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چکیده
جنبههایی از زیست انسان ،تلقی اجتماع و نگرش
یتوانند  
لمهای مستند م 
در جهان بصری امروز ،فی 
وهای روایت و
ستمحیطی را به شی 
تمدن بشری رادربارۀ آن آشکار کنند.هر چارچوبی موضوعات زی 
یکند .همچنین هر چارچوبی تأثیرهای متفاوتی بر رفتارهای مسئوالنه در موضوع
چارچوببندی م 

رسانهای به موضوع باشد.این پژوهش به
نشانهای از نگرش اجتماعی یا  
یتواند  
طزیست دارد و م 
محی 
میپردازد
مستنددهههای ۱881و  ۱831

کمکنظریهوروشتحلیلچارچوب،بهتحلیل ۱۱فیلم 
تا به این سؤال پاسخ دهد که مستندهای بحران آب در ایران چگونه این موضوع را در چارچوب
یکنند.این
میدهندواین چارچوبرا بهچه نحوو با چه جزئیاتی ارائه م 
ستمحیطی قرار  
عدالت زی 
لمها فراوانی چندانی ندارد .در آن
ستمحیطی در این فی 
یدهد چارچوب عدالت زی 
تحلیل نشان م 
یکنند،محور«نابرابریدر
ستمحیطیارائهم 
لمهاییکهموضوعرادرچارچوبعدالتزی 
دستهازفی 
بهمثابۀ
طزیست  
ستمحیطی»مبتنی بر دالیل طبیعی و مقصردانستن محی 
علل اجتماعی شرایط زی 
انسانساز خشکسالی
امری خودبنیاد ،مستقل ،قدرتمند و خارج از اختیار انسان بدون اشاره به دالیل  
ستمحیطی»،تقسیمنابرابرمنافعتوسعهیا
است.اینچارچوبدرضلع«نابرابریدرتبعاتشرایطزی 
نشاندادنجزئیاتزیستمردممحلیوبامقایسۀوضعیتپیشوپسازلحظۀ
تغییراتاقلیمیرابا 
طزیست «منبع استفادۀ» مردم است که به نحو
یدهند.در اینجا محی 
فاجعه در زندگی آنان نشان م 
منفعلاند .محور «نابرابری در عواقب

بدیده مردمی ناتوان و 
نابرابر نقصان یافته است و مردم آسی 
استهای
ستمحیطی»غایباستومشکالتوتنازعاجتماعیبرسرسی 
تهایزی 
استهاومدیری 
سی 
طزیستی در چارچوب ارائۀ مستندها جایی ندارد.چارچوب کلی مستندها در تعریف «ما
جبرانی محی 
ودیگری»اغلببراساستقسیمیجغرافیاییدردرونیکواحدملیبناشدهاست.
ستمحیطی،فیلممستند.
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مقدمه و طرح مسئله
انرفتنجوامعکوچک،
انسانشناسیهموارهاینسؤالمطرحبودهاستکه«آیاباازمی 
درحوزۀ 
یتواند موضوعی برای مطالعه داشته باشد» (گیویان )۱10 :۱886 ،و با
انسانشناسی م 

نههای مورد مطالعۀ خود بر این مشکل غلبه کرده است .یکی از این راهکارها
بهروزکردن زمی 

نکنندۀ این دوران ،یعنی رسانه» است (همان)و از
انسانشناسی به پدیدۀ رایج و تعیی 
«توجه  
انسانشناسیتصویریاست.از
رسانههایجمعی،حوزۀجدید 
انسانشناسیو 
جملهابعادتالقی 
۱
انسانشناسی تصویری همان است که میرزوئف از آن با عنوان «بصری
دالیل ظهور حوزۀ  
بهعنوان
یخواهد «تصویر را  
یکند .میرزوئف م 
بهعنوان ویژگی بارز جهان مدرن یاد م 
شدن»  
همانطور که اسپنسر ()۱6 :۱835
واقعیتی اجتماعی» بپذیریم ( .)58 :۱116به عبارتی  
بهتبع آن در تحقیقات حوزۀ علوم
برجستهشدن اهمیت تصویر در جهان مدرن و  

یگوید ،
م
یشدهاست» .
رسانها 
اجتماعی،نوعی«قبولواقعیتزندگیدریکجهان 
مبندی آندره
یاند .براساس تقسی 
رسانههای تصویر 
نههای مهم  
لمها یکی از زمی 
فی 
بهحساب
مردمنگارانه  
یتوان سه نوع فیلم را در زمرۀ فیلم  
انسانشناس فرانسوی ،م 
لورواگوران  ،
لمهایمستند
یآیند،فی 
بهشمارم 
لهایبرایثبتکارهایعلمی 
لمهایپژوهشیکهوسی 
آورد:فی 
یتوانند دارای ارزش
شدهاند و م 
لمهای میانه که بدون هدف علمی تهیه  
عمومی ،و فی 
مردمشناختی باشند (به نقل از خاشعی .)۱88-۱8۱ :۱83۱ ،یکی از موضوعات مورد توجه

ستمحیطیبودهاست .
بحرانهایزی 

لمهایمستندعمومی،مسائلو
فی 
ستمحیطی ،توجه
یمحور) به مسائل زی 
بهطورکلی در رویکرد رفتارمحور (در مقابل فناور 

همانگونه که میلستین و
ژهای به فرهنگ ،آموزش و ارتباطات وجود دارد .در این نگاه  ،
وی 
وههایمابرای
یکنند که ادراکات اکولوژیکی ما تحت تأثیر شی 
همکاران ()8-۱:۱1۱2تأکید م 
مهمتر این
یکنند .نکتۀ  
وههای رفتار ما را تعیین م 
برقراری ارتباطات هستند ،این ادراکات ،شی 
یها و منافع اقتصادی ،سیاسی و
جهتگیر 
طزیست تحت تأثیر  
ییهای ما از محی 
است که بازنما 
زههای کاربردی در جهت
نرو توجهبهرسانهوارتباطاتبا انگی 
یگیرد.از ای 
اجتماعی شکل م 
ستمحیطی اهمیت دارد .هانگین شش شرط برای ساخت موفق یک مستند
آموزش زی 
رسانهها و
ستمحیطی را برشمرده است که چندین مورد از آن با پوشش موضوعات در  
زی 
استفاده از فرایندهای ارتباطاتی تالقی دارد ( .)۱60-۱6۱ :۱838با توجه به پیچیدگی
نکننده در فهم ما از این موضوعات
یتوانند عاملی تعیی 
تها م 
ستمحیطی ،روای 
موضوعات زی 
یکند که توجه به ساختار روایی سازندۀ
باشند .به همین دلیل آرنولد ( )۱1۱8تأکید م 
1 Mirzoeff
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تهایی که در فضاهای دانشگاهی ،گفتمان
ستمحیطی امری ضروری است؛ روای 
گفتمانهای زی 

ستمحیطی را از
یشوند.از نظر وی ،ما موضوعات زی 
رسانهها خلق م 
مهمتر در  
عامه یا از همه  
یکند،حائز
یکنیم.اینکههرگروهیچگونهمسئلۀآبراروایتم 
طریققصهوداستاندرکم 
ینفعانآب هرکدام با
یخواه ()۱83۱بیانگر آن است که ذ 
افتههای پژوهش نجف 
اهمیت است .ی 
توجه به شرایط سیاسی-اجتماعی متفاوتی که دارند ،واقعیت بحران آب را به شیوۀ خاص خود
آنهاوتبعاتمسئلۀآباز
حلهای 
راه 
یسازند؛بنابراینطبیعیاستکه 
یکنندوآنرام 
فهمم 
وهایروایتو
ستمحیطیرابهشی 
آنهامتفاوتباشد؛بههمیندلیلهرکدامموضوعاتزی 
نظر 
عدهای آن را با
ستگرایی و  
طزی 
دستهای مسائل را با چارچوب محی 
یکنند  .
چارچوببندی م 

یدهد
یکنند .حال مهم این است که مطالعات نشان م 
چارچوب عدالت به مخاطب عرضه م 
۱
طزیست 
چارچوبها تأثیرات مختلفی بر رفتارهای مسئوالنه در موضوع محی 

هرکدام از این 
دارند(براینمونهر.ک:جانسونوهمکاران.)۱1۱3،
چارچوبهای مهم برای ارائۀ

ستمحیطی یکی از  
کالن
دگاههای مبتنی بر عدالت زی 
دی 
همانطورکه
یشوند،اما 
رسانههایجایگزینبیشترمطرحم 
ستمحیطیاستکهدر 
مباحثزی 
دگاههای آلترناتیو را
رسانههای جریان اصلی ،این دی 
یدهد ،وقتی  
روزوال ( )۱1۱5نشان م 
گستردهتریدستبیابند(بهنقلازمورناتوهمکاران،

یتوانندبهمخاطب
مشروعیتبخشندم 
کنشهای ارتباطی
 .)8 :۱1۱2ریچارد دوسرت ( )۱1۱8این ادعا را مطرح کرده است که  
رسانهها نیز رابطۀ
ستمحیطی باشد .از سوی دیگر  
یعدالتی زی 
یتواند یکی از عوامل ایجاد ب 
م
یکنند که این امر بر ایجاد
انسان و طبیعت را در قالب گفتمان «رشد اقتصادی» بازتولید م 
دگاههایبنیادینمحیطزیستیافراداثرگذاراست؛بنابراینزمانآنفرارسیدهاستکهنحوۀ
دی 
طزیستراتغییردهیم .
برساختوبازنماییرابطۀانسانومحی 
لهایمتخصصانبیانگرآناستکه
ستمحیطیایران،شواهدوتحلی 
درمیانموضوعاتزی 
شاخصهای مهم و

مهمترین مسئلۀ امروز کشور است؛ چرا که از یک طرف براساس 
بحران آب  
۱
نالمللی تعیین وضعیت منابع آب در وضعیت بحرانی قرار داریم و از سوی دیگر با
بی 
یتوان
منطقهایموجوددرکشورم 

گسلهایقومیو
درنظرگرفتننیازکشوربهرشداقتصادی ،
یتوجهیبهآن
اینادعارامطرحکردکهباشرایطپیچیدهوبسیاردشواریمواجههستیمکهب 
یتواند تبعات زیانباری برای کشور به همراه داشته باشد .با وجود این «تحقیقات چندانی
م
رسانهها انجام نشده است» (عاملی ،بیچرانلو ،بهار و غالمی،
درمورد پوشش مسائل آب در  
)1 Environmentally Responsible Behaviors (ERBs

نالمللیمدیریتآب(احسانیوخالدی:۱88۱،
۱شاخصفالکنمارک،شاخصسازمانمللوشاخصمؤسسۀبی 
 .)0
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ستمحیطی
چارچوبها و نیز مسئلۀ عدالت زی 

 .)۱20 :۱838با توجه به آنچه دربارۀ اهمیت 
ستمحیطی به این
گفته شد ،این تحقیق در پی آن است تا با توصیف و تحلیل مستندهای زی 
ستمحیطی قرار
موضوع بپردازد که این مستندها بحران آب را چگونه در چارچوب عدالت زی 
یکنند .
میدهندوچنینچارچوبیراچگونهوباچهجزئیاتیارائهم 


چارچوب نظری
ستمحیطی
بهطورخاصچارچوبعدالتزی 
چارچوببندیو 

دراینبخشبهمباحثمرتبطبا
ستمحیطیپرداختهخواهدشد .
ونیزسینمایزی 

نظریۀ چارچوببندی
دهههای  ۱361و  ۱321توسط گافمن ،این مفهوم در
بعد از طرح مفهوم چارچوب در  
عرصههای دیگر هم مورد توجه قرار گرفته و در مطالعات ارتباطی و رسانه به «یکی از

یتریننظریههایارتباطاتجمعیتبدیلشدهاست»(بارانودیویس.)028:۱838،در
راهبرد 
۱
رسانهای نیز این مفهوم توسط رابرت اتمن مورد توجه واقعشد.از نظر
مطالعات ارتباطی و  
یدهد که «یک رسانه در زمینۀ
رسانهای هنگامی خود را نشان م 
چارچوببندی  

محققان ،اثر 
تشریحیکموضوعیارویداد،برزیرمجموعهایازرویدادهاومالحظاتمرتبطبهآنتمرکزکند
شکلدهی عقاید خود ،به این مالحظات توجه نشان
و این امر موجب شود افراد در هنگام  
رسانهها از منابع اصلی
دهند» (کوالینا ،فالکوفسکی و بروس)3۱ :۱838 ،؛ بنابراین  
چارچوببندیرویدادهایجهاناجتماعیبرایماهستند .

عرصههایمطالعاتارتباطیموردتوجه
چارچوببندیدرارتباطاتسیاسیبیشازدیگر 

نظریۀ
یکوشند مسائل را به نفع خود
قرار گرفته است؛چرا که «قلمرو سیاسی از افرادی اشباع شده که م 
چارچوببندی ،در دیگر

چارچوببندی کنند» (شلدون)03 :۱836 ،؛ اگرچه این تالش برای 

همانگونه که استیبی
ستمحیطی نیز جریان دارد .
قابلمناقشۀعمومی مانندمسائل زی 
عرصههای  

سازمانهایی که در جهت تغییر

بهطور مکرر توسط افراد و 
چارچوببندی « 

بهطورکلی 
یگوید  ،
م
چارچوببندی،این

یشود»(استیبی.)28:۱835،طبقنظریۀ
یکنند،استفادهم 
اجتماعیفعالیتم 
شکلگیریافکار
چارچوبهادر 

یکنندچهچیزیاهمیتدارد؛بنابراین
رسانههاهستندکهتعیینم 

ارچوبها تأثیرات

دادهاند چ
عمومی مؤثر هستند (شلدون .)03 :۱836 ،مطالعات متعددی نشان 
بهویژه زمانی که درمورد یک مسئله ترجیح مشخصی نداشته باشیم یا
واضحی بر ادراک ما دارند؛ 
دگاههای ما راتأیید کنند(یوهانسن .)۱2:۱1۱5،
چارچوبها دی 

زمانی که
1. Robert Entman
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بهکار
چارچوببندی را برای تحلیل فرایندهای ارتباطی  

گامسون یکی از محققانی است که 
چارچوببندی بسیاری از رویدادهای اجتماعی رقابت

گرفته است .از نظر گامسون ،برای نحوۀ 
چارچوبهای مورد عالقۀ خود

عالقهمندند 
شدیدی وجود دارد و طرفداران هر نگرش و تفکری  
جنبشهای در حوزه انرژی

را بسط و گسترش دهند.بر همین اساس وی به موفقیت و ناکامی 
گرمشدنکرۀزمینپرداختهاست(بارانودیویس .)020:۱838،
هستهایو 

چارچوبها

یهایمتنوعیبرای
مبند 
صاحبنظرانوپژوهشگرانانواعوتقسی 

بستهبهمورد،
کردهاند؛ برای مثال هولتی
بهطور خاص ذکر  
ستمحیطی  
چارچوبهای زی 

بهطورکلی و نیز 

۱
رسانهای معرفی
سمتکو و پتی واکن برگ پنج چارچوب را برای عرصۀ سیاست در فضای  
گروهها و نهادها تمرکز دارد؛.۱چارچوب
کردند.۱«:چارچوب تعارض که بر تعارض بین افراد  ،
یبخشد؛ .8
انسانی که یک وجهۀ انسانی یا احساسی را به یک رویداد ،موضوع یا مشکل م 
گروهها و
چارچوب پیامدهای اقتصادی که یک رویداد را حسب نتایج اقتصادی آن برای افراد  ،
یکند؛  .0چارچوب اخالقی که یک رویداد یا موضوع را در
نهادها و یا یک کشور گزارش م 
گونهای
به 
یدهد و .5چارچوب مسئولیت که یک موضوع را  
نهای مذهبی و یا اخالقی قرار م 
زمی 
گروهها و یا صاحبان قدرت نسبت به آن احساس مسئولیت
یدهد که دولت ،افراد  ،
نمایش م 
نمایند»(کوالینا،فالکوفسکیوبروس .)38:۱838،
کوتاهترین تعریف شامل «تعریف مشکل،
رسانهای در  
چارچوببندی  

بنا بر آنچه گفته شد ،
راهحل است» (انتمن)58 :۱338 ،؛ بنابراین طبق رویکرد
تفسیر علی ،ارزیابی اخالقی و ارائۀ  
یکنند ،تبیینی علی برای
چارچوببندی مشکل را توصیف م 

ارتباطگیرندگان از طریق 

اتمن ،
یکنند .
حلهاییمعرفیم 
راه 
یدهندودرنهایتبرایحلموضوع 
مشکلارائهم 

عدالت زیستمحیطی
طزیستاستکهدردهۀ۱381مطرحشدودر
شاخهایازجنبشمحی 
ستمحیطی ۱
عدالتزی 
دهۀ  ۱331در دستور کار راهبردی دولت فدرال آمریکا قرار گرفت .این جنبش «مشارکت
بهعنواناهداف
طزیسترا 
یها»و«توجهبهموضوععدالت»درحوزۀمحی 
مگیر 
جامعهدرتصمی 
ستمحیطی این
مهمترین ادعای جنبش عدالت زی 
خود انتخاب کرده است (آنند .)03 :۱886 ،
شدهاند بیشترین نامالیمات ناشی از
نپوست ناچار  
است که «تهیدستان و جوامع رنگی 
نپوستان
ستمحیطیراتحملکنند».بهعبارتدیگر،سالمتتهیدستانورنگی 
یهایزی 
آلودگ 
1 Holli Semetko & Patti Valkenburg

کدستبودن متن ،در کل مقاله برای

 ۱در کتاب شهروندی سبز از اصطالح «عدالت سبز» استفاده شده ،اما برای ی
کردهایم .
ستمحیطی»استفاده 
معادلenvironmental justiceاز«عدالتزی 
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تهایی به خطر افتاده است که مزایای آن برای گروه برخوردار و توانمندان است
بهخاطر فعالی 

(همان .)03:
یشود که
طزیست در حوزۀ علوم انسانی ،زمانی پدیدار م 
مهمترین مباحث محی 
یکی از  
یکند.نتیجۀاینتالقی،ایجاد
تفاوتها»تالقیپیدام 

استگذاریدربارۀ
طزیست»با«سی 
«محی 
عرصهای که به نقد روابط اجتماعی موجود و
ستمحیطی»است؛  
حوزهای با عنوان «عدالت زی 

یانجامد.این امر
طزیست م 
استهای عادالنه در حوزۀ محی 
تالش برای ایجاد شکلی جدید ازسی 
انهای است که در علوم اجتماعی رخ داده و
تحت تأثیر چرخش پسامدرنیستی و پساساختارگرای 
سبب شده است که مباحث مرتبط با «تفاوت»و «سیاست هویت»مورد توجه واقعشود ،اما
یکند این
طزیست حائز اهمیت بیشتری م 
آنچه این مبحث را در حوزۀ علوم اجتماعی و محی 
است که در جریان غالب علوم اجتماعی ،این امر در قالب مطالعۀ روابط قدرت صورت گرفته و
طزیست ،توجه
هدف ،واسازی روابط پنهان سلطه بوده است ،اما در حوزۀ علوم اجتماعی و محی 
به شرایط مادی «دیگری» فرودست است .به عبارتی همین دسترسی نابرابر به منابع مادی به
ستمحیطیمنجرشدهاست(جولیان .)۱38-۱32:۱838،
شکلگیریحوزۀعدالتزی 

یتوان پرسید به چه دالیلی باید مسائل مرتبط با محیطزیست را موضوعی مرتبط با
حال م 
عدالت دانست؛ برخی از محققان سعی کردهاند ابعاد این موضوع را تشریح کنند .تغییرات
بهعنوانموضوعیکهبهعدالتمرتبطاستنقدوارزیابیکرد:
یتوان 
آبوهواییرابهسهدلیلم 

آبوهوایی توسط ثروتمندان و
آبوهوا دارای علل اجتماعی است؛ .۱تأثیرات تغییرات  
«.۱تغییر  
فقرا بهطور نابرابر احساس شده و تأثیرهای نامتناسب آن در نسلهای بعدی نیز همچنان ادامه
شدهاند ،عواقب
استهایی که برای مدیریت تغییرات آبوهوایی طراحی  
خواهد یافت و  .8سی 
ناعادالنهای دارند» (هرلن و همکاران .)۱28 :۱833 ،این دالیل را که برای بحث تغییرات
طزیستنسبتداد .
یتوانبهکلمسائلحوزۀمحی 
آبوهواییوعدالتمطرحشدهاستم 

۱
ستمحیطی در مخالفت با گفتمان مسلط
دیوید هاروی معتقد است که گفتمان عدالت زی 
ستمحیطی در سه موضوع کامالً آشکار
ستگرایی قرار دارد.موضع متمایز عدالت زی 
طزی 
محی 
ستمحیطیازراه
است(بهنقلازجولیان.)۱12-۱15:۱838،نخستاینکهگفتمانعدالتزی 
طزیست در دستور کار امور مربوط به
یهای موجود در توزیع کیفیت محی 
قراردادن نابرابر 
یکشد .یکی از پیامدهای امر این است که
گفتمانهای موجود را به چالش م 

طزیست ،
محی 
هوادارانش از میان افرادی با پیشینۀ اجتماعی کامالً متفاوت با افراد داخل در جریان اصلی
یگیرد که
یقدرت را دربرم 
برآمدهاند و گسترۀ بزرگی از افراد حاشیهای و ب 

طزیست 
محی 

1. David Harvey
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گروههای
رفتهاند.ازآنجاکه 
ستمحیطیپذی 
بیشترینتأثیرراازنابرابرهایموجوددرشرایطزی 
ینگرند،
گونهایمتفاوتبهعدالتاجتماعیم 
به 
ستمحیطی 
گوناگوندردرونجنبشعدالتزی 
تنشهای تفسیری درخصوص موضوعات مرتبط با طبقه ،نژاد و جنسیت و هویت
این امر به  
گروههای وابسته به
ستمحیطی به بسیاری از  
یشود.دوم اینکه گفتمان عدالت زی 
ملی منجر م 
یکند که تمرکزشان بیش از آنکه بر
طزیست این انتقاد را وارد م 
جریان اصلی هوادار محی 
سرنوشت انسان باشد ،بر سرنوشت طبیعت است .به عبارتی تمرکز جریان اصلی
طزیستیطبقۀمتوسطسفیدپوستاست،تاموضوعاتیکه
ستگراییبرمالحظاتمحی 
طزی 
محی 
یتوازن آن بر دوش اجتماعات اقلیت است؛ و آخر اینکه گفتمان عدالت
بار عمده و ب 
ستمحیطی از سوی
صورتگرفته ،دربارۀ آثار زی 

بحثهای عقالیی 
ستمحیطی نسبت به  
زی 
یهابدگماناست.اینکارشناساناغلبتوسطافراددررأسقدرتانتخاب
حرفها 
کارشناسانو 
ستمحیطی را انکار کنند.از
یشوند تا آثار جدی برآمده از اثرپذیری نابرابرانه از خطرات زی 
م
ستمحیطی در پی عقالنیتی جایگزین است .برای این منظور ،این گفتمان
نرو عدالت زی 
ای 
انهای ممکن است،به
عملگرای 
پرسشهایی در این زمینه که چه گام قانونی و  

کانون توجه را از 
پرسشدربارۀچهکاریاخالقیاست،تغییردادهاست .
ستمحیطی با مشارکت نسبت مهمی دارد؛ چرا که عدالت
بنا بر آنچه گفته شد ،عدالت زی 
گروههایی است که به دنبال تحقق عدالت اجتماعی هستند و به
ستمحیطی ائتالف افراد و  
زی 
یکند» (آنند .)03 :۱886 ،فرمن
همین دلیل «از افزایش مشارکت دموکراتیک مردم دفاع م 
یکند که با افزایش مشارکت
نگونه استدالل م 
ستمحیطی ای 
()۱338در حمایت از عدالت زی 
طزیست را پایین آورد،
تهای اقتصادی بر محی 
یتوان «ضریب خطرات ناشی از فعالی 
مردم م 
عادالنهتر نزدیک

جامعهای 

فرصتها را افزایش داد و به این ترتیب به 

ییها را کاهش داد ،
ناروا 
بهعنوان
ستمحیطیرا 
شد»(بهنقلازآنند.)51:۱886،برخیازمحققانمانندونز،عدالتزی 
ستمحیطی «روشی
یکنند.از نظر وی ،عدالت زی 
«عدالت توزیعی یا پخش عادالنه»تعریف م 
عدهای از امتیاز محروم و از
ییها را در زمانی که  
است که تجدیدنظر در توزیع امتیازها و ناروا 
همانگونه که کلوور (:۱1۱۱
یدهد».عالوه بر این  
رنجاند ،مورد توجه قرار م 
نبود امکانات در  
یکند ،شهروندی و
ستمحیطی بزرگساالن را تغذیه م 
)۱8میگوید ،دو گفتمان که آموزش زی 
یتواند ذیل مفهوم و
ستمحیطی بزرگساالن ،خود م 
ستمحیطی هستند و آموزش زی 
عدالت زی 
رسانهها با
ستمحیطی از طریق  
رویکرد فریره ۱به آموزش تعریف شود.در اینجا خود آموزش زی 
یکند .
رابطهایمجددپیدام 
یها 
مسئلۀرفعنابرابر 

1. Freire
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مهمترین مسائلی
به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران اجتماعی ،امروزه عدالت اجتماعی یکی از  
استگذاران با آن روبهرو هستند.اسفند  ۱833اولین گزارش رسمی
است که جامعۀ ایران و سی 
درمورد عدالت اجتماعی توسط مرکز آمار ایران منتشر شد .براساس این گزارش« ،با وجود
منطقهای ،ملی و محلی هنوز در ابعاد

یهای جهانی ،
صورتگرفته برای کاهش نابرابر 

تالشهای 

یهایجدیدیشکل
یهاتداومیافتهوحتیدرمواردینابرابر 
وزوایایمختلفاجتماعینابرابر 
یها تالش شده است ،اما
گرفته است .به تعبیری هرچند در سطوح مختلف برای کاهش نابرابر 
درطولزمانباافزایشمنابع،نابرابریدرابعاداقتصادی،اجتماعی،فرهنگیو...گسترشیافته
است»(مرکزآمارایران .)0:۱833،

سینمای محیطزیست
شکلگیری حوزۀ جدیدی با عنوان «نقد
طزیست در حوزۀ ادبیات به  
رشتهای به محی 
ان 
نگاه می 
بومگرا «ضمن بررسی رابطۀ انسان و طبیعت در ادبیات ،به
بومگرا»منجرشده است.در نقد  

دورههای تاریخی و
دههای طبیعت در آثار ادبی در  
ستمحیطی و پدی 
چگونگی بازتاب مسائل زی 
یشود» (پارساپور .)2 :۱83۱ ،هدف این رویکرد ،اصالح
مناطق جغرافیایی پرداخته م 
طزیست در آثار ادبی
رویکردهای نادرست فرهنگی و تقویت رویکردهای جدید و سازگار با محی 
طزیستی با رویکردی پسامدرن ،حاکمیت و اقتدار سنتی پول ،قدرت و
است (همان).نقد محی 
یدهد که از دکور اولیهاش پا را فراتر
یبرد و طبیعت را در منزلتی قرار م 
دانش را زیر سؤال م 
طزیستیهدف
ییابد(جواری.)۱85:۱832،منتقدانمحی 
یگذاردوارزشومقامخودرابازم 
م
یدانند و از نظر
دوگانههای کاذبی مانند انسان/طبیعت و فرهنگ طبیعت م 

انبردن 
خود را ازمی 
طزیستوطبیعتاست.
انسانمداربهمحی 
نگاههای 
ستمحیطی ،
بحرانهایزی 

آنهاریشۀاصلی

انسانمدارانه فراهم
یتواند جایگزینی برای این نگاه  
در این میان ،هنر و ادبیات دورۀ رمانتیک م 
بهعنوان موجودی مستقل در آثار نقاشان و شاعران
کند؛ چرا که در این دوره بود که طبیعت  
بهمثابۀ موجودی
دورههای بعد از دورۀ رمانتیک نیز طبیعت  
مورد توجه واقع شد .البته در  
مستقل مورد توجه قرار گرفت و حتی در برخی آثار ،طبیعت وحشی بر انسان برتری یافت
یمقدم.)۱36:۱882،طبقاینرویکرد،متونادبیوهنری،تواناییآشکارسازیتلقیو
(عمارت 
دورههای مختلف دارد.به عبارتی
طزیست را در  
نگرش تمدن بشری در خصوص طبیعت و محی 
یشناسیم (وارد به نقل از ساداتی و سقازاده:۱838 ،
واژهها م 
ما طبیعت را از طریق تصاویر و  
لمهای
ندهاینیزدارد،فی 
طزیستیکهرواجومحبوبیتفزای 
.)۱۱3یکیازاشکالارتباطاتمحی 
لمهای مستند در راستای آموزشدهی به مردم درخصوص رویدادها و
مستند است.از قدیم ،فی 
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یرسد ژانر مستند این ویژگی خود را
گرفتهاند ۱.به نظر م 
ی 
مسائل مختلف مورد استفاده قرار م 
بهعنواننوعیپیونددهندهونقطۀ
سالهایاخیر«محبوبیتآنافزایشیافتهو 
حفظکردهودر 
رسانهای ،به تعریف جدیدی رسیده
حوزههای مختلف و وسیع فعالیت  
اتصال سازنده در میان  
شرفتهایی که در زمینۀ فناوری صورت گرفته است،

است» (کارا و مارکوس .)۱ :۱1۱6 ،پی
میگذارد و پیوسته
یتوانند بسازند تأثیر  
مستقیم بر انواع مختلف مستندهایی که کارگردانان م 
در حال تغییر و توسعۀ این ژانر است (کارا و مارکوس۱1۱6 ،؛ نیکولز .)۱1۱6 ،سینمای
ستمحیطیفرمیازهنرسینمااستکههمدرفیلمداستانیوهمغیرداستانی،مطالبشرا
زی 
بهعنوان یکی از
ستمحیطی از طریق استفاده از فیلم  
امهای زی 
با هدف آموزش و اشاعۀ پی 
یکند(هوگ .)6:۱1۱0،
رسانهایامروزمطرحم 
فرمهای 
دردسترسترین 

ستمحیطی
حتملتر است که فیلم زی 

سینمای هنری و مستندهای اکتیویست بسیار م
باشند؛ آن هم در برابر سینمای جریان اصلی که به لحاظ ایدئولوژیک از این مباحث دور و
طزیستی را ترویج دهند
دههای رادیکال محی 
نمیتوانند ای 
ییاند و  
مصرفگرا 

همدست ترویج 
یتوان گفت که سینمای مستند به نسبت سینمای داستانی
(اینگرام)00 :۱1۱8 ،؛ بنابراین م 
یتواند در راستای ترویج فرهنگ
ستمحیطی دارد و م 
مناسبتری برای مسائل زی 

فضای 
طزیستیموردتوجهواستفادهقرارگیرد .
ستمحیطیوکمکبهحلمسائلعمدۀمحی 
زی 
ستمحیطی
هنگامتر مسائل زی 

ستمحیطی ،ترویج فهم بهتر و  
به
یک هدف مهمنقد فیلم زی 
لمهای
در فضای هنر و علوم انسانی است (اینگرام .)2 :۱1۱8 ،به عبارتی پیام بنیادی فی 
چالشکشیدن آن

بهجای  
به
انسانشناختی فرهنگ  
ستمحیطی «تأیید بنیادهای اخالقی  
زی 
بهعنوان یک
لمها  
بهموازات موج تولید این مستندها ،اینکه فی 
است» (اینگرام  .)00 :۱1۱8 ،

چارچوببندی از سوی دیگر نسبت دارد.تعاریف فیلم مستند

.۱خود فیلم مستند با مسئلۀ آموزش از یکسو و 
یدهد.درمشهورترینتعریف،گریرسونمستندرا«گزارشوتفسیرخالقواقعیت»معرفی
چنینچیزیرانشانم 
یداندکه
یکند(بهنقلازنلمس)۱۱1:۱1۱۱،یاآکادمیهنرهاوعلومسینماییآمریکافیلممستندرافیلمیم 
م
یکند .در این نوع فـیلم ،اهمیـت محتـوای واقعی
موضوعهای تاریخی ،اجتماعی ،علمی و اقتصادی را بررسی م 

«
سرگرمکننده است» (نفیسی به نقل از ضیایی هاشم .)8 :۱831 ،همچنین اتحادیۀ جهانی

بیشتر از محتوای 
یانگیـزد و گـزارش حقیقـی و راستینی از واقعیت
یکند«:مستند احساس و تفکـررا برم 
لمهای مستند اعالم م 
فی 
لمها برانگیختن
یکند.هدف این فی 
رخدادن رویـدادها اکتفا م 
یدهد یا به تفسیری صادقانه و موجه پس از  
ارائه م 
مطرحکردن واقعی مسائل گوناگون زندگی و ارائۀ
میل و رغبت تماشاگر به توسـعۀ دانـش و ادراک خود و  
یترین وجه
دگاههای فرهنگی است» (نفیسی به نقل از ضیایی هاشم .)8 :۱831 ،اساس 
آنها از دی 
حلهای  
راه 

تفاوتفیلممستندبافیلمداستانیغالباًدرایناستکهفیلمداستانیبهقصهیاگسترشطرحرواییمتکیاست؛
یپردازد(ارکیان .)۱18:۱885،
یکهفیلممستندبهتشریحوتوصیفیکمضمونم 
درصورت 
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یگرفتند ،۱به
طزیستی مورد استفاده قرار م 
دههای محی 
بهنحو روزافزونی برای انتقال ای 
رسانه  
پژوهشهایمطالعاتفیلمنیزتبدیلشد(هوگ)6:۱1۱0،؛بنابراینفیلم

موضوعیبرجستهدر
یتواندهمبرادراک
ستمحیطیاستکهم 
مستندیکیازموضوعاتمهمدرحیطۀارتباطاتزی 
رسانهای از رابطۀ
ییهای  
میتوان به نقد بازنما 
مخاطبان اثرگذار باشد و هم از طریق تحلیل آن  
انسانوطبیعتپرداخت.

روش تحقیق
یتوانهمبهروشکیفیوهمکمیانجامداد؛هرچندبرخیازمحققاناز
تحلیلچارچوبرام 
پژوهشهای کیفی تأکید دارند.در این

جمله اسمیت و فرث ()58:۱1۱۱بر استفاده از آن در 
پژوهش از روش تحلیل چارچوب به نحو کیفی استفاده خواهیم کرد .یکی از نقاط تمایز
دادههااست.بهعبارتی«برخالفرویکردهایکمیکه
تحقیقاتکیفیوکمیدرفرایندتحلیل 
دادهها در مطالعات
یمانند همۀ اعداد و ارقام جمع شوند تا تحلیل آغاز شود ،تحلیل  
منتظر م 
دادهها شروع شده و در طول طرح تحقیقاتی ادامه
کیفی در همان ابتدای فرایند گردآوری  
ییابد» (ویمر و دومینیک.)۱68 :۱880 ،رویکرد تحلیل چارچوب کیفی نیز این انعطاف را
م
یشود.با توجه به اینکه در تحقیقات
دادهها ،فرایند تحلیل هم آغاز م 
دارد و با آغاز گردآوری  
دادههای مربوط به موضوع گردآوری و در
یکنند « ،
کیفی از «روش استقرایی» استفاده م 
دادهها پدیدار
نها از درون خود  
یشوند؛ تبیی 
دستهبندی م 
گروههای مناسب و معناداری  

یشوند» (همان)۱60 :؛ بنابراین در این پژوهش رویکرد کیفی تحلیل چارچوب مورد توجه
م
قرارگرفتهاست .
آنها در
آنها الگوهایی وجود دارد که پتانسیل تحلیل  
دادهها و تبیین  
برای انجام تحلیل  
یتوان به الگوی تامپسون و
پژوهشهای مختلف اثبات شده است .برای تحلیل چارچوب م 

سریواستاو()۱113اشارهکرد.اینرویکردشاملپنجمرحلهاست.۱:آشناکردن:دراینمرحله
یآورد؛  .۱شناسایی
بهدست م 
آنها  
یشود و اطالعاتی کلی درمورد  
دادهها آشنا م 
محقق با  
دادهها
تمها یا موضوعات اصلی را از دل  
دادهها :در این مرحله محقق  
چارچوب موضوعی در  
تمها یا موضوعات کالنی را از قبل با خود داشته
یکند .اگرچه ممکن است محقق  
استخراج م 
یکند؛.8نمایهسازی:در
تمهایموجودنم 
بهدلیلخصلتاستقراییآن،خودرامحدودبه 
باشد ،
یشوند؛ 
دادهها که به یک تم تعلق دارند ،شناسایی م 
این مرحله یک واحد یا بخشی از  
یتواند برای آموزش بزرگساالن و در جهت رشد تفکر انتقادی و...
 ۱برای نمونه اینکه چگونه یک فیلم مستند م 
مؤثرباشد(ر.ک:کلوور .)۱1۱۱،

فیلممستندوعدالتزیستمحیطی:تحلیلمستندهایمرتبطبا ۱8۱...


دادههای هر تم موضوعی در کنار
یشوند و  
دادهها از متن جدا م 
جدولبندی :در این مرحله  

.0
افتههای مراحل قبلی،
یگیرند؛ و .5ترکیب و تفسیر :در این مرحله محقق برمبنای ی 
هم قرار م 
دادههارابرایپاسخبهسؤاالتتحقیقانجام
پژوهشگرتعریفمفاهیم،تیپولوژیوتبییننهایی 
یدهد(تامپسونوسریواستاو26-25:۱113،بهنقلازغالمی .)88-82:۱838،
م
۱
دهههای۱881و۱831بودهاست 
نمونۀاینپژوهششامل۱۱فیلممستندتولیدشدهدر 
گفتهشده دربارۀ محتوای مستندها انجام شده است .در انتها و با توجه به
که پنج مرحلۀ  
آنها عدالت
جدولهای ایجادشده ،نخست مستندهایی که چارچوب  

دستآمده و 
به 
نمایههای  
دادههای مستندهای
ستمحیطی نیست از کار کنار گذاشته شدند و سپس از آنجا که  
زی 
قابلتفسیر بودند،
ستمحیطی  
یمانده با چهار محور موجود مسائل مرتبط با نابرابری زی 
باق 
چارچوبهای

چارچوب نهایی مستندها در چهار ضلع تعریف شد.در پایان با توجه به همگونی 
مستندها،چارچوبکلیبرایاینمستندهاارائهشدهاست .

تحلیل مستندها و یافتههای تحقیق
بخشهایی از موضوع را در چارچوب عدالت
در این بخش ،چهار مستند از نمونۀ تحقیق که  
افتهها،چهارمحوراساسی
میشود.درگزارش اینی 
کردهاندمرور 
چارچوببندی 

ستمحیطی
زی 
همانطورکهگفتهشد،تغییراتآبوهواییرابهسه
درچارچوباینمستندهاذکرشدهاست .
آبوهوا
بهعنوانموضوعیکهبهعدالتمرتبطاستنقدوارزیابیکرد«.۱:تغییر 
یتوان 
دلیلم 
بخشهایی از جامعه بیش از دیگران انرژی مصرف
دارای علل اجتماعی است» .به این معنا که  
بهتبعآنتغییراتاقلیمیاست؛«.۱تأثیرات
گلخانهایو 

یکنندکهنتیجۀآنافزایشگازهای
م
بهطورنابرابراحساسشدهوتأثیرهاینامتناسبدر
آبوهواییتوسطثروتمندانوفقرا 
تغییرات 
استهایی که برای مدیریت تغییرات
نسلهای بعدی نیز همچنان ادامه خواهد یافت»و .8سی 

استها موجب
ناعادالنهای دارند» .به این معنا که این سی 

شدهاند عواقب 
آبوهوایی طراحی  

استها چه در سطح
یکه تأثیر این سی 
افزایش فقر و محرومیت فقرا خواهد شد؛ درحال 
گروههای برخوردار،
نالمللی و چه در سطح ملی برای کشورهای ثروتمند و توسعهیافته و  
بی 
لمهایچهشوربوددریاچۀمن(،)۱886ایرانجنوبغربی(،)۱883مادرمبلوط(،)۱831صدایپای
۱شاملفی 
تاالبها
بهخصوص(،)۱83۱مرگ 
زندهرود،یکروز 
آب(،)۱831بانویارومیه(،)۱83۱گذرشهربرآب( ،)۱83۱
(،)۱83۱مکرانگنجبیکران(،)۱838صدایپایدیو(،)۱838تاالبسیرانگلی(،)۱838ناخداسلیمان(،)۱838
جستوجوی رود

یچای ( ،)۱830تاالب جازموریان ( ،)۱835زنان تاالب ( ،)۱835در 
مادرکشی ( ،)۱830آج 
رودنامهخوانی (،)۱836

ندهرود ( ،)۱836
ازدسترفته ( ،)۱835بند آب ،بند خاک ( ،)۱836با تو شادم زای 

سازندهرود(،)۱836روزگاریهامون( .)۱836
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بهمراتب کمتر از فقرا خواهد بود (هرلن و همکاران.)۱28 :۱833 ،عالوه بر این سه محور ،با

گفتوگویی(ونه
بهصورت 
جنبشهایاجتماعیرا 

چارچوبهای

وامگرفتنازادبیاتکسانیکه

یگوید
همانگونه که گیمسون (به نقل از لطفا )۱36 :۱1۱3 ،م 
یکنند و  
راهبردی) تعریف م 
یشود» ،محور بنیادین
آنها بنا م 
ستمحیطی بر تعریف و تعین ما و  
«چارچوب عدالت زی 
گرفتهایم.از آنجا که
تمحیطی در مستندها درنظر  
دیگری را در تشکیل چارچوب عدالت زیس 
سهای است ،این محور چهارم که در آن به «ما و دیگری»
منطقاً هم عدالت مفهومی مقای 
چارچوبمستندپرداختهشدهبرسهمحورقبلیافزودهشدهاست :
ستمحیطی؛
 .۱نابرابریدرعللاجتماعیشرایطزی 
 .۱نابرابریدرتبعاتشرایطزیستمحیطی؛
ستمحیطی؛
تهایزی 
 .8نابرابریدرعواقبمدیری 
 .0ماودیگری.
 .1مستند زندهرود ،یک روز بهخصوص
ندهرود
زندهرود ،یک روز بهخصوص» طی روایت شادی مردم اصفهان در روز بازشدن آب زای 
« 
تکردن خاطرات مردم شهر و دلبستگی هویتی و معیشتی آنان با رود
(روز بهخصوص)به روای 
لحظهایوحاصلفراموشیتاریخروداست :
یایکه 
یپردازد.شاد 
ندهرودم 
درتاریخجریانزای 
«اگهقرارباشههرسالاصفهانیههمچینروزبهخصوصیبرایشادیداشتهباشهبازهم
ندهرود اینجور شادی کنیم و یادمون
میشه شاد بود؟ اگه عادت کنیم برای اومدن آب زای 
ندهرود شده یه
ندهرود باید همیشه آب داشته باشه؛ یعنی قبول کردیم که زای 
بره زای 
یهایی که حافظهشون رو از دست دادند ،یعنی عادت
رودخونۀ فصلی .شده مثل اون ماه 
ندهرود»(گویندۀمستند) .
کردیمبهمرگهرسالزای 
نابرابری در علل اجتماعی شرایط زیستمحیطی :چارچوب نگاه این مستند به
خشکسالی و عواقب آن در اصفهان بیش از آنکه اجتماعی باشد طبیعی است.از این منظر با
یگردد ،پیشینۀ بحران آب در حوزۀ
دادههای تاریخی که قدمتش به دوران صفویه برم 
ارجاع به  
یکند .در همین چارچوب اما طومار شیخ بهایی
ندهرود گسترۀ تاریخی وسیعی پیدا م 
زای 
راهحلی توانسته است بر اینمسئله تا سالیان سال فائق آید.چیزی که اکنون از آن
بهعنوان  

بهوجودآمدن
خبری نیست .اما با این همه در این نگاه هم نابرابری در دالیل اجتماعی  
یشود،بلکهمسئلهعدمآمایشسرزمینیاست :
خشکسالیدیدهنم 
صرفنظرازبحثخشکسالیدورۀعدمتعادلکهبینمنابع
«کارشناسمدیریتمنابعآب :
شبینی
بهتدریج صنایعی که پی 
بهوجود اومده ،سال   ۱868
ندهرود  
و مصرف در حوضۀ زای 
ندهرود مستقر شدن و شبکۀ آب شهرهای بزرگی مثل اصفهان و
شده بود در حوضۀ زای 

فیلممستندوعدالتزیستمحیطی:تحلیلمستندهایمرتبطبا ۱88...


کاشانونایینوبعدهاشهرهاییمثلیزدودلیجانکهخارجحوضهبودنهمبهاینحوزه
حوزهست.این اتفاق نادری بود در کل
اضافه شدن.بحث عامل انسانی و باالخص مدیریت  
ندهرود،مثالًدونوعمدیریتبشه ».
جهانکهدریکحوضهمثلزای 
گفتوگو با عامۀ مردم به نابرابری در
با این همه در بخشی از این مستند با استفاده از  

بهعنوان بخشی از رویکرد تشخیصی نسبت به مسئله ذکر
تقسیم آب اشاره شده و این نابرابری  
رخکشیدن افزایش میزان بارندگی نسبت به گذشته ،دو مؤلفۀ
به 
شده است .در این ارجاع با  
کارخانهها)ونابرابریدرموقعیتژئوپلیتیک

نابرابرییعنینابرابریدرقدرتمالکیتاقتصادی(
بهمثابۀعلتیبرایانتقالآبوتبعاتآنبرشمردهشدهاست.درایننابرابری،
(شهرهایدیگر) 
اعتراضهایمردمیدربرابرانتقالآبمؤثرنیفتادهاست:

خونهمون بود.االن باید این
یرفتی سر کشاورزی.شغلمون نزدیک  
یشدی م 
«از خواب پا م 
مسافت هفتاد هشتاد کیلومتری رو راه بیایم تا اصفهان .حق ما بوده سهمیۀ آب ،برای
دورهای ما کارهای زیادی داشتیم االن بیکاریم.اون
جاهای دیگه لولهکشی کردن بردن.یه  
یبینیدشغلشونکشاورزیه».یا«نهاینجا
آدمهاییکه م 
پیرمردهاییکهاونجانشستن،تمام  
یشد،امانهبهاینصورت.مناالن62سالمهتایاددارماینجابهجز
همیشهآببود.کمم 
اینچندسالهرودخونهمرتبآببود».
رنجهای معیشتی
نابرابری در تبعات شرایط زیستمحیطی :گرچه در این مستند به  
افراد فعال در مشاغل سنتی (قلمکاری پارچه و گازوری ،عکاسی گردشگری و کشاورزی)و نیز
رنجهای هویتی و روانی (لذت شنیدن موسیقی در کنار رود ،حظ بصری ،تفریحات آبی،

یشود ،اما این مستند این تبعات معیشتی را در قالب
ازدسترفتن هویت شهری) اشاره م 

یکند .
چارچوببندینم 

نابرابریدرتبعات
نابرابری در عواقب مدیریتهای زیستمحیطی:درچارچوب ارائۀاینمستند،نابرابری
ستمحیطی لحاظ نشده است؛ جز آنجا که به نحو ضمنی به
استهای زی 
در تحمل تبعات سی 
یشود :
مسئلهجوازچاهبرایمشاغلسنتیوابستهبهآباشارهم 
«برق بهمون نمیدن.امکانات بهمون نمیدن.میگن حاشیۀ رودخونه نمیدن بهمون.این
زمینی که گرفتیم ...اینجا رو پیشنهاد دادیم که بیاید بهصورت سنتی اینجا رو درستش
نامهنگاری اینا مجوز چاه گرفتیم.بهخاطر
یدادن تا با  
کنید؛ آماده کردیم ،اما مجوز چاه نم 
یکنیمویهمقدارآبچاه ».
اینداریمیهمقداریشروآبشهریاستفادهم 
ژهکردن مکرر موقعیت فرهنگی ،تاریخی و اجتماعی اصفهان
ما و دیگری :این مستند با وی 
ندهرود در نسبت با اصفهان ،ابتدا این
نشاندادن موقعیت زای 
در میان شهرهای دیگر و نیز ویژه  
یکند.ازجمله :
«خود»ویژهراتعریفم 
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«فکرنکنمتوشهرهایکشورماکهرودخونۀبزرگیدارنداینحسوحال،اینبدهبستون
ندهرودهکهمعنیداره ».
مردمباآبروبشهدید.میخوامبگماصفهانبازای 
یا  :
ندهرود چه فرقی با کاشان و یزد داره؟! در اون صورت هزاران مهاجر
«اصفهان بدون زای 
ندهرود این
زهای برای زندگی در اینجا دارن؟ اصفهان با زای 
شهرستانی مثل من چه انگی 
مزیتروداشتهکهمیلیونهانفرروازسرشوقبهخودشجذبکنه ».
ندهرودداستانیکرودنیست،قسمتی
«اونحرفیکهآقایزرینکوبمیگهکهداستانزای 
از تاریخ و هویت ایرانه.اینجا بوده که باعث شده که فرهنگی پا بگیره و شهری درست بشه
کهدرتاریخایران،درادبایران،درنقاشیایران،درمعماریایران،درصنعتایراناثرگذار
باشه ».
گفتوگوباعامۀمردمبهنابرابریدرتقسیمآباشاره
دربخشیازاینمستند،بااستفادهاز 

بهعنوانبخشیازرویکردتشخیصینسبتبهمسئلهذکرشدهاست.دراین
شدهوایننابرابری 
رخکشیدن افزایش میزان بارندگی نسبت به گذشته ،دو مؤلفه نابرابری ،یعنی
به 
ارجاع ،با  
کارخانهها) و نابرابری در موقعیت ژئوپلیتیک (شهرهای

نابرابری در قدرت مالکیت اقتصادی (
بهمثابۀ علتی برای انتقال آب و تبعات آن برشمرده شده است .در این نابرابری،
دیگر)  ،
اعتراضهایمردمیدربرابرانتقالآبمؤثرنیفتادهاست :

خونهمون بود.االن باید این
یرفتی سر کشاورزی.شغلمون نزدیک  
یشدی م 
«از خواب پا م 
مسافت هفتاد هشتاد کیلومتری رو راه بیایم تا اصفهان .حق ما بوده سهمیۀ آب ،برای
دورهای ما کارهای زیادی داشتیم ،االن بیکاریم.اون
جاهای دیگه لولهکشی کردن بردن.یه  
یبینیدشغلشونکشاورزیه».
آدمهاییکهم 
پیرمردهاییکهاونجانشستن،تمام 
ستمحیطی براساس تقسیمی جغرافیایی در
درواقع در این مستند ،چارچوب عدالت زی 
درون یک مرز ملی (که در آن مالکیت بخشی از مردم این جغرافیا بر آب نادیده گرفته شده و
یکنند) استقرار یافته است .بر این اساس ،این چارچوب
دیگرانی عدواناً از آن آب استفاده م 
دیگریرابراساسوضعیتجغرافیاییوحقجغرافیاییبرآبتعریفکردهاست .
«واهلل ما بغل گوشمون ...دوکیلومتریمون لولۀ یزد رد میشه .قدیما اینقدر بارندگی
نداشتیم .رودخونه تابستون هم پرآب بود ،اما االن بارندگیمون خیلیه .خود تلویزیون درصد
بارندگی رو بیشتر از سالهای قبل اعالم کرد ،اما االن رودخونه خشکه .بهخاطر همین
کارخونهها و شهرهای دیگه کشیدهن .تجمع کردن ،اعتراض کردن،

لولههاست که برای 

اعتراضشونهمکاریازپیشنبرد ».
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 .2مستند صدای پای دیو
اینمستندتصویرمصائبناشیازخشکسالیدراصفهانرادرچارچوبیمبتنیبرتوسعۀپایدار
ستمحیطی ارائه کرده و در کنار مسائل مرتبط با توسعۀ پایدار نظیر آمایش
و عدالت زی 
آببربودن با شرایط اقلیمی منطقه ،لزوم تطبیق
بهدلیل  
تطابقنداشتن کشت برنج  

سرزمین (
ستمحیطی را برای ارائۀ وضعیت
کالنچارچوب عدالت زی 
کمآبی)  
کشت کشاورزی با شرایط  
اتخاذکردهاست.
چارچوببندی عوامل ایجاد

نابرابری در علل اجتماعی شرایط زیستمحیطی :در 
بهمثابۀ امری
وضعیت اصفهان ،این مستند با مقصردانستن «دیو» خشکسالی و تغییر اقلیم  
خودبنیادومستقلآغازکردهاست:
ندهرود چیره شده تا تاالب هم دیگر زنده
«چند سالی است که انگار دیو خشکسالی بر زای 
ماسههایروانیعنیبروز
نباشد.امروزهتنهانصیبشریگرواناست.فرارسیدنریزگردهاو 
یهایتنفسیبرایشهرهاوروستاهایاطرافتاالب ».
بیمار 
در این چارچوب ،با استناد مکرر به نظر متخصصان و گفتمان علمی و نیز خبردادن از
واقعشدن
گلخانهای در سطح جهانی و نیز  

افزایش دما در کرۀ زمین ،افزایش انتشار گازهای 
یشود،ازجمله :
بهعنوانچارچوبتشخیصیوضعیتارائهم 
ایراندرمنطقۀگرموخشک 
«کوهرنگ دومین کانون بارش کشور بعد از انزلیه...که  ۱8درصد کاهش بارندگی داشته–
کارشناسهواشناسی ».
گلخانهای همچنان ادامه یابد ،متوسط دمای زمین ممکن است تا

«اگر روند انتشار گازهای 
سال۱151دوونیمدرجهافزایشپیداکند.افزایشدماعاملیاستکهباعثتغییراقلیمو
یشود .از آنجا که اکثر نقاط کشورمان در مناطق خشک و با منابع آب
کمشدن بارش م 

محدودواقعشدهاست،ایراننیزازتغییراقلیمدراماننیست ».
نامتوازندیدن

نابرابری در تبعات شرایط زیستمحیطی :این مستند چارچوبی برای 
یکند.در این چارچوب ،عمدۀ نابرابری میان مردم
ستمحیطی ارائه م 
تحمل مصائب مسائل زی 
یشود.تحمل مهاجرت از مناطق روستایی به شهری،
روستایی کشاورز و مناطق شهری دیده م 
بهدلیل بحران آب ،بروز بیمارهای تنفسی
ازدسترفتن اشتغال مردم  

فقر و اعتیاد ناشی از 
تاالبهاازاینجملهاست:
خشکشدن 

بهدلیلتبعاتناشیازریزگردهایحاصلاز

«بیکار هستیم ،یه عده هم آواره میشن از شهر میرن بیرون و یه عده هم میرن
چاههامون آب
کارخونه...ما رو اینجا مثل ماهی روی خاک انداختن ،حاال نه آب داریم ،نه  
دارن،نههیچکسیبهدادمونمیرسه–افرادمحلی ».
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«همۀ مردم این روستا همه کشاورزن و دامدار.دیگه ما اینجا هیچی نداریم.جوونای روستا
یبینیباموتور،همۀاینابیکارن-افراد
ازبیکاریروآوردنبهاعتیاد.اینجوونایمردمکهم 
محلی ».
«روزگار ما سیاهه ،مردم مستعضفن ،دستشون به هیچ جا بند نیست ،االن من برم شهر
چیکاربکنم؟–افرادمحلی».
«یه برادرم مجبور شد از اینجا بره بهخاطر اینکه کار نبود ،امکانات نبود ،یعنی جوابگوی
یکنه–افرادمحلی ».
یشد.کشاورزماکوچکردرفتاصفهان،دارهکارگریم 
یموننم 
زندگ 
چارچوب دیدن این نابرابری در تحمل مصائب فقط در تبعات معیشتی خالصه نشده ،بلکه

بهتغییردرشیوۀزیستوازجملهکشاورزیآناننیزمربوطاست :
بهوسیلۀ یک پمپ و هدایت آن از
کوهستانهای این مناطق ،آب را  

«اهالی روستاهای 
آنها با کنارگذاشتن شیوههای سنتی آبیاری،
یرسانند .
نهای باالدست م 
طریق لوله به زمی 
یکنند ».
نهایشاناستفادهم 
قطرهایبرایسیرابکردنزمی 
ازروش 
چارچوببندیاینمستند،نابرابری

نابرابری در عواقب مدیریتهای زیستمحیطی :در
شآمده در
ستمحیطی به نحو بارز وجود ندارد.تغییر ناگزیر پی 
در عرصۀ مدیریت تغییرات زی 
سبک کشاورزی سنتی و نیز تغییر در محصوالت ،از جمله مواردی است که در زندگی
کنندهای که

یکند.لحن  
الزام
کشاورزان اتفاق افتاده است ،ولی مستند اتفاقاً نابرابری را تأیید م 
استهای
یکند ،چارچوب نگاه به سی 
رتوریک علمی و تخصصی بر مردم عادی بار م 
یسازد :
ستمحیطیرادرالزاماتیبرایتغییربومیانمنطقهوقربانیانخشکسالیمنحصرم 
زی 
یهای پیشرو کشاورزان باید نوعی محصول خود را با شرایط تازه تطبیق
«با خشکسال 
دهند–گویندۀمستند» 
شاخصهای مهم این منطقه ،لنجان ،کاشت برنج است که در شرایط بد خشکسالیهای

«از 
اخیر،محصولمناسبیبرایمنطقهنیست.شیوههایقدیمیآبیاریدرکشاورزیآبزیادی
یکند ».
رااتالفم 
یهای داخل
ما و دیگری :در این مستند ،دیگری براساس موقعیت جغرافیایی و مرزبند 
واحد ملی با مرزهایی مبتنی بر تقسیمات کشوری و همچنین پیشینۀ فرهنگی-تاریخی است
تعریفشدهاست .
یفرستن واسه یزد ،یکی میگه کانالکشیدن خوزستان.هرکی یه
«واهلل یکی میگه آب م 
چیزیمیگه.قممیگن،اراکمیگن،سمنانوکرمانویزد ».
یبینند .یکی انتقال آب شرب
ندهرود را از چشم دیگران م 
«اهالی ورزنه خشکسالی زای 
یرویۀ مردمان باالدست رود یعنی اهالی
ندهرود و دیگری برداشت ب 
مردمان یزد از زای 
چهارمحالوبختیاری».
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چنین چارچوبی که مسئلۀ نابرابری را در واحدهای جغرافیایی موجود در مرزهای ملی
یشود :
برجستهترم 

یکند،درکالممتخصصان
تعریفم 
«صحبت پیش اومده که آب مثالً کرمان و رفسنجان میره.اصالً واقعیت نداره.هر کسی
ندهرود رو بازرسی کنه.چون برای انتقال آب حاال
فکر میکنه یه همچین چیزیه ،مسیر زای 
بههرعنوانیتجهیزاتینیازهست–کارشناسسازمانآباصفهان ».
یکرده بره همون کار رو انجام بده....یه نکته
«خیلیها سؤال میکنن که یزد قبالً چیکار م 
حوضههای دیگه وارد

که ما باید درنظر بگیریم ملیبودن آبه.به همین صورت که ما آب از 
یکنیم چون بحث ملیبودنش مطرحه ،به همون دلیل ما داریم آب به
ندهرود م 
حوضۀ زای 
کاشان میدیم برای شرب؛ چون مردم کاشان و یزد نیاز به آب شرب سالم دارن-کارشناس
سازمانآباصفهان ».
 .3مستند ایران جنوب غربی 
نامگذاری با اضافهکردن پسوند نشانگر موقعیت جغرافیایی
این مستند از ابتدا و در فرایند  
بهعنوان یک کل واحد مفروض است ،به تفاوت وضعیت یک
(جنوب غربی)به ایران که خود  
یکند .
منطقهدرمیانمرزهایملیاشارهم 
ستمحیطیو
نابرابری در علل اجتماعی شرایط زیستمحیطی :اینمستندوضعیتزی 
یدهد.مستند
خشکسالی در ایران جنوب غربی را کامالً در چارچوب دالیل انسانساخت قرار م 
باهشدار۱ UNEPدربارۀبروزفاجعهدرجنوبغربیایرانوجنوبعراقآغازشدهودرانتها
و پس از ذکر جزئیات تغییرات در زندگی بومیان منطقه ،از ادامۀ عملکرد ساخت سیاسی و تیر
یکند:
خالصآنانیادم 
«نوشتار متن مستند:وزرای عضو کمیسیون اقتصادی دولت ایران ،واگذاری بیش از 2511
کردهاند.
هکتار از تاالب هورالعظیم را برای عملیات حفاری به وزارت نفت تصویب  
طزیست این اقدام دولت را تیر خالص برای نابودی کامل هورالعظیم
کارشناسان محی 
یدانند ».
م
«هورالعظیم با مساحت  251هزار کیلومتر در سال  ۱328اکنون به مساحت کمتر از
ساختههایبشریدرایرانعراقوترکیه

صدهزارهکتاررسیده.درگزارشUNEPآمدهکه
بزرگترینتاالبخاورمیانهرابهبیابانونمکزارتبدیلکردهاست».
31درصداز 
گرچه به نحو صریح به نابرابری در عوامل اجتماعی شرایط اشاره نشده ،اینکه مستند زبان
یکند و زندگی آنان شمای کاملی از زندگی بدون ثمرات نفت است،
مردم منطقه را روایت م 
همانطور که
بخشهای جامعۀ انسانی در «علل» را دید .به عبارتی  
یتوان وضعیت نابرابر  
م
طزیستسازمانمللمتحد 
.۱برنامۀمحی 

هایانسانشناسیایران،دوره،۱۱شمارهپیاپی،۱۱بهاروتابستان۱011


پژوهش
۱88

آبوهوا دارای علل اجتماعی است؛ به این
یگویند «تغییر  
هرلن و همکاران ( )۱28 :۱833م 
یکنند که نتیجۀ آن افزایش
بخشهایی از جامعه بیش از دیگران انرژی مصرف م 
معنا که  
بهتبع آن تغییرات اقلیمی است» ،در اینجا هم ثمرۀ برداشت نفت
گلخانهای و  

گازهای 
ستمحیطی برای کسانی است که
هورالعظیم که مادۀ خام مصرف در مرکز است ،ناپایداری زی 
استهایتخریبیاست :
دراینمصرفروزافزوننقشیندارند.دراینجانفت،مادۀاصلیسی 
بهخاطرنفت،تاالبهورالعظیمروخشککردنوشروعکردنبهاستخراجنفت ».
«
مستند پس از ذکر جزئیات زندگی مردم بومی از زبان خودشان ،اینکه ماهی و پرنده تنها
نوشتهایرا

یکندو...
منبعدرآمدمردمیاست،اینکهمشحوفبرایآناننقشماشینرابازیم 
یکند :
تصویرم 
«کشف و حفر میدان نفتی آزادگان و احداث سد کرخه در دهۀ هفتاد باعث نابودی بخش
دیگریازتاالبشد ».
نابرابری در تبعات شرایط زیستمحیطی :مستند تقسیم نابرابر منافع توسعه را با
نشاندادن جزئیات زیست مردم ایران جنوب غربی ،و با مقایسۀ وضعیت پیش و پس از لحظۀ

بهعنوان«منبعاستفاده»ومعیشتمردمبه
یدهد.وضعیتتاالب 
فاجعهدرزندگیآناننشانم 
نحو جزئی و مفصل (حذف ماهی ،حذف پرندگان ،حذف مراتع و وضعیت نامناسب آب شرب،
یشود .
وضعیتبهداشتونیزمهاجرت)اززبانمردمبومیتوصیفم 
در کنار این توصیف وضعیت ،همچنین از زبانمردمبومی بهرهبرداریاز چاههای نفت در
جنوب،برایتسریعفرایندتوسعهدرمرکزبهعنوانچارچوبتشخیصیوضعیتذکرمیگردد.
نابرابری درتبعاتدراین جابا«پول» برای مرکزو«فقدان امکانات اولیهای همچون آب لوله-
کشی»برایمنطقهجنوبتوصیفمیشود .
«این همه چاه نفت پیدا کردن.چی میشه یه جاده درست کنن؟!میگن وقت انتخابات
یخوایم ،برامون لولهکشی آب بیارن.
کلی پول به همه دادن؛ حاال ما از پوالشون چیزی نم 
آخه چرا ما رو اینجا به امان خدا ول کردن؟ نه آب برا خوردن داریم ،نه جاده درست
یکنن.نکنهزیادیهستیمتوایران؟!» 
م
این تبعیض در منابع آبی با تبعیض در سهم بومی اشتغال در جنوب ایران که همواره از
یدهد :
مسائلاینمنطقهبودهاستهمبستهشدهوفضایتراژیکتریرانشانم 
یها کار نمیدن ،کارگراشون همه از شهرهای باال میآن.ما که آب داشتیم همه
«به بوم 
چیداشتیم،آخهواسهچیبایداینجوریبشهوچرابایدبهاینروزبیفتیم؟ماچیززیادی
یخوایمتاالبپرآببشه ».
یخوایم،فقطم 
نم 
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یدهد مردم
میرسد و نشان م 
سپس مسئلۀ مردم محلی در این مستند به فراتر از مرزها  
شدهاند :
منطقهدریکساختارنابرابرفراترازمرزهایملیواقع 
بهتبع آن استقرار ارتش در جنوب غربی ایران باعث نابودی
«جنگ هشتسالۀ ایران و عراق  
قسمت اعظم تاالب هورالعظیم شد .هورالعظیم تنها منبع اقتصادی ساکنان  81روستای
حاشیۀاینتاالباست ».
چارچوب این مستند پروژههای توسعه رااساسا محملی برای ذکر نابرابری(تبعاتدر برابر
ثمرات)اتخاذکردهاست،همانطورکهدرمحور«ماودیگری»درادامهخواهدآمد .
ستمحیطی
استهای زی 
نابرابری در عواقب مدیریتهای زیستمحیطی :این مستند سی 
برای رفع شرایط موجود را در چارچوب روایی خود قرار نداده است.با این همه گاه اشاراتی به
لهمند و ویرانی
آن صورت گرفته است.مهاجرت مردم به شهرها و سپس ایجاد حاشیههای مسئ 
جمعآوری
یها برای  
خانههای خارج از محدودۀآنان توسط شهرداری ،و نیز عبور مردم از دژبان 

علوفه،ازایندستاست .
ما و دیگری :همانطورکهگفتهشداینمستندفرایندنشاندادنماودیگریرابااضافه
کردنپسوندنشانگرموقعیتجغرافیایی(جنوبغربی)بهایراندرناممستندآغازکردهاستو
یکند .در اینجا
منطقهای درون مرزهای ملی اشاره م 

نام مستند خود به تفاوت وضعیت 
وژههایتوسعهو«ما»مردمبومیمنطقۀهورالعظیماست:
برنامههاوپر 
«دیگری»منتفعان 

بهخاطرنفت،تاالبهورالعظیمروخشککردنوشروعکردنبهاستخراجنفت ».
«
چاههای نفت که مادۀ خام توسعه در مرکز است ،به علت و
مستند با اشاره به روند توسعۀ  
جهگیری از آن به فرض
تشخیص ماجرا از زبان مردم بومی نیز پرداخته است؛ علتی که نتی 
یانجامد:
جنوبنشینانایرانم 

«مازاد»بودنحاشیهنشینانو
«اینهمهچاهنفتپیداکردنچیمیشهیهجادهدرستکنن؟میگنوقتانتخاباتکلی
یخوایم ،برامون لوله کشی آب بیارن!آخه
پول به همه دادن ،حاال ما از پوالشون چیزی نم 
یکنن!
چرا ما رو اینجا به امون خدا ول کردن؟ نه آب برا خوردن داریم ،نه جاده درست م 
نکنهزیادیهستیمتوایران؟!» 
یکندکهدر
چارچوببندیم 

مستند،تحملعواقبتوسعهرادروضعیتینابرابربهنحوبارز
پروژهها اساساً
یگیرند.این  
آن «پروژه» در یک سو و مردم عشایر محلی در سوی دیگر قرار م 
چیزی برای «دیگری» به هزینۀ «ما» است .مایی که مستند ،وضعیت بهداشت ،آب شرب،
یکند :
مهاجرتومعیشتشراباجزئیاتتصویرم 
یخوان تاالب ایران رواز عراق جدا کنن،
«االن دارن یه جاده خاکی میزنن وسط تاالب ،م 
نهاهمدیگهبهدرد
اوناازاینقسمتکهزمینایکشاورزیبودخاکمیبرناونجا.اینزمی 
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یخورن .ظاهراً اونا میگن که این زمینها رو از مردم خریدن ،ولی پول کمی دادن و
نم 
پروژههابرایماعشایرکهاینجازندگیمیکنیمخیلیضررداره ».
زمینهاروبردن.این 
یتواند سرباز وضعیت موجود باشد.آنجا که پس از تکرار پاسخ
این بومی درنهایت فقط م 

یگوید که
فالنکاره شوی ،درنهایت م 
یخواهی  
منفی به سؤاالت متوالی دربارۀ اینکه آیا م 
یخواهد«سرباز»باشد .
م
 .4مستند بند آب ،بند خاک
این مستند روایت طوالنی و تاریخی وضعیت خشکسالی سیستان را در چارچوبی مبتنی بر
ستمحیطیبرایتوصیفشرایطی
یعدالتیزی 
ستمحیطیارائهکردهاست.گفتهشدب 
عدالتزی 
بهای
بهطور نامتناسبی بار مشکالت و آسی 
بخشهایی از یک جامعه  
یرود که  
بهکار م 

منطقههایی

بخشها معموالً 
یکشند .در کشورهای صنعتی ،این  
ستمحیطی را به دوش م 
زی 
تهای نژادی آن جامعه در آنجا
هستند که شرایط اقتصادی-اجتماعی پایینی دارند ،یا اقلی 
منطقهای که به

بهعنوان 
ساکن هستند (نیمانیس.)6 :۱1۱۱ ،در اینجا سیستان و بلوچستان  
یکشد،بدون
ستمحیطیدرداخلمرزهایایرانرابهدوشم 
یهایزی 
نحوینامتوازنبارسخت 
تفاوتهاو«دیگری»تصویرشدهاست .

تصریحکاملبه
نابرابری در علل اجتماعی شرایط زیستمحیطی :در این مستند بدون اشارۀ صریح یا
یهای مردم
بهطور گسترده به مصائب و سخت 
انسانساز خشکسالی منطقه  ،
ضمنی به دالیل  
استاندرمواجههباخشکسالیدرطولچندیندهۀگذشتهپرداختهشدهاست.چارچوبارائۀ
بهمثابۀ امری خودبنیاد و با غیبت عوامل
این مستند دربارۀ علل وضعیت موجود ،تغییر اقلیم را  
انسانسازارائهکردهاست .

بهمثابۀ تریبونی به مردم
نابرابری در تبعات شرایط زیستمحیطی :مستند تمام متن را  
سههای
ستمحیطیاختصاصدادهاست.متنباارجاعاتومقای 
بدیدهازشرایطزی 
بومیوآسی 
یسراید.
میانآنزمانواینزمان(بعدوقبلازتغییراقلیم)مرثیهایبرایمنطقهومردمآنم 
ستمحیطی
ارثرسندۀنابرابریدرتحملمشکالتزی 
به 
همچنینباذکرتاریخچۀطوالنی،روند 
رنجهایکوچکیکه
الوگهایمستند ،
یکشد.دردی 
وتبعاتآن(فقرومهاجرت)رابهتصویرم 
سالهای پیشین اتفاق افتاده از زبان مردم بیان شده است :انجام مسافرتی طوالنی بدون
در  
حملونقل مناسب ،ترک خانه و رسیدن به مکان جدید با دست خالی،
دسترسی به وسایل  
ازدستدادن اعضای خانواده در مسیر و حتی مبادلۀ اعضای خانواده با پول برای

تحمل فقر ،
یانجامد :
استهایبازتوزیعیهمچونیارانهم 
ادامۀزندگی؛روندیکهدرپایانبهسی 
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«قدیم اینجا طوری بوده که تقریباً ده بیست سال پیش همۀ اینجا نیزار بوده...اینجا کالً
آب بود...کل این ده ما رفتن شهرستان...یک نفر برا چهار نفر کار کنه خرجشونو دربیاره
یدونی که  05تومندو تا مرغ ماشینی
شهرستان...من پیرم مجبورم ،فقط یارانه هست و م 
نمیشه».
نسلها بعد با وجود
مهاجرت در اثر وضعیت منابع آب و خشکسالی روندی است که  

یبرند؛ عالوه بر آن ،عمالً کیفیت زندگی در
فرودستساز آن رنج م 

مهاجرت هنوز از تبعات 
رقابلقیاس
شرایطمهاجرترادرقیاسبازندگیدروطنیکهباآنهمبستگیهویتیدارند،غی 
یکنند :
عنوانم 
«اینجوری برات بگم که زمانی که اینجا [اومدیم] بیشتر از زابل سختی کشیدیم.
اختیارمونبهارباببود،اختیارمونبهخودمونکهنبود».
«اگه آب داشته باشه..چرا که برنگردیم! یعنی من بدم میآد برم اون دریا؟ خیلی کیف
یکنماوندریاروببینم.پنجدقیقهبرابردهماههکهمنزندگیکنم،برابرباصدسالهکه
م
منزندگیکردم؛ازبسخوشمیگذرهاونجا.خاکزابلخاکشادیه.اصالًاونجاکهمیرم
مریضنمیشمانگار ».
نجاتابستونمشغول
«مامتولدهمیناستانگلستانهستیم.مااصالًزابلروندیدیموهمی 
نها پرتقالچینی و...تا عید.بعد عید هم میریم کار کشاورزی
شالیکاری هستیم و زمستو 
خودمونروانجاممیدیم ».
«نگاه همۀ اینا رو آوردن برا فروش ،ولی مشتری که بخواد بخره نیست .هیچ کس تو زابل
سرمایهگذاری نمیکنه .هیچکس برای خرید نمیآد .مورد فروشمون زیاده همهشونم زیر
قیمت.اینجاخالیازسکنهشده...کسینیستکهبخره.طرفمیگهمنبیامبراچی۱11
میلیون21،میلیونسرمایهگذاریکنم ».
یخوایم برگردیم .شاید
یگفتن ما م 
یتونستن اینجا زمین بگیرن ،ولی م 
«خیلی راحت م 
یکیازدالیلیکهبعضیرشدنکردنهمینبود.یهعدههمبرگشتندیدنشرایطسختهو
دوبارهاومدن ».
یکردن.
یزدن یا جوی آب رو الیهروبی م 
یرفتن روزمزد پر م 
«اومدیم اینجا بزرگساال م 
زمینزیادیاینجاآبادنبود.هراربابیاینجاپنجاههکتاربیشترنداشت ».
نها
پنبهچینی یا وجین و ای 
«دامدار سیستان اصالً نمیدونست گلستان کجاست که بیاد .
درشأندامدارسیستاننبود...االنماحدودمدتبیستسالهکهاومدیم،نهبرقیداریمنه
یکردم.بچههامو
آبی.مدت ده سال ،کمتر از ده سال ،من همینجا با چراغ خونه زندگی م 
پشهها میخوردن .کنار این روستا فامیالمون بودن و گفتن شما برای ارباب کار
شبها  

نکردین،حقزمینندارین،حقبرقندارین.اومدماینجادیدممردمپنجشیشهکتارزمین
یکنن».
پنبهچینیجوریکهزنومردکارم 
دارن 
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یدهد مباحث مرتبط با
یشود نشان م 
بهایی که از زبان مردم این منطقه ذکر م 
تمام آسی 
ستمحیطی این منطقه کامالً بر هم منطبق است.تجربۀ آسیب
عدالت اجتماعی با وضعیت زی 
ستمحیطی بیش از دیگر مناطق ،و سهم این مردم از زمین کمتر از مناطق دیگر است.
زی 
طزیستربطداردو«توزیع
یهایطبقاتیدراینجاکامالًبهکیفیتمحی 
مسئلۀمالکیتونابرابر 
ستمحیطی» براساس عدالت صورت نگرفته است (دژاردن،
اجتماعی زحمتها و سودهای زی 
 .)562:۱836
با همۀ آنچه گفته شد ،مستند در ارجاع به ساختارهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی
تصریحی ندارد و تنها در یک مورد ،خواست رسیدگی به وضعیت و شرایط مردم از زبان آنان
بیانشدهاست :
«همیشه طوفانه ،به داد ما نمیرسن...امروز شما اومدین بهتره بهخدا ،نه زندگی داریم نه
یگذروندیم ...سیصد
چکس به دادمون نمیرسه .ما گاو داشتیم ،به خوبی م 
مالی ...هی 
چهارصدتاگوسفندداشتم،االندهتاداریم:دهتابابدبختی ».
با این همه ،مستند با وجود اینکه نریشن و گویندۀ متن ندارد و هیچ آوایی از بیرون متن
یهای
زندگی مردم اعم از متخصصان و مسئوالن بدان ضمیمه نشده است ،کامالً نابرابر 
انبندی
ستمحیطی و درنتیجه فرودستی اجتماعی و اقتصادی را به تصویر کشیده است .پای 
زی 
یدهد،بستنبند
مستندبانمایشمتنیکهبهاثرمکتوبیتاریخیازسدۀپنجمهجریارجاعم 
یکند :
آبوبندفسادرادروضعیتسیستانهمبستهم 
«شرایط آبادانی سیستان به سد بند بستن نهاده آمد.بستن بند آب و بستن بند ریک و
بستن بند مفسدان.هرگاه که این سه بند اندر سیستان بسته شدند ،اندر همه عالم هیچ
شهر به نعمت و خوشی سیستان نباشد و تا همی بستند چنین بود ،و چون ببندند چنین
باشد و روزگار آن را قوام باشد .تاریخ سیستان ،سدۀ پنجم هجری ،نویسنده نامعلوم ،به
تصحیحملکالشعرایبهار»
ارائهشدهدراینمستندبرای
نابرابری در عواقب مدیریتهای زیستمحیطی :چارچوب 
آبوهواییتوسط
ستمحیطیدرسیستاننابرابریدرگزارۀ«تأثیراتتغییرات 
نظارۀوضعیتزی 
نسلهای بعدی نیز
میشود و تأثیرهای نامتناسب در  
بهطور نابرابر احساس  
ثروتمندان و فقرا  
اشارهایبهنابرابریدرتحملمصائبمدیریت
یشود،اما 
همچنانادامهخواهدیافت»خالصهم 
یشود:
تغییراتآبوهوایینیزاگرچهدردلهمانگزارهارائهم 
«28سالهکهاینزمینمنه،یعنیازتاریخیکهمنگرفتمشتااالنزمیندستمنه.االن
یگه این زمین برای جنگلبانیه.از این سیم خاردارها رو جنگلبانی میگه مال
جنگلبانی م 
منه؛ بله آقا جان بله ،فقیرکشیه...بله پدر جان اینجا شام و کوفهست ،عاشورای امام حسین
(ع) است ،جنگلبانی کوفهست و شکاربانی شام ...نزدیک  01ساله من زمین رو خریدهم،
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نهاروداده؛۱11هزارتومنپول
قولنامهشروداریم.خودخمینیخدابیامرز،خودشزمی 

ریختمبرایبنیادعلوی،برایسندهرسالپولآبدادمقبضشرودارم؛پولبیمهرودادم
قبضشرودارم.مگهزمینمالکیه؟زمینمالمنه،منزمینشکردم ».

ستمحیطی براساس
آببند خاک» چارچوب عدالت زی 
ما و دیگری :در مستند «بند  
عدهای در بطن تغییر اقلیم و دیگرانی در
تقسیمی جغرافیایی در درون یک مرز ملی که در آن  
بیرونازآنندمحوربندیشدهاست.برایناساساینچارچوب،دیگریرانهبراساسجنسیت،
نژاد،یاطبقهوقومیتبلکهبراساسجغرافیاتعریفکردهاست.

جمعبندی چارچوب عدالت زیستمحیطی در مستندها
نابرابری در علل اجتماعی شرایط زیستمحیطی :چارچوب نگاه این مستندها به علل
خشکسالیبیشازآنکهاجتماعیباشدطبیعیاست.ازاینمنظر،مستندهانگاهبهموضوعرابا
کردهاند و بدون اشارۀ صریح
بهمثابۀ امری خودبنیاد و مستقل آغاز  
طزیست  
مقصردانستن محی 
یهای مردم
بهطور گسترده به مصائب و سخت 
انسانساز خشکسالی  
یا ضمنی به دالیل  
خودبهخودی

پرداختهاند .در اینجا با استناد به نظر متخصصان و رتوریک علمی ،تغییرات 

یشود؛
بهعنوان چارچوب تشخیصی وضعیت دربارۀ دلیل بنیادین وضعیت ارائه م 
تمحیطی  
زیس 
طزیستیکهخودعاملیقدرتمندوخارجازاختیارانساناست .
محی 
ادامهدهندۀ قهر
بهمثابۀ تشدیدکننده یا  
انسانساز  
در این چارچوب و در آنجا که به دالیل  
بهوجودآمدن خشکسالی دیده
یشود ،باز هم نابرابری در دالیل اجتماعی  
طبیعت پرداخته م 
حلهای علمی و مدیریتی است.
راه 
یشود ،بلکه مسئله عدم آمایش سرزمین و عدم توسل به  
نم 
بهعنوان لحظۀ آغازین مسئله
نرو گاهی دالیل سطحی همچون نابرابری در تقسیم آب  
از ای 
بهمثابۀ علتی
نرو نابرابری در موقعیت ژئوپلیتیک (شهرهای دیگر)  
درنظر گرفته شده و از ای 
برایانتقالآبوتبعاتآنبرشمردهشدهاست .
گفتهشده ،نوع نادر دیگر در این مستندها ارجاع به مصرف
در مقابل این نوع محورِ فراگیر  
همانطور که هرلن و
بحرانزده است .به عبارتی  

انرژی در مناطق دیگر به هزینۀ مناطق 
آبوهوا دارای علل اجتماعی است؛ به این معنا
یکنند« ،تغییر  
همکاران ()۱28 :۱833اظهارم 
یکنند که نتیجۀ آن افزایش گازهای
بخشهایی از جامعه بیش از دیگران انرژی مصرف م 
که  
بهتبع آن تغییرات اقلیمی است» .در اینجا هم ثمرۀ برداشت نفت یا انجام
گلخانهای و  

ستمحیطی برای کسانی استکه در این مصرف روزافزون نقشی
برنامههای توسعۀ ناپایداری زی 

یدهند .
داشتههایشانراازکفم 

یشوندوحتی
بهرهمندنم 
ندارندیاازمواهبآن 
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نابرابری در تبعات شرایط زیستمحیطی :این مستندها در توصیف وضعیت تبعات
نامتوازندیدن

شدهاند و زاویۀ دیدی برای 
مبندی  
ستمحیطی فربه و به نحو کامل فری 
شرایط زی 
ستمحیطی ارائه شده است .در این چارچوب ،گاهی عمدۀ تقابل و
تحمل مصائب مسائل زی 
یشود.تحملمهاجرتازمناطق
نابرابریمیانمردمروستاییکشاورز،بامناطقشهریدیدهم 
چارچوبدیدن

روستایی به شهری ،فقر و مسائل اجتماعی تبعات عمدۀ چنین وضعیتی است.
ایننابرابریدرتحملمصائبدرتبعاتمعیشتیخالصهنشده،بلکهبهتغییردرشیوۀزیستو
از جمله کشاورزی آنان نیز مربوط است.این مستندها عمدتاً تبعات تقسیم نابرابر منافع توسعه
نشاندادنجزئیاتزیستمردممحلیوبامقایسۀوضعیت
یاتبعاتنابرابرتغییراتاقلیمیرابا 
بهعنوان
طزیست  
یدهند .وضعیت محی 
پیش و پس از لحظۀ فاجعه در زندگی آنان نشان م 
یشود.در
«منبعاستفاده»ومعیشتمردمبهنحوجزئیومفصلاززبانمردمبومیتوصیفم 
بهمثابۀ تریبونی به مردم بومی و
چنین چارچوبی ،مستندها اغلب بخش بزرگی از متن را  
سههای میان آن
میدهند و با ارجاعات و مقای 
ستمحیطی اختصاص  
بدیده از شرایط زی 
آسی 
یسرایند.
زمان و این زمان (بعد و قبل از تغییر اقلیم) مرثیهای برای منطقه و مردم آن م 
بهارثرسندۀ نابرابری در تحمل مشکالت
مستندها گاهی با ذکر تاریخچۀ طوالنی ،روند  
یکشند .در اینجا مردم متحمل
ستمحیطی و تبعات آن (فقر و مهاجرت) را به تصویر م 
زی 
ستمحیطی بر
فاند که ناتوانی آنان در مقابل شرایط زی 
آسیب مردمی ناتوان و منفعل ضعی 
یافزاید .
یشانم 
یهایاقتصادیواجتماعیوفرهنگ 
شدتناتوان 
بهندرت هم عواقب توسعه در وضعیتی نابرابر به
عالوه بر این نظرگاه فراگیر در مستندها  ،
یشود که در آن «پروژه» در یکسو و مردم در سوی دیگر قرار
چارچوببندی م 

نحو بارز 
پروژههااساساًچیزیبرای«دیگری»بههزینۀ«ما»ست.
یگیرند.این 
م
نابرابری در عواقب مدیریتهای زیستمحیطی :در چارچوب ارائۀ این مستندها نابرابری
ستمحیطیلحاظنشدهودرچارچوبرواییقرارنگرفتهوجز
استهایزی 
درتحملتبعاتسی 
اشاراتیچندوبهنحوضمنی،موضوعازچارچوبغایباست.البتهگاهمستنداتفاقاًبارتوریک
ستمحیطی را در الزاماتی برای تغییر بومیان منطقه و
استهای زی 
علمی و تخصصی ،سی 
یکند .
میسازدونابرابریراتأییدم 
قربانیانخشکسالیمنحصر 
ستمحیطی اغلب براساس تقسیمی
ما و دیگری :در این مستندها چارچوب عدالت زی 
جغرافیاییدردرونیکواحدملیاستقراریافتهوواجدمرزهاییمبتنیبرتقسیماتکشوریو
همچنین پیشینۀ فرهنگی تاریخی است که در آن ،مالکیت بخشی از مردم این جغرافیا بر آب
یکنند .بر این اساس این چارچوب
نادیده گرفته شده و دیگرانی عدواناً از آن آب استفاده م 
دیگری را نه براساس جنسیت ،نژاد ،یا طبقه و قومیت ،بلکه براساس وضعیت جغرافیایی و حق
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ستمحیطی براساس تقسیمی
جغرافیایی بر آب تعریف کرده است.در اینجا چارچوب عدالت زی 
ماند و
عدهای در بطن تغییر اقلی 
جغرافیایی در درون یک مرز ملی مستقر شده که در آن  ،
حادثهگاه هستند .چنین

یکند در بیرون از این 
اشارهای نم 
آنها  
دیگرانی که مستند به  
یشود.گاهی دیگری با
برجستهتر م 

چارچوبی در کالم متخصصان و رتوریک علمی و مدیریتی 
ژهکردن موقعیت فرهنگی ،تاریخی و اجتماعی منطقۀمتضرر از خشکسالی در میان شهرهای
وی 
یشود.
دیگر،ازطریقمتمایزکردن«ما»تعریفم 
بهندرت نوع بارزتری از تعریف ما و دیگری در مستندها دیده
ذیل همین نگاه فراگیر  ،
کالنچارچوبموجوددربارۀنوعتعریفماو
یشود.دراینجادرعینحالکههمچنانمطابق 
م
مکانهای جغرافیایی است« ،دیگری» منتفعان
دیگری در این مستندها ،نابرابری براساس  
بدیدگانهستند .
پروژههایتوسعهو«ما»مردمبومیمنطقهوآسی 
برنامههاو 


نتیجهگیری
ژهایبهفرهنگوارتباطاتوجود دارد؛
ستمحیطی،توجهوی 
دررویکردرفتارمحوربهمسائلزی 
ستمحیطی تحت تأثیر شیوۀ ارتباطات انسانی است.در جهان
چرا که درک انسان از مسائل زی 
یتوانند چیزهایی دربارۀ زیست انسان به ما بگویند و تلقی
لمهای مستند م 
یشدۀامروز ،فی 
بصر 
تهای
اجتماع و نگرش انسانی دربارۀ آن را هویدا سازند.در اینجا مهم این است که این روای 
یگیرد و
یها و منافع اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی شکل م 
جهتگیر 
طزیستی تحت تأثیر  
محی 
یکنند.هر
چارچوببندی م 

وهای روایت و 
ستمحیطی را به شی 
بنابراین هر گروه موضوعات زی 
طزیست دارد و هم
چارچوب هم تأثیرات مختلفی بر رفتارهای مسئوالنه در موضوع محی 
رسانهایبهموضوعباشد .
نهایازنگرشاجتماعییا 
یتواندنشا 
م
شاخصهای بحران آب و نیاز کشور به رشد اقتصادی،

با درنظرگرفتن وضعیت کشور در 
ساختهشدهدربارۀاین

اهمیتموضوعآبو خشکسالی درایرانواضحاست.مستندهایمتعدد
یدهد موضوع مورد توجه بخشی از حوزۀ عمومی ایرانی و نیز میدان هنر و
موضوع نشان م 
چارچوبهایی خاص مذاکره و منازعۀ اجتماعی در جریان است.

رسانه است و برای ارائۀ آن در 
بهعنوانیکی
چارچوببندی 

لمهایمستندایراندردهۀ ۱881و۱831بانظریۀ
امامطالعۀفی 
ستمحیطی در این
یدهد چارچوب عدالت زی 
ارتباطجمعی نشان م 

یترین نظریههای 
از راهبرد 
ستمحیطی نخستین نکته در
نرو غیبت چارچوب عدالت زی 
لمها فراوانی چندانی ندارد.از ای 
فی 
چارچوباینمستندهااست.
ستمحیطی ارائه
لمهایی که موضوع بحران آب را در چارچوب عدالت زی 
در آن دسته از فی 
ستمحیطی ،نابرابری در
یکنند ،اگر چهار محور اساسی نابرابری در علل اجتماعی شرایط زی 
م
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ستمحیطی ،ما و دیگری را در
تهای زی 
ستمحیطی،نابرابری در عواقب مدیری 
تبعات شرایط زی 
شکلگیری یک چارچوب خاص درنظر بگیریم ،محور «نابرابری در علل اجتماعی شرایط

لمها بیش از آنکه اجتماعی باشد طبیعی است .این
ستمحیطی» در چارچوب ارائۀ این فی 
زی 
بهمثابۀامریخودبنیادو
طزیستدرتغییراقلیم،آنرا 
مستندهاموضوعرابامقصردانستنمحی 
بهطور
انسانساز خشکسالی  ،
یدهند و بدون اشارۀ صریح یا ضمنی به دالیل  
مستقل نشان م 
میپردازند .در اینجا با استناد به نظر متخصصان و
یهای مردم  
گسترده به مصائب و سخت 
بهعنوان چارچوب تشخیصی وضعیت
ستمحیطی  
خودبهخودی زی 

رتوریک علمی ،تغییرات 
طزیستی که خود عاملی قدرتمند و خارج از
یشود؛ محی 
دربارۀ دلیل بنیادین وضعیت ارائه م 
ادامهدهندۀ قهر
بهمثابۀ تشدیدکننده یا  
انسانساز  
اختیار انسان است.حتی آنجا که به دالیل  
بهوجودآمدن خشکسالی دیده
یشود ،باز هم نابرابری در دالیل اجتماعی  
طبیعت پرداخته م 
نرو گاهی دالیل
حلهای علمی و مدیریتی است.از ای 
راه 
یشود ،بلکه مسئله عدم توسل به  
نم 
میگیرند و
بهعنوان لحظۀ آغازین مسئله درنظر  
سطحی همچون نابرابری در تقسیم آب را  
بهمثابۀ علتی برای انتقال آب و تبعات آن
نابرابری در موقعیت ژئوپلیتیک (شهرهای دیگر) را  
میشمرند .
بر 
ستمحیطی» اینمستندهادرتوصیفتبعاتشرایط
درمحور«نابرابریدرتبعاتشرایطزی 
نامتوازندیدن تحمل

شدهاند و چارچوبی برای 
مبندی  
ستمحیطی فربه و به نحو کامل فری 
زی 
دادهاند.در اینجا عمدتاً تبعات تقسیم نابرابر منافع توسعه یا
ستمحیطی ارائه  
مصائب مسائل زی 
نشاندادنجزئیاتزیستمردموبامقایسۀوضعیتپیشینی
تبعاتنابرابرتغییراتاقلیمیرابا 
بهعنوان «منبع استفاده»و معیشت مردم
طزیست  
یدهند.وضعیت محی 
و امروزین آنان نشان م 
ارثرسندۀ نابرابری در تحمل مشکالت
به 
یشود و روند  
از زبان مردم بومی توصیف م 
یشود.در اینجا مردم متحمل
ستمحیطی و تبعات آن (فقر و مهاجرت)به تصویر کشیده م 
زی 
ستمحیطی بر
فاند که ناتوانی آنان در مقابل شرایط زی 
آسیب مردمی ناتوان و منفعل و ضعی 
یافزاید؛ بنابراین با وجود آنکه این
یشان م 
یهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگ 
شدت ناتوان 
یرسد چنین
کردهاند ،به نظر م 
ستمحیطی ارائه  
مستندها موضوع را در چارچوب عدالت زی 
شهای از قربانیان و متضرران مسائل
چارچوبی از سویی دیگر در جهت بازتولید تصاویر کلی 
یشودکهسیاستبازنماییقربانیان
ستمحیطیبودهاستوبههمینروایننکتهبازتأییدم 
زی 
و بومیان بیش از هر چیز باید در کلیتش (مور)۱۱8:۱1۱2 ،مورد تحلیل قرار گیرد؛ بنابراین
ستمحیطی سؤاالتی پیش از
یگوید ،سؤاالت مربوط به عدالت زی 
چنان که بروینی ()۱1۱6م 
نگاههای
بودهاند  .
ستمحیطی است؛ سؤاالتی که محققان رسانه از قبل با آن آشنا  
امر زی 
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یتوانند این چارچوب اصلی و
یکه نم 
بهنحو 
کالتر در این محور در مستندها معدودند؛  
رادی 
حاکمرانفییامعوجکنندوتغییربدهند .
استهای
تها و سی 
در چارچوب ارائۀ این مستندها «نابرابری در عواقب مدیری 
ستمحیطی و
استهای جبرانی زی 
ستمحیطی» غایب است و پروبلماتیک نابرابری در سی 
زی 
تنازع اجتماعی بر سر آن به میدان ارائۀ مستندها راه نیافته است.البته گاهی مستند اتفاقاً با
ستمحیطیرادرالزاماتیبرایتغییربومیانمنطقهو
استهایزی 
رتوریکعلمیوتخصصیسی 
یکند .
میسازدونابرابریراتأییدم 
قربانیانخشکسالیمنحصر 
تعریف«ماودیگری»درچارچوبارائۀاینمستندها اغلببراساستقسیمیجغرافیاییدر
درون یک واحد ملی استقرار یافته و واجد مرزهایی مبتنی بر تقسیمات کشوری است؛
تقسیماتی که برای مثال در آن ،مالکیت بخشی از مردم این جغرافیا بر آب نادیده گرفته
یکنند) .این چارچوب ،دیگری را نه براساس
میشود و دیگرانی عدواناً از آن آب استفاده م 

جنسیت،نژاد،یاطبقهوقومیتبلکهبراساسوضعیتجغرافیاییوحقجغرافیاییبرآببهما
یکند و این
برجستهتر م 

یدهد و آن را در کالم متخصصان و رتوریک علمی و مدیریتی 
نشان م 
بهویژه در باب هویت ملی و تقسیم منافع ملی خواهد انجامید.
تنشهای تفسیری»  
به همان « 
یتوانند این چارچوب
یکه نم 
بهنحو 
کالتر در این محور در مستندها معدودند؛  
نگاههای رادی 

اصلیوحاکمرانفییامعوجکنندوتغییربدهند .
چارچوبهایی که کوالینا ،فالکوفسکی و

یرسد از میان 
براساس آنچه گفته شد ،به نظر م 
ستمحیطی در این مستندها چارچوبی
یشمرند ،چارچوب عدالت زی 
بروس ( )38 :۱838برم 
برای نابرابردیدن «پیامدهای اقتصادی»است که بحران آب را حسب نتایج اقتصادی آن برای
چارچوببندی را «تعریف مشکل ،تفسیر

یکند.اگر 
گروهها و نهادها یا کشور گزارش م 
افراد  ،
ستمحیطیباعللی
راهحل»بدانیم،دراینجانابرابریدروضعیتزی 
علی،ارزیابیاخالقیوارائۀ 
غیرانسانیتعریفشدهومسئولیتاخالقیدراینجابهعهدۀکارگزاراندولتیگذاشتهشدهتابا
بتهای طبیعی میان مردم در جغرافیایی گسترده ،درون مرزهای ملی از
تقسیم مواهب و مصی 
رنجهایمردممحلیبکاهند.بههمینرودراینجامسئلههنوزنهتمرکزبرآنچهاخالقیاست-

حلهایی عملی است.چنین چارچوبی
راه 
یطلبد -که ارائۀ  
ستمحیطی م 
آنگونه که عدالت زی 

طزیست را به ما نشان دهد.با توجه
یتواند تلقی میدان مستند ایران دربارۀ محی 
در مستندها م 
شدهاند و نیز با توجه به
بهجز عدالت ساخته  
چارچوبهایی  

به حجم مستندهایی که در 
ستمحیطی ،چارچوب حاکم بر دیدن
محوربندی مستندهای موجود با چارچوب عدالت زی 
یدیدن جهان و توجه به
صورتبندی کلی اقتصاد 

مصائب مربوط به بحران آب ،مطابق 
بهمثابۀمنبعاقتصادیاست .
طزیست 
محی 
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