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 چکیده
نگرشواجتماعیتلقانسان،ستیزازییهاجنبهتوانندیممستندیهالمیف،امروزیبصرجهاندر

وتیروایاوهیشبهرایطیمحستیزموضوعاتیرچوبچاهر.کنندآشکارآنۀدرباررایبشرتمدن
کندیمیبندچارچوب موضوعدرمسئوالنهیرفتارهابریمتفاوتیرهایتأثیچارچوبهرهمچنین.

بهپژوهشنیا.باشدموضوعبهیارسانهاییاجتماعنگرشازیانشانهتواندیموداردستیزطیمح
پردازدمی۱831و۱881هایمستنددههلمیف۱۱تحلیلبهکمکنظریهوروشتحلیلچارچوب،

چارچوبدرراموضوعاینچگونهرانیادرآببحرانیمستندهاکهپاسخدهدسؤالنیابهتا
نیا.ندکنیمارائهیاتئیجزچهباونحوچهبهراچارچوبنیاودهندمیقراریطیمحستیزعدالت
نداردیچندانیفراوانهالمیفنیادریطیمحستیزعدالتچارچوبدهدیمنشانلیتحل آندر.

درینابرابر»محور،کنندیمارائهیطیمحستیزعدالتچارچوبدرراموضوعکهییهالمیفازدسته
ۀمثاببهستیزطیمحمقصردانستنویعیطبلیدالبریمبتن«یطیمحستیزطیشرایاجتماععلل
یخشکسالسازانسانلیدالبهاشارهبدونانساناختیارازخارجوقدرتمندمستقل،اد،یخودبنیامر

ایتوسعهمنافعنابرابرمیتقس،«یطیمحستیزطیشراتبعاتدرینابرابر»ضلعدرچارچوبنیا.است
ۀلحظازپسوشیپتیوضعۀسیمقاباویمحلمردمستیزاتئیجزدادننشانبارایمیاقلراتییتغ

نحوبهکهاستمردم«ۀاستفادمنبع»ستیزطیمحنجایادر.دهندیمنشانانآنیزندگدرفاجعه
اندمنفعلوناتوانیمردمدهیدبیآسمردمواستافتهینقصاننابرابر عواقبدرینابرابر»محور.

یهااستیسسربریاجتماعتنازعومشکالتواستبیغا«یطیمحستیزیهاتیریمدوهااستیس
ما»فیتعردرمستندهایکلچارچوب.نداردییجامستندهاۀارائچارچوبدریستیزطیمحیجبران
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 مسئله طرح و مقدمه
کوچک،جوامعرفتنانیازمباایآ»کهاستبودهمطرحسؤالنیاهموارهیشناسانساندرحوزۀ

۱886ان،یویگ)«باشدداشتهمطالعهیبرایموضوعتواندیمیشناسانسان :۱10 باو(

راهکارهانیاازیکی.استکردهغلبهمشکلنیابرخودۀمطالعموردیهانهیزمروزکردنبه

ازو(همان)است«رسانهیعنیدوران،نیاۀکنندنییتعوجیراۀدیپدبهیشناسانسانتوجه»

از.استیریتصویشناسانساندیجدۀحوز،یجمعیهارسانهویشناسانسانیتالقابعادجمله

یبصر»عنوانباآناز۱رزوئفیمکهاستهمانیریتصویشناسانسانۀحوزظهورلیدال

کندیمادینمدرجهانبارزیژگیوعنوانبه«شدن عنوانبهراریتصو»خواهدیمرزوئفیم.

یاجتماعیتیواقع ۱116)میریبپذ« :58) ۱835)اسپنسرکهطورهمانیعبارتبه. :۱6)

علومۀحوزقاتیتحقدرآنتبعبهومدرنجهاندرریتصوتیاهمشدنبرجسته،دیگویم

.«استشدهیارسانهجهانکیدریزندگتیواقعقبول»ینوع،یاجتماع

اندیریتصویهارسانهمهمیهانهیزمازیکیهالمیف آندرهیبندمیتقسبراساس.

حساببهنگارانهمردملمیفۀزمردررالمیفنوعسهتوانیمی،فرانسوشناسانسان،لورواگوران

مستندیهالمیف،ندیآیمشماربهیعلمیکارهاثبتیبرایالهیوسکهیپژوهشیهالمیف:آورد

ارزشیداراتوانندیمواندشدههیتهیعلمهدفبدونکهانهیمیهالمیفوی،عموم

۱83۱،یخاشعازنقلبه)باشندیشناختمردم :۱8۱-۱88 توجهموردموضوعاتازیکی(.

.استبودهیطیمحستیزیهابحرانومسائلی،عموممستندیهالمیف

محوریفناورمقابلدر)رفتارمحورکردیرودریطورکلبه توجه،یطیمحستیزمسائلبه(

داردوجودارتباطاتوآموزشفرهنگ،بهیاژهیو ونیلستیمکهگونههمان،نگاهنیادر.

یمابرایهاوهیشریتأثتحتمایکیاکولوژادراکاتکهکنندیمدیتأک(8-۱1۱2:۱)همکاران

نیاترمهمۀنکت.کنندیمنییتعرامارفتاریهاوهیش،ادراکاتنیاهستند،ارتباطاتیبرقرار

ویاسیس،یاقتصادمنافعوهایریگجهتریتأثتحتستیزطیمحازمایهاییبازنماکهاست

ردیگیمشکلیاجتماع ارتباطاترونیااز. جهتدریکاربردیهازهیانگباتوجهبهرسانهو

داردیطیمحستیزآموزش اهمیت مستندکیموفقساختیبراشرطششنیهانگ.

وهارسانهدرموضوعاتپوششباآنازموردنیچندکهاستبرشمردهرایطیمحستیز

۱838)داردیتالقیارتباطاتیندهایفراازاستفاده یدگیچیپبهتوجهبا(.۱6۱-۱60:

عاتموضونیاازمافهمدرکنندهنییتعیعاملتوانندیمهاتیروا،یطیمحستیزموضوعات

۱1۱8)آرنولدلیدلنیهمبه.باشند ۀسازندییرواساختاربهتوجهکهکندیمدیتأک(
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گفتمان،یدانشگاهیفضاهادرکهییهاتیروا؛استیضروریامریطیمحستیزیهاگفتمان

ازرایطیمحستیزموضوعاتمای،ونظراز.شوندیمخلقهارسانهدرترمهمهمهازایعامه

حائزکند،یمتیرواراآبۀمسئلچگونهیگروههرنکهیا.میکنیمدرکداستانوقصهقیطر

باهرکدامآبنفعانیذکهاستآنانگریب(۱83۱)خواهینجفپژوهشیهاافتهی.استتیاهم

خودخاصۀویشبهراآببحرانتیواقعدارند،کهیمتفاوتیاجتماع-یاسیسطیشرابهتوجه

ازآبۀمسئلتبعاتوهاآنیهاحلراهکهاستیعیطبنیبنابرا؛سازندیمارآنوکنندیمفهم

وتیروایاوهیشبهرایطیمحستیزموضوعاتهرکداملیدلنیهمبهباشد؛متفاوتهاآننظر

کنندیمیبندچارچوب باراآنیاعدهوییگراستیزطیمحچارچوببارامسائلیادسته.

کنندیمعرضهطبمخابهعدالتچارچوب دهدیمنشانمطالعاتکهاستنیامهمحال.

۱ستیزطیمحموضوعدرمسئوالنهیرفتارهابریمختلفراتیتأثهاچارچوبنیاازهرکدام

 (.۱1۱3،رانهمکاوجانسون:ک.رنمونهیبرا)دارند

ۀئارایبرامهمیهاچارچوبکالنازیکییطیمحستیزعدالتبریمبتنیهادگاهید

کهطورهماناما،شوندیممطرحشتریبنیگزیجایهارسانهدرکهاستیطیمحستیزمباحث

۱1۱5)روزوال راویآلترناتیهادگاهیدنیای،اصلانیجریهارسانهیوقت،دهدیمنشان(

،همکارانومورناتازنقلبه)ابندیبدستیترگستردهمخاطببهتوانندیمبخشندتیمشروع

۱1۱2 ۱1۱8)دوسرتچاردیر.(8: یارتباطیهاکنشکهاستکردهمطرحراادعانیا(

ۀرابطزینهارسانهگریدیسواز.باشدیطیمحستیزیعدالتیبجادیاعواملازیکیتواندیم

جادیابرامرنیاکهکنندیمدیبازتول«یاقتصادرشد»گفتمانقالبدرراعتیطبوانسان

ۀنحوکهاستدهیفرارسآنزماننیبنابرا؛استاثرگذارافرادیستیزطیمحنیادیبنیهادگاهید

.میدهرییتغراستیزطیمحوانسانۀرابطییبازنماوبرساخت

کهاستآنانگریبمتخصصانیهالیتحلوشواهدران،یایطیمحستیزموضوعاتانیمدر

ومهمیهاشاخصبراساسطرفکیازکهچرا؛استکشورامروزۀمسئلنیترمهمآببحران

باگریدیسوازومیدارقراریبحرانتیوضعدر۱آبمنابعتیوضعنییتعیالمللنیب

توانیمکشوردرموجودیامنطقهویقومیهاگسل،یاقتصادرشدبهکشورازیندرنظرگرفتن

آنبهیتوجهیبکهمیهستمواجهیدشواراریبسودهیچیپطیشراباکهکردمطرحراادعانیا

وجودبا.باشدداشتههمراهبهکشوریبرایانباریزتبعاتتواندیم یچندانقاتیتحق»این

،یغالموبهارچرانلو،یب،یعامل)«استنشدهانجامهارسانهدرآبمسائلپوششدرمورد
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۱838 یطیمحستیزعدالتۀمسئلزینوهاچارچوبتیاهمۀدربارآنچهبهتوجهبا.(۱20:

نیابهیطیمحستیزیمستندهالیتحلوفیتوصباتااستآنیپدرقیتحقنیاشد،گفته

قراریطیمحستیزعدالتچارچوبدرچگونهراآببحرانمستندهانیاکهبپردازدموضوع

.ندکنیمارائهیاتئیجزچهباوچگونهرایچارچوبنیچنودهندمی

 ینظر چارچوب
یطیمحستیزعدالتچارچوبخاصطوربهویبندچارچوببامرتبطمباحثبهبخشنیادر

.شدخواهدپرداختهیطیمحستیزینمایسزینو

 یبند چارچوب یۀنظر
درمفهومنیاگافمن،توسط۱321و۱361هایدههدرچارچوبمفهومطرحازبعد

ازیکی»بهرسانهویارتباطمطالعاتدروهگرفتقرارتوجهموردهمگریدیهاعرصه

در(.۱838:028س،یویدوباران)«استشدهلیتبدیجمعارتباطاتیهاهینظرنیتریراهبرد

واقعشدتوجهمورد۱اتمنرابرتتوسطمفهومنیازینیارسانهویارتباطمطالعات نظراز.

ۀنیزمدررسانهکی»کهدهدیمنشانراخودیهنگامیارسانهیبندچارچوباثر،محققان

کندتمرکزآنبهمرتبطمالحظاتودادهایروازیارمجموعهیزبرداد،یروایموضوعکیحیتشر

نشانتوجهمالحظاتنیابهخود،دیعقایدهشکلهنگامدرافرادشودموجبامرنیاو

۱838،بروسویفالکوفسکنا،یکوال)«دهند یاصلمنابعازهارسانهنیبنابرا؛(3۱:

.هستندمایبرایاجتماعجهانیدادهایرویبندچارچوب

توجهموردیارتباطمطالعاتیهاعرصهگریدازشیبیاسیسارتباطاتدریبندچارچوبۀینظر

خودنفعبهرامسائلکوشندیمکهشدهاشباعیافرادازیاسیسقلمرو»کهچرا؛استگرفتهقرار

۱836شلدون،)«کنندیبندچارچوب :03 یبندچارچوبیبراتالشنیااگرچه(؛ گریددر،

داردانیجرزینیطیمحستیزمسائلمانندیعمومۀمناقشقابلیهاعرصه یبیاستکهگونههمان.

دیگویم رییتغجهتدرکهییهاسازمانوافرادتوسطمکررطوربه»یبندچارچوبیطورکلبه،

نیا،یبندچارچوبۀینظرطبق(.۱835:28،یبیاست)«شودیماستفادهکنند،یمتیفعالیاجتماع

افکاریریگشکلدرهاچارچوبنیبنابرا؛داردتیاهمیزیچچهکنندیمنییتعکههستندهارسانه

۱836شلدون،)هستندمؤثریعموم :03  راتیتأث هاارچوبدچانداده نشان یمتعدد مطالعات(.

 ای میباش نداشته یمشخص حیترج مسئله کی درمورد که یزمانژهیوبه دارند؛ ما ادراک بر یواضح

.(۱1۱5:۱2وهانسن،ی)کنند راتأیید ما یهادگاهید هاچارچوب که یزمان
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کاربهیارتباطیندهاایفرلیتحلیبرارایبندچارچوبکهاستیمحققانازیکیگامسون

رقابتیاعاجتمیدادهایروازیاریبسیبندچارچوبۀنحویبرا،گامسوننظراز.استگرفته

خودۀعالقموردیهاچارچوبمندندعالقهیتفکرونگرشهرطرفدارانوداردوجودیدیشد

یانرژحوزهدریهاجنبشیناکاموتیموفقبهیواساسنیهمبر.دهندگسترشوبسطرا

(.۱838:020س،یویدوباران)استپرداختهنیزمۀکرشدنگرمویاهسته

هاچارچوبیبرایمتنوعیهایبندمیتقسوانواعپژوهشگرانونظرانصاحب،موردبهبسته

یهولتمثالیبرا؛اندکردهذکرخاصطوربهیطیمحستیزیهاچارچوبزینویطورکلبه

۱برگواکنیپتوسمتکو
یمعرفیارسانهیفضادراستیسۀعرصیبراراچارچوبپنج 

چارچوب.۱؛داردتمرکزنهادهاوهاگروهافراد،نیبتعارضبرکهتعارضچارچوب.۱:»کردند

بخشدیممشکلایموضوعداد،یروکیبهرایاحساساییانسانۀوجهکیکهیانسان .8؛

وهاگروهافراد،یبراآنیاقتصادجینتاحسبرادادیروکیکهیاقتصادیامدهایپچارچوب

کندیمگزارشکشورکیایونهادها 0؛ درراموضوعایدادیروکیکهیقاخالچارچوب.

یاگونهبهراموضوعکیکهتیمسئولچارچوب.5ودهدیمقراریاخالقایویمذهبیانهیزم

تیمسئولاحساسآنبهنسبتقدرتصاحبانایوهاگروهافراد،دولت،کهدهدیمشینما

(.۱838:38،بروسویفالکوفسکنا،یکوال)«ندینما

مشکل،فیتعر»شاملفیتعرنیترکوتاهدریارسانهیبندچارچوب،شدتهگفآنچهبربنا

۱338انتمن،)«استحلراهۀارائویاخالقیابیارز،یعلریتفس کردیروطبقنیبنابرا؛(58:

یبرایعلینییتبکنند،یمفیتوصرامشکلیبندچارچوبقیطرازانندگریگارتباط،اتمن

.ندکنیممعرفیییهاحلراهموضوعحلیبراتیهادرنودهندیمارائهمشکل

 یطیمح ستیز عدالت
دروشدمطرح۱381ۀدهدرکهاستستیزطیمحجنبشازیاشاخه۱یطیمحستیزعدالت

گرفتقرارکایمرآفدرالدولتیراهبردکاردستوردر۱331ۀده مشارکت»جنبشنیا.

اهدافعنوانبهراستیزطیمحۀحوزدر«عدالتموضوعبهتوجه»و«هایریگمیتصمدرجامعه

نیایطیمحستیزعدالتجنبشیادعانیترمهم(.۱886:03،آنند)استکردهانتخابخود

ازیناشماتینامالنیشتریباندشدهناچارپوستنیرنگجوامعودستانیته»کهاست

پوستاننیرنگودستانیتهسالمت،گریدعبارتبه.«کنندتحملرایطیمحستیزیهایآلودگ

                                                            
1 Holli Semetko & Patti Valkenburg 

یبرامقالهکلدرتن،مبودنکدستییبرااما،شدهاستفاده«سبزعدالت»اصطالحازسبزیشهروندبکتادر۱

.میاکردهاستفاده«یطیمحستیزعدالت»ازenvironmental justiceمعادل
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استتوانمندانوبرخوردارگروهیبراآنیایمزاکهاستافتادهخطربهییهاتیفعالخاطربه

.(03:همان)

کهشودیمداریپدیزمانی،انسانعلومۀحوزدرستیزطیمحمباحثنیترمهمازیکی

جادیای،تالقنیاۀجینت.کندیمدایپیتالق«هاتفاوتۀدرباریگذاراستیس»با«ستیزطیمح»

وموجودیاجتماعروابطنقدبهکهیاعرصه؛است«یطیمحستیزعدالت»عنوانبایاحوزه

امرنیا.انجامدیمستیزطیمحۀحوزدرعادالنهیهااستیسازدیجدیشکلجادیایبراتالش

ودادهرخیاجتماعمعلودرکهاستیاانهیپساساختارگراویستیمدرناپسچرخشریتأثتحت

اماواقعشود،توجهمورد«تیهواستیس»و«تفاوت»بامرتبطمباحثکهاستشدهسبب

نیاکندیمیشتریبتیاهمحائزستیزطیمحویاجتماععلومۀحوزدررامبحثنیاآنچه

وگرفتهصورتقدرتروابطۀمطالعقالبدرامرنیای،اجتماععلومغالبانیجردرکهاست

توجه،ستیزطیمحویاجتماععلومۀحوزدرامااست،بودهسلطهپنهانروابطیواساز،هدف

بهیمادمنابعبهنابرابریدسترسنیهمیعبارتبه.استفرودست«یگرید»یمادطیشرابه

(.۱38-۱838:۱32ان،یجول)استشدهمنجریطیمحستیزعدالتۀحوزیریگشکل

بامرتبطیموضوعراستیزطیمحبامرتبطمسائلدیبایلیدالهچبهدیپرستوانیمحال

کنندحیتشرراموضوعنیاابعاداندکردهیسعمحققانازیبرخدانست؛عدالت راتییتغ.

:دکریابیارزونقداستمرتبطعدالتبهکهیموضوععنوانبهتوانیملیدلسهبهراییوهواآب

وثروتمندانتوسطییوهواآبراتییتغراتیتأث.۱؛استیجتماعاعللیداراوهواآبرییتغ.۱»

ادامههمچنانزینیبعدیهانسلدرآننامتناسبیرهایتأثوشدهاحساسنابرابرطوربهفقرا

8وافتیخواهد عواقب،اندشدهیطراحییوهواآبراتییتغتیریمدیبراکهییهااستیس.

۱833:۱28اران،همکوهرلن)«دارندیاناعادالنه لیدالنیا(. راتییتغبحثیبراکهرا

.دادنسبتستیزطیمحۀحوزمسائلکلبهتوانیماستشدهمطرحعدالتوییوهواآب

مسلطگفتمانبامخالفتدریطیمحستیزعدالتگفتمانکهاستمعتقد۱یهارو دیوید

داردقرارییگراستیزطیمح آشکارکامالًموضوعسهدریطیمحستیزعدالتزیمتماموضع.

راهازیطیمحستیزعدالتگفتماننکهیانخست(.۱12-۱838:۱15ان،یجولازنقلبه)است

بهمربوطامورکاردستوردرستیزطیمحتیفیکعیتوزدرموجودیهاینابرابرقراردادن

کشدیمچالشبهراموجودیهاگفتمانست،یزطیمح کهاستنیاامریامدهایپازیکی.

یاصلانیجردرداخلافرادبامتفاوتکامالًیاجتماعۀنیشیپبایافرادانیمازهوادارانش

کهردیگیدربرمراقدرتیبویاهیحاشافرادازیبزرگۀگسترواندبرآمدهستیزطیمح

                                                            
1. David Harvey 
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یهاگروهکهآنجااز.اندرفتهیپذیطیمحستیزطیشرادرموجودینابرابرهاازراریتأثنیشتریب

نگرند،یمیاجتماععدالتبهمتفاوتیاگونهبهیطیمحستیزعدالتجنبشدروندرگوناگون

تیهووتیجنسونژادطبقه،بامرتبطموضوعاتدرخصوصیریتفسیهاتنشبهامرنیا

بهوابستهیهاگروهازیاریبسبهیطیمحستیزعدالتگفتماننکهیادوم.شودیممنجریمل

برآنکهازشیبتمرکزشانکهکندیمواردراانتقادنیاستیزطیمحهواداریاصلنایجر

استعتیطبسرنوشتبرباشد،انسانسرنوشت یعبارتبه. یاصلانیجرتمرکز

کهیموضوعاتتااست،دپوستیسفمتوسطۀطبقیستیزطیمحمالحظاتبرییگراستیزطیمح

عدالتگفتماننکهیاآخرو؛استتیاقلاعاتاجتمدوشبرآنتوازنیبوعمدهبار

یسوازیطیمحستیزآثاردربارۀ،گرفتهصورتییعقالیهابحثبهنسبتیطیمحستیز

انتخابقدرترأسدرافرادتوسطاغلبکارشناساننیا.استبدگمانهایاحرفهوکارشناسان

کنندانکاررایطیمحستیزراتخطازنابرابرانهیریاثرپذازبرآمدهیجدآثارتاشوندیم از.

استنیگزیجایتیعقالنیپدریطیمحستیزعدالترونیا گفتماننیا،منظورنیایبرا.

بهاست،ممکنیاانهیگراعملویقانونگامچهکهزمینهنیادرییهاپرسشازراتوجهکانون

.استدادهرییتغاست،یاخالقیکارچهۀدربارپرسش

عدالتکهچرا؛داردیمهمنسبتمشارکتبایطیمحستیزعدالت،شدگفتهچهآنبربنا

بهوهستندیاجتماععدالتتحققدنبالبهکهاستییهاگروهوافرادائتالفیطیمحستیز

۱886آنند،)«کندیمدفاعمردمکیدموکراتمشارکتشیافزااز»لیدلنیهم :03 فرمن(.

مشارکتشیافزاباکهکندیماستداللگونهنیایطیمحستیزعدالتازتیحمادر(۱338)

آورد،نییپاراستیزطیمحبریاقتصادیهاتیفعالازیناشخطراتبیضر»توانیممردم

کینزدترعادالنهیاجامعهبهبیترتنیابهودادشیافزاراهافرصتداد،کاهشراهاییناروا

عنوانبهرایطیمحستیزعدالتونز،مانندمحققانازیرخب(.۱886:51آنند،ازنقلبه)«شد

کنندیمفیتعر«عادالنهپخشاییعیتوزعدالت» یروش»یطیمحستیزعدالتی،ونظراز.

ازومحرومازیامتازیاعدهکهیزماندرراهایینارواوازهایامتعیتوزدردنظریتجدکهاست

«دهدیمقرارهتوجموردند،ارنجدرامکاناتنبود :۱1۱۱)کلوورکهگونههماننیابرعالوه.

ویشهروند،کندیمهیتغذرابزرگساالنیطیمحستیزآموزشکهگفتماندو،دیگویم(۱8

ومفهوملیذتواندیمخود،بزرگساالنیطیمحستیزآموزشوهستندیطیمحستیزعدالت

باهارسانهقیطرازیطیمحستیزآموزشخودنجایادر.شودفیتعرآموزشبه۱رهیفرکردیرو

.کندیمدایپمجددیارابطههاینابرابررفعۀمسئل

                                                            
1. Freire 
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یمسائلنیترمهمازیکییاجتماععدالتهامروز،یاجتماعلگرانیتحلازیاریبساعتقادبه

یرسمگزارشنیاول۱833اسفند.هستندروهروبآنباگذاراناستیسورانیاۀجامعکهاست

وجودبا»،گزارشنیابراساس.شدمنتشررانیاآمارمرکزتوسطیاجتماععدالتدرمورد

ابعاددرهنوزیمحلویمل،یامنطقه،یجهانیهاینابرابرکاهشیبراگرفتهصورتیهاتالش

شکلیدیجدیهاینابرابریموارددریحتوافتهیتداومهاینابرابریاجتماعمختلفیایزواو

امااست،شدهتالشهاینابرابرکاهشیبرامختلفسطوحدرهرچندیریتعببه.استگرفته

افتهیگسترش...ویفرهنگ،یاجتماع،یاقتصادابعاددرینابرابرمنابع،شیافزابازمانطولدر

(.۱833:0ران،یاآمارمرکز)«است

 ستیز طیمح ینمایس
نقد»عنوانبایدیجدۀحوزیریگشکلبهاتیادبۀحوزدرستیزطیمحبهیارشتهانیمنگاه

استشدهمنجر«گرابوم بهات،یادبدرعتیطبوانسانۀرابطیبررسضمن»گرابومنقددر.

ویخیتاریهادورهدریادبآثاردرعتیطبیهادهیپدویطیمحستیزمسائلبازتابیچگونگ

۱83۱:2پارساپور،)«شودیمپرداختهییایجغرافمناطق اصالح،کردیرونیاهدف(.

یادبآثاردرستیزطیمحباسازگارودیجدیکردهایروتیتقوویفرهنگنادرستیکردهایرو

وقدرتپول،یسنتاقتداروتیحاکممدرن،اپسیکردیروبایستیزطیمحنقد(.همان)است

فراترراپااشهیاولدکورازکهدهدیمقراریمنزلتدرراعتیطبوبردیمسؤالریزرادانش

هدفیستیزطیمحمنتقدان(.۱832:۱85،یجوار)ابدییبازمراخودمقاموارزشوگذاردیم

نظرازودانندیمعتیطبفرهنگوعتیطب/انسانمانندیکاذبیهادوگانهبردنانیازمراخود

.استعتیطبوستیزطیمحبهمدارانسانیهانگاهی،طیمحستیزیهابحرانیاصلۀشیرهاآن

فراهممدارانهانساننگاهنیایبراینیگزیجاتواندیمکیرمانتۀدوراتیادبوهنر،انیمنیادر

شاعرانونقاشانآثاردرمستقلیموجودعنوانبهعتیطبکهبوددورهنیادرکهچراکند؛

شدتوجهمورد واقع یموجودۀمثاببهعتیطبزینکیرمانتۀدورازبعدیهادورهدرالبته.

افتییبرترانسانبریوحشعتیطب،آثاریبرخدریحتوگرفتقرارتوجهموردمستقل

ویتلقیآشکارسازییتوانا،یهنرویادبمتونکرد،یرونیاطبق(.۱882:۱36مقدم،یعمارت)

یبارتعبه.داردمختلفیهادورهدرراستیزطیمحوعتیطبخصوصدریبشرتمدننگرش

:۱838سقازاده،ویساداتازنقلبهوارد)میشناسیمهاواژهوریتصاوقیطرازراعتیطبما

یهالمیفدارد،زینیاندهیفزاتیمحبوبورواجکهیستیزطیمحارتباطاتاشکالازیکی(.۱۱3

وهادادیرودرخصوصمردمبهیدهآموزشیراستادرمستندیهالمیفم،یقداز.استمستند
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راخودیژگیونیامستندژانررسدیمنظربه ۱.اندگرفتهیمقراراستفادهموردمختلفمسائل

ۀنقطوونددهندهیپینوععنوانبهوافتهیشیافزاآنتیمحبوب»ریاخیهاسالدروکردهحفظ

دهیرسیدیجدفیتعربهی،ارسانهتیفعالعیوسومختلفیهاحوزهانیمدرسازندهاتصال

۱1۱6:۱مارکوس،وکارا)«است است،گرفتهصورتیفناورۀنیزمدرکهییهاشرفتیپ(.

وستهیپوگذاردمیریتأثبسازندتوانندیمکارگردانانکهییمستندهامختلفانواعبر میمستق

۱1۱6کولز،ین؛۱1۱6مارکوس،وکارا)استژانرنیاۀتوسعورییتغحالدر ینمایس(.

رامطالبشی،رداستانیغهمویداستانلمیفدرهمکهستانمایسهنرازیفرمیطیمحستیز

ازیکیعنوانبهلمیفازاستفادهقیطرازیطیمحستیزیهاامیپۀاشاعوآموزشهدفبا

(.۱1۱0:6هوگ،)کندیممطرحامروزیارسانهیهافرمنیتردردسترس

یطیمحستیزلمیفکهاستترحتملماریبسستیویاکتیمستندهاویهنرینمایس

آنهمباشند ودورمباحثنیاازکیدئولوژیالحاظبهکهیاصلانیجرینمایسبرابردر؛

دهندجیترورایستیزطیمحکالیرادیهادهیاتوانندنمیواندییگرامصرفجیتروهمدست

یداستانینمایسسبتنبهمستندینمایسکهگفتتوانیمنیبنابرا؛(۱1۱8:00نگرام،یا)

فرهنگجیترویراستادرتواندیموداردیطیمحستیزمسائلیبرایترمناسبیفضا

.ردیگقراراستفادهوتوجهموردیستیزطیمحۀعمدمسائلحلبهکمکویطیمحستیز

یطیمحستیزمسائلترهنگامبهوبهترفهمجیترو،یطیمحستیزلمیفنقدمهمهدفکی

۱1۱8نگرام،یا)استیانسانعلوموهنریفضادر :2 یهالمیفیادیبنامیپیعبارتبه(.

آندنیکشچالشبهیجابهفرهنگیشناختانسانیاخالقیادهایبندییتأ»یطیمحستیز

کیعنوانبههالمیفنکهیامستندها،نیادیتولموجموازاتبه(.۱1۱8:00نگرام،یا)«است

                                                            
مستندلمیففیتعار.داردبتنسگریدیسوازیبندچارچوبوسویکازآموزشۀمسئلبامستندلمیفخود. ۱

یمعرف«تیواقعخالقریتفسوگزارش»رامستندرسونیگر،فیتعرنیمشهورتردر.دهدیمنشانرایزیچنیچن

کهداندیمیلمیفرامستندلمیفکایآمریینمایسعلوموهنرهایآکادمای(۱1۱۱:۱۱1نلمس،ازنقلبه)کندیم

یواقعیمحتـواـتیاهم،لمیفـنوعنیادر.کندیمیبررسرایاقتصادویعلم،یاجتماع،یخیتاریهاموضوع»

ایضازنقلبهیسینف)«استکنندهسرگرمیمحتواازشتریب همچنین(۱831:8هاشم،یی یجهانیۀاتحاد.

تیواقعازینیراستویقـیحقگـزارشوـزدیانگیبرمراتفکـرواحساسمستند:»کندیماعالممستندیهالمیف

ختنیبرانگهالمیفنیاهدف.کندیماکتفاـدادهایرودادنرخازپسموجهوصادقانهیریتفسبهایدهدیمارائه

ۀارائویزندگگوناگونلئمسایواقعکردنمطرحوخودادراکودانـشۀتوسـعبهتماشاگررغبتولیم

۱831:8هاشم،ییایضازنقلبهیسینف)«استیفرهنگیهادگاهیدازهاآنیهاحلراه وجهنیتریاساس(.

؛استیمتکییرواطرحگسترشایقصهبهیداستانلمیفکهاستنیادرغالباًیداستانلمیفبامستندلمیفتفاوت

(.۱885:۱18ان،یارک)پردازدیممضمونکیفیتوصوحیتشربهمستندلمیفکهیدرصورت
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به،۱گرفتندیمقراراستفادهموردیستیزطیمحیهادهیاانتقالیبرایروزافزوننحوبهرسانه

لمیفنیبنابرا؛(۱1۱0:6هوگ،)شدلیتبدزینلمیفمطالعاتیهاپژوهشدربرجستهیموضوع

ادراکبرهمتواندیمکهاستیطیمحستیزارتباطاتۀطیحدرمهمموضوعاتازیکیمستند

ۀرابطازیارسانهیهاییبازنمانقدبهتوانمیآنلیتحلقیطرازهموباشداثرگذارمخاطبان

 .پرداختعتیطبوانسان

 قیتحق روش
ازمحققانازیبرخ؛هرچنددادانجامیکمهمویفیکروشبههمتوانیمراچارچوبلیتحل

نیارد.دارنددیتأکیفیکیهاپژوهشدرآنازاستفادهبر(۱1۱۱:58)فرثوتیاسمجمله

کردمیخواهاستفادهیفیکنحوبهچارچوبلیتحلروشازپژوهش زیتمانقاطازیکی.

کهیکمیکردهایروبرخالف»یعبارتبه.ستاهادادهلیتحلندایفردریکمویفیکقاتیتحق

مطالعاتدرهادادهلیتحلشود،آغازلیتحلتاشوندجمعارقامواعدادۀهممانندیممنتظر

ادامهیقاتیتحقطرحطولدروشدهشروعهادادهیگردآورندایفریابتداهماندریفیک

۱880ک،ینیدومومریو)«ابدییم :۱68 راانعطافنیانیزیفیکچارچوبلیتحلکردیرو(.

شودیمآغازهملیتحلندایفرها،دادهیگردآورآغازباودارد قاتیتحقدرنکهیابهتوجهبا.

ییاستقراشرو»ازیفیک درویگردآورموضوعبهمربوطیهاداده»،کنندیماستفاده«

داریپدهادادهخوددرونازهانییتبشوند؛یمیبنددستهیمعنادارومناسبیهاگروه

توجهموردچارچوبلیتحلیفیککردیروپژوهشنیادرنیبنابرا؛(۱60:همان)«شوندیم

.استگرفتهقرار

درهاآنلیتحللیپتانسکهداردوجودییالگوهاهاآننییتبوهادادهلیلتحانجامیبرا

وتامپسونیالگوبهتوانیمچارچوبلیتحلیبرا.استشدهاثباتمختلفیهاپژوهش

مرحلهنیادر:آشناکردن.۱:استمرحلهپنجشاملکردیرونیا.کرداشاره(۱113)واستاویسر

۱؛آوردیمدستبههاآندرموردیکلیاطالعاتوشودیمآشناهادادهبامحقق ییشناسا.

هادادهدلازرایاصلموضوعاتایهاتممحققمرحلهنیادر:هادادهدریموضوعچارچوب

داشتهخودباقبلازرایکالنموضوعاتایهاتممحققاستممکناگرچه.کندیماستخراج

دری:سازهینما.8؛کندینمموجودیهاتمبهمحدودراخود،آنییاستقراخصلتلیدلبهباشد،

؛شوندیمییشناسادارند،تعلقتمکیبهکههادادهازیبخشایواحدکیمرحلهنیا

                                                            
...ویانتقادتفکررشدجهتدروبزرگساالنآموزشیبراتواندیممستندلمیفکیچگونهنکهیانمونهیبرا۱

.(۱1۱۱،کلوور:ک.ر)باشدمؤثر
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کناردریموضوعتمهریهادادهوشوندیمجدامتنازهادادهمرحلهنیادری:بندجدول.0

ی،قبلمراحلیهاافتهییبرمبنامحققمرحلهنیادر:ریتفسوبیترک.5و؛رندیگیمقرارهم

انجامقیتحقسؤاالتبهپاسخیبراراهادادهیینهانییتبویپولوژیتم،یمفاهتعریفپژوهشگر

(.88-۱838:82،یغالمازنقلبه26-۱113:25واستاو،یسروتامپسون)دهدیم

۱استبوده۱831و۱881هایدههدردشدهیتولمستندلمیف۱۱شاملپژوهشنیاۀنمون

استشدهانجاممستندهایمحتواۀدربارشدهگفتهۀمرحلپنجکه بهتوجهباوانتهادر.

عدالتهاآنچارچوبکهییمستندهانخستجادشده،یایهاجدولوآمدهدستبهیهاهینما

یمستندهایهادادهکهآنجاازسپسوشدندگذاشتهکنارکارازستینیطیمحستیز

،بودندریتفسقابلیطیمحستیزینابرابربامرتبطمسائلموجودمحورچهارباماندهیباق

یهاچارچوبیهمگونبهتوجهباانیپادر.شدفیتعرضلعچهاردرمستندهایینهاچارچوب

.استشدهارائهمستندهانیایبرایکلچارچوبمستندها،

 قیتحق یها افتهی و مستندها لیتحل
عدالتچارچوبدرراموضوعازییهابخشکهقیتحقۀنمونازمستندچهار،بخشنیادر

یاساسمحورچهار،هاافتهینیاگزارشدر.دوشمیمروراندکردهیبندچارچوبیطیمحستیز

سهبهراییوهواآبراتییتغ،شدگفتهکهطورهمان.استشدهذکرمستندهانیاچارچوبدر

وهواآبرییتغ».۱:کردیابیارزونقداستمرتبطعدالتبهکهیموضوععنوانبهتوانیملیدل

مصرفیانرژگرانیدازشیبجامعهازییهابخشکهمعنانیابه.«استیاجتماععللیدارا

راتیتأث».۱؛استیمیاقلراتییتغآنتبعبهویاگلخانهیگازهاشیافزاآنۀجینتکهکنندیم

درنامتناسبیرهایتأثوشدهاحساسنابرابرطوربهفقراوثروتمندانتوسطییوهواآبتراییتغ

راتییتغتیریمدیبراکهییهااستیس.8و«افتیخواهدادامههمچنانزینیبعدیهانسل

موجبهااستیسنیاکهمعنانیابه.«دارندیاناعادالنهعواقباندشدهیطراحییوهواآب

سطحدرچههااستیسنیاریتأثکهیدرحال؛شدخواهدفقراتیمحرومورفقشیافزا

،برخورداریهاگروهوافتهیتوسعهوثروتمندیکشورهایبرایملسطحدرچهویالمللنیب

                                                            
یپایصدا،(۱831)بلوطمادرم،(۱883)یغربجنوبرانیا،(۱886)منۀاچیدربودشورچهیهالمیفشامل۱

هاتاالبمرگ،(۱83۱)خصوصبهروزکی،رودزنده،(۱83۱)آببرشهرگذر،(۱83۱)هیارومیبانو،(۱831)آب

،(۱838)مانیسلناخدا،(۱838)یرانگلیستاالب،(۱838)ویدیپایصدا،(۱838)کرانیبگنجمکران،(۱83۱)

رودیجووجستدر،(۱835)تاالبزنان،(۱835)انیجازمورتاالب،(۱830)یچایآج،(۱830)یمادرکش

،(۱836)یخوانرودنامه،(۱836)رودندهیزاشادمتوبا،(۱836)خاکبندآب،دبن،(۱835)رفتهازدست

.(۱836)هامونیروزگار،(۱836)رودسازنده
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۱833:۱28همکاران،وهرلن)بودخواهدفقراازکمترمراتببه بامحور،سهنیابرعالوه(.

نهو)ییگووگفتصورتبهرایاجتماعیهاجنبشیهاچارچوبکهیسانکاتیادبازگرفتنوام

راهبردی ۱1۱3لطفا،ازنقلبه)مسونیگکهگونههمانوکنندیمفیتعر( :۱36 دیگویم(

نیادیبنمحور،«شودیمبناهاآنومانیتعوفیتعربریطیمحستیزعدالتچارچوب»

میاگرفتهدرنظرمستندهادریطیمحتسیزعدالتچارچوبلیتشکدررایگرید کهآنجااز.

«یگریدوما»بهآندرکهچهارممحورنیا،استیاسهیمقایمفهومعدالتهممنطقاً

:استشدهافزودهیقبلمحورسهبرشدهپرداختهمستندچارچوب

 ی؛طیمحستیزطیشرایاجتماععللدرینابرابر .۱

 ی؛طیمحستیزطیشراتبعاتدرینابرابر .۱

 ی؛طیمحستیزیهاتیریمدعواقبدرینابرابر .8

 ی.گریدوما .0

 خصوص به روز کی ،رود زنده مستند. 1

رودندهیزاآببازشدنروزدراصفهانمردمیشادتیروایط«خصوصهبروزکی،رودزنده»

رودباآنانیشتیمعویتیهویدلبستگوشهرمردمخاطراتکردنتیروابه(خصوصهبروز)

:استرودخیتاریفراموشحاصلویالحظهکهاییشاد.پردازدیمرودندهیزاانیجرخیتاردر
همبازباشهداشتهیشادیبرایخصوصبهروزنیهمچهیاصفهانسالهرباشهقراراگه»
ادمونیومیکنیشادجورنیارودندهیزاآباومدنیبرامیکنعادتگها؟بودشادشهیم

هیشدهرودندهیزاکهمیکردقبولیعنی؛باشهداشتهآبشهیهمدیباودرندهیزابره
عادتیعنیدادند،دستازروشونحافظهکهییهایماهاونلمثشدهی.فصلۀرودخون

(.مستندۀندیگو)«رودندهیزاسالهرمرگبهمیکرد

بهمستندنیانگاهچارچوب:یطیمح ستیز طیشرا یاجتماع علل در ینابرابر

استیعیطبباشدیاجتماعآنکهازشیباصفهاندرآنعواقبویخشکسال بامنظرنیااز.

ۀحوزدرآببحرانۀنیشیپ،گرددیبرمهیصفودورانبهقدمتشکهیخیتاریهادادهبهارجاع

کندیمدایپیعیوسیخیتارۀگستررودندهیزا ییبهاخیشطوماراماچارچوبنیهمدر.

دیآفائقسالانیسالتامسئلهاینبراستتوانستهیحلراهعنوانبه آنازاکنونکهیزیچ.

ستینیخبر وجودآمدنبهیاجتماعلیدالدرینابرابرهمنگاهنیادرهمهنیابااما.

:استینیسرزمشیآماعدممسئلهبلکه،شودینمدهیدیخشکسال
منابعنیبکهتعادلعدمۀدوریخشکسالبحثازنظرصرف:آبمنابعتیریمدکارشناس»
ینیبشیپکهیعیصناجیتدربه۱868سال،اومدهوجودبهرودندهیزاۀحوضدرمصرفو

واصفهانلمثیبزرگیشهرهاآبۀشبکوشدنمستقررودندهیزاضۀحودربودشده
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حوزهنیابههمبودنهضحوخارجکهجانیدلوزدیلمثییشهرهابعدهاونییناوکاشان
کلدربودینادراتفاقنیا.ستحوزهتیریمدباالخصویانسانعاملبحث.شدناضافه
«.بشهتیریمدنوعدومثالً،رودندهیزامثلحوضهکیدرکهجهان

درینابرابربهمردمۀعامباگووگفتازاستفادهبامستندنیاازیبخشدرهمهنیابا

ذکرمسئلهبهنسبتیصیتشخکردیروازیبخشعنوانبهیبرنابرانیاوشدهاشارهآبمیتقس

استشده ۀمؤلفدوگذشته،بهنسبتیبارندگزانیمشیافزادنیکشرخبهباارجاعنیادر.

کیتیژئوپلتیموقعدرینابرابرو(هاکارخانه)یاقتصادتیمالکقدرتدرینابرابریعنیینابرابر

ی،نابرابرنیادر.استشدهبرشمردهآنتبعاتوآبانتقالیبرایعلتۀمثاببه(گریدیشهرها)

 :استفتادهینمؤثرآبانتقالبرابردریمردمیهااعتراض

نیادیبااالن.بودمونخونهکینزدشغلمون.یکشاورزسریرفتیمیشدیمپاخواباز»
اصفهانتامیایبراهرویلومتریکهشتادهفتادمسافت یبرا،آبیۀمسهبودهماحق.
اون.میکاریباالنمیداشتیادیزیکارهامایادورههی.بردنکردنیکشلولهگهیدیجاها

نجایانه»ای.«هیکشاورزشغلشوندینیبیمکهییهاآدمتمامنشستن،اونجاکهییاهرمردیپ
جزبهجانیادارمادیتاسالمه62االنمن.صورتنیابهنهاماشد،یمکم.بودآبشهیهم
 .«بودآبمرتبرودخونهچندسالهنیا

یشتیمعیهارنجبهمستندنیادرگرچه:یطیمح ستیز طیشرا تبعات در ینابرابر

زینو(یکشاورزویگردشگریعکاس،یگازوروپارچهیقلمکار)یسنتمشاغلدرفعالافراد

،یآبحاتیتفر،یبصرحظرود،کناردریقیموسدنیشنلذت)یروانویتیهویهارنج

یشهرتیهورفتنازدست قالبدررایشتیمعتبعاتنیامستندنیااما،شودیماشاره(

.کندینمیبندچارچوبتبعاتدرینابرابر

ینابرابر،مستندنیاۀارائچارچوبدر:یطیمح ستیز یها تیریمد عواقب در ینابرابر

بهیضمننحوبهکهآنجاجز؛تاسنشدهلحاظیطیمحستیزیهااستیستبعاتتحملدر

:شودیماشارهآببهوابستهیسنتمشاغلیبراچاهجوازمسئله
نیا.بهموندنینمرودخونهیۀحاشگنیم.دنینمبهمونامکانات.دنینمبهمونبرق»
میگرفتکهینیزم درستشرونجایایسنتصورتبهدیایبکهمیدادشنهادیپرونجایا...
خاطرهب.میگرفتچاهمجوزنایاینگارنامهباتادادنینمچاهمجوزاما،میکردهآمادد؛یکن
.«چاهآبمقدارهیومیکنیماستفادهیشهرآبروشیمقدارهیمیدارنیا

اصفهانیاجتماعویخیتار،یفرهنگتیموقعمکررکردنژهیوبامستندنیا:یگرید و ما

نیاابتدا،اصفهانبانسبتدررودندهیزاتیموقعدادننشانژهیوزینوگریدیشهرهاانیمدر

:جملهاز.کندیمفیتعرراژهیو«خود»
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بستونبدهنیاحال،وحسنیادارندیبزرگۀرودخونکهماکشوریشهرهاتونکنمفکر»
«.دارهیمعنکهرودهندهیزابااصفهانبگمخوامیم.دیدبشهروآببامردم

:ای
؟دارهزدیوکاشانبایفرقچهرودندهیزابدوناناصفه» مهاجرهزارانصورتاوندر!

نیارودندهیزابااصفهاندارن؟نجایادریزندگیبرایازهیانگچهمنلمثیشهرستان
«.کنهجذبخودشبهشوقسرازورنفرهاونیلیمکهداشتهروتیمز
یقسمت،ستینرودکیداستانرودندهیزاانداستکهگهیمکوبنیزریآقاکهیحرفاون»
بشهدرستیشهرورهیبگپایفرهنگکهشدهباعثکهبودهنجایا.رانهیاتیهووخیتاراز
اثرگذاررانیاصنعتدرران،یایمعماردرران،یاینقاشدرران،یاادبدرران،یاخیتاردرکه
.«هاشب

اشارهآبمیتقسدرینابرابربهمردمۀعامباگووگفتازاستفادهبا،مستندنیاازیبخشدر

نیادر.استشدهذکرمسئلهبهنسبتیصیتشخکردیروازیبخشعنوانبهینابرابرنیاوشده

یعنی،ینابرابرمؤلفهدوگذشته،بهنسبتیبارندگزانیمشیافزادنیکشرخبهبا،ارجاع

اهکارخانه)یاقتصادتیمالکقدرتدرینابرابر یشهرها)کیتیژئوپلتیموقعدرینابرابرو(

استشدهبرشمردهآنتبعاتوآبانتقالیبرایعلتۀمثاببه،(گرید ی،نابرابرنیادر.

:استفتادهینمؤثرآبانتقالبرابردریمردمیهااعتراض
نیادیبااالن.بودمونخونهکینزدشغلمون.یکشاورزسریرفتیمیشدیمپاخواباز»

اصفهانتامیایبراهرویلومتریکهشتادهفتادمسافت یبرا،آبیۀسهمبودهماحق.
اون.میکاریباالن،میداشتیادیزیکارهامایادورههی.بردنکردنیکشلولهگهیدیجاها

 .«هیکشاورزشغلشوندینیبیمکهییهاآدمتمامنشستن،اونجاکهییاهرمردیپ

درییایجغرافیمیتقسبراساسیطیمحستیزعدالتارچوبچ،مستندنیادردرواقع

وشدهگرفتهدهینادآببرایجغرافنیامردمازیبخشتیمالکآندرکه)یملمرزکیدرون

کنندیماستفادهآبآنازعدواناًیگرانید استافتهیاستقرار( چارچوبنیا،اساسنیابر.

.استکردهفیتعرآببرییایغرافجحقوییایجغرافتیوضعبراساسرایگرید
گوشمونبغلماهللوا» شهیمردزدیۀلولمونیلومتریکدو... یبارندگنقدریامایقد.

درصدونیزیتلوخود.هیلیخمونیبارندگاالناما،بودپرآبهمتابستونرودخونه.مینداشت
کرد،قبلیهاسالازترشیبرویبارندگ شکهخرودخونهاالنامااعالم نیهمخاطرهب.
نهدیکشگهیدیشهرهاوهاکارخونهیبراکههاستلوله کردن،اعتراضکردن،تجمع.

«.نبردشیپیازکارمهاعتراضشون
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 وید یپا یصدا مستند. 2

داریپاۀتوسعبریمبتنیچارچوبدررااصفهاندریخشکسالازیناشمصائبریتصومستندنیا

شیآمانظیرداریپاۀتوسعبامرتبطمسائلکناردروکردهئهارایطیمحستیزعدالتو

قیتطبلزوممنطقه،یمیاقلطیشرابابربودنآبلیدلبهبرنجکشتنداشتنتطابق)نیسرزم

یآبکمطیشرابایکشاورزکشت تیوضعۀارائیبرارایطیمحستیزعدالتچارچوبکالن(

 .استدهکراتخاذ

جادیاعواملیبندچارچوبدر: یطیمح ستیز طیشرا یاجتماع علل در ینابرابر

وید»مقصردانستنبامستندنیا،اصفهانتیوضع یامرۀمثاببهمیاقلرییتغویخشکسال«

 :استکردهآغازمستقلوادیخودبن

زندهگریدهمتاالبتاشدهرهیچرودندهیزابریخشکسالویدانگارکهاستیسالچند»
بروزیعنیروانیهاماسهوزگردهایردنیفرارس.استروانگیربشینصاتنهامروزه.نباشد

«.تاالباطرافیروستاهاوشهرهایبرایتنفسیهایماریب

ازخبردادنزینویعلمگفتمانومتخصصاننظربهمکرراستنادبا،چارچوبنیادر

شدنواقعزینویجهانسطحدریاگلخانهیگازهاانتشارشیافزان،یزمۀکردردماشیافزا

:جملهازشود،یمارائهتیوضعیصیتشخچارچوبعنوانبهخشکوگرمۀمنطقدررانیا
–داشتهیبارندگکاهشدرصد۱8که...هیانزلازبعدکشوربارشکانوننیدومکوهرنگ»

«ی.هواشناسکارشناس
تااستممکننیزمیمادمتوسط،ابدیادامههمچنانیاگلخانهیگازهاانتشاررونداگر»

ومیاقلرییتغباعثکهاستیعاملدماشیافزا.کنددایپشیافزادرجهمینودو۱151سال
شودیمبارششدنکم آبمنابعباوخشکمناطقدرکشورماننقاطاکثرکهآنجااز.

.«ستیناماندرمیاقلرییتغاززینرانیا،استشدهواقعمحدود

دنیدنامتوازنیبرایچارچوبمستندنیا: یطیمح ستیز طیشرا تتبعا در ینابرابر

مردمانیمینابرابرۀعمد،چارچوبنیادر.کندیمارائهیطیمحستیزمسائلمصائبتحمل

،یشهربهییروستامناطقازمهاجرتتحمل.شودیمدهیدیشهرمناطقوکشاورزییروستا

یناشادیاعتوفقر یتنفسیمارهایببروزآب،بحرانلیدلبهمردماشتغالرفتنازدستاز

 :استجملهنیاازهاتاالبشدنخشکازحاصلیزگردهایرازیناشتبعاتلیدلبه

رنیمهمعدههیورونیبرنیمشهرازشنیمآوارههمعدههی،میهستکاریب»
آبهامونچاهنه،میدارآبنهحاالانداختن،خاکیرویماهمثلنجایاروما...کارخونه
«ی.محلافراد–رسهیمدادمونبهیکسچیهنهدارن،
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روستایجوونا.مینداریچیهنجایاماگهید.دامداروکشاورزنهمهروستانیامردمۀهم»
افراد-کارنیبنایاۀهم،موتورباینیبیمکهمردمیجوونانیا.ادیاعتبهآوردنرویکاریباز

«ی.محل
شهربرممناالنست،ینبندجاچیهبهدستشونمستعضفن،مردماهه،یسماروزگار»
 «ی.محلافراد–بکنم؟کاریچ

یجوابگویعنینبود،امکاناتنبود،کارنکهیاخاطربهبرهنجایاازشدمجبوربرادرمهی»
«ی.محلافراد–کنهیمیکارگرداره،اصفهانرفتکردکوچماکشاورز.شدینممونیزندگ

بلکه،نشدهخالصهیشتیمعتبعاتدرفقطمصائبتحملدرینابرابرنیادنیدچوبچار

:استمربوطزینآنانیکشاورزجملهازوستیزۀویشدررییتغبه
ازآنتیهداوپمپکیۀلیوسبهراآب،مناطقنیایهاکوهستانیروستاهایاهال»

ی،اریآبیسنتیهاوهیشکنارگذاشتنباهاآن.رسانندیمباالدستیهانیزمبهلولهقیطر
.«کنندیماستفادهشانیهانیزمکردنرابیسیبرایاقطرهروشاز

ینابرابر،مستندنیایبندچارچوبدر: یطیمح ستیز یها تیریمد عواقب در ینابرابر

نداردوجودبارزنحوبهیطیمحستیزراتییتغتیریمدۀعرصدر درآمدهشیپریناگزرییتغ.

یزندگدرکهاستیمواردجملهاز،محصوالتدررییتغزینویسنتیکشاورزسبک

کهیاکنندهالزاملحن.کندیمدییتأراینابرابراتفاقاًمستندیول،استافتادهاتفاقکشاورزان

یهااستیسبهنگاهچارچوبکند،یمباریعادمردمبریتخصصویعلمکیرتور

:دسازیممنحصریخشکسالانیقربانومنطقهانیبومرییتغیبرایماتالزادررایطیمحستیز
قیتطبتازهطیشراباراخودمحصولینوعیدباکشاورزانروشیپیهایخشکسالبا»

«مستندۀندیگو–دهند
یهایخشکسالبدطیشرادرکهاستبرنجکاشت،لنجان،منطقهنیامهمیهاشاخصاز»
یادیزآبیکشاورزدریاریآبیمیقدیهاوهیش.ستینمنطقهیبرایمناسبمحصول،ریاخ
.«کندیماتالفرا

داخلیهایمرزبندوییایجغرافتیموقعبراساسیگرید،مستندنیادر: یگرید و ما

استیخیتار-یفرهنگۀنیشیپنیهمچنویکشورماتیتقسبریمبتنییمرزهابایملواحد

.استشدهفیتعر
خوزستاندنیکشکانالگهیمیکیزد،یواسهفرستنیمآبگهیمیکیواهلل» هییهرک.
«.زدیوکرمانوسمنانگن،یماراک،گنیمقم.گهیمیزیچ
نندیبیمگرانیدچشمازرارودندهیزایخشکسالورزنهیاهال» شربآبانتقالیکی.

یاهالیعنیرودتباالدسمردمانیۀرویببرداشتیگریدورودندهیزااززدیمردمان
 .«یاریبختوچهارمحال
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یملیمرزهادرموجودییایجغرافیواحدهادرراینابرابرۀمسئلکهیچارچوبنیچن

:شودیمتربرجستهمتخصصانکالمدرکند،یمفیتعر
رهیمرفسنجانوکرمانمثالًآبکهاومدهشیپصحبت» ندارهتیواقعاصالً. یکسهر.

حاالآبانتقالیبراچون.کنهیبازرسرورودندهیزاریمس،هیزیچنیچهمهیکنهیمفکر
«.اصفهانآبسازمانکارشناس–هستازینیزاتیتجهیعنوانهربه
نکتهیه....بدهانجامروکارهمونبرهکردهیمکاریچقبالًزدیکهکننیمسؤالهایلیخ»
واردگهیدیهاحوضهازآبماکهصورتنیهمبه.آبهبودنیملمیریبگدرنظردیباماکه

بهآبمیدارمالیدلهمونبهمطرحه،بودنشیملبحثچونمیکنیمرودندهیزاۀحوض
کارشناس-دارنسالمشربآببهازینزدیوکاشانمردمچونشرب؛یبرامیدیمکاشان
«.اصفهانآبسازمان

یغرب جنوب رانیا مستند. 3

ییایجغرافتیموقعنشانگرپسوندکردناضافهبایگذارنامندیفرادروابتداازمستندنیا

کیتیوضعتفاوتبهاست،مفروضواحدکلکیعنوانبهخودکهرانیابه(یغربجنوب)

.کندیماشارهیملیمرزهاانیمدرمنطقه

ویطیمحستیزتیوضعمستندنیا: یطیمح ستیز طیشرا یاجتماع علل در ینابرابر

مستند.دهدیمقرارساختانسانلیدالچارچوبدرکامالًرایغربجنوبرانیادریلخشکسا

انتهادروشدهآغازعراقجنوبورانیایغربجنوبدرفاجعهبروزۀدربارUNEP۱ هشداربا

ریتویاسیسساختعملکردۀادامازمنطقه،انیبومیزندگدرراتییتغجزئیاتذکرازپسو

 :کندیمادیآنانخالص

2511ازشیبیواگذار،رانیادولتیاقتصادونیسیکمعضویوزرا:مستندمتننوشتار»
.اندکردهبیتصونفتوزارتبهیحفاراتیعملیبرارامیهورالعظتاالبازهکتار

میهورالعظکاملینابودیبراخالصریترادولتاقدامنیاستیزطیمحکارشناسان
«.دانندیم
ازکمترمساحتبهاکنون۱328سالدرلومتریکهزار251مساحتبامیلعظهورا»

هیترکوعراقرانیادریبشریهاساختهکهآمدهUNEPگزارشدر.دهیرسهکتارصدهزار
 .«استکردهلیتبدنمکزاروابانیببهراانهیخاورمتاالبنیتربزرگازدرصد31
زبانمستندنکهیانشده،اشارهطیشرایاجتماعاملعودرینابرابربهحیصرنحوبهگرچه

است،نفتثمراتبدونیزندگازیکاملیشماآنانیزندگوکندیمتیروارامنطقهمردم

دیدرا«علل»دریانسانۀجامعیهابخشنابرابرتیوضعتوانیم کهطورهمانیعبارتبه.

                                                            
سازمانمللمتحدستیزطیمحۀبرنام. ۱
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۱833:۱28)رانهمکاوهرلن نیابهاست؛یاجتماععللیداراهواوآبرییتغ»ندیگویم(

شیافزاآنۀجینتکهکنندیممصرفیانرژگرانیدازشیبجامعهازییهابخشکهمعنا

نفتبرداشتۀثمرهمنجایادر،«استیمیاقلراتییتغآنتبعبهویاگلخانهیگازها

کهاستیکسانیبرایطیمحستیزیداریناپااست،مرکزدرمصرفخامۀمادکهمیهورالعظ

:استیبیتخریهااستیسیاصلۀماد،نفتنجایادر.ندارندینقشروزافزونمصرفنیادر

.«نفتاستخراجبهکردنشروعوکردنخشکرومیهورالعظتاالبنفت،خاطربه»

تنهاپرندهویماهنکهیاخودشان،زبانازیبوممردمیزندگجزئیاتذکرازپسمستند

رایانوشته...وکندیمیبازرانیماشنقشآنانیبرامشحوفنکهیااست،یدممردرآمدمنبع

:کندیمریتصو
بخشینابودباعثهفتادۀدهدرکرخهسداحداثوآزادگانینفتدانیمحفروکشف»
.«شدتاالبازیگرید

باراتوسعهمنافعنابرابرمیتقسمستند: یطیمح ستیز طیشرا تبعات در ینابرابر

ۀلحظازپسوشیپتیوضعۀسیمقاباو،یغربجنوبرانیامردمستیزجزئیاتدادننشان

بهمردمشتیمعو«استفادهمنبع»عنوانبهتاالبتیوضع.دهدیمنشانآنانیزندگدرفاجعه

شرب،آبنامناسبتیوضعومراتعحذفپرندگان،حذف،یماهحذف)مفصلویجزئنحو

.شودیمفیتوصیبوممردمزباناز(مهاجرتزینوبهداشتتیوضع

درنفتیهاچاهبرداریازبهرهیزبانمردمبومازنیهمچنت،یوضعفیتوصنیاکناردر

گردد.یذکرمتیوضعیصیتوسعهدرمرکزبهعنوانچارچوبتشخندیفراعیتسریجنوب،برا

-لولهآبهمچونیاهیاولامکاناتانفقد»مرکزویبرا«پول»جابانیدرتبعاتدراینابرابر

شود.یمفیمنطقهجنوبتوصیبرا«یکش
کردندایپنفتچاههمهنیا» کنن؟درستجادههیشهیمیچ. انتخاباتوقتگنیم!
.ارنیبآبیکشلولهبرامونم،یخواینمیزیچپوالشونازماحاالدادن؛همهبهپولیکل

درستجادهنهم،یدارخوردنبراآبنهکردن؟ولخداامانبهنجایاروماچراآخه
«!ران؟یاتومیهستیادیزنکنه.کننیم

ازهموارهکهرانیاجنوبدراشتغالیبومسهمدرضیتبعبایآبمنابعدرضیتبعنیا

:دهدیمنشانرایترکیتراژیفضاوشدههمبستهاستبودهمنطقهنیامسائل
نآیمباالیشهرهاازهمهکارگراشونن،دینمکارهایبومبه» همهمیداشتآبکهما.
یادیززیچمام؟یفتیبروزنیابهدیباچراوبشهیجورنیادیبایچواسهآخهم،یداشتیچ
«.بشهبآپرتاالبمیخوایمفقطم،یخواینم
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مردمدهدیمنشانورسدمیمرزهاازفراتربهمستندنیادریمحلمردمۀمسئلسپس

:اندشدهواقعیملیمرزهاازفراترنابرابرساختارکیدرمنطقه
ینابودباعثرانیایغربجنوبدرارتشاستقرارآنتبعبهعراقورانیاۀسالهشتجنگ»

شدمیهورالعظتاالباعظمقسمت یروستا81ساکنانیاقتصادمنبعتنهامیهورالعظ.
.«استتاالبنیایۀحاش

اتوسعهیهاپروژهستندمنیاچارچوب برابردر)تبعاتینابرابرذکریبرایمحملساسارا

درادامهخواهدآمد.«یگریماود»کهدرمحورطورهمان،(اتخاذکردهاستثمرات

یطیمحستیزیهااستیسمستندنیا: یطیمح ستیز یها تیریمد عواقب در ینابرابر

بهیاشاراتگاههمهنیابا.استندادهقرارخودییرواچارچوبدرراموجودطیشرارفعیبرا

یرانیوومندلهئمسیهاهیحاشجادیاسپسوشهرهابهمردممهاجرت.استگرفتهصورتآن

یآورجمعیبراهایدژبانازمردمعبورزینو،یشهردارتوسطآنانۀمحدودازخارجیهاخانه

.استدستنیاازعلوفه،

اضافهبارایگرینشاندادنماودندیمستندفرانیورکهگفتهشداطهمان: یگرید و ما

ناممستندآغازکردهاستودررانیابه(یغربجنوب)ییایجغرافتیموقعنشانگرپسوندکردن

 به خود مستند درونامنطقهتیوضعتفاوتنام کندیماشارهیملیمرزهای نجایادر.

 :استمیهورالعظۀمنطقیبوممردم«ما»وتوسعهیهاوژهپروهابرنامهمنتفعان«یگرید»

«.نفتاستخراجبهکردنشروعوکردنخشکرومیهورالعظتاالبنفت،خاطربه» 
وعلتبهاست،مرکزدرتوسعهخامۀمادکهنفتیهاچاهۀتوسعروندبهاشارهبامستند

فرضبهآنازیریگجهینتکهیعلتاست؛پرداختهزینیبوممردمزبانازماجراصیتشخ

 :انجامدیمرانیانانینشجنوبونانینشهیحاشبودن«مازاد»

یکلانتخاباتوقتگنیمکنن؟درستجادههیشهیمیچکردندایپنفتچاههمهنیا»
آخه!ارنیبآبیکشلولهبرامونم،یخواینمیزیچپوالشونازماحاالدادن،همهبهپول
!کننیمدرستجادهنهم،یدارخوردنبراآبنهکردن؟ولخداامونبهنجایاروماچرا
«!ران؟یاتومیهستیادیزنکنه

درکهکندیمیبندچارچوببارزنحوبهنابرابریتیوضعدرراتوسعهعواقبتحملمستند،

اساساًهاپروژهنیا.رندیگیمقرارگریدیسودریمحلریعشامردموسوکیدر«پروژه»آن

ما»ۀنیهزبه«یگرید»یبرایزیچ است« شرب،آببهداشت،تیوضعمستند،کهییما.

:کندیمریتصواتیجزئباراشتشیمعومهاجرت
کنن،جداعراقازرورانیاتاالبخوانیمتاالب،وسطزننیمیخاکجادههیدارناالن»

دردبهگهیدهمهانیزمنیا.اونجابرنیمخاکبودیکشاورزینایزمکهقسمتنیاازاونا
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خورنینم ودادنیکمپولیولدن،یخرمردمازروهانیزمنیاکهگنیماوناظاهراً.
«.دارهضرریلیخمیکنیمیزندگنجایاکهریعشامایبراهاپروژهنیا.بردنروهانیزم

باشدموجودتیوضعسربازتواندیمفقطتیدرنهایبومنیا پاسختکرارازپسکهآنجا.

کهدیگویمتیدرنها،یشوکارهفالنیخواهیمایآنکهیاۀدرباریمتوالسؤاالتبهیمنف

.باشد«سرباز»خواهدیم

 خاک بند آب، بند مستند. 4

بریمبتنیچارچوبدرراستانیسیخشکسالتیوضعیخیتارویطوالنتیروامستندنیا

یطیشرافیتوصیبرایطیمحستیزیعدالتیبشدگفته.استدهکرارائهیطیمحستیزعدالت

یهابیآسومشکالتبارینامتناسبطوربهجامعهکیازییهابخشکهرودیمکاربه

کشندیمدوشبهرایطیمحستیز ییهامنطقهمعموالًهابخشنیای،صنعتیکشورهادر.

آنجادرجامعهآنینژادیهاتیاقلایدارند،ینییپایاجتماع-یاقتصادطیشراکههستند

۱1۱۱:6س،یمانین)هستندساکن بهکهیامنطقهعنوانبهبلوچستانوستانیسنجایادر(.

بدون،کشدیمدوشبهرارانیایمرزهاداخلدریطیمحستیزیهایسختبارنامتوازنینحو

.استشدهریتصو«یگرید»وهاتفاوتبهکاملحیتصر

ایحیصرۀاشاربدونمستندنیادر: یطیمح ستیز طیشرا یاجتماع علل در ینابرابر

مردمیهایسختومصائببهگستردهطوربهمنطقه،یخشکسالسازانسانلیدالبهیضمن

ۀارائچارچوب.استشدهپرداختهگذشتهۀدهنیچندطولدریخشکسالبامواجههدراستان

عواملبتیغباوادیخودبنیامرۀمثاببهرامیاقلرییتغ،موجودتیوضععللۀدربارمستندنیا

.استکردهارائهسازانسان

مردمبهیبونیترۀمثاببهرامتنتماممستند: یطیمح ستیز طیشرا تبعات در ینابرابر

یهاسهیمقاوارجاعاتبامتن.استدادهاختصاصیطیمحستیزطیشراازدهیدبیآسویبوم

.دیسرایمآنمردمومنطقهیبرایاهیمرث(میاقلرییتغازقبلوبعد)زماننیاوزمانآنانیم

یطیمحستیزمشکالتتحملدرینابرابرۀرسندارثبهروند،یطوالنۀخچیتارذکرباهمچنین

کهیکوچکیهارنج،مستندیهاالوگیددر.کشدیمریتصوبهرا(مهاجرتوفقر)آنتبعاتو

استشدهانیبمردمزبانازافتادهاتفاقنیشیپیهاسالدر بدونیطوالنیمسافرتانجام:

،یخالدستبادیجدمکانبهدنیرسوخانهترکمناسب،ونقلحمللیوسابهیدسترس

رایبپولباخانوادهیاعضاۀمبادلیحتوریمسدرخانوادهیاعضادادنازدستفقر،تحمل

:انجامدیمارانهیهمچونیعیبازتوزیهااستیسبهانیپادرکهیروندی؛زندگۀادام
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بودهزاریننجایاۀهمشیپسالستیبدهباًیتقرکهبودهیطورنجایامیقد» کالًنجایا...
بودآب ارهیدربخرجشونوکنهکارنفرچهاربرانفرکی...شهرستانرفتنمادهنیاکل...

ینیماشمرغتادوتومن05کهیدونیموهستارانهیفقطمجبورم،رمیپمن...شهرستان
 .«شهینم

استروندیخشکسالوآبمنابعتیوضعاثردرمهاجرت وجودبابعدهانسلکهی

دریزندگتیفیکعمالً،آنبرعالوه؛برندیمرنجآنسازفرودستتبعاتازهنوزمهاجرت

اسیقرقابلیغ،دارندیتیهویبستگهمآنباکهیوطندریزندگبااسیقدررامهاجرتطیشرا

:کنندیمعنوان
میاومد]نجایاکهیزمانکهبگمبراتیجورنیا» .میدیکشیسختزابلازشتریب[

 .«نبودکهخودمونبهارمونیاختبود،ارباببهارمونیاخت

باشهداشتهآبگها» میبرنگردکهچرا.. فیکیلیخا؟یدراونبرمدآیمبدممنیعنی!
کهسالهصدبابرابرکنم،یزندگمنکهماههدهبرابرقهیدقپنج.نمیببروایدراونکنمیم

رمیمکهاونجااصالً.هیشادخاکزابلخاک.اونجاگذرهیمخوشبساز؛کردمیزندگمن
.«انگارشمینمضیمر
مشغولتابستونجانیهمومیدیندروزابلاصالًما.میهستگلستاناستاننیهممتولدما»

.وینیچالقپرتهانوزمستومیهستیکاریشال دیعتا.. یکشاورزکارمیریمهمدیعبعد.
.«میدیمانجامروخودمون

زابلتوکسچیه.ستینبخرهبخوادکهیمشتریول،فروشبراآوردنرونایاۀهمنگاه»
کنهینمیگذارهیسرما دآینمدیخریبراکسچیه. ریزشونمههمادهیزشمونفرومورد.

۱11یچبراامیبمنگهیمطرف.بخرهکهستینیکس...شدهسکنهازیخالنجایا.متیق
.«کنمیگذارهیسرماونیلیم21،ونیلیم
میبرگردمیخوایمماگفتنیمیولرن،یبگنیزمنجایاتونستنیمراحتیلیخ» دیشا.
وسختهطیشرادنیدبرگشتنهمعدههی.ودبنیهمنکردنرشدیبعضکهیلیدالازیکی

.«مدناودوباره
.کردنیمیروبهیالروآبیجوایزدنیمپرروزمزدرفتنیمبزرگساالنجایامیاومد»
.«نداشتشتریبهکتارپنجاهنجایایاربابهر.نبودبادآنجایایادیزنیزم
دایبکهکجاستگلستاندونستینماصالًستانیسدامدار» هانیاونیوجایینیچپنبه.
نهمیداریبرقنهم،یاومدکهسالهستیبمدتحدودمااالن...نبودستانیسدامدارنأشدر
هاموبچه.کردمیمیزندگنهوخچراغباجانیهممن،سالدهازکمتر،سالدهمدت.یآب

خوردنیمهاپشههاشب کاراربابیبراماشگفتنوبودنالمونیفامروستانیاکنار.
نیزمهکتارشیشپنجمردمدمیدنجایااومدم.نینداربرقحق،نیندارنیزمحقین،نکرد
 .«کننیمکارمردوزنکهیجورینیچپنبهدارن



 ۱011،بهاروتابستان۱۱پیاپی،شماره۱۱شناسیایران،دورههایانسانپژوهش۱0۱

 

بامرتبطمباحثدهدیمنشانشودیمذکرمنطقهنیامردمزبانازکهییهابیآستمام

بیآسۀتجرب.استمنطبقهمبرکامالًمنطقهنیایطیمحستیزتیوضعبایاجتماععدالت

.استگریدمناطقازکمترنیزمازمردمنیاسهمومناطق،گریدازشیبیطیمحستیز

عیتوز»وداردربطستیزطیمحتیفیکبهکامالًنجایادریطبقاتیهاینابرابروتیمالکۀمسئل

دژاردن،)استنگرفتهصورتالتعدبراساس«یطیمحستیزیسودهاوهازحمتیاجتماع

۱836:562.)

یاقتصادویاسیسویاجتماعیساختارهابهارجاعدرمستندشد،گفتهآنچهۀهمبا

آنانزبانازمردمطیشراوتیوضعبهیدگیرسخواست،موردکیدرتنهاونداردیحیتصر

:استشدهانیب
نهمیداریزندگنه،خداهببهترهیناومدشماامروز...رسنینممادادبهطوفانه،شهیهم»
یمال میگذروندیمیخوببهم،یداشتگاوماه.رسینمدادمونبهکسچیه... صدیس...

.«یبدبختباتاده:میدارتادهاالنداشتم،گوسفندتاچهارصد

نمترونیبازییآواچیهونداردمتنۀندیگووشنینرنکهیاوجودبامستند،همهنیابا

یهاینابرابرکامالًاست،نشدهمهیضمبدانمسئوالنومتخصصانازاعممردمیزندگ

یبندانیپا .استدهیکشریتصوبهرایاقتصادویاجتماعیفرودستجهیدرنتویطیمحستیز

بندبستن،دهدیمارجاعیهجرپنجمۀسدازیخیتاریمکتوباثربهکهیمتنشینمابامستند

:کندیمهمبستهستانیستیوضعدررادفسابندوآب
آمدنهادهبستنبندسدبهستانیسیآبادانطیشرا» وکیربندبستنوآببندبستن.

مفسدانبندبستن چیهعالمهمهاندرشدند،بستهستانیساندربندسهنیاکههرگاه.
نیچنبندندبچونوبود،نیچنبستندیهمتاونباشدستانیسیخوشونعمتبهشهر
باشدقوامراآنروزگاروباشد بهنامعلوم،سندهینو،یهجرپنجمۀسدستان،یسخیتار.
 «بهاریالشعراملکحیتصح

یبرامستندنیادرشدهارائهچارچوب: یطیمح ستیز یها تیریمد عواقب در ینابرابر

توسطییوهواآباترییتغراتیتأث»ۀگزاردرینابرابرستانیسدریطیمحستیزتیوضعۀنظار

زینیبعدیهانسلدرنامتناسبیرهایتأثودوشمیاحساسنابرابرطوربهفقراوثروتمندان

تیریمدمصائبتحملدرینابرابربهیااشارهاما،شودیمخالصه«افتیخواهدادامههمچنان

 :دشویمارائهگزارههماندلدراگرچهزینییوهواآبراتییتغ

االن.منهدستنیزماالنتاگرفتمشمنکهیخیتارازیعنیمنه،نیزمنیاکهساله28»
هیجنگلبانیبرانیزمنیاگهیمیجنگلبان مالگهیمیجنگلبانورخاردارهامیسنیااز.
نیحسامامیعاشوراست،کوفهوشامنجایاجانپدربله...هیرکشیفقبله،جانآقابلهمنه؛

ع) شامیشکاربانوستکوفهیجنگلباناست،( م،هدیخرورنیزممنساله01کینزد...
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پولتومنهزار۱11داده؛ورهانیزمخودشامرز،یبخداینیخمخود.میدارورشقولنامه
دادمورمهیبپولدارم؛ورقبضشدادمآبپولسالهرسندیبرا،یعلوادیبنیبراختمیر

.«کردمنشیزممنمنه،مالنیزم؟هیکمالنیزممگه.دارمورقبضش

براساسیطیمحستیزعدالتچارچوب«خاکبندآببند»مستنددر:یگرید و ما

دریگرانیدومیاقلرییتغبطندریاعدهآندرکهیملمرزکیدروندرییایجغرافیمیتقس

ت،یجنساسبراسنهرایگرید،چارچوبنیااساسنیابر.استشدهیمحوربندآنندازرونیب

 .استکردهفیتعرایجغرافبراساسبلکهتیقوموطبقهاینژاد،

 مستندها در یطیمح ستیز عدالت چارچوب یبند جمع
عللبهمستندهانیانگاهچارچوب: یطیمح ستیز طیشرا یاجتماع علل در ینابرابر

باراموضوعهبنگاهمستندها،منظرنیااز.استیعیطبباشدیاجتماعآنکهازشیبیخشکسال

حیصرۀاشاربدونواندکردهآغازمستقلوادیخودبنیامرۀمثاببهستیزطیمحمقصردانستن

مردمیهایسختومصائببهگستردهطوربهیخشکسالسازانسانلیدالبهیضمنای

اندپرداخته یخودخودبهراتییتغ،یعلمکیرتورومتخصصاننظربهاستنادبانجایادر.

؛شودیمارائهتیوضعنیادیبنلیدلۀدربارتیوضعیصیتشخچارچوبعنوانبهیطیمحتسیز

.استانساناختیارازخارجوقدرتمندیعاملخودکهیستیزطیمح

قهرۀدهندادامهایدکنندهیتشدۀمثاببهسازانسانلیدالبهکهآنجادروچارچوبنیادر

دهیدیخشکسالوجودآمدنبهیاجتماعلیدالدریبرنابراهمبازشود،یمپرداختهعتیطب

.استیتیریمدویعلمیهاحلراهبهتوسلعدمونیسرزمشیآماعدممسئلهبلکه،شودینم

مسئلهنیآغازۀلحظعنوانبهآبمیتقسدرینابرابرهمچونیسطحلیدالیگاهرونیااز

گریدیشهرها)کیتیئوپلژتیموقعدرینابرابررونیاازوشدهگرفتهدرنظر یعلتۀمثاببه(

.استشدهبرشمردهآنتبعاتوآبانتقالیبرا

مصرفبهارجاعمستندهانیادرگریدنادرنوعشده،گفتهریفراگمحورِنوعنیامقابلدر

نیهزبهگریدمناطقدریانرژ استزدهبحرانمناطقۀ وهرلنکهطورهمانیعبارتبه.

معنانیابهاست؛یاجتماععللیداراوهواآبرییتغ»،ندکنیماظهار(۱833:۱28)همکاران

یگازهاشیافزاآنۀجینتکهکنندیممصرفیانرژگرانیدازشیبجامعهازییهابخشکه

انجاماینفتبرداشتۀثمرهمنجایادر.«استیمیاقلراتییتغآنتبعبهویاگلخانه

ینقشروزافزونمصرفنیادرکهاستیکسانیبرایطیمحستیزیداریناپاۀتوسعیهابرنامه

.دهندیمکفازراشانیهاداشتهیحتوشوندینممندبهرهآنمواهبازایندارند
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تبعاتتیوضعفیتوصدرمستندهانیا:یطیمح ستیز طیشرا تبعات در ینابرابر

دنیدنامتوازنیبرایدیدیۀزاوواندشدهیبندمیفرکاملنحوبهوفربهیطیمحستیزطیشرا

استشدهارائهیطیمحستیزمسائلمصائبتحمل وتقابلۀعمدیگاه،چارچوبنیادر.

مناطقازمهاجرتتحمل.شودیمدهیدیشهرمناطقباکشاورز،ییروستامردمانیمینابرابر

دنیدچارچوب .استیتیوضعنیچنۀعمدتبعاتیاجتماعمسائلوفقر،یشهربهییروستا

وستیزۀویشدررییتغبهبلکه،نشدهخالصهیشتیمعتبعاتدرمصائبتحملدرینابرابرنیا

توسعهمنافعنابرابرمیتقستبعاتعمدتاًمستندهانیا.استمربوطزینآنانیکشاورزجملهاز

تیوضعۀسیمقاباویمحلمردمستیزاتئیجزدادننشانبارایمیاقلراتییتغنابرابرتبعاتای

دهندیمنشانآنانیزندگدرفاجعهۀلحظازپسوشیپ عنوانبهستیزطیمحتیوضع.

در.شودیمفیتوصیبوممردمزبانازمفصلویجزئنحوبهمردمشتیمعو«استفادهمنبع»

ویبوممردمبهیبونیترۀمثاببهرامتنازیبزرگبخشاغلبمستندهای،چارچوبنیچن

آنانیمیهاسهیمقاوارجاعاتباودهندمیاختصاصیطیمحستیزطیشراازدهیدبیآس

میاقلرییتغازقبلوبعد)زماننیاوزمان .ندیسرایمآنمردمومنطقهیبرایاهیمرث(

رسندارثبهروند،یطوالنۀخچیتارذکربایگاهمستندها مشکالتتحملدرینابرابرۀ

مهاجرتوفقر)آنتبعاتویطیمحستیز کشندیمریتصوبهرا( متحملمردمنجایادر.

بریطیمحستیزطیشرامقابلدرآنانیناتوانکهاندفیضعمنفعلوناتوانیمردمبیآس

.دیافزایمشانیفرهنگویاجتماعویاقتصادیهایناتوانشدت

بهنابرابریتیوضعدرسعهتوعواقبهمندرتبهمستندها،درریفراگنظرگاهنیابرعالوه

قرارگریدیسودرمردموکسویدر«پروژه»آندرکهشودیمیبندچارچوببارزنحو

 .ست«ما»ۀنیهزبه«یگرید»یبرایزیچاساساًهاپروژهنیا.رندیگیم

ینابرابرمستندهانیاۀارائچارچوبدر:یطیمح ستیز یها تیریمد عواقب در ینابرابر

جزونگرفتهقرارییرواچارچوبدرونشدهلحاظیطیمحستیزیهااستیسبعاتتتحملدر

کیرتوربااتفاقاًمستندگاهالبته.استبیغاچارچوبازموضوع،یضمننحوبهوچندیاشارات

ومنطقهانیبومرییتغیبرایالزاماتدررایطیمحستیزیهااستیسی،تخصصویعلم

.ندکیمدییتأراینابرابروسازدمیمنحصریخشکسالانیقربان

یمیتقسبراساساغلبیطیمحستیزعدالتچارچوبمستندهانیادر: یگرید و ما

ویکشورماتیتقسبریمبتنییمرزهاواجدویافتهاستقراریملواحدکیدروندرییایجغراف

آببرایجغرافنیامردمازیبخشتیمالک،آندرکهاستیخیتاریفرهنگۀنیشیپنیهمچن

کنندیماستفادهآبآنازعدواناًیگرانیدوشدهگرفتهدهیناد چارچوبنیااساسنیابر.

حقوییایجغرافتیوضعبراساسبلکه،تیقوموطبقهاینژاد،ت،یجنسبراساسنهرایگرید
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یمیتقسبراساسیطیمحستیزعدالتچارچوبنجایادر.استکردهفیتعرآببرییایجغراف

واندمیاقلرییتغبطندریاعده،آندرکهشدهمستقریملمرزکیدروندرییایجغراف

هستندگاهحادثهنیاازرونیبدرکندینمیااشارههاآنبهمستندکهیگرانید نیچن.

بایگریدیگاه.شودیمتربرجستهیتیریمدویعلمکیرتورومتخصصانکالمدریچارچوب

یشهرهاانیمدریخشکسالازمتضررۀمنطقیاجتماعویخیتار،یفرهنگتیموقعکردنژهیو

 .شودیمفیتعر«ما»زکردنیمتماقیطرازگر،ید

دهیدمستندهادریگریدومافیتعرازیبارزترنوعندرتبهر،یفراگنگاهنیهملیذ

ومافیتعرنوعۀباردرموجودچارچوبکالنمطابقهمچنانکهحالنیعدرنجایادر.شودیم

منتفعان«یگرید»،استییایجغرافیهامکانبراساسینابرابر،مستندهانیادریگرید

.هستنددگانیدبیآسومنطقهیبوممردم«ما»وتوسعهیهاپروژهوهابرنامه

 یریگ جهینت
؛داردجودوارتباطاتوفرهنگبهیاژهیوتوجه،یطیمحستیزمسائلبهرفتارمحورکردیرودر

جهاندر.استیانسانارتباطاتۀویشریتأثتحتیطیمحستیزمسائلازانساندرککهچرا

یتلقوندیبگومابهانسانستیزۀدربارییزهایچتوانندیممستندیهالمیف،امروزۀشدیبصر

سازنددایهوراآنۀدرباریانساننگرشواجتماع یهاتیروانیاکهاستنیامهمنجایادر.

وردیگیمشکلیاجتماعویاسیس،یاقتصادمنافعوهایریگجهتریتأثتحتیستیزطیمح

کنندیمیبندچارچوبوتیروایاوهیشبهرایطیمحستیزموضوعاتگروههرنیبنابرا هر.

هموداردستیزطیمحموضوعدرمسئوالنهیرفتارهابریمختلفراتیتأثهمچارچوب

.باشدموضوعبهیارسانهاییاجتماعنگرشازیانهنشاتواندیم

،یاقتصادرشدبهکشورازینوآببحرانیهاشاخصدرکشورتیوضعدرنظرگرفتنبا

نیاۀدربارشدهساختهمتعددیمستندها.استواضحرانیادریخشکسالوآبموضوعتیاهم

وهنردانیمزینویرانیایعمومۀحوزازیبخشتوجهموردموضوعدهدیمنشانموضوع

.استانیجردریاجتماعۀمنازعومذاکرهخاصییهاچارچوبدرآنۀارائیبراواسترسانه

یکیعنوانبهیبندچارچوبیۀنظربا۱831و۱881ۀدهدررانیامستندیهالمیفۀمطالعاما

نیادریطیمحستیزعدالتچارچوبدهدیمنشانیجمعارتباطیهاهینظرنیتریراهبرداز

درنکتهنینخستیطیمحستیزعدالتچارچوببتیغرونیااز.نداردیچندانیفراوانهالمیف

 .ستامستندهانیاچارچوب
ارائهیطیمحستیزعدالتچارچوبدرراآببحرانموضوعکهییهالمیفازدستهآندر

درینابرابر،یطیمحستیزطیشرایاجتماععللدرینابرابریاساسمحورچهاراگر،کنندیم
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دررایگریدوما،یطیمحستیزیهاتیریمدعواقبدرینابرابر،یطیمحستیزطیشراتبعات

طیشرایاجتماععللدرینابرابر»محورم،یریبگدرنظرخاصچارچوبکییریگشکل

استیعیطبباشدیاجتماعآنکهازشیبهالمیفنیاۀارائچارچوبدر«یطیمحستیز نیا.

وادیخودبنیامرۀمثاببه،آنرامیاقلرییتغدرستیزطیمحمقصردانستنباراموضوعمستندها

طوربهی،خشکسالسازانسانلیدالبهیضمنایحیصرۀاشاربدونودهندیمنشانمستقل

پردازندمیمردمیهایسختومصائببهگسترده ومتخصصاننظربهاستنادبانجایادر.

تیوضعیصیتشخچارچوبعنوانبهیطیمحستیزیخودخودبهراتییتغی،علمکیرتور

ازخارجوقدرتمندیعاملخودکهیستیزطیمح؛شودیمارائهتیوضعنیادیبنلیدلۀدربار

استانساناختیار قهرۀدهندادامهایدکنندهیتشدۀمثاببهسازانسانلیدالبهکهآنجایحت.

دهیدیخشکسالوجودآمدنبهیاجتماعلیدالدرینابرابرهمباز،شودیمهپرداختعتیطب

استیتیریمدویعلمیهاحلراهبهتوسلعدممسئلهبلکه،شودینم لیدالیگاهرونیااز.

وندریگمیدرنظرمسئلهنیآغازۀلحظعنوانبهراآبمیتقسدرینابرابرهمچونیسطح

آنتبعاتوآبانتقالیبرایعلتۀمثاببهرا(گریدیشهرها)کیتیژئوپلتیموقعدرینابرابر

.دنشمرمیبر

طیشراتبعاتفیتوصدرمستندهانیا «یطیمحستیزطیشراتبعاتدرینابرابر»محوردر

تحملدنیدنامتوازنیبرایچارچوبواندشدهیبندمیفرکاملنحوبهوفربهیطیمحستیز

ایتوسعهمنافعنابرابرمیتقستبعاتعمدتاًنجایادر.انددادهارائهیطیمحستیزمسائلمصائب

ینیشیپتیوضعۀسیمقاباومردمستیزاتئیجزدادننشانبارایمیاقلراتییتغنابرابرتبعات

مردمشتیمعو«استفادهمنبع»عنوانبهستیزطیمحتیوضع.دهندیمنشانآناننیامروزو

رسندارثبهروندوشودیمفیصتویبوممردمزباناز مشکالتتحملدرینابرابرۀ

متحملمردمنجایادر.شودیمدهیکشریتصوبه(مهاجرتوفقر)آنتبعاتویطیمحستیز

ربیطیمحستیزطیشرامقابلدرآنانیناتوانکهاندفیضعومنفعلوناتوانیمردمبیآس

بنابرایندیافزایمشانینگفرهویاجتماعویاقتصادیهایناتوانشدت نیاآنکهوجودبا؛

نیچنرسدیمنظربه،اندکردهارائهیطیمحستیزعدالتچارچوبدرراموضوعمستندها

مسائلمتضررانوانیقربانازیاشهیکلریتصاودیبازتولجهتدرگریدییسوازیچارچوب

انیقربانییبازنمااستیسکهشودیمدأییبازتنکتهنیارونیهمبهواستبودهیطیمحستیز

نیبنابرا؛ردیگقرارلیتحلمورد(۱1۱2:۱۱8مور،)تشیکلدردیبازیچهرازشیبانیبومو

ازشیپیسؤاالتیطیمحستیزعدالتبهمربوطسؤاالت،دیگویم(۱1۱6)ینیبروکهچنان

اندبودهشناآآنباقبلازرسانهمحققانکهیاالتؤس؛استیطیمحستیزامر یهانگاه.



۱02محیطی:تحلیلمستندهایمرتبطبا...فیلممستندوعدالتزیست

 

ویاصلچارچوبنیاتوانندینمکهینحوبه؛معدودندمستندهادرمحورنیادرترکالیراد

.بدهندرییتغوکنندمعوجایینفراحاکم

یهااستیسوهاتیریمدعواقبدرینابرابر»مستندهانیاۀارائچارچوبدر

ویطیمحستیزیجبرانیهااستیسدرینابرابرکیپروبلماتواستبیغا«یطیمحستیز

استافتهینراهمستندهاۀارائدانیمبهآنسربریاجتماعتنازع بااتفاقاًمستندیگاهالبته.

ومنطقهانیبومرییتغیبرایالزاماتدررایطیمحستیزیهااستیسیتخصصویعلمکیرتور

.ندکیمدییتأراینابرابروسازدمیمنحصریخشکسالانیقربان

درییایجغرافیمیتقسبراساساغلب مستندهانیاۀارائچارچوبدر«یگریدوما»فیتعر

است؛یکشورماتیتقسبریمبتنییمرزهاواجدویافتهاستقراریملواحدکیدرون

گرفتهدهینادآببرایجغرافنیامردمازیبخشتیمالک،آندرمثالیبراکهتقسیماتی

کنندیماستفادهآبآنازعدواناًیانگریدودوشمی براساسنهرایگرید،چارچوبنیا(.

مابهآببرییایجغرافحقوییایجغرافتیوضعبراساسبلکهتیقوموطبقهاینژاد،ت،یجنس

نیاوکندیمتربرجستهیتیریمدویعلمکیرتورومتخصصانکالمدرراآنودهدیمنشان

.دیانجامخواهدیملمنافعمیتقسویملتیهوبابدرژهیوبه«یریستفیهاتنش»همانبه

چارچوبنیاتوانندینمکهینحوبه؛معدودندمستندهادرمحورنیادرترکالیرادیهانگاه

.بدهندرییتغوکنندمعوجایینفراحاکمویاصل

ویفالکوفسکنا،یلکواکهییهاچارچوبانیمازرسدیمنظربه،شدگفتهآنچهبراساس

۱838)بروس :38 یچارچوبمستندهانیادریطیمحستیزعدالتچارچوب،شمرندیبرم(

یبراآنیاقتصادجینتاحسبراآببحرانکهاست«یاقتصادیامدهایپ»دنینابرابردیبرا

کندیمگزارشکشوراینهادهاوهاگروهافراد، ریتفسمشکل،فیتعر»رایبندچارچوباگر.

یعللبایطیمحستیزتیوضعدرینابرابرنجایادر،میبدان«حلراهۀارائویاخالقیابیارز،یعل

باتاشدهگذاشتهیدولتکارگزارانۀعهدبهنجایادریاخالقتیمسئولوشدهفیتعریرانسانیغ

ازیملیمرزهادرون،گستردهییایجغرافدرمردمانیمیعیطبیهابتیمصومواهبمیتقس

-استیاخالقآنچهبرتمرکزنههنوزمسئلهنجایادررونیهمبه.بکاهندیمحلمردمیهارنج

استیعملییهاحلراهۀارائکه-طلبدیمیطیمحستیزعدالتکهگونهآن یچارچوبنیچن.

توجهبا.دهدنشانمابهراستیزطیمحۀدرباررانیامستنددانیمیتلقتواندیممستندهادر

بهتوجهبازینواندشدهساختهعدالتجزبهییهاچارچوبدرکهییمستندهاحجمبه

دنیدبرحاکمچارچوب،یطیمحستیزعدالتچارچوبباموجودیمستندهایمحوربند

بهتوجهوجهاندنیدیاقتصادیکلیبندصورتمطابق،آببحرانبهمربوطمصائب

.استیاقتصادمنبعۀمثاببهستیزطیمح
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