافهایی در حکمرانی زایند رود ،سبب ناپایداری منابع آب شد اسکت؟»؛ بهر بکردارا:
در استا:های مختلف ،ره داعیهای بر سر حقابه و حق بهر برداری از منکابع آب زاینکد رود
دارند؟».

.1پیشینهپژوهش 

پروبلماتی شد :آب در علوم اجتماعی ،پیشینۀ طوالنیای ندارد؛ بهگونکهای ککه در میکا:
اندیشمندا :کالسی جامعهشناسی ،تنها کارل مارکس ککبا تأکید بر شیوۀ تولید آسیاییکک بر
نقش کمبود آب در رگونگی حکمرانی سرزمینهای شرقی اشار کرد است .بکاوجوداین،
اهمیت جامعهشناسی کالسی در این زمینه بهسبب «میراث پرسکشگرانۀ» آ:هکا از عقکل
مدر :و خرد روشنگری بود است؛ بهگونهای ریشکههای مفهکومی بسکیاری از جنبشهکای
زیستمحیطی و نظریههای علوم اجتماعی آب و محیط زیست را میتوا :در منطق انتقادی
کالسی های جامعهشناسی یافت.
پس از جنگ جهانی دوم ،با ررخش پایگا جامعهشناسی از اروپا به آمریککا ،رویککرد
انتقادی به مدرنیتکه و پیامکدهای آ ،:جکای خکود را بکه رویکردهکای کارکردگرایانکه و رشکد
اندیشههای توسعهمحور برای بسیاری از کشورهای جها :سوم داد .این تفکر ،احتمال رشد
بیپایا :را از طریق ادامۀ روند توسعۀ علمکی و فناورانکه کککبدو :توجکه بکه محکدودیتهای

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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جامعهشناسی یک بحران؛
آسیبشناسی اجتماعی...

احتمالی پدید های زیستمحیطیای مانند تغییرات آبوهواییککک درنظکر داشکت (ککاتن،
ریلی ،و دانلوپ .)8391 ،1تمرک بر توسعۀ منابع آب بهعنوا :محور توسعه نیک زادۀ همکین

دورا :است.
برایناسککاس ،مولککه و همکککارا )1003( :در مقالککهای بککا عنککوا« :بوروکراسککیهای
هیدرولیکی و رسالت هیدرولیکی جریا:های آبی و جریا:های قدرت» ،مکدعی شکد اند
که براساس ریشههای علمگرایی پس از جنگ جهانی دوم و ایدئولوژی سلطه بکر طبیعکت،
توسعۀ عظیم منابع آب ،به ویوگی تعیینکنندۀ قر :بیستم تبدیل شد .البته آ:ها بر این نظرند
که رالشهای درونی و بیرونی بهوجودآمد برای هیدروکراسیها ،آنا :را بهسوی اصکالح و
بازنگری در رسالتهایشا :پیش برد؛ بهگونهای که نقد تفکر مدر :و انتقاد از دسکتیازی بکر
طبیعت ،از اواخر دهۀ  8340با پیدایش مفاهیم توسعۀ پایکدار و حکمرانکی خکوب ،دوبکار
رونککق یافککت .امککروز در عرصککۀ مککدیریت منککابع آب ،توجککه بککه حکمرانککی خککوب آب و
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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شاخصهای پایداری ،بیشازپیش اهمیکت یافتکه اسکت؛ بهگونکهای ککه براسکاس گک ارب
رشمانداز جهانی آب ،نهادهای ناکارآمد ،حکمرانی ضعیف ،عدم انگیک ب ،و تخصکیص
نادرست منابع آب ،از دالیل اصلی ایجاد مشکالت موجکود در مسکیر پایکداری منکابع آب

بهشمار آمد اند .سازما :ملل 2نی  ،حکمرانی بد که مبتنیبر تخصکیص منکابع آب بکیش از
تککوا :حوضککه ،نبککود آمککار و اطالعککات مناسککب ،و تأکیککد بککر رویکردهککای مهندسککی و
سختاف اری است را زمینهساز مدیریت ناپایدار آب معرفکی ککرد اسکت (سکازما :ملکل،
)4-80 ،1004؛ بنککابراین ،میتککوا :گفککت ،حکمرانککی آب ،علمککی میا:رشککتهای اسککت و
موفقیت آ ،:نیازمند گردآوری ،تلفیق ،و اسکتفاد از دانکش و اطالعکات در راسکتای ایجکاد
رارروبی مشترک ،برآمد از نظریههای مختلف اقتصاد عمومی و نهادگرا ،اقتصاد سیاسی،
و سیاستگذاری است (یوسفی و همکارا.)11 ،8934 ،:

3

باوجوداین ،برای حکمرانی آب ،تعریفهای مختلفی ارائه شد است (آرارال و وانگ ،
 .)0909 ،1089بسیاری از این تعریفها ،حکمرانی آب را همچو :نکو ایکدئالی درنظکر
کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک

گرفتهاند که هدف نهایی مدیریت منابع آب باید رسید :به شاخصهای ازپیشتعریفشکدۀ
آ :باشد؛ برای مثال ،تورتاجادا )1080( 1مطرح کرد اسکت ککه حکمرانکی آب ،جکایگ ین
رویکردهککای اصککلی مککدیریت آب در دهککه  8310و ( 8330ماننککد مککدیریت پایککدار آب و
مدیریت یکپارره منابع آب) شد است .کوزداس و همکارا :نی  ،حکمرانکی پایکدار آب را
هماهنگی بین عرضه ،تحویل ،و استفادۀ آب ،با تضمین سطح ککافی و عادالنکهای از رفکا

اجتماعی و اقتصادی ،بدو :بکهخطر انکداختن اکوسیسکتم تعریکف میکننکد (ککوزداس 2و
همکارا.)101 ،1084 ،:
اما در دستهبندی دیگری ،برخی از پووهشگرا ،:حکمرانی آب را نه بهمثابه نکو ایکدئال
با شاخصهای ازپیشموجود ،بلکه آ :را مبتنیبر بستر تاریخی هر منطقه و همچو :اب اری
برای مدیریت پایدار منابع آب درنظر گرفتهاند که نو این تنظیمات ،متناسب بکا سکاختار و
شرایط هر منطقه ،متفکاوت خواهکد بکود .برایناسکاس ،نظریکهپردازا :ایکن گکرو  ،بکهجای

حکمرانی خوب ،بر «حکمرانی متناسب» متمرک هستند (ریجک  3و همککارا.)1081 ،:
طبق این تعریف ،هر منطقه ،نیازمند الگوی حکمرانی متناسب با شرایط و بستر اجتمکاعی،
فرهنگی ،و تاریخی خود است و باید از نسخهپیچی یگانه برای مناطق مختلف پرهی شود.

دراینراستا ،پال ووسل )1003( 4به حکمرانکی آب ،خصکلت تنظیمگکری میدهکد ککه در
طیفی از زما :و مکا :این بستر متفاوت بود و شکل خاصی از مدیریت پایدار یکا ناپایکدار
آب را موجب می شود؛ بنابراین ،تعیین اینکه کدام الگو بکر سکایر الگوهکا برتکری دارد ،ککار
دشواری است (یوسفی و همکارا.)19 ،8934 ،:

سازما :همکاری و توسعه اقتصادی 5نی این رویکرد را پذیرفته است (گ ارب سکازما:

همکاری و توسعه اقتصادی1080 ،؛ آخموچ .)1084 ،6براساس دیدگا این سازما ،:برای
تدوین الگوی حکمرانی متناسب آب براساس شرایط و بستر هر جامعه ،بایکد تعار هکای
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نظککام تصمیمگیری کاجرا و ذینفعا :کذیمدخال :شککناخته و مککدیریت شککود؛ بنککابراین،
رارروب پیشنهادی سازما :همکاری و توسعه اقتصادی برای حکمرانی آب« ،رویکرد حل
تعارضات» است .شعار این سازما :در این مورد این است که «مراقب شکافها باشید و بر
روی آ:ها پل ب نید» (گ ارب سازما :همکاری و توسعه اقتصادی .)1080 ،بخکش عمکدۀ
شکافهای مطرحشد توسط این سازما ،:ککه در هکر منطقکهای در عرصکۀ حکمرانکی آب
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پل زد :بر روی شکاف

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

شناخت شکاف

وجود دارد ،در شکل و جدول شمار ( )8ارائه شد اند.

شکل شماره ( .)1شکافهای چندسطحی در حکمرانی آب

هما:گونه که در شکل شمار ( )8نشا :داد شد است ،رسید :به حکمرانکی متناسکب
در مرحلۀ نخست ،نیازمند شناخت شکافها و تعارضات است ،تا از این طریکق بتکوا :بکا
برنامهری ی مناسب ،شکافهای رندسطحی را مدیریت ککرد .در جکدول شکمار ( )8ایکن
شکافها شرح داد شد اند.

جدول شماره ( .)1شکافهای کلیدی پیادهسازی سیاست آب
شکاف در سیاست آب

توصیف

شکاف اجرایی

عدم هماهنگی مرزهای اجرایی و هیدرولوژیکی

شکاف اطالعاتی

نامتقار :بود :اطالعات (کمیت ،کیفیت ،نو ) بین ذینفعا :در سیاست آب

شکاف سیاستی

رندبخشی بود :ویایف مربوط به واحد آب در بین وزارتخانهها و نهادها

شکاف یرفیتی

کمبود یرفیت زیربنایی برای طراحی و پیاد سازی سیاستهای آب

شکاف سرمایهگذاری

بودجه ناکافی و ناپیوسته

شکاف هدفگذاری

شکاف انگی شی و منطق متفاوت بینبخشی برای مدیریت پایدار آب

شکاف مسئولیتپذیری

ناشی از عدم شفافیت اطالعات ،ضعف تعهدات ،و نبود توجه ،آگاهی و مشارکت
منبع سازما :همکاری و توسعه اقتصادی1080 ،

با توجه به تعریف ارائهشد از حکمرانی آب بهمثابه الگوی شناسایی /راهکار تعار ها
در مککدیریت و بهر بککرداری از منککابع آب ،بککهنظر میرسککد کککه در حکمرانککی آب حوضککه
زایند رود ،شکافهای گسترد ای وجود دارد که بدو :شناخت آ:ها نمیتوا :به حکمرانکی
متناسب آب دست یافت.
.2روشپژوهش 

میتوا :گفت ،ازآنجا ککه مسکئله آب در زمکرۀ مسکائل بسکیار گسکترد و پیچیکد قکرار دارد
(مولینگا ،)4 ،1001 ،در رارروب علوم بینرشتهای قرار میگیرد و بیش از پاسخگویی به
مسئلۀ «کجا» ،درصدد پاسخ به پرسشهایی در مورد «رگونگی و ررایکی» خواهکد بکود؛
بنابراین ،در این مقاله ،براساس پارادایم انتخابشد کککه در آ ،:روب بهتناسب پرسشها و

داد های پووهش انتخاب میشود (فلی )84 ،8930 ،1کک با رویکردی تحلیلیکتفسیری در
روبشناسی کیفی و استفاد از روب تحلیکل مضمونی کقیاسی (برگرفتکه از شکاخصهکای
الگککوی شکککافهای حکمرانککی آب) رگککونگی و ررایککی تشککدید مسککئله آب در حوضککه
زاینککد رود ،بررسککی شککد اسککت .ابکک ار گککردآوری داد هککا در ایککن پککووهش ،مصککاحبه
نیمهساختاریافته و تحلیل اسنادی است.
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در تحلیل داد ها ،از الگوی کدگذاری رندمرحلهای بهمنظور شناسایی شکافها ککدر قالب
الگککوی سککازما :همکککاری و توسککعه اقتصادیکککک اسککتفاد شککد .نمونککهگیری «هدفمنککد یککا
معیارمحور» ،براساس می ا :دسترسی و دامنۀ اطالعات انجکام شکد .بکرای رسکید :بکه کفایکت
معنایی و اشبا نظری ،تالب شد که در انتخاب نمونه ،بیشترین تنو ممکن درنظر گرفتکه شکود؛
بنابراین ،داد های این پووهش از گرو های هدف مختلف ،اسناد گوناگو ،:و استا:های مختلف
دریافت شد است .اسناد موردبررسکی عبارتانکد از قکانو :توزیکع عادالنکۀ آب ،و مصکوبات
شورای آب در زمینۀ حوضه آبری زایند رود .مصاحبهها با  4عضو از نظام صکنفی کشکاورزی0 ،
کارشناس آب منطقهای 80 ،بهر بردار پیشرو 0 ،کارشناس دفتر نظام بهر برداری ،و  4کارشکناس
جهاد کشاورزی به اشبا رسید و داد های پسازآ ،:تکراری بودند.
تحلیلدادهها 

.تجزیهو

3
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ازآنجاکه حکمرانی مناسب آب ،مشروط به شکناخت تعار هکا و شککافهای موجکود در
مدیریت منابع آب تعریف شد ،بهنظر میرسد ککه در حوضکه زاینکد رود نیک تعار هکای
فراوانی ،از برنامهری ی تا اجرا ،وجود دارد؛ بنابراین ،براساس الگوی ارائهشکد  ،بکا تفکیک
شکافهای موجود ،نو حکمرانی آب در حوضۀ زایند رود بررسی و تحلیل شد است.
.3-1شکافاجرایی 

براساس الگوی سازما :همکاری و توسعۀ اقتصادی ،شکاف اجرایی ،مبتنیبر ناهمکاهنگی
مرزهای اجرایی و هیدرولوژیکی تعریف شکد اسکت .بکه بیکا :روشکنتر ،شککاف در ایکن
بخش ،زمانی ایجاد خواهد شکد ککه اجکرای طرحهکای توسکعۀ منکابع آب ،مبتنیبکر تکوا:
هیدرولوژی منطقه نباشد .بحث ناهماهنگی مرزهای اجرایی و هیدرولوژیکی در حوضکۀ
زایند رود ،زمانی قابل درک خواهد بکود ککه بکدانیم ،بکا وجکود وارد مکدار شکد :تونکل اول
کوهرنگ در سال  ،8991تونل دوم کوهرنگ در سال  ،8944و تونل رشمه لنگا :در سکال
 ،8910سرانۀ آب تجدیدپذیر حوضۀ زایند رود ،همچنا :روند کاهشکی داشکته اسکت و در
طول دهۀ گذشته ،بارها بستر رودخانه خش شد است .در ادامکه ،برخکی از شککافهای
اجرایی شناساییشد در حوضه زایند رود ،تشریح و بررسی شد اند.

.3-1-1ناهماهنگیمرزاجراییباقانونمالکیتآب 

یکی از مهمترین مناقشات حقوقیای که در مکدیریت منکابع آب در طکول دهکههای متمکادی
وجود داشته است ،تعیین تکلیف این موضو بود است که آیا آب ،ج ء منابع مشترک بهشمار
میآید ،یا انفال است؟ رنانچه آب ،ج ء انفال درنظکر گرفتکه شکود ،مکدیریت و مالکیکت آ:
بهعهد دولت خواهد بود و همگا :میتوانند از آ :بهر مند شوند ،اما اگر ج ء منکابع مشکترک
باشد ،افراد میتوانند بخشی از این منبع مشترک را به تمل شخصی خود درآورند.
رویهمرفته ،خط سیر داسکتا :مالکیکت آب در ایکرا ،:نوسکا:های رندگانکهای داشکته
است؛ بهگونهای که تا پیش از اصالحات ارضی ،براساس قاعد شرعی «من حکاز ملک »،
افراد میتوانستند از منبع مشترک ،بهر برداری خصوصی کرد و آ :را حیازت کنند و بهعنوا:
حقابه بر ،به تمل خود درآورند .این اصل در نخستین قانو :اساسی کشور در سکال 8909
نی در مورد آب مطرح شد.
نخستین گام در مسیر دولتیسازی مکدیریت منکابع آب ،در بنکد دهکم انقکالب سکفید،
مبنیبر ملی شد :آبها و قانو :پیرو آ :با عنوا :قانو :آب و نحوۀ ملکی شکد :آ ،:در سکال
 8949برداشته شد .ماد نخست این قانو ،:برخالف گذشته ،آب را ثروت عمومی بهشمار
آورد و دولت را مسئول حفایت و تعیین رگونگی بهر بکرداری از آب دانسکته اسکت .ایکن
تعریف مدیریت دولتی آب ،به مفهوم انفال ن دی است.
اما شورای نگهبا :در سال  8948با تدوین قانو :توزیع عادالنۀ آب ،بر انفال بکود :آب
ایراد شرعی وارد کرد؛ بنابراین ،در اصل نخست این قانو ،:برخالف قکانو 8949 :و قکانو:
اساسی  ،8901آب ،نه ج ء انفال ،که ج ء منابع مشترک است که بکهلحاظ شکرعی ،دارای
صاحبا :و حقابهبرانی بود و درصورت وارد شد :خسارت به حقابۀ آ:ها یا تمل آ :برای
نفع جمعی ،دولت یا خسارتزنند باید به حقابهبر غرامت پرداخت کند.
براساس اسناد و مصوبات قانونی ،بخشی از آب زایند رود ،مشمول قانو :حقابکهبری و
دارای حقابه بر است و تنها بخشی از آ :در زمر انفال قرار دارد .از میا :این موارد ،اف و:بکر
طومار شیخ بهایی ،میتوا :بکر مصکوبۀ  4911مکورخ  8999/9/0هیئکت وزیکرا ،:بنکد 1
مصککوبات سککی دهمین جلسککۀ شککورایعالی آب مککورخ  ،39/8/81و مصککوبات دومککین و
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رهارمین جلسۀ شورای هماهنگی زایند رود تأکید کرد که همگکی بکه ایکن موضکو اشکار
دارند که آورد طبیعی رودخانه و سهم آب تونل اول کوهرنگ کککه در دهه  8990با سکرمایۀ
حقابهبرا :اصفها :ساخته شد است و برابر بکا  999میلیکو :مترمکعکب در سکال استککک
متعلق به کشاورزا :حقابهدار ،محیط زیست ،و تاالب گاوخونی است.
درمقابکل ،بخشکی از آب زاینکد رود ککه از طریککق مسکیرهای دیگکری بکهج تونککل اول
کو هرنگ (احداث تونل دوم کوهرنگ و رشمه لنگا :و خدنگستا ):انتقکال مییابکد ،جک ء
انفال بود و دولت ،مجاز است معادل آ :را برای مصارف شرب ،صنعت ،کشکاورزی ،و...
در هرجا که صالح بداند ،تخصیص دهد؛ بنابراین ،بخشی از آب حوضۀ زاینکد رود ،جک ء
انفال و بخشی ج ء منابع مشترک و حقابه است.
اما با وجود این قوانین و مصوبات قانونی ،کشاورزا :اصفها :بر این نظرند ککه وزارت نیکرو،
بیش از می ا :آبی که به جریا :رود اضافه کرد (و ج ء انفال بهشمار میآید) ،آب تخصیص داد
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است و درعمل ،همۀ آب زایند رود را ج ء انفال درنظر گرفته و بدو :احتساب حقابهها ،رنکدین
برابر آورد آب از تونل دوم را برای مصارف شکرب ،صکنعت ،خکدمات ،و کشکاورزی اسکتا:های
اصفها ،:رهارمحالوبختیاری ،و ی د تخصیص داد است .کشکاورزا :اصکفها ،:معتر تکرین
افراد به نادید گرفته شد :حقابهشا :توسط دولتهای مختلف هستند.
.3-1-2ناهماهنگیمرزاجراییباقانونجبرانخسارتآب 

اف و:بر ناهماهنگی مرز اجرایی با بندهای قانونیای که بکه حکق مالکیکت حقابکهدارا :اشکار
دارند ،برخی دیگر از بندهای قانو :توزیع عادالنه آب نی بیا :کرد اند که رنانچه توسعۀ منابع
آب توسط دولت ،حقابۀ حقابهدارا :را تضییع کند ،باید آب ازدسترفته جبرا ،:یا خسارت آ:
پرداخت شود .دراینراستا ،مواد  81و  44قانو :توزیع عادالنۀ آب ،ازجمله مهمترین بنکدهای
قانونیای هستند که بر جبرا :خسارت حقابهدارا ،:درصورت توسعۀ طرحهای عمرانی ،تأکید
کرد اند ،اما بسیاری از مصاحبهشوندگا :رنکین مطکرح کرد انکد ککه بکا وجکود ضکایع شکد:
حقابهها ،که امری غیرقانونی بود  ،خسارت واردشد جبرا :نشد است.
اف و:بر قوانین ،مصوبات دولتیای نی در مکورد جبکرا :خسکارت حقابکه وجکود دارد؛
بهگونهای که براساس بند  1مصکوبات سکی دهمین جلسکۀ شکورایعالی آب ،هکی بخکش

مصرف دیگری ،ازجمله شرب یا صنعت ،حق برداشت از حقابهها را ندارد و هر بخشی که
به حقابه های کشاورزا :نیاز داشته باشکد ،بایکد آ :را خریکداری کنکد .در بنکد  4مصکوبات
دهمین جلسۀ شورایعالی آب ( )8931/80/01نی بر جبرا :خسکارت حقابکهدارا :تأکیکد
شد است .عدم جبرا :خسارت حقابهدارا :حوضۀ زایند رود ،از مکواردی بکود اسکت ککه
بسککیاری از کشککاورزا :شککرا اصککفها :در سککال  8934و  8939بکرای آ :تحصککن کککرد و
اعترا های خیابانی فراوانی داشتهاند.
.شکافاجراییناشیازنقضدورهایقوانین 

3-1-3

یکی از مهمترین موضوعاتی که مصاحبهشوندگا :مطرح کرد اند ،بحث قوانین کوتا مکدت
و نقض دور ای این قوانین و برنامهها بود است .یکی از مهمتکرین مسکائل در ایکن مکورد،
«مجاز کرد :را های غیرمجاز» طی دور های متوالی ،براساس تبصر ماد « 9قانو :توزیع
عادالنۀ آب» در سال  8948و تبصر  9ماد واحد قانو :تعیین تکلیکف را هکای آب فاقکد
پروانۀ بهر برداری ،مصوب  8913بود است؛ بهگونهای که مصاحبهشوندگا :بکر ایکن نظکر
بودند که یکی از مهمترین دالیل خش شد :زایند رود ،را ها و برداشتهای غیرمجاز در
طول مسیر است که طی دور های مختلکف ،مجکاز اعکالم شکد و درنتیجکه ،جکرم حفکر و
برداشت غیرمجاز آب را را عادی کرد اسکت ،زیکرا بهر بکردارا :غیرمجکاز بکه ایکن بکاور
رسید اند که را آ:ها درنهایت ،مجوز دریافت خواهد کرد.
بهگفتۀ یکی از کارشناسا :آب منطقهای
با مجوزهای قانونیای که بعد از انقالب به را ها و برداشتهای غیرمجاز داد شد ،همۀ
زمین سوراخ شد و آب از زیر سفر ها بیرو :کشید شد .برای همین در مسیر زاینکد رود،
دیگه رشمهها ،رود رو تغذیه نمیکنند ،بلکه این زایند رود و آب سطحی است ککه بایکد
کسری مخاز :زیرزمینی را جبرا :کنه.

در بخککش دیگککری از شکککاف اجرایککی ناشککی از نقککض دور ای قککوانین ،برخککی از
مصاحبهشوندگا ،:بهویو در شرکتهای آب منطقهای به «حذف قانونی حقالنظار را ها»
اشار کرد اند که موجب رایگا :شد :آب زیرزمینی برای بهر بردارا :شد است.
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هما:گونه که مطرح شد ،بخش عمدۀ شکافهای اجرایی موجود در حوضۀ زایند رود،
که انطبکاا تکاریخی مرزهکای هیکدرولوژیکی را بکر هکم زد اسکت ،ناشکی از عکدمانطباا
برنامههای اجرایی با قانو :بود است .با توجه به مطالب مطرحشد در مورد شکاف اجرایی
در حوضه زایند رود ،در جدول شمار ( )1خالصهای از تحلیکل مضکمو:های برهمزننکدۀ
توا :هیدرولوژی این حوضه ارائه شد است.
جدول شماره ( .)2شکاف اجرایی در حوضۀ زایندهرود
شکاف اجرایی
مقوله اولیه

مقوله ثانویه

کد نهایی

عدم اجرای ماد  9قانو :توزیع عادالنه آب؛
عدم اجرای ماد  3قانو :توزیع عادالنه آب؛
عدم اجرای ماد  81قانو :توزیع عادالنه آب؛
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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عدم پایبندی به بند  1مصوبه جلسه  89شورایعالی آب؛

ناهمکاهنگی مکرز اجرایکی بککا
قانو :مالکیت آب

تضییع حقابههای حقابهبرا :و سهمبرا :حوضه.
عدم پایبندی به ماد  84قانو :توزیع عادالنه آب؛
عدم پایبندی به ماد  44قانو :توزیع عادالنه آب؛
عدم پایبندی به ماد  801قانو :مدنی؛
عدم پایبندی به ماد  803قانو :مدنی؛
عدم پایبندی به بند  4مصوبه دهمین جلسه شورایعالی آب؛

ناهمککککاهنگی مرزهککککای
ناهمکاهنگی مکرز اجرایکی بککا

اجرایی و هیدرولوژیکی

قانو :جبرا :خسارت آب

عدم پرداخت خسارت باغهای بادام رهارمحالوبختیاری؛
ضعف پرداخت حقابههای پاییندست.
تبصر ماد  9قانو :توزیع عادالنه آب؛
تبصر  9ماد واحد قانو :تعیین تکلیف را های غیرمجاز؛
قانو :لغو دریافت حقالنظار را .

شکاف اجرایی ناشی از نقض
دور ای قوانین

.شکافهدفگذاری 

3-2

شکاف انگی شی و منطکق متفکاوت بکین بخشهکای مختلکف سیاسکتگذاری ،بهر بکرداری ،و
مدیریت پایدار آب ،سبب پیگیری اهداف گوناگو :و گاهی متضاد در مکدیریت منکابع آب شکد
است .این موضو  ،یکی از مهمترین شکافهای موجود در حکمرانی آب را رقم زد است .ایکن
شکاف هدفگذاری ،برآمد از سطوح مختلفی است که در ادامه به آ :اشار شد است.

روددردولتهایمختلف 


.اهدافناهمسویمدیریتحوضۀزاینده
3-2-1

مدیریت منابع آب در دولتهای مختلف ،براساس گفتمکا :غالکب ،شککلهای گونکاگونی
داشته است؛ بهگونهای که گاهی برنامهها و اهداف ،با هم در تعار

بکود و بکهدلیل عمکر

کوتا دولتها ،ناقص ماند و دولت بعدی به آ :توجهی نداشته است.
رنا :که در دهۀ نخسکت پکس از انقکالب ،گفتمکا :حکاکم بکر دولکت سکوم و رهکارم،
سیاستهای خود را برمبنای سیاستهای جهانی دولت رفاهی و آرما:های انقالب ،ماننکد
عدالتخواهی ،مساواتطلبی ،و مردمگرایی تنظیم کرد بود .این عدالتمحوری ،زمینهساز
تدوین «قانو :توزیع عادالنۀ آب» در سال  8948شد .این قانو ،:بکرای رسکید :بکه توزیکع
عادالنه ،اجاز دریافت مجوز را های بدو :مجوز را صادر کرد.
در دهه دوم پس از انقالب ،سیاستهای دولت هاشمی با رویکرد تعکدیل سکاختاری ،در
برابر دولتگرایی اقتصاد و نظام یارانهای دولت پیشین قرار گرفت .هاشمی بر این نظر بکود ککه
عدالت برآمد از توزیع برابر ،نهتنها برهمزنندۀ اکوسیستم و آسیب بکه ررخکۀ محکیط اسکت،
بلکه عین بیعدالتی است .با این رویکرد ،سرمایهگذاریهای گستردۀ زیربنایی ،بهویو توسعۀ
سدسازی ،در اولویت برنامههای دولت قرار گرفت؛ بهگونهای ککه تعکداد سکدهای مخ نکی و
احداثشد که تا سال  8909درمجمو  89سد بود ،تا پایا :دور هاشکمی بکه بکیش از 400
سد رسید (گ ارب  0801081مرک پووهشهای مجلس.)1 ،8994 ،
دهۀ سوم انقالب ،مصادف با دورا :ریاستجمهوری خاتمی بود که گفتما :خود را بکا
به کارگیری مفهوم توسعۀ متواز ،:از دولت پیشین جدا کرد .خاتمی ضمن تأکیکد بکر حفک
همزما :حرمت انسا :و محیط زیست ،بر تمرک زدایی از قدرت دولت از طریکق مشکارکت
منطقهای و محلی تأکید داشت .در دورا :خاتمی برای نخستینبار پس از انقالب ،به بحث
آمایش سرزمین ،تهیه و صدور اسناد حقابهدارا ،:نقش تشکلها ،و مدیریت مشارکتی منابع
آب اشار شد است (ن

متن برنامه سوم توسعه).

باوجوداین ،یکی از مهمترین شکافهای ایجادشد در حکمرانکی حوضکۀ زاینکد رود،
برآمد از رویکرد تمرک زدایی دولت خاتمی بود؛ بهگونهای که براساس این منطق ،در دورا:
خاتمی ،از طریق الیحۀ پیشنهادی دولت ،تبدیل ادار های آب منطقهای به شرکت و تفکی
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مدیریت حوضهای به مدیریت استانی اتفاا افتاد و سبب شکاف سیاسکتی بکین اسکتا:های
درگیر شد که در جای خود توضیح داد خواهد شد .یکی دیگر از سیاسکتهای اجرایکی در
مدیریت منابع آب در اواخر دولت محمد خاتمی ،انتقال آب حقابهبرا :زایند رود به اسکتا:
ی د بود که پیامدهای اجتماعی و سیاسی آ :تکاکنو :ادامکه داشکته اسکت .اعتکرا

بکه ایکن

سیاستگذاریها تا جایی بود که در  10اسفند  ،8934حقابهدارا :اصفها ،:در اعترا

به

انتقال آب به ی د ،علیه خاتمی شعار میدادند.
در دهۀ رهارم انقالب ،گفتما :اصولگرایی و دالهای اقتصادی آ ،:ازجمله فقرزدایی،
رفع بیکاری ،عمرا :و آبادانی (که در گفتمکا :اصکالحطلبی و ذیکل عنکوا :توسکعۀ سیاسکی
کمرنگ شد بودند) جا :تاز ای گرفت و با ارائه مفکاهیم جکذاب مبتنیبکر رفکع مشککالت
اقتصادی مردم و بازگشت به اصل عدالتطلبی انقالب ،افکار عمکومی را بکا خکود همسکو
کرد .در این دورا ،:دولت احمدینواد یکی از مهمترین اقدامات خود در راسکتای برقکراری
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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عدالت را طرح هدفمندی یارانهها میدانست که بر مدیریت انرژی و منابع تأثیرگکذار بکود،
امککا بککا وجککود تمرکک بککر هدفمنککدی یارانککهها و بحثهککای توسککعۀ پایککدار ،در ایککن دور ،
تعار های اجتماعی در حوضۀ زایند رود تشدید شد.
دلیل اصلی اعترا هکای کشکاور زا :اصکفها :در ایکن دور  ،ایکن بکود ککه بکا تعریکف
طرحهای جدید توسعۀ آب در باالدست حوضۀ زایند رود ،حقکوا بسکیاری از حقابکهدارا:
پاییندست حوضه ضایع میشود؛ بهگونهای که نظام صنفی کشاورزی اصکفها :بیکا :ککرد،
پککس از سککفر اسککتانی احمککدینواد بککه رهارمحالوبختیککاری ،بککا تشکککیل کککارگروهی از
معاونت های وزارت نیرو ،جهاد کشاورزی ،و کشور آ :دولت ،طرح توسعۀ باغهای گردو و
بادام در منطقۀ ساما ،:بدو:توجه به حقابۀ زایند رود و اصفها :تصویب شد.
همچنین ،در این دور  ،قانو :الحکاا ی مکاد ای سکال  8914و قکانو :تعیکین تکلیکف
را های آب فاقد پروانۀ بهر برداری در سال  ،8913برای را های آب کشاورزی فعال فاقد
پروانه (غیرمجاز) تصویب شد.
در دولککت روحککانی ،وعککدۀ احیککای زاینککد رود (در سککفرهای تبلیغککاتی انتخابککات
ریاستجمهوری روحانی به اصفها ):داد شد .در ایکن دولکت ،حقابکههای طومکار شکیخ

بهایی ،بهتصویب شورایعالی آب رسید .همچنکین ،بکا اعتکرا

نظکام صکنفی کشکاورزی

اصکککفها ،:دولکککت روحکککانی ،بهر بکککرداری از باغهکککای گکککردو و بکککادام را ککککه در دورۀ
ریاستجمهوری احمدینواد توسعه یافته بود ،متوقف کرد و اعترا های اجتماعی زیادی
را در رهارمحالوبختیاری برانگیخت.
دراینراستا ،یکی از اعضکای نظکام صکنفی اصکفها :بکه نقکش دولتهکا در بحکرا :آب
زایند رود اشار کرد است
ما از رهار دولت قبل ضربه خوردیم در دولت آقای هاشمی ،طرح انتقکال آب از حقابکه
کشاورزا :زایند رود به ی د تصویب شد و در دولت آقکای خکاتمی اجکرا شکد .در همکین
دورا :آقای خاتمی ،طبق مصوبهای ،اختیارات وزارت نیرو به مدیریت استانی داد شکد.
نمایندگا :ما در مجلس مخالفت کردند ،ولی رأی آورد .دولت احمدینواد هکم در سکفر
استانی خود در سال  8914به شهرکرد ،اختیارات وزارت نیرو در حوضۀ زاینکد رود را بکه
استانداری رهارمحالوبختیاری داد .در دولت آقای روحانی هم طکرح بکن و بکروجن را
بهعنوا :مصوبه سفر ایشا :اعالم کردند.
.اهدافناهمسوینهادهاینقشآفرین 

3-2-2

نتایج مصاحبههای انجامشد نشا :می دهد که یکی از موانع اصلی رسکید :بکه حکمرانکی
خککوب آب در حوضککۀ زاینککد رود ،تعککامالت ناهمسککوی بیننهککادی در وزارتخانککهها و
بخشهای مختلف مدیریت منکابع آب اسکت .اگررکه بیشکترین شککاف هدفگکذاری در
مدیریت منابع آب کشور ،به شکاف اهداف دو وزارتخانۀ جهاد کشاورزی و نیکرو مربکوط
اسککت ،اف و :بککر دو بدنککۀ صککف و سککتاد در وزارت نیککرو و وزارت جهککاد کشککاورزی کککه
اختالفهای موجود در اهکداف و عملککرد آ:هکا فکراوا :اسکت ،درو :وزارتخانکهها نیک
ناهماهنگی و ناسازگاری بکین اهکداف و برنامکهها مشکهود اسکت؛ بکهعنوا :مثکال ،بهگفتکه
مصاحبه شوندگا :در وزارت نیکرو ،بکین دو بخکش حکاکمیتی سکتاد وزارت نیکرو و شکرکت
مادرتخصصی مدیریت منکابع آب ،تکداخلهای برنامکهری یای وجکود دارد ککه زمینهسکاز
اختالل در تصمیم گیری و اجرا نی شد است .یکی از نمایندگا :نظکام صکنفی اصکفها :در
این مورد گفته است
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ً
ما توی جلسات وزارت نیرو با معاونین و حتی خود وزیر بودیم .اتفاقا حرفای مکارو هکم
قبول دار ،:اما شرکت مدیریت منابع آب ،کار خودشو میکنه ،رو :شرکت مادر هست و
آب منطقهای که درآمدزایی از توسعه آب دار  ،زیر نظر او:ها هستند و ککاری بکه وزارت
نیرو ندار  .این نشو :مید صحبتهای وزارت نیرو در حد شعار .
برایناساس« ،وجکود قکدرتهای مکوازی سکتادی» و «عکدم تعامکل صکف و سکتاد» ،از
مهمترین مواردی هستند که باعث شکاف هدفگذاری شد اند .اف و:بر شکاف اهکداف
در بخشهای حوزۀ ستادی ،در بخش اجرایی و صف استا:ها نی شکاف اهکداف ناشکی
از تعار

منافع ،وجود دارد.

.اهدافناهمسویسیاسیوناستانیحوضۀزایندهرود 
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وعدۀ آب توسط سیاسیو :بکرای کسکب مشکروعیت سیاسکی ،در بسکیاری از پووهشهکای
خارجی نی اثبات شد است و افرادی مانند مولینگا ،برون  ،وورستر ،رامانورثی ،گریندل ،و
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وودال در پووهشهای خود به آ :اشار کرد انکد .در حوضکۀ زاینکد رود نیک در بسکیاری از
مککوارد ،نفککوذ سیاسککیو ،:سککبب اجکرا یککا توقککف طرحککی میشککود کککه تککوا :اکولوژیک و
هیدرولوژی آ :درنظر گرفته نشد است.
در همین مورد ،یکی از اعضکای نظکام صکنفی کشکاورزی شکهرکرد ،جلکوگیری دولکت
روحانی از آبرسانی و بهر برداری از طرح توسعۀ باغهای بادام در رهارمحالوبختیاری را
ناشی از اعمال فشار نمایندگا :و نظام صنفی اصفها :میداند
در دورا :آقای احمدینواد ،وزارت نیرو با تعریف حقابههایی از طرح سودجا :توسکعه و
کاشت بادام را در رهارمحال داد .حدود یازد سال مردم این طرحها را اجرا کردنکد و بکا
تانکر ،آب به زمین رسوند .:مکردم فکرب زیکر پایشکا :را بکهخاطر اشکتغال بچههاشکو:
فروختند .اال :که برخی از آ :طرح درختا :بادام  30درصد و برخی  800درصکد بکهبار
نشسته است ،حاال وزارت نیرو با البی اصفهانیها و نمایندهاشو :و نمکایش اسکتعفا در
دهمین شورایعالی آب ،گفته این طرحها تعطیل بشه.

نمایندگا :با دراختیار داشتن کارتهای اخطار در برابر وزرا ،از قدرت زیادی برای تغییر
برنامهها و خطمشیها برخوردارند .نمایندۀ نظام صنفی رهارمحالوبختیاری در این مکورد

گفت «تعداد نمایندگا :اصفها :در مجلس زیکاد اسکت .بکا هکم همفککری میکننکد و بکا
درخواست سؤال از وزیر و تهدیکد بکه استیضکاح او :و داد :ککارت قرمک  ،منکافع اسکتانی
خودشو :رو ،بدو :توجه به استا:های دیگه ،پیش میبر.»:
رویهمرفته ،با توجه به مطالب مطرحشکد در مکورد شککاف هدفگکذاری در حوضکۀ
زاینککد رود ،در جککدول شککمار ( ،)9خالصککهای از تحلیککل مضککمو:های ایککن شکککاف در
حکمرانی آب حوضۀ زایند رود ارائه شد است.
جدول شماره ( .)9شکاف هدفگذاری در حوضۀ زایندهرود
شکاف هدفگذاری
مقوله اولیه

مقوله ثانویه

شکاف گفتمانی در زمینۀ توسعه منابع آب؛
گذار از مدیریت حوضهای به مدیریت استانی.

اهکککداف ناهمسکککوی مکککدیریت
حوضکۀ زاینککد رود در دولتهککای
مختلف

عککدم تعامککل درسککت بککین نهککاد وزارت نیککرو و جهککاد
کشاورزی؛
وجود قدرتهای موازی در بخش ستادی؛
عدم تعامل صف و ستاد.
رویکرد ملوکالطوایفی؛
تحتفشار قرار گرفتن وزرا توسط نمایندگا :اسکتانی بکرای
توسعه طرحهای آب؛
تالب برای کسکب منکافع حکداکثری از آب بکرای اسکتا،:
بدو :درنظر گرفتن توا :حوضه؛
رویکرد منفعتطلبانه رؤسای جمهور برای استا :وابسته.

اهکککداف ناهمسکککوی نهادهکککای
نقشآفرین

کد نهایی
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شکاف انگی شی
و منطق متفاوت
بینبخشی بکرای
مککدیریت پایککدار
آب

اهداف ناهمسو در میا :سیاسیو:
استانی حوضۀ زایند رود

.3-3شکافسیاستی 

شکاف سیاستی ،به رندبخشی بود :ویایف مربکوط بکه آب بکین نهادهکا و وزارتخانکهها
اشار دارد ،اما آنچه سبب مشکلساز شد :این مدیریت رندبخشکی میشکود ،ناهمسکویی
اهداف ،برنامهها ،و فعالیتهای اجرایی آ:هاست که یکی از موانکع رسکید :بکه حکمرانکی
خوب آب در حوضۀ زایند رود است .هما:گونه که در بخش پیشین توضیح داد شد ،منطق
متفاوت بینبخشی ،که اهداف متفاوتی را در بخشها و گرو هکای مختلکف تعریکف ککرد
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است ،درنهایت ،سبب سیاستگذاریهای متفاوت و گاهی متعکار

بینبخشکی خواهکد

شد .عوامل فراوانی سبب ایجاد شکاف سیاستی حوضۀ آبری زایند رود شد اند که در ادامکه
به آ:ها اشار خواهیم کرد.
.3-3-1شکافسیاستیناشیازقدرتنامتوازن 

بحثهای مطرحشد در مصاحبهها ،نشا:دهندۀ شکاف سیاستگذاری بین دو نهاد وزارت
جهاد کشاورزی و وزارت نیرو است .شرکتهای آب منطقهای ،بیتوجهی به تعیین الگکوی
کشت کمآببر و جلوگیری از کاشت برنج را از نمونههای عدم همکاری جهکاد کشکاورزی
عنوا :کرد اند .درمقابل ،جهاد کشاورزی نی به عدم تحویل حجمی و بکهموقع آب توسکط
آب منطقهای اشار میکند.
در این زمینه ،وزارت جهاد کشاورزی ،یکی از دالیل همسو نبود :سیاسکتگذاریهای
بیننهادی را «عدم تواز :قدرت بینبخشی» در نهادها و وزارتخانهها میدانکد؛ بهگونکهای
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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که به زعم کارشناسا :موردمصاحبه از این نهکاد ،وزارت نیکرو ،بیشکترین نقکش ،بودجکه ،و
قککدرت را در تنظککیم دسککتورالعملها و خطمشککیهای مککدیریت منککابع آب دارد .یکککی از
مشکالت ناشی از قدرت نامتواز :در سیاستگذاریها ،عدم تعیین نهکاد متکولی مکدیریت
مشارکتی آب بود است .در این زمینه ،بسیاری از کارشناسا :دفتر نظامهکای بهر بکرداری و
جهاد کشاورزی ،به بیتوجهی وزارت نیرو به مصکوبۀ پکان دهم شکورایعالی آب در مکورد
واگذاری تولیت برقراری مدیریت مشکارکتی آب توسکط جهکاد کشکاورزی اشکار کرد انکد.
بهزعم آ:ها ،یکی از دالیل کمکاری وزارت جهاد کشاورزی در برقراری مدیریت مشکارکتی
آب و ایجاد تشکل ،ورود وزارت نیرو بکه ایکن عرصکه ،از طریکق ایجکاد تشککل آببکرا :و
دریافت بودجه برای این کار ،است.
.شکافسیاستیناشیازتبدیلمدیریتحوضهایبهمدیریتاستانی 

3-3-2

تبککدیل ادار هککای آب منطقککهای بککه شککرکت آب منطقککهای اسککتانی ،یکککی از مهمتککرین عوامککل
رندبخشی شد :مدیریت و ایجادکنند شکاف سیاستی حوضه است .هما:گونه که گفتکه شکد،
دولت خاتمی با محور قرار داد :بحث تمرک زدایی از دولت و واگذاری مکدیریت بکه واحکدهای
استانی و محلی ،زمینهساز تبدیل ادار های آب به شرکتهای آب منطقهای استانی شد.

تبککدیل ادار هککای کککل بککه شککرکت آب منطقککهای و تفکیک شککرکتهای آب منطقککهای
حوضهای به استانی ،ازنظر بسیاری از مصاحبهشکوندگا ،:اختالفهکای درو:حوضکهای و
بینحوضهای را در حوضۀ آبری مشترک زایند رود اف ایش داد .این اتفاا ،درحالی رخ داد که
حدود ی سال پیش از آ ،:در مصوبۀ هیئتوزیرا :در مورد «راهبردهای بلندمدت توسکعه
منابع آب کشور» ( )8911و همچنین ،رهار سکال پکیش از آ )8993( :در «سیاسکتهای
کلی منابع آب» ابالغی توسط مقام معظم رهبری ،بر مدیریت حوضکهای تأکیکد شکد بکود
(میرنظامی و باقری.)40 ،8934 ،
یکی از مدیرا :آب منطقهای ،اینگونه به مشککالت برآمکد از ایکن قکانو :اشکار ککرد
است
با این تفکی  ،استا:ها مستقل عمل کردند و اگرره بر حف حقابهها در ایکن مکادۀ قکانونی
اشار شد اسکت ،امکا درعمکل ،بکرای مثکال ،اسکتا :اصکفها :ککه حقابکهبر اسکت ،دیگکر
نمیتوانسکککت نظکککارتی بکککر برداشکککت آب از سررشکککمههای آب زاینکککد رود در اسکککتا:
ً
رهارمحالوبختیاری داشته باشد .دقیقا از هما :زما ،:مشکالت زایند رود هم شرو شد.

یکی از نمایندگا :این نظام صنفی نی در این مورد میگوید
مشکل زایند رود و درگیری بکین اصکفها :و شکهرکرد ،از زمکا :تفکیک شکرکتهای آب
منطقه ای استانی شرو شد .با شعارهای پوپولیستی مسئولین و رؤسای جمهور ،براساس
قانو :مذکور ،توسعه باغکات و برداشکت آب بکدو :توجکه بکه حقابکهبرهای اصکفها :در
شهرکرد توسعه پیدا کرد و هر استا ،:سیاست توسکعۀ خکودب را درپکیش گرفکت ،بکدو:
اینکه به پایداری آب توجه بشه.

یکی دیگر از پیامدهای منفی این قانو :کککه موردانتقاد بسیاری از بهر بردارا :نی بکود
استکک سیاست درآمدزایی شرکتهای آب منطقکهای از فکروب آب اسکت .بهگفتکه آ:هکا،
زمانیکه ادار ها در قالب شرکت مدیریت شوند ،از بودجه دولکت جکدا شکد و درآمکدزایی
آ:ها محور قرار میگیرد؛ بنابراین ،سیاست عملی این شرکتها با بحث محافظت از منکابع
آب مغایرت دارد.
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هما:گونه که مطرح شد ،تعار های سیاستی در بخشها و جنبههای مختلف ،باعث
شکاف در مدیریت آب زایند رود شد و تعار های اجتماعی و امنیتی زیادی را که سکبب
تقابلهای بیناستانی شد  ،دامن زد است؛ بنابراین ،با توجه به مطالب مطرحشد در مورد
شکککاف سیاسککتی در حوضککۀ زاینککد رود ،در جککدول شککمار ( )4خالصککهای از تحلیککل
مضمو:های این شکاف در حکمرانی آب حوضه زایند رود ارائه شد است.
جدول شماره ( .)4شکاف سیاستی در حوضه زایندهرود
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مفاهیم اصلی

مقوله اولیه

بودجه بیشتر وزارت نیرو؛
قدرت تصمیمگیری و تصمیمسازی بیشتر وزارت نیرو؛
استقرار دبیرخانۀ شورایعالی آب در وزارت نیرو؛
قدرت ضعیف جامعۀ بهر بردار در برابر دولت.

شکککاف سیاسککتی ناشککی از قککدرت
نامتواز:

سیاستهای فردگرایانه استانی در توسعه منابع آب؛
بیتوجهی به یرفیت و پایداری حوضه؛
نادید گیری حقابهها.

شکککاف سیاسککتی ناشککی از تبککدیل
مدیریت حوضهای به مدیریت استانی

مقوله نهایی
رندبخشی بکود:
ویککایف مربککوط
بکککه آب در بکککین
وزارتخانکککککهها و
نهادها

.3-4شکافاطالعاتی 

شکاف اطالعاتی به نامتقار :بود :اطالعات (کمیت ،کیفیت ،نکو ) بکین ذینفعکا :در سیاسکت
آب اشار دارد؛ بهویو نامتقار :بکود :اطالعکات در مکورد میک ا :آب مصرفشکد در بخشهکای
مختلف بین استا:های مشترک ی حوضۀ آبی ،بسیار مشهود است .در ادامه ،شکاف اطالعکاتی
در حوضه زایند رود را بهگونهای دقیقتر توضیح داد ایم.
.3-4-1نامتقارنبودنکمیتوکیفیتاطالعات 

اف و:بر نبود اطالعات دقیق و یکسا :از مصکرف آب بکین اسکتا:ها ،تکوافقی در مکورد میک ا:
مصرف آب کشاورزی نی وجود ندارد .بیشتر مصاحبهشوندگا :جهاد کشاورزی بکر ایکن نظکر
بودند که آمار و اطالعات ارائهشد توسط وزارت نیرو مبنیبر بیش از  30درصکد مصکرف آب
در بخش کشاورزی ،اشتبا است .یکی از مهمترین استداللهای آ:ها برای رد این آمار ،عدم
تحویل حجمی آب توسط وزارت نیرو در بیشتر نقاط اسکت ککه مکانع محاسکبۀ دقیکق میک ا:
مصرف آب میشود .یکی از کارشناسا :در این مورد میگوید «نهتنها در حوضۀ زاینکد رود،

بلکه در بیشتر نقاط کشور ،هی تحویل حجمی آبی توسط آب منطقهای به جهکاد کشکاورزی
نمیشه و این باعث شد  ،نتونیم توی اقتصاد آب بهشکل دقیق وارد بشیم».
.3-4-2نامتقارنبودننوعاطالعات 

با توجه به تأکید مصاحبهشکوندگا :بکر عکدم تقکار :میک ا :آب مصرفشکد در بخشهکا و
استا:های مختلف ،پرسکش از ررایکی آ :مطکرح شکد .برخکی از مصاحبهشکوندگا ،:نکو
اطالعات ارائهشد از مراجع رسمی را اطالعات مبهمی میدانستند؛ بهگونهای که برخی از
آ:ها به عامدانه بود :عدم تعیین حقابهها توسط دولت اشار میکردند .آ:هکا بکر ایکن نظکر
بودند که بهدلیل اینکه دولت در اجرای طرحهای توسعۀ منابع آب ککدر بسیاری از مواردککک
حقابهها را نادید گرفته است ،تعیین آ :بهلحاظ قانونی دولت را مجبور به پرداخت خسارت
زیادی خواهد کرد .یکی از کشاورزا :پیشرو ،در ایکن مکورد گفکت «کارشناسکای حقکوقی
ً
وزارت نیرو ،مدام دنبال را فراری هستند تا حقابهها رو ضایع کنن؛ مثال گفکتن کشکاورزا،:
توی سالهای اخیر ،یه نامه از امام جماعت و مسجد و جاهای دیگه گکرفتن ککه حقابکهدار
هستند .درصورتیکه اینطور نیست و اسناد قدیمی ثبتشد وجود دار » .درواقع ،برخی از
کارشناسا :نی بر این نظر بودند که بسیاری از اسناد مالکیت آب ،ریشه تاریخی ندارد و در
سالهای اخیر با فشار و البیگری افراد ،دریافت شد است؛ باوجوداین ،برای تعیین سر از
ناسر و مشخص کرد :می ا :دقیق حقابه و حقابهبرا ،:برنامۀ خاصی تکدوین نشکد اسکت.
بههرحال ،با توجه به مطالب مطرحشد در مورد شکاف اطالعات در حوضۀ زایند رود ،در
جدول شمار ( )0خالصهای از تحلیل مضمو:های این شکاف در حکمرانکی آب حوضکۀ
زایند رود ارائه شد است.
جدول شماره ( .)5شکاف اطالعاتی در حوضۀ زایندهرود
مفاهیم اصلی
تعیین نشکد :دقیکق حقابکهها توسکط دولکت ،بکهمنظور جلکوگیری از
محکومت دولت در پرداخت خسارت؛
ناآگاهی دولت از قوانین هنگام تصویب برنامهها.
مشخص نشد :اطالعات مصرف آب در بخشهای مختلف؛
مشخص نشد :اطالعات می ا :مصرف آب در هر منطقه.

مقوله اولیه
نامتقکککار :بکککود :نکککو
اطالعات
نامتقار :بود :اطالعکات
کمی و کیفی

مقوله نهایی
نامتقار :بود :اطالعکات
(کمیککت ،کیفیککت ،نککو )
بین ذینفعا :در سیاست
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.3-5شکافظرفیتی 

شکاف یرفیتی ،بهمعنای کمبود یرفیت زیربنایی برای طراحی و پیاد سکازی سیاسکتهای
آب است .در حوضۀ زایند رود ،در بخشهای مختلفی شکاف یرفیتی مشهود بکود ککه در
ادامه مطرح و بررسی شد اند.
.3-5-1شکافظرفیتتعاملی 

بحثهای مطرحشد در مصاحبهها ،بیکانگر ایکن اسکت ککه در حوضکۀ زاینکد رود ،شکبکههای
اعتمادی که بهر بکردارا :توسکعه داد و از طریکق آ :مطالبکهگر حقکوا بودنکد ،از سیاسکتهای
عمومی و ملی جدا تشخیص داد شد است .درواقع ،آ:ها نه در تعاملی بیناسکتانی بکرای حکل
مشکل ،که در تعاملی درو:گروهی ،در پی منافع استا :خود بودند .آ:ها بکه هماستانیهایشکا:
بسیار اعتماد داشته و درمقابل ،به استا:های دیگر و نمایندگا :آ:ها ،بیاعتماد بودند؛ بهگونکهای
که در بسیاری از بخشهای مصاحبههای انجامشد با بهر بردارا :و نظکام صکنفی شکهرکرد ،بکر
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«البی اصفهانیها برای کسب آب بیشتر از زایند رود و تعطیلی طرحهای توسعۀ باغهای بکادام»
تأکید میشد و درمقابل ،اصفهانیها نی بر تعامل سیاسیو :بومی استا :ی د ،برای انتقکال حقابکه
کشاورزی اصفها :به ی د در زما :خاتمی اشار میکردند.
برایناساس ،میتوا :گفت ،ضعف تعامالت بیناستانی بهسبب بیاعتمادی به سیاسکت
عمومی در حوضه ،خود را در قالب قومگرایی و مواردی اینچنینی ،نشا :داد است .در مورد
موضو اعتماد درو:گروهی و شکاف آ :با سیاستهای عمومی ،نظریهپردازا :زیادی مانند
تیلکی ( ،)8931واینکر و هکانتینگتو ،)8993( :قکومگرایی را یککی از مهمتکرین شککلهای
ایجادکنند این نو اعتماد دانسته و نقش آ :را در توسعه سیاسی بررسی کرد اند.
.3-5-2شکافظرفیتتخصیص 

یکی از مهمترین مشکالت موجود در حوضۀ زاینکد رود ،افک ایش تخصکیص و عرضکۀ بکیش از
یرفیت آب و حقابه قانونی است .این درحالی است که وزارت نیرو ،براسکاس مکواد  ،99 ،14و
 94قانو :توزیع عادالنۀ آب ،همچنین ،قانو :تشویق سرمایهگذاری در طرحهکای آبکی کشکور و
ماد واحدۀ قانو :تبدیل ادار های کل امور آب منطقهای به شکرکتهای آب منطقکهای اسکتا:ها،
بهنارار باید در تخصیصها براساس توا :حوضه و درنظر گرفتن حقابه عمل کند.

براساس آمارهکای بلندمکدت ثبتشکدۀ شکرکت آب منطقکهای ،سکاالنه  8431میلیکو:
مترمکعکب آب وارد سکد زاینکد رود شکد اسکت ککه از ایکن مقکدار ،معکادل  914میلیککو:
مترمکعب (بهسبب ورود از تونلهای دوم کوهرنگ ،رشکمه لنگکا ،:و خدنگسکتا :ککه بکا
سرمایهگذاری دولت ساخته شد اند) متعلق به دولت است؛ بنابراین ،دولت تنها مجکاز بکه
تخصیص حداکثر  914میلیو :مترمکعب آب در حوضۀ زایند رود است ککه جک ء حقابکه
نیست .باوجوداین ،وزارت نیرو بهجای تخصیص ،واگذاری ،و فروب حداکثر  914میلیو:
مترمکعب آب ساالنه در حوضه زایند رود برای مصارف شرب ،صنعت ،توسعه کشاورزی،
مسکونی ،و ،...درعمل 8138 ،میلیو :مترمکعب در این حوضه را به مصکارف بخشهکای
مختلف در سه استا :اصکفها ،:رهارمحالوبختیکاری و یک د واگکذار ککرد اسکت (شکرب
اصفها :ب رگ  404میلیو :مترمکعب ،کاشکا 43 :میلیکو :مترمکعکب ،صکنعت اصکفها:
 100میلیو :مترمکعب ،استا :رهارمحالوبختیاری  199میلیو :مترمکعکب ،اسکتا :یک د
 31میلیو :مترمکعب ،مشترکا :استا :اصفها 909 :میلیو :مترمکعکب) .درواقکع ،وزارت
نیرو 309 ،میلیو :مترمکعب آب ،بیشتر از یرفیتی که تولید ککرد و براسکاس قکانو ،:حکق
فروب آ :را داشته ،را به دیگرا :فروخته است.
یکی از کشاورزا :پیشرو در اصفها ،:در این مورد میگوید
وزارت نیرو ،متخلف اصلی در مکدیریت منکابع آب اسکت و آگاهانکه بیشکتر از یرفیکت
حوضۀ منابع آب رو توسکعه داد  ،زیکرا حقابکه بکرای وزارت نیکرو و مکدیریت منکابع آب
درآمدزا نیست ،بلکه تخصیص آب به مشترکین جدید از طریق فروب آب است که منبکع
اصلی درآمد وزارت نیرو و آب منطقهای است .بکرای همکین ،تخصکیص بکیش از میک ا:
قانونی باعث جمیع اتفاقات شد .

با توجه به مطالب مطرحشد در مورد شکاف یرفیتی در حوضۀ زاینکد رود ،در جکدول
شککمار ( ،)4خالصککهای از تحلیککل مضککمو:های ایککن شکککاف در حکمرانککی آب حوضککه
زایند رود ارائه شد است.
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جدول شماره ( .)6شکاف ظرفیتی در حوضۀ زایندهرود
مقوله اولیه

مقوله ثانویه

کد نهایی

تخصیص بیش از آورد آب توسط دولت در حوضه؛
احداث کارخانههای آببر ،بدو :درنظر گرفتن توا :آبی حوضه؛
تعریف سهمبرا :جدید خارج از توا :آبی حوضه؛
توسعۀ باغهای بادام رهارمحالوبختیاری ،بدو :درنظر گرفتن حقابه پاییندست؛

شککاف یرفیکت
تخصیص

انتقال آب به ی د ،پیش از احداث تونل بهشتآباد ،از حقابه قانونی کشاورزا:؛
ضعف تعامل بیناستانی در حوضه ،پس از تبدیل مدیریت حوضه به مدیریت استانی؛
اعتماد ضعیف به نهادها و دولت؛
اعتماد ضعیف به استا :مقابل.

شککککککککککاف
یرفیتی ناشکی
از توسکککککککعه

شککاف یرفیکت

خارج از توا:

تعاملی

.شکافسرمایهگذاری 
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یکی از مکواردی ککه کارشناسکا :در مصکاحبهها بکه آ :اشکار کرد انکد ،تمایکل دولکت بکه
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سرمایهگذاری در طرحهای زودبازد و با نتایج ملموس و عینی است .درحالیکه بسیاری از
سرمایهگذاریهای حفایتی و مشارکتی در مدیریت منابع آب ،زما:بر بود و رهبسا به عمر
دولت در طول زما 4 :یا  1سال خدمتش نرسد و در پروندۀ افتخارات و خکدمات آ :ثبکت
نشود؛ در مقابل ،سرمایهگذاریهای فنی ،نهتنها زودبازد هستند ،بلکه نتایج فی یکی آ:ها،
ً
کامال ملموس و قابلشمارب و انداز گیری است .این درحکالی اسکت ککه رفکع مشککالت
حقوقی و اجتماعی در حوضۀ زایند رود ،نیاز به رانهزنی و تعامل بین ذینفعا :اسکتا:های
درگیر دارد و رهبسا در کوتا مدت ،نتیجهبخش نباشد.
این موضو را میتوا :با توقف اجرای طرح تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی به بهانۀ نبود
بودجۀ الزم نی دنبال کرد ،اما بهدلیل ه ینهکردهای عمرانی بسیار سنگین (ماننکد سدسکازی)
در سالهای متمادی در وزارت نیرو ،نمیتوا :ضعف مالی این وزارتخانه را عامل اصکلی آ:
دانست (میرنظامی و باقری .)8934 ،بهعبارت روشنتر ،عامل اصلی ،نه کمبود بودجه ،بلکه
عدم تخصیص بودجۀ کافی و بهنگام برای اقدامات حفکایتی بکود اسکت ککه وز :مطالعکات
اجتماعی در آ :سنگین بود و درنتیجه ،زما:بر است .حتکی در بودجهبنکدیهای حفایکت از
منابع آب نی  ،آنچه اهمیت دارد« ،بودجۀ سختاف اری و فنی» اسکت؛ بهگونکهای ککه وزارت

جهاد کشاورزی ،برای کاهش مصرف آب ،همۀ تمرک خود را نه بکر آمکوزب و فرهنگسکازی
رفتار درست مصرف آب ،بلکه بر توسعۀ آبیاری مدر :قرار داد است.
«سرمایهگذاری بدو :توجه به شرایط اقلیمی» ،بهویو بکدو :توجکه بکه وضکعیت آب و
خاک در حوضۀ زایند رود ،یکی دیگر از معضالت موجود در این عرصه بود است .بهگفتۀ
تعدادی از بهر بردارا :و نظام صنفی در اسکتا :رهارمحالوبختیکاری ،اصکفها ،:بکا وجکود
اقلیم نامساعد ،قطکب صکنعتی و کشکاورزی اسکت و درمقابکل ،رهارمحالوبختیکاری ،در
تنگنای توسعهای قرار دارد؛ یکی از این اعضا میگوید «ررا اینهمه صنعت باید در قلکب
کویر باشد .ذوبآهن باید کنار خلیج فارس باشه ،ولی البیگری نمایندگا :اصفها ،:اونو به
اصفها :کشوند .حاال او :می گین برای زما :شا بود و بحرا :آب نبود هنکوز ،امکا فکوالد
صبا که همین رند وقته پیش جهانگیری اومد و کلنگشو زد ری؟».
هما:گونه که مطرح شد ،شککاف سکرمایهگذاری در حوضکه زاینکد رود ،برآمکد از توسکعۀ
سرمایۀ فنی و غیرمتناسب است که بهطور خالصه در جدول شمار ( )9توضیح داد شد است.
جدول شماره ( .)7شکاف سرمایهگذاری در حوضه زایندهرود
مقوله اولیه

مقوله ثانویه

تعلیق بودجه طرحهای حفایتی حوضه؛

اولویککت سککرمایهگذاری در

کمبود بودجه طرحهای اجتماعی حوضه.

حوز فنی و سختاف اری

توسعۀ کشاورزی در مناطق اقلیمی نامناسب؛
توسعۀ صنعت در اقلیم نامناسب.

سرمایهگذاری نامتناسب

کد نهایی
شکاف سرمایهگذاری
در طرحهای حفایت
از آب

.شکافمسئولیتپذیری 
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در سالهای اخیر ،در مورد مسئولیتپذیری در برابر منابع زیستمحیطی کککازجمله رفتکار
مسئوالنه در مصرف آبکک پووهشهای اجتماعی زیادی انجام شکد اسکت؛ بهگونکهای ککه
رفتار مسئوالنه ،هم در سکطح رفتکار اجتمکاعی بهر بکردارا :و هکم دولکت و حاکمیکت ،در
دهههای اخیر ،از مهمترین موضو های پووهشی جامعهشناسکی محکیط زیسکت بکود ککه
شکاف در آ ،:پایداری منابع آب را با مخاطراتی روبهرو کرد اسکت .در ادامکه ،ابعکاد ایکن
شکاف در حوضۀ زایند رود بررسی شد است.
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مسئولیتیناشیازمصرفگرایی 

 3-7-1
.بی

گیکدن  )8934( 1از آ:دسکته نظریکهپردازانی اسکت ککه بکر اعتیکاد مصکرف افکراد جامعکه و
بیمسئولیتی آ:ها در برابر منابع زیستمحیطی تأکید دارد .بهنظر او حتی با وجکود افک ایش
آگاهی و دانش افراد در مورد پیامدهای مصرف نادرست منابع طبیعی ،آ:هکا نمیتواننکد از
منکککافع آنکککی و عادتهکککای سرخوشکککانۀ خکککود دسکککت بکشکککند؛ بنکککابراین ،هی گونکککه
مسئولیتپذیریای در برابر محیط زیست و منابع آ :ندارند .تعکدادی از مصاحبهشکوندگا:
این پووهش نی به این بیمسئولیتی ناشی از مصرفگرایی اشار کرد اند؛ برای نمونه ،یککی
از کارشناسا :دفتکر حفایکت و بهر بکرداری شکرکت آب منطقکهای میگویکد «در گذشکته
کشاورز ،کشاورزی معیشتی داشت و به ی تأمین حداقلی از فعالیت کشکاورزی رضکایت
داشت ،اما امروز  ،بهر برداری از منابع آب با نگا تجاری اسکت و طمکعورزی ،جکایگ ین
قناعتورزی شد است» .باوجوداین ،برخی نی دلیکل عکدم مسکئولیتپذیری بهر بکردار را
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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استیصال در وابستگی به کشاورزی میدانند .بهگفتۀ یکی از کشاورزا :پیشرو در این زمینه
« درسته که کشاورز بحرا :آب رو بهتر از همه میفهمه ،اما وقتی کشاورزی ،معیشتیه ،یعنی
زندگیش به این آب وصله ،دیگه اینجا صرفهجویی و حقابۀ پاییندست براب معنایی ندار ».
آنتونی گیدن  ،با ناامیدی از درک مخاطرات توسط عموم جامعه ،معتقد به لک وم وجکود
«دولت تضمینکنند ای »2است که باعث همگرایی میا :مسائل زیسکتمحیطی و مسکائل
مهم سیاسی شود .اما مصاحبهشوندگا :بر این نظر بودند که دولتها خود ،به بیمسئولیتی
افراد در برابر حفایت از آب دامن میزنند .مصاحبهشوندگا :شرکتهای آب منطقکهای بکر
این نظر بودند که نگا حمایتی دولت به کشاورزا ،:عامل بیانگی گی آ:هکا در حفایکت از
منابع آب است؛ بهگونهای که مهمترین دلیل بدمصرفی و عدم حفایت از منابع آب ،درنظر
نگرفتن قیمت واقعی آب است که مانع شکلگیری نگرب صرفهجویانه در افراد شد است.
یکی از مصاحبهشوندگا :در این مورد میگوید «آب ن د کشاورز ما هکی ارزشکی نکدارد.
درحالیکه اگر دولت ،پول واقعی آب را میگرفت ،ارزب آ :را میفهمیدنکد و اینگونکه آب
کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک

مصرف نمیکردند .این تصور اشتباهی است که دولت دارد و فکر میکند کشاورزا ،:فقیکر
هستند و آب باید رایگا :باشد».
.بیمسئولیتیناشیازدولتانحصارگرا 
 3-7-2

اورلیش ب ( ،)8931برخالف گیدن  ،دولتها را مسئول ناپایداری منکابع زیسکتمحیطی
میداند .بهنظر او ،دولتها با انحصار تعریف بحرا ،:مخاطرات را عادی جلو میدهنکد و
در برابر پیامدهای آ ،:مسئولیتپذیر نبود و سبب «بیمسئولیتی سکازما:یافته و همگکانی»
میشوند .رنا:که مدیرا :بکا برنامکهری ی نادرسکت ،مهندسکا :بکا اشکتبا هکای اجرایکی ،و
شهروندا :با مصرفگرایی مفرط« ،مشارکت همگانیای در ارتکاب جرم» دارند.
بهر بردارا :در اصفها :و رهارمحالوبختیاری در این زمینه از سوا داد :بهر بکردار بکه
پذیرب مسئولیت اشتبا های دولت گلهمند بودند .یکی از مدیرا :نظکام صکنفی کشکاورزی
کل کشور میگو ید «اینکه میگن مشکالت بهخاطر رفتار کشاورز و بیمبکاالتی او :تکوی
برداشت آبه ،یه دروغ و فرافکنیه .این آقایو :وزارتنشین با برنامکههایی ککه روی زاینکد رود
اجرا کردند ،آب رودخونه رو خش کردنکد .حکاال ککه همکهری خکراب شکد  ،مشکارکت
کشاورز مهم شد ».
همچنین ،مصاحبهشکوندگا :نظکام صکنفی کشکاورزی و دفتکر نظکام بهر بکرداری بیکا:
میکردند که یکی از دالیل بیمسئولیتی بهر بردارا :در حفایت از منکابع آب ،بیاعتمکادی
دولتمردا :به آ:ها است .این بیاعتمادی و انحصار در تصمیمگیری ،باعث شد است که
جایگا مشخصی برای جامعۀ بهر بردار در تصمیمگیریها و مشارکت پیش از اجرای طکرح
درنظر گرفته نشود؛ بهگونهای که نظام صکنفی و کشکاورزا :پیشکرو ،از نداشکتن حکق رأی و
تصمیمگیری جامعۀ بهر بردار در برنامهری ی مدیریت آب و کشاورزی در مناطق ،گالیهمند
بودند .یکی از کشاورزا :پیشرو در این مورد میگوید «در شورای حفایت شهرسکتا:ها و
استا:ها ،کشاورز و نمایندۀ آ:ها ،یا جایگاهی ندارد یا این جایگا خیلکی در سکایه اسکت.
نمایندۀ کشاورز و صنف و تشکل باید اینقکدر جایگکا قکانونی محکمکی در تصکمیمگیری
داشته باشه که بتونه تصمیمات اشتبا رو وتو بکنکه یکا حکداقل حکق رأی داشکته باشکه ،امکا
اینطور نیست».
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در مورد مسئولیتپذیر نبود :در حفایت از منابع آب کشاورزی نی یککی از مهمتکرین
عوامل ،قانو :قیمتگذاری آب کشاورزی عنوا :شد است .درواقکع ،ایکن قکانو ،:موجکب
تنبیه کشاورزا :کممصرف و پربازد بود اسکت ،زیکرا محاسکبۀ قیمکت آب براسکاس میک ا:
برداشت ،کشاورز را برای اسکتفاد از روبهکای کاهنکدۀ مصکرف آب ،بیانگیک میکنکد.
مصاحبهشوندگا ،:در مورد اف ایش انگی ۀ اجتماعی کشاورز در بهر برداری بهینکه از منکابع
آبی ،به تغییر نحوۀ دریافت آببها از طریق تحویکل حجمکی آب اشکار کرد انکد .یککی از
کارشناسا :دفتر حفایت و بهر برداری آب منطقهای بر این نظر است ککه «اگکر مکا آب را
حجمی تحویل بدیم ،یعنی بگیم ما اینقدر تحویلت میدیم و این هم پولشه ،حاال با اینقدر
آب تو هررقدر و هرری تونستی محصول کشت کن ،این کشاورز رو تشویق میکنه تکا بکا
کمترین آب ،بیشترین محصولو برداشت کنه».
هما:گونه که مطرح شد ،از منظر مصاحبهشوندگا ،:شکاف مسئولیتپذیری در حوضۀ
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زایند رود ،اف و :بر عوامل فرهنگی ،برآمد از عوامل ککال :سیاسکتی و مکدیریتی نیک بکود
است .این عوامل ،بهطور خالصه ،در جدول شمار ( )1مطرح شد اند.
جدول شماره ( .)1شکاف مسئولیتپذیری در حوضۀ زایندهرود
مقوله اولیه

مقوله ثانویه

کد نهایی

کشاورزی معیشتی و وابستگی کشاورز به آ:؛
نبود دولت تضمینگر برای مدیریت رفتار مصرفکنند ؛

بیمسککککئولیتی ناشککککی از

ه ینۀ کم آب ،نهاد ها ،و منابع تولید محصوالت کشاورزی؛

مصرفگرایی

گذار از فرهنگ قناعت به فرهنگ مصرف.
عادی جلو داد شد :مخاطرات توسط دولت؛

ناشککی از عککدم شککفافیت

نبود جایگا مشخص برای بهربردار در شورای حفایت؛

اطالعککککات ،ضکککککعف

نداشتن حق رأی در برنامهری یهای توسعه آبی؛

تعهککدات ،نبککود توجککه،

حضور بهر بردار در طرحهای آب پس از تصمیمگیری؛

بیمسئولیتی ناشی از دولت

طرحها و برنامههای تحمیلی و غیرمشارکتی دولتی؛

انحصارگرا

عدم مشارکت کشاورز در تصمیمگیری؛
نداشتن حق رأی نظام صنفی؛
مشارکت پس از بحرا :بهر بردارا.:

آگاهی و مشارکت

بحثونتیجهگیری 


هما:گونه که مطرح شد ،مسائل آب ،ازجمله مسائل وخیم و بسیار پیچید بهشمار میآیند.
این پیچیکدگی ،سکبب لک وم بررسکی موضکو در حکوز ای از علکوم بینرشکتهای میشکود؛
بهگونهای که در سالهای اخیر ،حل مسائل آب از انحصار علوم فنی خارج شد و در تعامل
دو سویه فنی کاجتماعی قابکلتبیین اسکت .در ایکن مقالکه نیک شکناخت مسکئلۀ آب حکوز
زایند رود ،در قالب شناخت شکافهای حکمرانی آب بررسی شکد .بکا توجکه بکه ککدها و
مضمو:های بهدستآمد از نتایج شکافهای موجود در حوضۀ آب زایند رود ،میتکوا :آ:
را دارای ویوگیهای زیر دانست
 )1بسیاری از مسائل اجتماعی و امنیتی حوضۀ زایند رود ،پیامد شکافهای موجود در
حکمرانی هستند ،ن ه اینکه خود ،علت ناپایداری باشند .درواقع ،در حوضۀ زایند رود ،ایکن
برنامهها ،قوانین ،و تصمیمگیریها هسکتند ککه نقکش اصکلی را در بکهوجود آمکد :مسکائل
اجتماعی ایفا میکنند .نبود انسجام ،تناقض در قوانین ،و بیثباتی در برنامهری ی ،بسکیاری
از مسائل را ایجاد کرد است که مهمترین آ :تضعیف مشروعیت اسکت ککه نتیجکهای جک
گسترب تخلفها ،شکافها ،و بیاعتمادی اجتماعی و سیاسی ندارد؛
 )1یکی از نتایج بهدستآمد در این پکووهش ،عکدم مشکروعیت قکانو ،:هکم در میکا:
مجریا :و برنامهری ا :و هم در بین بهر بردارا :است .درواقع ،قدرتی فراقانونی در تصکویب
طرحها و برنامههای توسعۀ منابع آب وجود دارد که میتواند بکدو :درنظکر گکرفتن قکوانین،
اسناد ،و برنامهها ،مصوبات نامتناسبی را اجرایی کند؛
 )9گرو های ذینفع و نقشآفرین در حوضۀ زایند رود ،از نبود ی ارتباط همبستۀ مکداوم
با یکدیگر رنج میبرند .این گرو ها ،زبا :همدیگر را نمیشناسند و بهشدت نسبت به یکدیگر
بیاعتماد هستند .در این شرایط ،فرافکنی مسئولیت بحرا :آب به گرو مقابل رخ میدهد؛
 )4در نبود ی فضای گفتوگو و تعامل متقابل بین گرو هکای هکدف ،مخالفتهکا بکه
اعترا

و شورب تبدیل شد اند .درواقع ،اف و:بکر بیاعتمکادی نهکادی ککه در بسکیاری از

پاسخها وجود داشت ،بسیاری از گرو هایی که قدرت اجتماعی زیاد ،امکا قکدرت سیاسکی
اندکی دارند (اصناف و تشکلها) فضا را برای اعترا های خیابکانی فکراهم میکردنکد ککه
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درصورت وجود مسیرها و مجراهایی برای گفتوگو و امید به تأثیرگذاری بر آ ،:بسکیاری از
این اعترا ها به خیابا :کشید نمیشدند؛
 )0بهسبب اهمیت بعد اعتماد و تعامل در سرمایۀ اجتماعی ،مهمترین پیوند نهکادی در
حوضۀ زایند رود کککه پایداری را امکا:پذیر خواهد کردکک ارتبکاط و پیونکد همیشکگی بکین
دولت (وزارت نیرو ،جهاد کشاورزی) با مردم (از طریق اصناف و تشکلها) است ،زیرا بکا
وجود بحرا :آب در حوضۀ زایند رود ،جامعۀ بهر بردار ،اصناف ،و کشاورزا :ناامید نبود و
اید های زیادی برای بهبود وضعیت داشتند؛
 )4نخبهگرایی مهندسا :و برنامهری ا ،:سبب حذف جامعۀ محلکی و حقابکههای آ:هکا
شد است .حتی باوجود گسترب رویکرد دولت به مدیریت مشارکتی ،این مشارکت واقعی
نیسککت ،زی کرا حقککوا و خواسککتههای مشککارکتکنندگا :را دربرنداشککته و تنهککا ویککایف و
مسئولیتها را به آ:ها دیکته میکند؛
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 )1نوعی همهمه سیاسی بر همۀ برنامهری یهای مربوط بکه مکدیریت منکابع آب سکایۀ
انداخته است؛ بهگونهای که در رویهای پوپولیستی ،کسب رضایت مکردم منطقکه بکر منکافع
ملی مسلط بود و بسیاری از اختالفهای قومی و بیناستانی را رقم زد است .نظکارت بکر
عملکرد نمایندگا :مجلس و سایر سیاسیو ،:در کنار افک ایش آگکاهی شکهروندا :میتوانکد
مانعی در برابر این وضعیت باشد؛
 )3همه پاسخدهندگا :به رویکردهای حاکمیتی انتقاد داشتند و همه از مدیریت مشارکتی
در ادارۀ منککابع آب صککحبت میکردنککد ،امککا آنچککه مشککخص نبککود ،دسککتورکار منسککجم و
درعینحال ،منعطفی براساس شرایط منطقهای و ارائۀ بودجۀ کافی برای انجام این برنامه بود؛
 )80درمجمو  ،آنچه از وضعیت شکافهای حکمرانی آب در حوضۀ زایند رود مشهود
است ،این است که ناپایداری منابع آب و همچنین ،مشکالت اجتماعی حوضه ،برآمکد از
علتهایی است که در بستر متعار

و شکافهای زمینهای ریشه دارد .درنهایت ،با توجکه

به شکافهای شناساییشد در حوضۀ آبری زایند رود ،زنجیر علیای از عوامکل در شککل
شمار ( )8بهتصویر کشید شد است.

شکل شماره ( .)1زنجیرۀ علی مسائل اجتماعی آب در حوضۀ آبریز زایندهرود

هما:گونه ککه در شککل شکمار ( )8نشکا :داد شکد اسکت ،در بررسکی یک مسکئله
اجتماعی ،همچو :بحرا :اجتماعی حوضۀ زایند رود ،باید بین علت و پیامد ،تفاوت قائکل
شد؛ زیرا علتها ،ریشۀ تاریخی دارند ،اما پیامدها را میتوا :درلحظه بررسی کرد .درنظکر
نگرفتن علت ایجاد بحرا ،:درواقع بهمعنای تاریخزدود کرد :مسئله است که امری محکال
یا ادعایی برای ارائه راهکارهای موقتی و جلوگیری از نقد قدرت است .برایناساس ،ادعکای
مقالۀ حاضر این است که در حوضۀ زایند رود ،اعترا ها و آشوبها ،شکستن خکط لولکۀ
آب اصفها :به ی د ،و ...را نباید مسئلۀ اجتماعی زایند رود بهشمار آورد ،بلکه اینها پیامکد
مسائل دیگری هستند که در سیاستگذاری و برنامهری ی در طول تاریخ ریشه دارند.
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منابع 
ب  ،اورلیش ( .)8931جامع در مخاطره جهان (مترجم محمدرضا مهکدیزاد ) .تهکرا :انتشکارات ککویر
(تاریخ اصل اثر )1080
تیلی ،رارل ( .)8931دممکراس  :جامع شناس تاریخ تحامت دممکراتیا (متکرجم یعقکوب احمکدی).
تهرا :انتشارات جامعهشناسا( :تاریخ اصل اثر .)1009
حسینیابری ،سیدحسن ( .)8993زایندهرود از سرچشم تا مرداب .اصفها :نشر گلها.
فلی  ،اوو ( .)8930درآمد بر تحقیق کیف ( ،مترجم هادی جلیلی) .تهرا :نشر نی( .تاریخ اصل اثر .)1003
گیدن  ،آنتونی ( .)8934سیاستهای مقابل با تغییرا آبوهما (مترجم صادا صالحی و شکعبا :محمکدی).
تهرا :نشر آگه( .تاریخ اصل اثر .)1001
مرادی طادی ،محمدرضا ( .)8934آب و سیاست نگاهی به فراینکد سیاسکی شکد :آب .فصالنام مطالعاا
میا رشه ای در علم انسان .30-98 ،)4(3 ،
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مرک پووهشهای مجلس ( .)8994آب در دو برنام  ،شمار گ ارب .0801081
میرنظامی ،سیدجاللالدین؛ و باقری ،علی ( .)8934ارزیابی سیستم حکمرانی آب در فرایند حفایت از منابع
آب زیرزمینی ایرا .:تحقیقا منابع آب ایرا .91-00 ،)1(89 ،
واینر ،مایرو:؛ و هانتینگتو ،:ساموئل ( .)8993درک تمسع سیاس (مترجم پووهشکد مطالعات راهبردی)،
تهرا :انتشارات پووهشکد مطالعات راهبردی( .تاریخ اصل اثر .)8334
آب حوز
یوسفی ،علی؛ امینی ،امیرمظفر؛ یادگاری ،آمنه؛ و فتحی ،امید ( .)8934پایداری نظامهای حکمرانی ِ
زاینکد رود در گکذر توسکعه .فصالنام مطالعاا میا رشاه ای در علام انساان .41-19 ,)4(3 ،
.

.

.

.
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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،161-111 ،)4(11 ،پیاپی  ،44پاییز 1911
خانیکی ،هادی؛ و موسوی ،سیده ثریا ( .)8931بازنمایی مسئله آب ایران در روزنامه ها؛ تحلیل محتوای روزنامههای ایران،
شرق ،دنیای اقتصاد و کیهان از سال  8938تا  .8931مطالعاا میانرشاه ای در علام انساان .861-833 ،)4(88 ،
شاپا8001-4648 :

 نویسندگان  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است.

)

بازنمایی مسئلۀ آب ایران در روزنامهها
محتوایروزنامههایایران،شرق،دنیایاقتصاد ،و کیهان

تحلیل
از سال  1931تا 1931
هادی خانیکی ،1سیدهثریا موسوی

2

دریافت8931/25/52 :؛ پذیرش8931/22/52 :

چکیده

در حال حاضر ،برداشت آب در ایران بیش از ظرفیت منابع تجدیدپذیر است .افزونبراین ،شااهد کااهش
آبهایسطحیوزیرزمینی هستیم ،اما بهنظر میرسد مسئلۀ آب ،چنانکاه بایاد ،در مام اه درش ن اده

است و فهم م ترکی از آن ومود ندارد .رسانه ،نهادی است که میتواند در این زمینه نقش مهمی ایفا کند.
در چند سال گذشته ،با مدیترشدنمسئلۀآبوآشکارترشدنپیامادهای آن ،توماهرسااه هااها نیا 
موضوعنفزنیشیافت نست،نماچگوهگیتصویریک رسااه هاانزمسائلۀآبهرساا ت نهاد،هامخا 
نست.هدفنی پژوهش،شانا تهازهاااییمسائلۀآبنیارننورروزهاما هاایسرنسارینسات.بارای
دستیابی به این اهداف ،با بهکارگیری روش تحلیلمحتونی کمی و کیفی ،مطالبچهارروزهامۀسرنساری
رنطیهفتسال (از  8938/8/8تا  )8931/88/83بررسی کردهایم .براساس نتاای بهدساتآمده ،عوامال
طبی ی ،برمستهترین علت مسئلۀ آب قلمداد شدهاند و دیدگاه مسائونن ،بی اتر از دیادگاه ماردج برمساته
شده است .بهعبارت روشنتر ،مطالا منت رشاده باا دیادگاههاای دولتای هماهناس اسات« .بحاران»،
برمستهترین واژگان عنوانهای روزنامههای موردبررسی بودهاند .ایان واژههاا،

کمآبی» ،و «خ کسالی»
« 
مسئولیت را از دوش مردج و مسئوننی که خواهناخواه ،وضع ف لی را ایجاد کاردهاناد ،برمایدارد و آن را باه
طبی ت ارماع میدهد .در مطال این روزنامهها ،آب ،بهعنوان مسئلهای برمسته شده است که در درماۀ
نخست ،دولت باید آن را حل کند و نقش مردج به صرفهمو یی محدود شده است؛ درحالیکاه حکمرانای
گیاریهاا اسات .افزونباراین ،روزناماههاای

خوب ،نیازمند م اارکت بی اتر مام اۀ مادنی در تصامیم
موردبررسی ،آیندهنگر نیستند و تا حد زیادی از بررسی پیامدهای مسئله چ م پوشیدهاند.
کلیدواژهها :مسئلۀ آب ایران ،بازنمایی ،شاخصبندی ،مدیریت تقاضا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1استاد ،علوج ارتباطات ،دان کدۀ علوج ارتباطات ،دان گاه عالمهطباطبائی ،تهران ،ایران (نویسندۀ مسئول)



 .2دان جوی دکتری ،علوج ارتباطات ،دان کدۀ علوج ارتباطات ،دان گاه عالمهطباطبائی ،تهران ،ایران



مقدمه

رساه ها،رویدنوهارنتفسیرمیکنندوه نفکاارمااومیشاکیمایوهناد.برپایاۀ نظریاۀ
وهند،موضوعهاییرنک نفکارماومیه 

رسانههاهان باریک نرنئ می

برمستهسازی»،

«
هامینهدیخند،تعیی میکنند.هرنساسنی هظری ،زماهیک رساه هاه موضاومیتوجا 
آن 

میکنند،نهایتآنموضوعنزهظرماومنفزنیشمییاهد؛هناهرنی ،رساه هانزنیا ااهلیات

هر ورونرهدک هرآگاهی،شنا ت،وورکمرومنزمسائیزیستمحیطایتایریرهگرنرهاد.
هرنساسهظریۀ«مارپیچسکوت»،رساه هاهرنرزیاهیمرومنزفضایفکریجامع هیزتیریر
میگرنرهدو«نفرنوماک نستنزرساه هایجاعیه منوننمنبا توزیا میایادنساتفاو 

کنند.نگرمییدۀ اصآنهاوررساه هامطرحهخد هاشد،هتیج میگیرهادکا آنمییاد 
(مهدیزنو .)39،1931،نی هکات،نهایاتولازومهررسای

موروپریرشماومهیست»
محتونیمنتخرشد وررساه هارنمخ
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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میکند.

آیند،نمااخنثای


شاارمی
رسانهها ،منبع مهمی برای آگاهی از مسائل زیستمحیطیه 

نیستند .کاری که رسانهها انجاج میدهناد ،چیازی بایش از ارائاۀ واق یات محا

اسات؛

رسانهها تصمیم می گیرند که کداج رویداد را برمسته کنند و کداج را در حاشایه قارار دهناد.

آنها تصمیم می گیرند که از چه مناب ی استفاده کنند؛ درنتیجه ،نقش مهمی در شکلدهای
چارچوبسازی» ،رسانهها آیینۀ تماجنمای واق یات

به افکار عمومی دارند .برمبنای نظریۀ «
نیستند و تنها رویدادها و پدیدهها را چارچوببندی میکنند .رسانهها واق یت را میسازند،
می دهند ،و با نحوۀ توصیف یک رویداد ،بر درش آن تأثیر میگذارناد .برمبناای
به آن شکل 
این نظریه ،رسانهها ،رویدادها را تفسیر و روایت میکنند و بهاینترتی  ،م ناای خاصای را
ساااختگرایاای امتماااعی» ،رسااانههااا بااا

باارای مخاطاا میسااازند .برپایااۀ نظریااۀ «
بندیهای امتماعی را میسازند و ایماژهای رساانهای در آنچاه ماا
چارچوببندی ،صورت 

بهعنوان واق یت درش میکنیم ،نقش دارند.
مسئلۀ آب ،یکی از حیاتیترین مساائلی اسات کاه در چناد ساال گذشاته بیشازپایش
اهمیت یافته است .میانگین مصرف سااننۀ آب در ایاران ،حادود  36میلیاارد مترمک ا
برآورد شده است .این رقم 1 ،درصاد ،بی اتر از کال مناابع آب تجدیدپاذیر ( 13میلیاارد

مترمک

) است ،ی نی  10درصد ،بی تر از حد آستانۀ کمبود ک ور است (مساگران و آزادی،1

 .)89 ،8081افزونبااراین ،شاااهد کاااهش آبهااایسااطحیوزیرزمیناای هسااتیم .بااهنظر
ی،اااورها جبارننآنهاا
متخصصان ،وض یت آبهایزیرزمینیه گوها نینساتکا ترساال 
ه ونهدهوو .نکتۀ مهمترنینک ،در سالهایگرشت ،کمبود آب و افزایش تقاضای آن ،زمینهسااز
منااخ هاینجتاامیشد نست ،اما بهنظر میرسد ،مسئلۀ آب ،چنانکاه بایاد ،در مام اه درش
ن ده است و فهم م ترکی از این موضوع ومود ندارد؛ درحالیکه ،نباود فهام م اترش در ماورد
مسئلۀ آب ،مان ی در برابر حل آن است .درواقع ،برای حل این مسئله ،نخست باید فهم درساتی
حایهاایآننتفاا هظریوجاووهادنرو؛
از آن شکل بگیرد ،اما دربارۀ ری ههایمسئلۀآبورن  
بهعنوان مثال ،بهنظر عدهای از مردج ،صادرات آب باه ک اورهای دیگار ،علات م اکل کمآبای
ورحالیک هر یمسئوالن ،خکسالیوتغییرنتنالیایرنولیینیا مسائل مایونهناد.

است،
حیهایمسئلۀآبوجووونرو.
ن تالفهظرهایمخاههیهیزورمورورن  
در چند سال گذشته ،با مدیترشدنمسئلۀآبوآشکارترشدنپیامادهای امتمااعی
آن،رساه هاهیزه نی موضوعهیخترتوج کرو وورمیایس هاگرشت ،مطالابهیخاتریرن
ورنی زمین منتخرکرو نهد،نماچگوهگیتصویریکا آنهاانزمسائلۀآبهرساا ت نهاد،
هامخ

پژوهش هاینهدکیورهاارۀهحاوۀتوفایسمسائلۀآبنیارننور

نست.ورونا ،

رساه هانهجامشد نست.مقالۀ حاضر ،درصدد است تا بخ ی از این شکاف را پر کند.
هدف اصلی این پژوهش ،شناخت بازنمایی مسئلۀ آب در روزنامههانست .بررسی نحاوۀ
حیهایمسئلۀآب در روزنامهها ،از اهداف دیگر ایان پاژوهش
بازنماییملی،پیامدها ،و راه 
است .در راستای دستیابی به این اهداف ،مطالبچهارروزهامۀسرنسری،طیهفتسال (از
 8938/8/8تا  ،)8931/88/83به روش تحلیلمحتونی کمی و کیفی بررسی شدهاند.
 .1پیشینه پژوهش

پژوهشهای اندکی موضوع بازنمایی مسئلۀ آب در رسانهها را بررسی کردهاند کاه در اداماه
به چند نمونه از آنها اشاره شده است.
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پژوهشهای داخلی

.1-1

ایاننامۀ کارشناسی ارشد خود با عنوان «پوشاش آب در برناماههای تلویزیاون:
نوروزی ،در پ 
تحلیل محتوای کیفی برنامههای مربوط به آب در شبکه دو سیما ممهوری اساالمی ایاران در
سه ماهه تابستان  ،»8936برنامههای مربوط به آب در شبکۀ دو سیما را که در تابساتان 8936
پخش شدهاند ،بررسی کرده است .هدف این پاژوهش ،شاناخت پیااجهاای آشاکار و پنهاان
برنامههای موردبررسی بوده است .پژوه گر ،برای دستیابی به اهداف ،روش تحلیلمحتوای

کیفی و رویکرد ن انهشناختی را بهکار برده اسات .همچناین ،بارای تحلیال نتاای از الگاوی
سهگانۀ مان فیسک (رمزگان واق یت ،فنی ،و ایدئولوژیک) استفاده کرده است .براساس نتای
این پژوهش ،تلویزیون بهگونهای عمیق باه بحاران آب توماه نکارده و «مسائلۀ بحاران آب را
حذف کرده است» (نوروزی .)1 ،8936 ،این پاژوهش ن اان مایدهاد کاه در برناماههاای
موردبررسی ،آب بهعنوان مسئلهای فردی برسااخت شاده اسات؛ بهگوناهای کاه برناماههاای
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

822

دوره ،11شماره 4
پاییز 1931
پیاپی 44

بررسیشده ،مصرف خانگی را مقصر بحران آب ن ان دادهاند .همچنین ،در این برنامهها ،ها 
نجتاامیکرونمسئلۀآبهیزتوج هخد نست«.رسانۀ ملی در سه سطح امتمااعی ،فنای ،و
ایاادئولوژیک ،مساائلۀ بحاران آب را بااه حاشاایه رانااده اساات و بااا تومااه بااه رمزگااان ظاااهر،
چهرهپرونزی،گفتاار،هوشاتار،و...مسائلۀهحرنهایهاوونآبحارفشاده اسات» .در ایان

نهاد.نفزونهارنی ،

برنامهها،طبیعتونالای،،مامایمسالیپیادنییهحارننآبفار شاد 

«محتونیهرهام هامحافظ کارنه نستوه هیشنحدنثسدهایهادونمطالعا وچاا هاای
غیرمجاز»ورنیجاوهحرننآبنشارنیهخد نست(هوروزی.)151-153،1933،
صاح  ،در پایانهامۀکارشناسینرشد ووهامنونن«نقش مطبوعات در آگاهیبخ ی
به افکار عمومی در ارتباط با بحاران آب ساال ،»8918هیاشومالکارومطبومااترنور
آگا سازینفکارمااومیورماوروهحارننآبورساال1911هررسایکارو نسات.نیا 
پژوهخگر،هانستفاو نزروشتحلییمحتونیکای،مطال مربوط به مدیریت مصرف آب
را در روزنامههایکیهان،رسالت،ایران،وهمشهری تحلیل کرده است.نتای این پژوهش
ن ان میوهدک ورفدهسیارکاینزمطالبمطبوماتهررسیشد ه ملیورنهکارهاای
فرهنگیمیاهل هاهحرننآبپرون ت نهد.مطال مطبوعاات ،بی اتر کاارکرد نظاارتی دارد و

ویژۀ دیدگاهها و شکایتهای مردج از عملکرد مسئونن است .افزونبراین ،مباحث مرباوط
به آب ،زیاد برمسته ن دهاند .بی تر مطال چاپشده ،رویدادمدار هستندوُ ب د آموزشای
ندارند (صاح .)818-816 ،8918 ،
پژوهشهای خارجی

.1-2

وی و همکاران 1در سال  ،8081در تحقیقی با عناوان «تکامال تادریجی ارزش امتمااعی
منابع آب برای توس ۀ اقتصادی به پایداری زیساتمحیطای در اساترالیا از »8149-8088
سیر تغییر پوشش خبری مسائل مربوط به آب را طی ساالهای  863( 8149-8088ساال)
در روزنامۀ ساندی ممرنینگ هرالد استرالیا بررسی کردهاند .براسااس نتاای ایان پاژوهش،
مسائل مربوط به تأمین آب شهری در این روزنامه در سال  8149بر مطالا چاپشاده در
این مورد در سالهای دیگر ،غال است .بی تر مطال این دوره ،به رویدادهایی مانند سیل
و خ کسالی مربوطاند و محور بسیاری از آنها ،توس ۀ اقتصادی است ،اما از سال ،8334
تومه به پایداری زیستمحیطی به رویکرد غال تبدیل شده و مطال مربوط باه آب ،خیلای
برمسته ن دهاند .براساس نتاای بهدساتآمده ،ماردج در میاان مطالا چاپشاده ،نقاش و
مایگاه بهنسبت کمی داشتهاند .افزونبراین ،در این روزنامه ،صدای سازمانهای دولتی بایش
از سازمانهای دیگر بازتاب یافته است .این امر ،ن اندهندۀ نقش اصلی دولت در خدمات و
مدیریت آب است .همچنین ،در میان مطال یادشده ،بهندرت به ساازمانهاای پژوه ای و
مردجنهاد اشاره شده است .وی و همکارانش ( )8081بار ایان نظرناد کاه رویادادهای مهام

طبی ی مانند سیل و خ کسالی ،همچون کاتالیزوری برای افزایش پوشش و عالقه به اصاال
مدیریت آب عمل کردهاند (وی ،وی ،و وسترن.)18-38 ،8081 ،

شیونس و همکاران )8086( 2در پژوه ی م ابه با عنوان «تکامل مساائل آب چاین ،طباق

چارچوب روزنامههای مریان اصلی چینی» تحقیق وی و همکاران ( ،)8081سیر تحول تأکیاد
بر مسائل آب ک ور چین را در روزنامۀ اصلی این ک ور بررسی کاردهاناد .آنهاا باا باهکارگیری
روش تحلیلمحتوا ،مطال مربوط باه آب را در روزناماۀ پیپلا دللا  ،طای  66ساال بررسای
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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کردهاند .براساس یافتههای این پژوهش ،گزارش مسائل مربوط باه آب در چاین ،ساه مرحلاه را

تجربه کرده است 8346 :تا اواسط دهۀ  :8310کنترل سیالب و خ کساالی و آب بارای تولیاد
مواد غذایی؛ اواسط دهۀ  8310تا  :8331آب بارای توسا ه اقتصاادی؛ و  8331تاا  :8088آب
برای پایداری زیستمحیطی و توس ۀ اقتصاادی .مطالا مرباوط باه آب در روزناماۀ یادشاده،
بازتابدهندۀ نظاج مادیریت مناابع آب باان باه پاایین چاین اسات .نتاای پاژوهش شایونس و

همکاران ،این فرضیه را تقویت کرد که ارزشهای امتماعی مربوط به مسائل آب در چین ،بر اثر
عواملی مانند ف ار بیوفیزیک (سیل و خ کسالی) ،کمپاینهاای سیاسای (انقاالب فرهنگای)،
اصالحات کالن اقتصادی ،و ...تغییر کرده اسات .ایان پژوه اگران ،نتاای تحقیاق خاود را باا
پژوهش م ابهی که در استرالیا انجاج شده است ،مقایسه کردهاند و بر این نظرند کاه مساائل آب
در روزنامۀ چینی بی تر از روزنامۀ استرالیایی برمسته شده اسات .روناد گازارش مساائل آب در
روزنامۀ چینی و استرالیایی از این لحاظ که هر دو در دورهای در مطال خود بر توس ۀ اقتصاادی
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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تأکید کردهاند ،به هم شباهت دارند .در روزنامۀ پیپلز دیلای در طاول دورۀ زماانیموروهررسای،
هیچ اشارهای به افکار عمومی واق ی (از اشخاص یا سازمانهای امتمااعمحور) ن اده اسات.
پژوه گران ،ت ص ساختاری روزنامهنگاران برای اولویت دادن به قدرتمندان را یکای از دنیال
این امر دانستهاند (شیونس و همکاران.)850-858 ،8086 ،

آلتاویل و بن )8088( 1در پژوه ی با عنوان «کاربرد تحلیل محتوا برای بررسای گازارش

مسائل آب»  80روزنامۀ آنالین نبراسکا را بررسای کاردهاناد .هادف پاژوهش آناان ،بررسای
چگونگی ارائۀ مسائل مهم زیستمحیطی برای عموج بوده اسات .نتاای ایان پاژوهش ن اان
میدهد که آب ،بی تر در زمینۀ ک اورزی مطر بوده و در مورد موضاوعهاای دیگاری مانناد

کیفیت آب و زیستگاه کمتر بحث شاده اسات .براسااس یافتاههاا ،گازارش آب در برخای از
روزنامهها بهگونهای قابلتومه با م اهدات مقدار روزانۀ آب محلی ارتباط دارد .بهنظر آلتاویل

و بن ،اگرچه مسئلۀ آب ،حیاتی و مهم است ،گزارش مسائل آب در روزنامهها باه فراینادهایی
مانند تغییرات فیزیکی آب مربوط اسات و مساائل اصالی آب و محایطزیسات تاا زمانیکاه
موم نگرانی عمومی ن وند ،پوشش داده نمیشوند (آلتاویل و بن.)603-688 ،8088 ،
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 .2مفاهیم اساسی

در این بخش مفاهیم اساسی تحقیق را بهطور کوتاه ت ریف میکنیم.
 .2-1مسئلۀ آب ایران

برای ت ریف «مسئلۀ آب ایران» ،نخست نزج است کلمۀ «مسئله» ت ریف شود« .مسائله»
م ادل فارسی واژۀ

است .فرهنس لغت آ کسفورد ،یکی از م انی این واژه را م کل یا

نگرانی افراد دربارۀ چیز خاصی میداند .آ کسفورد در ت ریف دیگری« ،مسئله» را موضاوع

مهمی عنوان میکند که مردج دربارۀ آن بحث میکنند (ترنبل .)181 ،8088 ،1فرهنگماید
هیزمسئل رن«حاجت،مطلب،وور ونست»تعریسکرو نسات(مایاد.)399،1913،
نلبت هیچیکنزمعاهیهوشت شد ورفرهنگمایدهامنظورمانز«مسئل »ورنی پژوهش،
ها اونهیهادنرو.ورپااژوهشپایشرو،منظااورنزمسائل ،شارایط پیچیاادهای اسات کااه
تنگناهایی را ایجاد میکند.
پس از ت ریاف واژۀ «مسائله» ،نزج اسات «مسائلۀ آب ایاران» ت ریاف شاود .ایاران،
ک وری خ ک و نیمه خکنستک میاانگین سااننۀ بارنادگی در آن ،کمتار از متوساط
مهان نست .اما ،در چند سال گذشته ،مجموعهای از عوامل سب شدهاند تاا تقاضاا بارای
آب بیش از عرضۀ آن باشد .چنانکه براساس شاخصهاا ،وضا یت آب در ایاران ،مسااعد
نیست .برپایۀ شاخص فالکنمارش ،ایران دچار «تنش آبی» است و طبق شااخص ساازمان
ملل نیز ایران در وض یت «بحران شدید آبی» قرار دارد (عابدی .)8939 ،در حال حاضار،
برداشت آب در ایران بیش از ظرفیت منابع تجدیدپذیر است و افزونباراین ،شااهد کااهش
آبهایسطحیوزیرزمینی هستیم .بهاینترتی  ،منظور از مسئلۀ آب ایران ،مجموع شرایط

کنندهای است که برمبنای آن ،ک ور ایران با کمبود آب روبهرو شده است.
نگران 
 .2-2بازنمایی

بازنمایی ،یکی از مفاهیم برمستۀ مطال ات رسانهاینست .منظور از این مفهاوج ،تولیاد
م نا بر اساس «چارچوب هایمفهومیوگفتااهی»نست (مهدیزاده.)85-86 ،8911 ،
هازهااییهرنی هکت تیکیدونروک هرچندنیااژهایرساه نی،ااه کنند ووناعیه هظر
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میرسند،جهانرنه  طورمستیی،هخانهای وهند.نیااژهاایرسااه ای هماواره باهمای
اینکه آینه یا پنجرۀ روشنی روبه واق یت باشند ،برساخت و نمایش دوباره هستند .رسانهها
با بازنمایی ایماژها و موق یتهای اصااورهدآنهاا را طبی ایجلاو وهنادونزنیا 

طریق ،ایماژهای دیگر را به حاشیه برانند یا حتای حاذف کنناد (برانساتون و اساتفورد،1
.)801 ،8080
 .2-9مدیریت تقاضای آب

در سالهایگرشت ،رویکروسنتی مدیریت عرضۀ آب ک ه افزایش تأمین آب و عرضۀ آن را
راهکاری برای پاسخ به افزایش تقاضای آب می دانست ،تغییار کارده اسات .در پای ایان
تغییر به مدیریت تقاضای آب بی تر تومه شده است .منظاور از مادیریت تقاضاای آب،
افزایش بهره وریآبهانستفاوۀماااله نزآنوه تعویقنهدن ت سا توسازهاییماهند
سدوحفرچا نسات .برخای ک اورها ،باه دنیال اقتصاادی ،تقاضاای آب را مادیریت
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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میکنند ،زیرا مدیریتتیاضا،هدررفتوهزین هایآبرنکاهشمیوهد.نفزونهارنی ،
با مدیریت تقاضا ،برای ت داد بی تری از مردج مای تاوان آب تاأمین کارد ،همچناین ،آب
بی تری را میتوننوره شتولیده کارگرفت .با پی رفت های روزافزون فناوری (مانناد
ت خیص ن ت آب ،نماک زدایی ،و ،)...فرصات مادیریت تقاضاای آب درحاالافزایش
است .به طورکلی ،با کمک مدیریت تقاضای آب می توننرشدناتصااویرنتیویاتکارو
(آرنتزن.)80-88 ،8009،2

کمپراگو و همکاران ،چند هدف را برای مدیریت تقاضا برمیشمارند کاه عبارتاناد از:
الف) بهبود کیفیت عرضۀ آب (انجااج دادن کارهاای بی اتر باا آب موماود) ،ب) افازایش
بهرهوریآب( استفادۀ بی تر از آب خاج) ،ج) توقاف تادریجی برخای از کاربردهاای آب،

ضمن کس اطمینان از ومود عدالت در بین کااربران (انجااج دادن کارهاای کمتار باا آب

خاج) (کمپراگو ،لیکاس ،و اسیماکمپلس.)463 ،8088 ،3
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 .9علل بروز مسئلۀ آب ایران

بهنظر صاح هظرنن  ،مسئلۀ ف لی آب ایران ،برآمده از عوامل فراوانی است که رویهمرفتاه
توننآنهارنه وووستۀ«مونمیطبیعی»و«مونمینهساهی» تقسیم کرد .ازآنجاکاه ایان


می
عوامل فراوان هستند ،در این بخش ،تنها به برخی از مهمتری آنهانشار شد نست.
 .9-1عوامل طبیعی

الف) موقعیت جغرافیایی :بخشهاای گساتردهای از ایاران را زماینهاای خاکوهایآب
فرنگرفت نستوبهلحاظ اقلیمشناسی،ایران مزء مناطق خ ک مهاان بهشامار میآیاد .ایان
سرزمین ،بسیار گسترده است و بهدلیل تغییرات ارتفاعی ،هر بخش از آن ،اقلیم متفاوتی دارد.
درواقع ،اقلیم ایران ،از بسیار خ ک تاا بسایار مرطاوب متغیار اسات .شارنییطبیعاینیارنن
ه گوه نینستک شرق ،شمال شرق ،بخشهایمرکزی،و منوب ایران با کمبود آب روبهرو
است (آلیاسین .)805 ،8914 ،بیش از  14درصد مساحت ک ور ،خ ک و نیمهخ اک و
بیش از  50درصد آن ،بیابان یا کوه است (ویتکوویچ و سلیمانی.)945 ،8083 ،1

میلایمتار در ساال اسات

ب) بارش کم :میانگین بارش سطح کرۀ زماین ،حادود 160
ً
میلیمتر
(بابائی و فرجزاده ،)58 ،8918 ،درحالیکه «متوسط بارندگی در ایران تقریبا  840
در سال است» (آذرخ ی و همکاران )9 ،8938 ،که کمتر از یکسوج متوسط بارش مهانی
است (شرکت مهندسی آب و فاضالب .)89 ،8939 ،افزونباراین ،نوساانات بارنادگی در
ایران ،شدید و توزیع آن نابرابر است (سمسار یزدی و لباف خانیکی.)60 ،8001 ،2

ج) خشکسالی :در ساالهای اخیار ،خ کساالی چندسااله و کااهش بارنادگی ،ف اار
سنگینی را بر منابع آب وارد کرده است .گزارشهاای ضدونقییای درباارۀ خ کساالی در
ایران ومود دارد .گلیان و همکاران در پژوه ی با عنوان «روند خ کسالیهای ک اورزی و
هواشناسی در ایران» با بررسی خ کسالی هواشناسی و ک اورزی ایران از ساال  8953تاا
 8938به این نتیجه رسیدهاندک روهد خکیورمنااطق شامال ،شامال غارب ،و مرکاز،
قابلتومه (سطح اطمینان  35درصد) بوده ،ولی روند خ کی م ناداری در منطقاۀ شارقی
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ایران م اهده ن ده است .همچنین ،شدیدترین خ کسالی ک ور بین ساالهاای  8331و
ً
 )8916-8913( 8008رخ داده و طی این دوره ،تقریبا  10درصد از مساحت ایران ،دچار
نوعی خ کسالی استثنائی شده است (گلیان ،مزدیسنی ،و آقاکوچک.)613 ،8085 ،1

د) تغییرات اقلیمی :برخی سیاستمدنرنن،تغییرنتنالیایرنیکینزوالیینفلیهحرنن
ساوگیهایتونننرباات

آبنیرننهرمیشاارهد،نما تأثیر این تغییرات بر آبوهونینیرننرنه 
هونیگرمتارو

نهد،آبو

کرو؛هرچند،بی تر پژوهشهایی که بر تغییرات اقلیمی تمرکز کرده
خکیهیختریرنهرنینیرننورآیند پیشهینیکرو نهاد .اینگوناه تغییارات ممکان اسات

خ کسالی را ت دید کنند (مدنی ،آقاکوچک ،و میرچی.)8004 ،8086 ،2
 .9-2عوامل انسانی

الف) افزایش جمعیت :براساس آخرین سرشماری انجاجشده در ساال  ،8935مم یات
ایران حدود  10میلیون نفر بوده که در مقایسه با  40سال گذشاته ،حادود  41میلیاون نفار
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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افزایش یافته است (سازمان برنامه و بودمه ک ور )9 ،8936 ،این تغییرات مم یتی هماراه
با تغییرات اقتصادی ،امتماعی ،و توس های ،شرایطی را ایجاد کردهاند که درنتیجۀ آن ،ف ار
بی تری بار مناابع طبی ای (آب ،خااش ،و پوشاش گیااهی) وارد میشاود (امیراصاالنی و

دراگوویچ.)4 ،8088 ،3

ب) افزایش تقاضای آب :تقاضای آب باه دنیلای مانناد افازایش مم یات و تاالش بارای
توس ه ،افزایش یافته است .مدنی و همکاران ،رشد شهرن ینی و توس ۀ اراضی ک اورزی را از
مهمترین دنیل افزایش تقاضای آب در ایران برشمردهاند (مدنی و همکاران.)8008 ،8086 ،
ً
هرونرینزآبهایزیرزمینیورنیرننتیریبارنیگاننست.نفزونهرنی ،

ج) قیمت آب :
بهره
یارنه هایوولتی،هزینۀنهرژیرنکاهشونو ونست رنجآبهاایزیرزمینایرننرزننکارده
است (ویتکوویچ و سلیمانی .)941 ،8083 ،بهنظر برخی از متخصصان ،قیمت کام آب،
یکی از دنیل بحران ف لی است .مدنی و همکاران بر این نظرند که هزیناۀ کام آب ،عامال
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تهای ک اورزی نیست و تنها عادج دسترسای فیزیکای باه آب،
محدودکنندهنیهرنیفعالی 

ک اورزی را محدود میکند (مدنی و همکاران.)8008 ،8086 ،
د) مدیر یت نامناسب :1بهنظر برخی از پژوه اگران ،دلیال اصالی بحاران آب در ایاران،
مدیریت نامناس است .مدنی و همکاران بر این نظرناد کاه سااختار مادیریت آب ایاران،
هفعانوسیاستگرنرنن،فاقد هماهنگی نزج بوده و بر اقدامات کوتاهمادت

بهدلیل ت دد ذی
متمرکز است؛ بههمیندلیل ،اصل «پایداری» نادیده انگاشته شدهوپیخگیرینولویتهدنرو
وتازماهیک م کالت اصلی با برچس «بحران» شناخته ن دهنهد ،به آنها تومه نمیشود.

زیساتنستااااادرتسیاسای

زیستاااک مسائولحرنساتنزمحایی

سازمان محیط
هایزیستمحیطیجلوگیریکند(مادهی

محدوویونرووهایتونهدچنانکه باید از آسی 

وهاکارنن .)1119-1111،9113،
ه) کشاورزی :بی ترین مقدار مصرف آب به بخش ک اورزی مربوط است و حادود 38
درصد آب ایران در این بخش مصرف میشوو؛ درحالیک برخی از پژوه گران میگویند،
تنها  60درصد آب باید صرف ک اورزی شود (ونیتی .)80 ،8931 ،توس ۀ ک ااورزی از
دهۀ  8950بهب د ،م کالت زیادی را در مصرف آب بهومود آورده است؛ بهویژه ،از دهاۀ
 8960بهب د که بهرههرونریآبنزچا هایمایقه نوجرسیدونیا م اازنها مارورهاا
کابووآبروه روشدهد (ونیتی.)893 ،8931 ،
و) حفر چاه :پیش از رواج چاهها،نیرنهیانه طورمخارکتینزاناتنساتفاو مایکروهاد،
ورحالی ک نستفاو نزچا ،کخاورزننرن وومحورکرو.مدیریت قنات ،محلی بود و میازان

برداشت آن کنترل میشد ،اما چاه چنین نیست .ونیتی میهویسد،تا پیش از دهۀ  8990که
حفر چاه در ایران رای نبود« ،بین مدیریت بهرههرونرینزآبومساائیفنایوفرهنگایآن
هااهنگیکامیوجووونشت»؛ بههمیندلیل ،ایرانیان در گذشته کمتر با بحران آب روبهرو
شیوههایمدرنههر ههرونرینزآبورنیرننرونجیافاتو
میشدهد ،اما پس از دهۀ  ،8990

جایاناتهاا ،بحاران آب باهومود آماد .باهنظر ونیتای،

بهمرور با حفر چاههایمایقه 
صاحبان چاههانزپیدایش و زوال آبهای زیرزمینی آگاهی نداشتند و گمان میکردند ایان
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هخدهیهستند؛ ازاینرو ،با اشتیاق و حرص ،چاههاایزیااویرنورنیارننحفار

منابع ،تماج
کروهد ،بدون تومه به این حقیقت که ذخیرۀ اصلی این مخازن ،آبهایفسایلینسات کاه
حدود  800هزار سال قبل (عصر پرباران) ت کیل شده است (ونیتی.)88-89 ،8931 ،
 .4چارچوب نظری

در این مقاله برای شناخت نحوۀ بازنماایی مسائلۀ آب در روزناماههاای ماورد بررسای ،از
نظریههای برمستهسازی ،چارچوببندی و شاخصبندی استفاده کردهایم.
 .4-1نظریۀ برجستهسازی

نظریۀ برمستهسازینزوهۀ1391ه هعدورحوزۀنرتباطاتسیاسیوهیخاترهاامطالعاات
وهند،موضوعهاییرن

رسانههاهان باریک نرنئ می
نهت اهاتیمطرحشد .برپایۀ این نظریه ،
ک نفکارماومیه آنمینهدیخند،تعیی میکنند.ه مبارتروش تر،واتایرسااه هااها 
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موضومیتوج میکنند،نهایتآنموضوعهزوماومنفزنیشمییاهد(ساورین و تانکاارد،
ً
 .)985-981 ،8916براساس این نظریه ،م مون مخاطبان به مسائلی که در عنوان اصالی
و صفحۀ نخست روزنامههاوگزنرشهاینفلیتلویزیونورنویومطرحمیشاوهد،هیخاتر
نهایتمیوهند.ه های ترتیب،مطالبیک ورففح هایآ رروزهام منتخرمایشاوند،

ً
رسند(مککامبزومائورو .)9-9،1399،اظهارنظر برناارد

نهایتتر بهنظر می

م مون کم
کوهن دربارۀ قدرت رسانهها،ه هومیهیاهگر اندی ۀ برمستهسازینست .وی بار ایان نظار
است که شاید مطبوعات نتوانند به مردج بگویند چگونه فکر کنند ،اما قادرند به مردج بگویند
دربارۀ چه بیندی ند (سورین و تانکارد.)981 ،8916 ،

مککامبز و شاو 1بر این نظرند که رسانههاا ،نقاش مهمای در شاکل دادن باه واق یات


سیاسی دارند .خوانندگان ،افزونبار اینکاه باه موضاوعات مطر شاده در رساانههاا توماه
میکنند ،برای این موضوعات ،اهمیت خاصی قائل میشوند (ماککاامبز و شااو،8318 ،

گارنریفروکاسات.هرجساتگی،پیگیادگیهاای

 .)816برمستهسازیرنهبایده نولویات
افیونرو.نهگیلنگوکورتلنگ،فرنینادهرجسات ساازیرنها شاشمرحلاه تقسایم

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

میوهند)9،پوشش بریرویادنوهای
کردهاند)1:مطبومات،هر یمسائیرنمه،جلو 
م تلس،متفاوتنست)9،مطبوماته رویدنوهایموروهظر،چارچوب افیمیدهند،
هارورکنهایاتآنتایریرمایگارنرو)5،

 )4زبانی که برای بیاان مساائل باهکار مایروو،
رساه ها،رویدنوهارنبه نمادهای ثانویه وصل میکنند)3،اظهارنظر افراد م اهور درباارۀ
(مهدیزنو .)31،1931،

سازیشتابمیه خد

رویدادها به روند برمسته
افزونبراین ،نقش رسانههاورهرجست سازی را در سطح فردی نیز میتوننورهظرگرفت؛
گرنرهادوآنهااهارنی

طورمستیی،هارسیاساتگارنرننتایریرمای

ه نی معناک رساه هاه 
سیاساتمادنرنن

نهد.حتیمیتونننوماکارو،

نولویتهندینطالماتهیزه رساه هاونهست 

هیختره محتونیرساه نیحساسهستند،زیرننفکارماومیورپیروزیآنهاورنهت اهات
ومسائلیماهندآننهایتونرو(سوروکا.)915،9119،1

 .4-2نظریۀ چارچوببندی 

براساس نظر گافمن ،2افراد برای تفسیر رویادادهای دنیاای پیراماون از چاارچوبهاای اولیاه
استفاده میکنند .استفادهکنندگان ،این چارچوبها را مسلم میدانند .چارچوبهای اولیه کاه
به دو نوع طبی ی و امتماعی تقسیم میشاوند ،در تفسایر دادههااها نفارنوکااکمایکنناد؛
بهگونهای که تجربههای آنان میتواند در یک زمینۀ امتماعی گستردهتر درش شود .تفاوت باین
ایندو ،کارکردی است .چاارچوبهاای طبی ای ،رویادادها را باهعنوان رخادادهای فیزیکای
اولهایمینینستفاو میکنند،و هیچ نیروی امتمااعیای را عامال
شناسایی میکنند ،از نقل 
چارچوبهای امتماعی ،رویدادها را باهعنوان وقاای ی باا

ونهند؛ورحالیک 

وقوع رویداد نمی
من أ امتماعی درنظر میگیرند که با تومه به اهداف و دستکاریهای عدهنینزماردج ،ایجااد
ماایشااوهد .چااارچوبهااایامتماااعی ،دربااارۀ چااارچوبهااای طبی اای ساااخته میشااوند.
چارچوبهای امتماعی و قال هایی که در ارتباطات ما ایجاد میکنند ،تا حد زیادی بر نحوۀ

تفسیر و پردازش دادهها تأثیر میگذارند .گافمن بر این نظر است که افراد ،کاربران مست د ایان
چارچوب هستند؛ خواه از آن آگاه باشند ،خواه نه (گافمن.)88-85 ،8314 ،
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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درواقع ،چارچوببندی دربردارندۀ انتخاب و برمستهسازی و بهم نای انتخاب منبههایی از
واق یت و برمستهکردن آنها در متن ارتباطی به شیوهای است که مسئله را ت ریف کند و تفسایر
علاای ،ارزیااابی اخالقاای ،یااا راهحاالهااایی را بارای مااوارد توصیفشااده ارائااه دهااد؛ بنااابراین،
چارچوبها ،مسائل را ت ریف میکنند ،علتها را ت خیص میدهناد ،قیااوتهاای اخالقای

میسازند ،عوامل ساازندۀ م اکل را شناساایی مایکنناد ،عوامال علای و اثرات اان را ارزیاابی

میکنند ،و راهحلهایی را پی نهاد میدهند (انتمن .)59 ،8339 ،1چارچوببندی مبتنیبار ایان

باور است که چگونگی عرضۀ یک مسئله به مخاط بر چگونگی درش آن تأثیر میگرنرو .برپایۀ
آیناهنی بارای بازتااب دادن واق یات نیساتند ،بلکاه واق یات را
رسانهها ،
نظریۀ چارچوبهندی ،
میسازهدوه آنشکیمیوهند.رساه هاهاهرجست سازیمطالب،ه م اطبانخود میگویناد

ک ه چ مسائلی فکر کنند ،سپس ،با چارچوبهندیمسائی،هرچگوهگیورکآنهاا نیاز تاأثیر
چارچوبها ،بخشهایی از اطالعات را دربارۀ موردی کاه

گرنرهد(مهدیزنو .)11،1931،


می
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موضوع ارتباطات است ،برمسته میکنند و با این کار باعث میشوند که آن بخش از اطالعاات
یادماندنیتر شود (انتمن.)59 ،8339 ،

تومهتر ،م نادارتر ،و به
برای مخاطبان مورد 
 .4-9فرضیۀ شاخصبندی

2

ِب ِنت 3برای نخستینبار در سال  8330فرضیۀ شاخصهندی خبار را مطار کارد .براسااس ایان

نظریه ،از اعیای هیئت تحریریه گرفته تا حوزۀ خبری ،تمایل دارند که دیدگاههای مطر شده در

خبرها و سرمقالهها ،با دیدگاههای دولتی هماهنس باشند .فرضیۀ شاخصهندی ن اان مایدهاد
که پوشش رسانهای یک رویداد ،همخوانی فراوانی باا اطالعاات رسامی یاا اظهاارات مقاماات
دربارۀ یک رویداد ماری در عرصۀ سیاست خارمی (یا سیاستهای دیگر) و فرضیههای غال
در مورد این رویداد دارد .شاخصبندی ،نتیجۀ ف ارهای تجاری و ساختارهای اتاق خبار اسات
(بنت .)809-885 ،8330 ،براساس فرضیۀ شاخصبندی ،بحثهای رسمی ،مؤلفههای بحث

رسانهها را ت یین میکنند (آلتاوس .)401 ،8009 ،4بنت دریافته است که رساانههاای مم ای

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

بی تر ،از نخبگان دولتی بهعنوان منابع رسمی استفاده مایکنناد و تمایال دارناد کاه اخباار را در
طیااف گسااتردۀ بحااثهااای رساامی مانمااایی کننااد (بناات .)806 ،8330 ،محاارش اصاالی
شاخصهندی ،تیاد نخبگان است .هنگامیکه اختالفنظری میاان مناا هاای نخباۀ سیاسای

بروز میکند ،پوشش رسانهنیآن افزایش مییابد .افزونبراین ،پوشش خبری یک مسئله باا حال
آن مسئله یا حذف آن از دستورکار رسمی ،کاهش نمییابد ،بلکه زماانی ضا یف مایشاود کاه
نخبگان رسمی بحث خود را متوقف میکنند .اگر نهادهای داخلی با مسئلهای مخالفت نکنناد،
پوشش خبری آن مسئله کاهش مییابد .اقتصاد اطالعات ،روزنامهنگاران را ت ویق میکند تا باا
منابع خاص ارتباط برقرار کنند (بنت.)880 ،8330 ،
 .5روش پژوهش

در این پژوهش ،برای شناخت شیوۀ بازنمایی مسئلۀ آب در روزناماههاایموروهررسای،نز
روش تحلیل محتونی کمی و کیفی استفاده شده است .بهاینترتی که نخست ،برپایۀ مبانی
نظری و ادبیات پژوهش ،متغیرهای این پژوهش م خص شدهاند؛ سپس ،طبق دستورال مل
شدهاند.
نسنس 1
پی 
وونروهرمنفزنرنس 

کدگذاری ،مطال موردنظر کدگذاری

در تحلیلمحتوا ااکه یکای از روشهاای گاردآوری دادههاا استااا باهمای سانجش
نگرشها ،باورها ،و دیدگاههای افراد از طریق پرسشنامه ،پیاجها تجز یاهوتحلیل میشاوند.

همانگونه که اشاره شد ،رسانهها (ازممله روزنامهها) بر آگاهی زیستمحیطی مردج تاأثیر
گیاریهاایکناد،روش

میگذارند .هرچند ،تحلیل محتوای رسانه ،اثارات رساانهرننهادنز
مفیدیهرنیاستنتاج این اثرات است ،زیرا مردج ،اطالعات زیستمحیطی وورنهیخاترنز
رساه های بریوریافتمیکنند (پیترسون و تامپسون.)503 ،8003 ،2

 .5-1جامعۀ آماری پژوهش

برای دستیابی به اهداف پژوهش ،مطالبچهارروزهامۀسرنسریطی9سال (از 8938/8/8
تا  )8931/88/83بررسی شدهاند .مام ۀ آماری این پژوهش ،همۀ مطاالبی اسات کاه باا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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میمون مسئلۀ آب ایران در روزنامههایدنیای اقتصاد،ایران،شرق ،وکیهاانچاا شاد 
نست.برای انتخاب روزنامهها ،نخست کلیدواژههای مرتبط باا موضاوع پاژوهش (بحاران
آب ،مسئلۀ آب ،منس آب ،کمآبی ،و )...در بخش بایگانی سایت روزنامههای سراساری و
پرتیراژ ک ور مستومو شادند .ایان چهاار روزناماه ،باه ایان دلیال انتخااب شادند کاه
مرتبطترین مطال مربوط به موضوع پژوهش را چاپ کرده بووهد .

واحد تحلیل این پژوهش ،مطل است .مطالبیک ها مسائلۀجهااهیآبیاامساائی
شهرهایاانساتان هاای ااصپرون تا هووهاد،نزتحییاقکناارگرنشات وساایرمطالاب

تاامشااریشد نهد .

سال  8931به این دلیل برگزیده شده است که نزدیکترین زمان ،باه زماان شاروع ایان
پژوهش بود .دلیل انتخاب سال  8938نیز این است که براسااس نظار متخصصاان ،توماه
رسانههاه مسئلۀآبنزنی سالنفزنیشیافت نست .
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 .5-2پایایی و اعتبار

در پژوهش حاضر برای محاسبۀ پایایی ،ضاری ماوردنظر ویلیااج اساکات بارای مقیااس
اسمی ،بهکار رفته است و ضری قابلیت اعتماد ،برای متغیرهای پیچیده محاسبه مایشاوو
(متغیرهاییک نحتاالو التذهنیتهایکدگرنرورآنوجووونرو)؛ه های ولیی،پا 
نزانجاج کدگذاری مرحلۀ اول ،چند متغیر پیچیده دوباره کدگذاری شدند وضریبااهلیت
وساتآمد هارنیمتغیرهاای

نمتااوآنهانزطریقفرمولنسکاتمحاسب شاد.ضاریبه 

«مسئول حل مسئله» و «قدمت مسائله» باهترتی  0/35و  0/34باود .باا توماه باه اینکاه
متغیرهایی که دوباره کدگذاری شدهاند ،دارای ضری پایایی بیش از  0/15هستند ،میتوان
گفت ،پژوهش از پایایی نزج برخوردار است.
این پژوهش ،اعتبار صاوری دارد ،زیارا چناد تان از متخصصاان حاوزۀ موردبررسای،
دستورال مل کدگذاری را تأیید کاردهاناد .افزونباراین ،متغیرهاا از ادبیاات و مباانی نظاری
استخراج شدهاند؛ بههمیندلیل ،این پژوهش از اعتبار سازه نیز برخوردار است.

افتهها 
 .6ی 

کردهاند؟
پرسش  )1روزنامههای موردبررسی ،مسئلۀ آب را چگونه برجسته 

براساس دادههای مدول شماره ( ،)8از مجموع  546مطل  ،بی اترین نسابت ،ی نای 91/8
درصد ( 809مورد) ،در روزنامۀ الران چاپ شده است.پ نزآن،روزهاماۀدنیاای اقتصاادهاا
119مطلب،وررتبۀوومنست.روزهامۀشرق91/9،ورفدمطالبرنه  وون تصاصونو 
نستوکاتری هسبت،یعنی 85/3درصد ،یا  11مطل  ،نیز مت لق به روزنامۀ کیهان است.
جدول شماره ( .)1درصد و فراوانی مطالب منتشرشده براساس نام روزنامه
فراوانی

درصد

نام روزنامه
ایران

809

91/8

دنیای اقتصاد

849

86/8

شرق

889

80/1

کیهان

11

85/3

جمع کل

546

800/0

براساس نمودار شماره ( ،)8تومه به مسئلۀ آب از سال  8939افازایش یافتاه و مطالا
منت رشده در سال  ،8934کمی بی تر از ساال  8939باوده اسات .در ساالهای  8935و
ً
 8936تقریبا به یک اندازه مطل دربارۀ آب چاپ شده و بی ترین مطال  ،در ساال 8931
منت ر شدهنهد.


نمودار شماره ( .)1فراوانی مطالب بررسیشده بهلحاظ سال انتشار

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

819
بازنمایی «مسئلۀ آب ایران»
روزنامهها ...

در

براساس دادههای مدول شماره ( ،)8از مجماوع  546مطلا بررسیشاده ،بی اترین
ت داد ،ی نی  838مورد یا  59/9درصد ،در قال «خبر» و کمترین ت داد ،ی نی  8ماورد یاا
 8/3درصد آن ،بهشکل «سرمقاله» چاپ شده است (این سارمقاله باا عناوان «بحاران آب
راهحل دارد؟» در شمارۀ  4030روزنامۀ دنیای اقهصاد منت ر شده است.
روزنامههای دنیای اقهصاد ،کیهاان ،و الاران ،بی اتر مطالا خاود را در قالا خبار و

هیخترآنهارنوراالبیاوونشتمنتخرکرو نست.نیا روزهاما ،تنهااور3

روزهامۀشرق
مطلبهرنیهیانمسئلۀآبنزسبک برنستفاو کرو نست.
جدول شماره ( .)2تفاوت روزنامههای موردبررسی بهلحاظ سبک مطلب

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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سبک مطلب

دنیای اقتصاد

ایران

شرق

کیهان

جمع

خبر

34

889

3

65

838

گزارش

5

85

88

83

68

مصاحبه

3

3

1

0

86

یادداشت

86

48

18

8

858

سرمقاله

8

0

0

0

8

مقاله

1

4

8

8

86

جمع

849

809

889

11

546

دادههای مدول شماره ( )9ن ان میوهدک از مجموع  546مطل  ،هیختری هسبت،یعنی
15/1ورفد911(مطلب)م ات «مسائوالن»نسات.افزونباراین 8/3 ،درصاد مطالا ،

ترکیبی از منابع علمی ،تخصصی ،1و دیدگاه مسائونن را منت ار کردهاناد.حادوو11/3ورفاد
(993مطلب)هیزنزمناه ملایوت صصینستفاو کرو نهاد .یعنای 30/8،درصاد مطالا

منت رشده ،مربوط به گفتههایمسئوالنومت صصاننست؛ درحالیکه کمترین نسابت ،ی نای
 8/8درصد مطال ( 8مطل ) به دیدگاه«مروم»ن تصاصونرو(نی مطلب،گزنرشینساتهاا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

دیدگاههاایکارشناساان،متخصصاان ،و اساتادان دان اگاه ،آماار نهادهاای داخلای یاا

 .1منظور از «منابع علمیاتخصصی»،
ژوهشهای ملایاست.

خارمی ،و نتای پ

منونن«آب را با بیمسئولیتی ِگل نکنیم!»ک ورشااارۀ 88394روزناماۀ کیهاان چااپ شاده و
نویسندۀ آن ،نظر مردج را دربارۀ راهکارهای صرفهجوییجویاشد نست).

از بین ن ریههای بررسیشده ،روزنامههایشرق و دنیای اقهصاد بی تر به منابع علمای
تخصصی تکیه کردهاند؛ درحالیکه ،روزنامههایایرانوکیهانهیخاترویادگا مسائوالنرن
منتخرکرو نند.
همچنین ،روزنامۀ الران ،بیش از روزنامههایویگر،گفت هایمسئوالنرنچا کارو و
روزهامۀشرق،هیخترمطالبمرهوطه مناه ملایات صصیرنمنتخرکرو است .مطال
بخش خصوصی نیز بی تر در روزنامۀ دنیای اقهصاد چاپ شده است.
جدول شماره ( .)9تفاوت روزنامههای بررسیشده براساس منبع مطلب
دنیای اقتصاد

ایران

شرق

کیهان

جمع

نویسندۀ روزنامه

14

4

7

1

22

مسئوالن

22

113

17

26

241

منابع علمی و تخصصی

26

71

11

17

223

بخش خصوصی

11

4

2

1

21

مسئوالن و منابع علمی ،تخصصی

2

9

2

2

12

روحانیون و هنرمندان

1

2

1

1

2

مردم

6

6

6

1

1

جمع

149

269

119

17

242

براساس دادههای مدول شماره ( ،)4از مجموع  546مطل بررسیشده 49 ،درصاد،
هایهرچسابونرنساتفاو 


نزمنونن
عنوانهایی بدون برچس دارند.نزهی 911مطلبیک 
کرو نهد،بی ترین نسبت ،ی نی  98/8درصد ( 816مطل ) ،واژۀ «بحران» را بهکار بردهنهد.
ک،آهی»و«خ کسالی» ،بهترتی با  49و  48مطل  ،در رتبههایهعدیارنرگرفت نهادو
« 
کاتری تعدنو،یعنای1ماورو،ها طاورم اترش ،باه «فام اه» و «تارس آب» اختصااص
داشتهاند.

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

812
بازنمایی «مسئلۀ آب ایران»
روزنامهها ...

در

جدول شماره ( .)4درصد و فراوانی مطالب بررسیشده برحسب برچسب عنوان

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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برچسب استفاده شده در تیتر

فراوانی

درصد

درصد معتبر

بحران

172

92/2

22/2

کمآبی


49

7/3

19/3

جنگ

4

6/7

1/2

فاجعه

1

6/2

6/9

چالش

22

4/1

1/9

مسئله یا مشکل

12

2/2

9/1

خکسالی

42

7/7

19/2

وضعیت قرمز

4

6/7

1/9

ترس آب

1

6/2

6/9

ورشکستگی

2

6/4

6/2

جمع

911

27/6

166/6

بدون برچسب

292

49/6

-

جمع کل

242

166/6

-

با تومه به دادههای مدول شماره ( )5از مجموع  983مطلبی که قدیمی یا مدید باودن
مسئله را م خص کردهنهد،هیختری هسبت،یعنی31/9ورفد911(مطلب)،مسائلۀآب
نیجدیدهرمیشااارهدوکاتاری هسابت،یعنای 8/8درصاد ( 88مطلا ) آن را

رنمسئل 
ورفدمطالبهررسیشد ،ها اادمتمسائلۀآب

نیادیایمیونهند.حدوو93/9


مسئله
نشارنیهکرو نهد.
جدول شماره ( .)2درصد و فراوانی مطالب بررسیشده براساس اشاره به قدمت مسئلۀ آب
قدمت مسئلۀ آب

فراوانی

درصد

درصد معتبر

قدیمی

12

2/2

9/7

جدید

966

24/3

31/2

هم قدیمی و هم جدید

17

9/1

2/1

جمع کل

923

26/2

166/6

نامشخص

217

93/7

-

جمع

242

166/6

-

برپایۀ دادههای مدول شماره ( ،)6از مجموع  546مطلا  83/1 ،درصاد ی نای 801
مطل  ،مسئول حل مسئله را م خص نکردهنهدو از مجموع  491مطلبی کاه مسائول آن را
م خص کردهنهد ،بی ترین ت داد ،ی نی  818مورد ( 48/9درصد) مردج و دولت را مسائول
حل مسئلۀ آب دانستهنهد«.وولت»ها1ورفدن تالف(یعنی11ورفاد)وررتباۀهعادی
ارنرونرو؛ورحالیک کاتری هسابت،یعنای19ماورویاا 81/1درصاد مطالا  ،ماردج را
مسئول حل مسئلۀ آب دانستهاند.
هیشنز 11ورفدمطالبیک ه مسئولیتحیمسئلۀآبنشار کرو نهد،مرومووولات
رنه طورمخترک،و11ورفدمطالبهیزوولترنمسئولحیمسئلۀآبونهست نهد؛یعنای
تحیمسئلۀآبورمطالبهررسیشد ه مهدۀوولتنست.

هیختری مسئولی
جدول شماره ( .)2تفاوت روزنامههای موردبررسی بهلحاظ مسئول حل مسئله
چه کسی مسئول حل مسئله است؟
مردج
دولت
مردج و دولت
مسئول حل مسئله را م خص نکرده است
ممع

دنیای اقتصاد
88
18
84
96
849

ایران
49
93
18
43
809

شرق
6
93
53
3
889

کیهان
88
86
86
84
11

جمع
18
815
818
801
546

)علتمسئلۀآبدرروزنامههایموردبررسیچگونهبازنماییشدهاست؟ 

پرسش2

در مدول شماره ( ،)1علتهای مسئله آب مطر شدهاند .
جدول شماره ( .)7علتهای مسئلۀ آب از نظر رسانههای بررسیشده
علت مسئلۀ آب

مؤلفهها


عوامل 1طبی ی
عوامل انسانی -مردج

تغییرات اقلیمی ،موق یت مغرافیایی ایران ،خ کسالی ،بارش کم
افزایش مم یت ،افزایش تقاضا ،برداشت زیااد ،ک ااورزی ،فرهناس نامناسا  ،حفار چااه،
مردج ،هدر رفت و اتالف آب
سدسازی ،مدیریت نامناس  ،سیاستهای نادرست ،حکمرانی غلط ،هدررفت آب ،توسا ۀ
نادرست ،ساختارها ،بیتوجهیه آمایشسرزمی ،حفرچا ،دولت ،نگرش فنی و ساازهنی،
هبااووهگاارشسیسااتای ،م ااکالت و مسااائل امرایاای ،صااادرات آب ،قااانون نامناس ا و
قیمتگرنریهاورستآب ،دیپلماسی آب


عوامل انسانی-مسئونن

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1کدگذاری با تومه به زمینۀ (

) مطل انجاج شده است.

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

812
بازنمایی «مسئلۀ آب ایران»
روزنامهها ...

در

براساس دادههای مدول شماره ( ،)1از مجموع  8109علتی 1که مطالا بررسیشاده
برای مسئلۀ آب برشمردهاند ،بی ترین نسبت ،ی نی  48/9درصاد ( 149ماورد) باه عوامال
طبی ی و کمترین نسبت ،ی نای  85/9درصاد ( 456ماورد) باه عوامال انسانی امسئونن
مربوط بودند و  99/4درصد نیز به عوامل انسانیامردج اختصاص داشتند.
جدول شماره ( .)1درصد و فراوانی علل مطرحشده برای مسئلۀ آب

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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علل مسئلۀ آب

فراوانی

درصد

عوامل طبی ی

149

48/9

عوامل انسانی -مردج

604

99/4

عوامل انسانی -مسئونن

456

85/9

ممع

8109

800/0

دادههای مدول شماره ( )3ن ان میدهد که  89/3درصد مطال ( 16مطل ) به علت
نهد؛ورحالیک 13ورفد191(مطلب)ها ملاتهاایمسائلۀآب

مسئله اشارهنیهکرو 
توج ونشت نهد.از مجموعنی مطالب،هیختری تعدنو،یعنی  81/8درصد ،مجموع عوامل
طبی ی و انسانی (مردج و مسئونن) را علت ایجاد بحران آب دانستهاندوحدوو99ورفاد
مطالب111(مورو)،مرومومونمیطبیعی را بهعنوان دومین علات برشامردهاند .تنهاا 81
مطل  ،یا  6درصد ،عوامل انسانیامسئونن را علت مسئلۀ آب دانستهاند.
روزنامههای دنیای اقهصاد ،شرق ،و کیهان ،مجموع عوامل طبی ی و انسانی را بی اترین
علت مسئلۀ آب م رفی کردهاند و روزنامۀ ایران ،نقش ماردج و عوامال طبی ای را در ایجااد
مسئلۀ آب بیش از عوامل دیگر دانسته است.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1مطال بررسیشده ،عوامل فراوانی را برای بحران آب درنظر گرفته بودند .در برخی ماوارد ،ایان عوامال در یاک دساته ماای
نمیگرفتند.نزطرفی،وزننی مونمییکسانهبوو؛ بهعنوان نمونه ،ممکن بود در مطلبی ،مردج و مسئونن بهطورمخاترکمامای

مسئلۀآبمعرفیشد هاشند،نماتنهایکهاره مسئوالنوهیشنزچندی هاره مارومنشاار شاد هاوو؛ها های ولیی،تصاای،
حیهایی کاه
گرفتی،ک کل این عوامل م خص شده و در مدول مداگانهای بررسی شوند .از همین شیوه برای بیان پیامدها و راه 
رسانههای موروهررسیذکرشد نست،نستفاو کروی.،
در 

جدول شماره ( .)3تفاوت روزنامههای موردبررسی بهلحاظ علت ذکرشده برای مسئلۀ آب
دنیای اقتصاد

ایران

شرق

کیهان

جمع

85

83

3

86

63

عوامل انسانی -مردج

81

81

1

89

56

عوامل انسانی -مسئونن

1

80

3

8

81

عوامل طبی ی

بدون اشاره به علت

80

98

86

3

16

مجموع عوامل

94

44

91

81

899

مردج و عوامل طبی ی

85

58

1

89

801

طبی ت و مسئونن

86

88

80

9

48

مردج و مسئونن

3

1

86

9

95

ممع

849

809

889

11

546

براساس دادههای مدول شماره ( ،)80از مجموع  546مطل بررسایشاده ،بی اترین
ت داد ،ی نی  885مورد یا  88/3درصد ،در سال  8931وکاتری هسبت،یعنی 0/8درصد
یا  8مطل نیز در سال  8938منت ر شدهاند.
در سال  ،8938تنها یک مطل دربارۀ مسئلۀ آب چاپ شده اسات کاه عوامال طبی ای را
دلیل مسئلۀ آب عنوان کرده است .در سال  ،8938مردج و عوامل طبی ی ،بیش از موارد دیگار
بهعنوان علت مسئلۀ آب م رفی شدهنهد.ورنی سال،هیچ مطلبی که مسئونن را دلیل مسائلۀ
آب بداند ،منت ر ن ده است .در سال  ،8939مردج و عوامال طبی ای بایش از عوامال دیگار
بهعنوان علت مسئلۀ آب م رفی شدهنهد.روزنامههای موردبررسی ،از ساال  8934تاا ،8931
مجموع عوامل طبی ی و انسانی (مسئونن و مردج) را در ایجاد مسئلۀ آب مؤثر دانستهاند .
جدول شماره ( .)16بررسی تفاوت بازنمایی علتهای مسئلۀ آب در سالهایمختلف
عوامل طبی ی
عوامل انسانی -مردج
عوامل انسانی -مسئونن
بدون اشاره به علت
مجموع عوامل طبی ی و انسانی
مردج و عوامل طبی ی
طبی ت و مسئونن
مردج و مسئونن
ممع

1931
8
0
0
0
0
0
0
0
8

1932
5
4
0
8
1
88
8
9
95

1939
88
89
5
88
81
84
1
9
809

1934
88
89
6
88
81
88
6
89
888

1932
80
8
4
81
81
83
5
1
11

1932
1
3
1
1
86
86
1
9
14

1937
88
85
6
83
86
81
84
6
885

جمع
63
56
81
16
899
801
48
95
546

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

813
بازنمایی «مسئلۀ آب ایران»
روزنامهها ...

در

)پیامدهایمسئلۀآبدرروزنامههایموردبررسیچگونهبازنماییشدهاست؟

پرسش3

برپایۀ دادههای مدول شماره ( ،)88از مجموع  546مطل منت رشده 51/8 ،درصد (988
نهد؛ورحالیکا  48/1درصاد ( 894مطلا )

مطل ) به پیامدهای مسئلۀ آب تومه نکرده
هایهررسیشاد ورجادول

پیامدهای مسئلۀ آب را بیان کردهنهد .پیامدهای موردنظر رسانه
شاار )19(نرنئ شد نهد.
جدول شماره ( .)11درصد و فراوانی مطالب منتشرشده براساس توجه به پیامدهای مسئله
فراوانی
988
894
546

پیامدها ذکر ن ده است
پیامدها بیان شدهنهد
ممع

درصد
51/8
48/1
800/0

جدول شماره ( .)12پیامدهای مطرحشده برای مسئلۀ آب در رسانههای بررسیشده
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اقتصادی
زیستمحیطی

امتماعی
سیاسی

مؤلفهها

تهدید غذایی ،کاهش تولید برق ،تهدید ک اورزی ،خسارت اقتصادی
پساب،تهدید محیطزیست،تهدیدآب،هخستزمی ،تهدیدآب
مهامرت ،تهدید زندگی ،خسارت انسانی
تهدید امنیت ،منس ،مناق ۀ آب ،خ ونت ،نارضایتی امتماعی ،نابودی ایران ،بحران سیاسی

هایهررسیشد 

براساس دادههای مدول شماره ( ،)89از مجموع  588پیامدی که روزنامه
هرنیمسئلۀآببرشمردهاند،هیختری هسبت،یعنای11ورفاد913(ماورو) باه پیامادهای
امتماعی اختصاص داشتهاند .پیامدهای زیستمحیطیها93/9ورفدوررتبۀهعادیجاای
ونشت نهدو  83/8درصد ( 31مورد) نیز مختص پیامدهای سیاسای باود .همچناین ،کمتارین
نسبت ،ی نی  80/5درصد ( 54مطل ) به پیامدهای اقتصادی تومه کردهنهد .
جدول شماره ( .)19درصد و فراوانی پیامدهای مطرحشده
پیامدها

فراوانی

درصد

اقتصادی

54

80/5

زیستمحیطی

850

83/9

امتماعی

803

48

سیاسی

31

83/8

ممع

588

800/0

حلمسئلۀآبدرروزنامههایموردبررسیچگونهبازنماییشدهاست؟

پرسش 4
)راه

براساس دادههای مدول شماره ( ،)84از مجموع  546مطلبی که رسانههامنتخرکرو نهاد،
کردهنهادوکاتاری 
هیختری هسبت،ی نی  30/8درصد ( 439مورد) ،راهحیمسئل رنهیان 
حایهاایمورونشاارۀنیا 
هسبت،یعنی3/1ورفدیا59(مورو)ه آننشار هکرو نهد.رن  
روزهام ها،ورجدولشاار )15(وست هندیشد نهد .
جدول شماره ( .)14درصد و فراوانی مطالب منتشرشده براساس توجه به راهحل
فراوانی

درصد

راهحیذکرهخد نست

59

3 /1

راهحیهیانشد نست

439

30/8

ممع

546

800/0

هایبررسیشدهبرایمسئلۀآب


رسانه
حلهایمورداشارۀ
جدول شماره ( .)12راه 
راهحل

صرفهمویی و کنترل
مصرفکنندگان

تغییر حکمرانی
راهکارهای امتماعی

مؤلفهها

آموزش مردج ،فرهناسساازی ،تغییار الگاوی مصارف ،اساتفاده از رساانه و تبلیغاات،
اصال الگوی مصرف ،قیمتگرنریآب،جیرهندیآب،وض اونهی مناسب،کنتارل
ها،کنترلمصرفکنندگان

چا 
واسپاری ادارۀ آب به مردج ،تغییر ساختار ،تغییر حکمرانی
م اارکت ،گفاتوگااو ،نگارش امتمااعی بااه مسائله ،تفااهم دربااارۀ مسائله ،ساارمایۀ
هایمرومههاو

امتماعی ،استفاده از سازمان

توس ۀ پایدار

آمایش سرزمین ،توس ۀ پایدار

برنامهریزی و راهکارهای فنی


انتقال آب ،انواع راهکارهای فنی ،واردات آب ،مدیریت عرضه ،برنامهریزی،طر

و مدیریت دولتی

مامع آب ،اختصاص بودمه

اصال بخش ک اورزی

تغییر الگوی ک ت ،تغییر سیستم آبیاری ،اصال سیاستهایکخاورزی
حفظ آب ،طر ت اادل بخ ای ،آبخیازداری ،آبخاوانونری،هازچر ااهیآب،نحیاای

راهکارهای مدیریت تقاضا

اناتها،تفکیکآبشرب،احیای آب ،مدیریت تقاضا ،سازگای باا کامآهای،نفاالح

ههروری آب

براساس دادههای مادول شاماره ( ،)86از مجماوع  8510راهحلای کاه روزناماههاای
هررسیشد هرنیمسئلۀآببرشمردهاند،هیختری تعدنو،یعنی511ماورو 98/5(درصاد)

جوییوکنترلمصرفکنندگان را راهحیمسئلۀآبونهست نهاد .راهکارهاای مادیریت


صرفه

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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تقاضا با  84/1درصد ( 913مورد) در رتبۀ ب دی مای دارناد .برناماهریازی،رنهکارهاای
حلهاییهستندک ورروزهام هاذکارشاد نهدو
فنی،ومدیریتوولتی 85/6درصد از راه 
تغییرحکارنهی،ورنهکارهاینجتاامی،هریکها  8/5درصد ( 40مورد) کمترین نسبت را
به خود اختصاص دادهنهد .
جدول شماره ( .)12درصد و فراوانی راهحلهای ارائهشده
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راهحل


فراوانی

درصد

صرفهمویی و کنترل مصرفکنندگان


588

98/5

تغییر حکمرانی

40

8/5

راهکارهای امتماعی

40

8/5

توس ۀ پایدار

880

84/8

برنامهریزی ،راهکارهای فنی و مدیریت دولتی


846

85/6

اصال بخش ک اورزی

884

1/3

راهکارهای مدیریت تقاضا

913

84/1

ممع

8510

800/0

براساس دادههای مدول شماره ( ،)81از مجموع  8590راهحیمدیریتیک روزهام هاا
هرنیحیمسئلۀآبپیخنهاوونو نهد،هیختری هسبت،یعنی  14درصاد ( 8814ماورد) باه
مادیریت تقاضاا و کمتاارین نسابت ،ی ناای  86درصاد ( 846ماورد) بااه مادیریت عرضااه
اختصاص داشتهاند.
جدول شماره ( .)17درصد و فراوانی راهکارهای مدیریتی ارائهشده
رویکرد مدیریتی حل مسئله چیست؟

فراوانی

درصد

مدیریت تقاضا

8814

14

مدیریت عرضه

846

86

ممع

8590

800

 .1بحث و نتیجهگیری 

در پژوهش حاضر ،مطال روزنامههای الران ،شرق ،دنیای اقهصاد ،و کیهان ،با بهکارگیری
روش تحلیل محتوای کمی و کیفی ،طی9سال (از  8938/8/8تاا  )8931/88/83بررسای

شدهاند و نتای بهدستآمده حاکی از این است که تومه روزنامهها باه مسائلۀ آب از ساال
ً
 8939افزایش یافته و ت داد مطال منت رشده در سالهای1935و1933تیریباایکساان
هوو نست؛ورحالیک هیخترمطالبورسال1939چا شد نهد.یکینزوالیینی مسئل 

رنمیتوننپایی هوونمیاهگی هارشکیکخاورورساالآهای 8936-8931 1دانسات« .از

ابتاادای مهاار  8936تااا پایااان شااهریور  ،8931کاال ریاازشهااای مااوی ک ااور ،م ااادل
818میلیمتر بود که نسبت به میانگین دورههای م ابه در درازمدت ( 50ساال)  98درصاد
کاهش و نسبت به دوره م ابه سال آبی قابلش ( 86 )8935-36درصاد کااهش داشات»
(سالمتنیوز .) 8931 ،شاید بتوان دلیل دیگر این مسئله را آشکارتر شدن پیامدهای مسائلۀ
آب در سال  8931دانست ،زیرا در این سال ،مناق اتی بر سر آب در استانهاای اصافهان،
خوزستان ،و چهارمحالوبختیاری رخ داد؛ بنابراین ،همانگونه که آلتاویال و بان ()8088
ادعا کردهاند ،مسائل اصلی آب و محیطزیست تازمانیکه موم نگرانی عمومی ن اوند،
پوشش داده نمیشوند.
در سال  ، 8938تنها یک مطل دربارۀ مسئلۀ آب چاپ شده است که عوامل طبی ای را
دلیل این م کل دانسته است .در سال  8938مردج و عوامل طبی ی ،بایش از ماوارد دیگار
بهعنوان علت مسئلۀ آب م رفی شدهنهد.ورنی سال،هایچ مطلبای کاه مسائونن را دلیال
مسئلۀ آب بداند ،منت ر ن ده است .در سال  8939نیز مردج و عوامل طبی ی بیش از عوامل
دیگر بهعنوان علت مسئلۀ آب م رفی شدهنهد.روزنامهها از ساال 8934تاا  8931مجماوع
عوامل طبی ی و انسانی (مسئونن و مردج) را در ایجاد مسئلۀ آب مؤثر دانستهاند؛هنااهرنی ،
هرنساسهرسا تیک آنهانزمسئلۀآبنرنئ ونو نهد،ورسال1931نیا مسائل هاشاینز
مونمیطبیعیالادنوشد نست.ورسالهای1939و1939مرومومونمیطبیعیهیشنز
مونمیویگرورنیجاونی مسئل هیشونشت نهدونزسال،1939هیشمسائوالنورنیجااو
ه،پایمروم
هحرننآبهرجست شد نست.ه نی ترتیب،نزسال1939تا1939مسئوالن ،
ومونمیطبیعی،هرجست تری ولییهحرننآبمعرفیشد نهد.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1یک سال آبی در ایران از  8مهر شروع میشود و تا  98شهریور سال ب د ادامه دارد.

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

839
بازنمایی «مسئلۀ آب ایران»
روزنامهها ...

در

،ورحالیک ،هیخاتر

در رسانههای بررسیشده ،دیدگاه مردج ،کمترین برمستگی را دارد
هاچنانکا هایاد باه

مطال به انت ار گفتههایمسئوالنن تصاص داشتهاند؛ ی نی روزنامه
مردج تومه نداشتهاندوهیختر،ویدگا هایمسئوالنرنمنتخارکارو نهاد.هگااهیها پیخاینۀ
پژوهشهخانمیوهدک نی مسئل ،م ت رساه هاینیرننهیست،زیرنورپژوهش وی و

وسترن ( )8081نیز مردج در مطال بررسیشاده صادای باهنسابت انادکی داشاتهاند .در
روزنامهای که شیونس و همکااران ( )8086بررسای کارد هاناد نیاز افکاار عماومی واق ای

اشخاص و سازمانهای امتماعمحور م اهده ن ده است.
بی ترین نسبت ،ی نی  48/9درصدنزوالیلیک روزهام هاهرنیمسئلۀآبهرشارو نهد،
ه عوامل طبی ی مربوط بوده و تنها95ورفد،آنرنه مسئوالنرهیونو نهد؛یعنایهیاش
هاایهررسیشاد ،هسایارکاتارنزمونمایویگار

مسئوالنورنیجاومسئلۀآبورروزهام 
هرجست شد نست.نی هتایجهااهتاایجپاژوهشهاوروزی)1933(ها اونهیونرو،زیارن
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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هرمبناینی پژوهش،هرهام  هایتلویزیوهیشبکۀوو،طبیعتونالی،رنمامیمسلیپیدنیی
مسئلۀآبمنوننکرو نهد.
بیش از  30درصد مطال منت رشده در روزنامههاا،ها گفتا هاایمسائوالنومنااه 
نهد،ورحالیک تنها یک مطل  ،دیادگاه ماردج را منت ار کارده

ملایات صصیتکی ونشت 

است .این یک مطل نیز تنها نظر مردج را دربارۀ راهکارهای صرفهمویی مویا شده است.
صرفهجوییونهست،ها بررسای مسائلۀ آب از
هدف این مطل را میتونناقناع مردج برای 
دیدگاه آنان .این نتای  ،تأییدی اسات بار فرضایۀ شااخصهنادی کاه برمبناای آن ،مطالا
منت رشده در رسانههای خبری با دیدگاههای دولتی هماهنس میشوند .همچناین ،پوشاش
رسانهای رویدادها م ابه اظهارات مقامات رسمی است و اخبار در طیف بحثهای رسمی

مانمایی میشوند.
هیشنز31ورفدمطالبیک ه ادمتمسئلۀآبنشار کرو نهد،آنرنمسئل نیجدیاد
ه شاارآورو نهد؛هناهرنی ،تصویریک رساه هانزمسئلۀفعلیآبنرنئ میوهند،مسئل نی
نستک ه تازگیوورچندسالن یرنیجاوشاد نسات،ها مسائل نیاادیای.ها مبارت
روش تر،آبه منوننمسئل نیجدیدوه ادیایهرجست شد نست .

کارمیهرهد،هرورک

براساس نظریۀ برمستهسازی،زبانی که رسانههاهرنیهیانمسائیه 
آنتیریرمیگرنرو .بیش از  98درصاد از مطاالبی کاه از عنوانهاای برچسا ونرنساتفاو 

ک،آهی»و«خ کسالی» ،هریک با
کرو نهد،هاونژۀ«هحرنن»،ه مسئلۀآبنشار کرو نهد «.
حدود  89درصد ،در رتبههایهعدی مای دارند .بهنظر مککارتی،هحرنن،مواعیتینسات
ک ه ونکنشسری ون تصاصمناه زیاوهیازونرو(مککارتی.)51 ،8918 ،
هایک،آهیو خ کسالی که در عنوانها بهکار رفتهاند ،تاا حاد زیاادی خنثای و در


واژه
خدمت پوشاندن این واق یت بودهاند که منابع آب مومود بهدرستی استفاده ن دهنهاد .ایان
واژهها مسئولیت را از دوش مردج و مسئوننی که خواهناخواه وضع ف لی را ایجاد کاردهنهاد،

هرمیونروومسئلۀآبرنه طبیعتنرجاعمیوهد .

بیش از  59درصد مطال بررسیشده ،به سبک خبر بودهاند و تنها یک مورد به سابک
سرمقاله چاپ شده است .ازآنجاکه سرمقالهها ایمخایگرونهنادگانرسااه رنورماورو
کنند،میتوان گفت ،این روزنامههامسئلۀآبرنشایستۀ


هیانمی
موضوماتحساس و مهم

هرجست سازیهدنهست نهد.البته روزنامۀ شرق از این لحاظ با روزنامههایویگرمتفاوتهوو 

نست،زیرن بی تر مطال خود را در قال یادداشت منت ر کرده است .1

ورمطالبنی روزهام هاا،آبها منوننمسائل نیهرجسات شاد نساتکا ورورجاۀ
ه ست،وولتهایدآنرنحیکندیاوولتومرومهروو.هیشمرومورحایمسائلۀآبور
نی روزهام هاهرجست هخد نست؛ورحالیک حکارنهی وب ،نیازمناد م اارکت بی اتر
گیریها است (میمز )88 ،8005 ،2و برای تحقق حکمرانی خوب
مام ۀ مدنی در تصمیم 

آب ،رسانههاهایدوسیل نیهرنینفزنیشمخارکتمرومهاشند.
 51درصد مطال منت رشده ،به پیامدهای مسئلۀ آب اشاره نکردهنهاد؛یعنایکاتارنز
هصسمطالبه پیامدهانشار ونشت نهد.نی موضوعهخانمیوهدک روزهام ها،آیند هگر
هیستندوتاحدزیاوینزهررسیپیامدهایمسئلۀآبچخ،پوشید نهد.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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مصرفکنندگانرنه منوننهرجست تری رنهکارحیمسئلۀآبمطرحکرو 

حایهاایویگار
حیهاییهستندک کاترنزرن  
تغییرحکارنهیورنهکارهاینجتاامی،رن  
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