
 

 60-77 / 7011تابستان ، 36شماره  ،71دوره /  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 محیطی و آب: ارتباطات زیست

 تحلیل محتوای مستندهای دهۀ هشتاد و نود سینمای ایران
 1فرزاد غالمی 

 3/5/00تایید:، تاریخ 92/29/22تاریخ دریافت:

DOI: 10.22034/JCSC.2021.534374.2432 
 چکیده

محیطی جامعۀ  روست. در میان موضوعات زیست محیطی متعددی روبه جامعۀ ایران با موضوعات و مسائل زیست

های علوم انسانی هم به موضوعات  ترین مسائل است. امروزه رشته برجستهیکی از « مسئله آب»ایران 

هایی است که  محیطی هم یکی از عرصه اند. ارتباطات زیست محیطی و تبعات آنها واکنش نشان داده زیست

محیطی دارد. بر این اساس، در این مقاله، از منظر  پتانسیل خوبی برای کمک به حل ابعادی از مسائل زیست

بندی به مطالعه مسئله آب در سینمای مستند دهۀ هشتاد  محیطی و با رویکرد نظری چارچوب باطات زیستارت

و نود ایران پرداخته شده است. سؤال اصلی تحقیق این است که سینمای مستند ایران چگونه به مسئلۀ بحران 

تفاده از روش تحلیل محتوای فیلم مستند با اس 99آب در ایران پرداخته است؟ برای پاسخ به سؤال تحقیق، 

دهد چارچوب تشخیصی و تجویزی  کیفی تحلیل شده است. تحلیل محتوای کیفی این مستندها نشان می

ترین و فراگیرترین چارچوبی است که مستندسازان ایرانی مسئله بحران آب در ایران را در توسعۀ پایدار، غالب
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 مقدمه

های جدید مطالعات ارتباطی است که امروزه مورد توجه  محیطی یکی از حوزه ارتباطات زیست

محیطی تعریف  شده در ارتباطات زیست محققان قرار گرفته است؛ گستردگی موضوعات مطرح

Coxرا با چالش مواجه کرده است )این حوزه 
 2 & Pezzullo

ترین  (. در ساده29: 9022، 9 

شده از  ریزی محیطی استفاده استراتژیک و برنامه ارتباطات زیستتوان گفت که  تعریف، می

ای برای حمایت از سیاستگذاری مؤثر، مشارکت عمومی  فرآیندهای ارتباطی و محصوالت رسانه

محیطی با  عبارتی، ارتباطات زیست محیطی است. به پایداری زیست سمت ها به و اجرای پروژه

شده  هایی نهادینه ها، ابزارها و تکنیک های ارتباطی مشخص از روش طراحی کردن استراتژی

ارتباطات توسعه، آموزش بزرگساالن، بازاریابی اجتماعی، ترویج کشاورزی، روابط عمومی و 

 of the Working Party on Developmentکند ) های غیررسمی استفادۀ مؤثری می آموزش

Cooperation and Environment  ،2222 :8های مستند یکی از بسترهای ارتباطی  (. فیلم

توان از آن آگاهانه برای افزایش آگاهی مخاطب در  محیطی است که می برای بیان مسائل زیست

 محیطی استفاده کرد.  مورد موضوعات زیست

ار فیلم داستانی و فیلم تجربی آونگارد یکی از سه ضلع خالقانه در فیلم مستند در کن

« های مستند غیرداستانی هستند همه فیلم»(. با توجه به اینکه 2: 2320، 3سینماست )مک لین

توان گفت وجه غیرداستانی بودن فیلم مستند، قابلیت آن را برای اقناع ( می22: 2322، 0)وارد

چه باید به این مسئله هم توجه داشت که در فیلم مستند هم از دهد. اگر  مخاطب افزایش می

شباهت دارد )همان(. این « گویی و تخیل قصه»شود که به  استفاده می« ها و قواعدی تکنیک»

اند.  ( هم نامیده32: 2382، 5)نیکولز« مستند بازنمایی اجتماعی»مستندهای غیر داستانی را 

صورت ملموس است؛ به این معنا  هایی از جهان خارج به ویژگی این نوع مستندها بازنمایی جنبه

(. 38بخشند )همان:  کنند و به درک ما از واقعیت معنا می پذیر می که واقعیت اجتماعی را رؤیت

 و موضوعات شکل دهند.  توانند فهم ما را از مسائل توان گفت مستندها می بنابراین می

محیطی  دلیل انتزاعی بودن مشکالت زیست محیطی این امر، به در عرصه مسائل زیست

تواند به درک ما از ماهیت  محیطی می تر هم باشد؛ به این معنا که مستند زیست تواند برجسته می
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مسائل  توانند با ملموس کردن محیطی کمک شایانی نماید؛ چراکه مستندها می معضالت زیست

و « محیطی نقشی کلیدی در توسعۀ ارتباطات زیست»های حاصل از آنها، محیطی و بحران زیست

گیران برای حفاظت از  جلب مشارکت هم در عرصۀ عمومی و هم در میان سیاستگذاران و تصمیم

 (. 38: 2323محیط زیست ایفا نماید )منتظرقائم و عرفانی حسین پور، 

های  عبارتی، فیلم های گوناگونی دارد، به طی در سینما قالبمحی بازنمایی مسائل زیست 

توان آنها را از  یابند، که می به گستره تعریفی متفاوتی تعلق می»محیطی  سینمای زیست

های داستانی  مستندهای حیات وحش تا مستندهای صنعتی انتقادی در گسترش شهرها و فیلم

(. در 29: 2328)شهبازی، « ازند، بسط دادپردکه به از میان رفتن طبیعت توسط انسان می

مراتب بیشتر از آثار داستانی است، که این  محیطی ایران آثار مستند به فضای سینمای زیست

گردد. یکی از  محیطی بر می امر به ماهیت فیلم مستند و تناسب آن برای مسائل زیست

رزشمندی در این مورد محیطی به آن توجه کرده است و آثار ا هایی که سینمای زیست حوزه

ساخته شده است، موضوع آب در ایران است. نگاهی به تعداد مستندهای تولید شده در دهۀ 

دهندۀ اهمیت موضوع آب برای سینمای مستند  خوبی نشان نود شمسی در قیاس با دهۀ قبل به

 ایران است.

 بیان مسئله

گرفته است، از لحاظ منابع آبی، خشک جهان قرار  دلیل اینکه در کمربند خشک و نیمه ایران به

عبارتی، سهم ایران از  روست. به شود که با محدودیت منابع آبی روبه جزء کشورهایی محسوب می

درصد جمعیت جهان در 2تر است. در حالی که  های شیرین به نسبت میانگین جهانی پایین آب

این، بارش  بر است، عالوههای شیرین جهان سهم ایران  درصد آب3/0کند، تنها  ایران زندگی می

ایران کمتر از یک سوم بارندگی جهانی است، میزان تبخیر آب در ایران سه برابر جهان است 

میزان  2(. همچنین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور22: 2328)مرزبان و دیگران، 

شهریور  20بیان کرده است )خبرگزاری ایسنا،  220برداشت از منابع آب تجدیدپذیر در کشور را 

های جهانی در هر کشوری اگر میزان برداشت از  (، این در حالی است که طبق استاندارد23

روست )احسانی و  درصد باشد، ان کشور با تنش آبی شدید روبه00پذیر بیش از  های تجدید آب

 روست.  دهندۀ این است که ایران با تنش آبی روبه (. این آمار و ارقام نشان5: 2389لدی، خا
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های مختلف به آن  توان از زوایایی گوناگون و از منظر رشته برای فهم مسئله آب ایران می

نگریست. با توجه به اینکه آب عالوه بر یک منبع طبیعی یک منبع اجتماعی هم هست، 

گیرد.  های علم اجتماعی مورد مطالعه قرار می موضوعاتی باشد که در رشتهتواند یکی از  می

محیطی مورد توجه قرار گرفته است.  بنابراین در این مقاله، موضوع آب از نگاه ارتباطات زیست

های ارتباطات  محیطی یکی از حوزه گونه که در مقدمه ذکر شد، مستندهای زیست همان

محیطی را قابل فهم و ملموس نمایند، در  مسائل زیست تواند محیطی هستند که می زیست

توان توقع داشت که سینمای مستند ایران بتواند مسئله آب را برای  مسئلۀ آب ایران هم می

کنشگری به نفع محیط زیست؛ هم برای عامۀ مردم و هم برای سیاستگذاران قابل درک نماید. 

در سینمای مستند ایران است؛ بنابراین  بندی مسئله آب بنابراین مسئلۀ این پژوهش، صورت

محیطی مسئله آب در ایران چگونه مطرح  سؤال این پژوهش این است که در مستندهای زیست

 توان به دو سؤال ریزتر تغییر داد: شده است؟ این سؤال را می

 دانند؟ ـ مستندسازان سینمای ایران علت مسئله آب را چه مسائلی می2

 کنند؟ ایران چه راهکاری برای مسئله آب مطرح میـ مستندسازان سینمای 9

 پیشینۀ پژوهش

طور عام و علوم  رغم اهمیت موضوع آب برای جامعۀ ایران، هنوز در فضای علوم اجتماعی به علی

طور خاص تحقیقات چندانی در این مورد انجام نشده است. با اینکه موضوع اصلی  ارتباطات به

دلیل تحقیقات اندک در این حوزه، در  آب است، اما به این مقاله سینمای مستند و بحران

 کنیم.  اند، اشاره می ها و آب پرداخته هایی که به رسانه پیشینه تحقیق به پژوهش

پور نامۀ کارشناسی ارشد رضوانه عرفانی حسین ترین پژوهش به این تحقیق، پایان نزدیک

محیطی دریاچۀ  ط به بحران زیستتحلیل رتوریک مستندهای مربو»( است، که با عنوان 2329)

پور در این  در گروه علوم ارتباطات دانشگاه تهران انجام شده است. عرفانی حسین« ارومیه

محیطی دریاچۀ ارومیه را تحلیل رتوریک کرده  پژوهش، مستندهای مربوط به بحران زیست

ران است. این پژوهش با روش کیفی تحلیل رتوریک شش مستند ساخته شده درباره بح

ای که برای تحلیل مورد  های پنجگانه محیطی دریاچۀ ارومیه را تحلیل کرده است. مؤلفه زیست

ها  استفاده قرار گرفته است عبارتند از: کاراکترها، رتوریک خطای انسانی و تعیین مقصر، جاذبه

 های رتوریکی متقاعدسازی منطقی و توسعۀ پایدار. ضعف اصلی های احساسی، تکنیک و انگیزش
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هایی  عنوان مقوله توان آنها را در کنار هم به ها این است که از یک سنخ نیستند و نمی این مؤلفه

های  های احساسی و تکنیک ها و انگیزش عنوان مثال جاذبه کار برد. به جامع برای تحلیل به

ر های رتوریک برای اقناع مخاطب هستند، اما توسعۀ پایدا متقاعدسازی منطقی هر دو از شاخص

گونه ارتباطی به مفهوم رتوریک و اقناع ندارد، بلکه توسعۀ پایدار یک گفتمان است که یکی  هیچ

محیطی و  محیطی برای رسیدن به پایداری زیست های زیست از ابعاد آن توجه به شاخص

 پایداری جامعه در همۀ سطوح است. 

نامۀ  ر پایان( د2323پژوهش مرتبط دیگر تحقیقی است که سید رسول محمودی یمین )

های مستند سیمای جمهوری اسالمی ایران در  ارزشیابی برنامه»کارشناسی ارشد خود با عنوان 

در دانشکدۀ ارتباطات دانشگاه صدا و سیما انجام داده است. « زمینۀ ارتقای فرهنگ مصرف آب

آب های این بحران در ایران وجود فرهنگ غلط در زمینۀ مصرف  در این تحقیق، یکی از علت

همین دلیل، سازمان صداوسیما طی چند  معرفی شده است و بر این امر تأکید شده است که به

های مستند بسیاری پیرامون بحران آب تولید کرده سازی برنامه دهه گذشته، در راستای فرهنگ

است. هدف این پژوهش، ارزیابی از کیفیت این مستندهاست. از نظر محمودی یمین شناسایی 

خت به فرهنگ مطلوب مصرف آب و مشکالت این حوزه در این مستندها امری نحوه پردا

های آینده، نقاط ضعف  ضروری است تا نقاط ضعف و قوت آنها شناسایی شود و در برنامه

های نامه فوق، از روشبرطرف و نقاط قوت تقویت شود. برای دستیابی به این هدف در پایان

ستفاده شده و با بررسی نظرها کارشناسان رسانه و مصاحبۀ عمیق و تحلیل محتوای کیفی ا

ترین مشکالت حوزۀ آب استخراج شده است. نتایج  محیط زیست، فرهنگ مطلوب مصرف و مهم

دهد که فرهنگ مطلوب مصرف آب، فرهنگی است که در آن شش  این تحقیق نشان می

ت حق مخلوقات شاخصه ارزش تاریخی آب، ارزش دینی آب، رعایت اصول مصرف، آموزش، رعای

دیگر و توجه به آب در ادبیات و آداب و رسوم، باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و نتیجه اصلی 

باشد، این است که مستندهای سیما در  این پژوهش که پاسخ همان پرسش اصلی تحقیق می

اند، اما در پرداختن به فرهنگ مطلوب مصرف  پرداختن به مشکالت حوزۀ آب موفق عمل کرده

 اند.  آب و ارتقای این فرهنگ موفق نبوده

اند، اما بر خالف تحقیقات قبلی که  ها پرداخته دو پژوهش دیگر هم به موضوع آب در رسانه

دلیل مطرح کردن مسئله  ها آنها مستند سینمایی یا تلویزیونی نبوده است، اما به ذکر شد، زمینه

 پردازیم. ها به معرفی مختصر آنها می آب در رسانه
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ارزیابی عملکرد و نحوۀ »( است که با عنوان 2323ها کار ندا صابری ) یکی از این پژوهش

های خبری ایران از مسائل محیط زیستی با استفاده از نقد رتوریکی )مطالعه  پوشش رسانه

نامۀ  در دانشکدۀ محیط زیست دانشگاه تهران در قالب پایان« آبی(  موردی: بحران کم

های خبری ایران دربارۀ بحران  شده است. عملکرد و نحوۀ پوشش رسانه کارشناسی ارشد انجام

 ای است که صابری در پی مطالعه آن بوده است.  آبی مسئله کم

های  های آماری انجام شده است. داده پژوهش با استفاده از دو روش تحلیل رتوریک و تحلیل

های ایرنا، سایت خبری وزارت  اریالزم برای انجام پژوهش خبرهای مرتبط با بحران آب در خبرگز

دهندۀ این است که  بوده است. نتایج پژوهش نشان 2323-2329نیرو و صدا و سیما در سال آبی 

خبرگزاری ایرنا با بیشترین تعداد خبر و صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران با کمترین تعداد 

های کیفی  ها و تحلیل رسیاند و همچنین بر آبی پرداخته خبر به پوشش خبری از بحران کم

دهندۀ لزوم وجود تعریفی درست از مسائل پیچیدۀ محیط زیستی نزد کنشگران رسانه و  نشان

 محیطی است.  های تصویری بر روی اخبار زیست تمرکز بیشتر رسانه

در  2323خواه در سال  های مرتبط تحقیقی است که محمد مهدی نجفی یکی از پژوهش

بر ساخت »دانشگاه تهران انجام داده است. عنوان تحقیق نجفی خواه دانشکده علوم اجتماعی 

های اقامۀ دعوی و  ای کیفی در فعالیت محیطی: مطالعه اجتماعی ـ فرهنگی یک مسئله زیست

است. هدف این « محیطی دریاچۀ ارومیه گرایانه مرتبط با بحران زیست های برساخت استراتژی

محیطی دریاچۀ ارومیه  گرایانه مرتبط با بحران زیست های برساخت پژوهش، مطالعه استراتژی

فرهنگی که  نفع با توجه به خرده های ذی دهندۀ این است که گروه بوده است. نتایج تحقیق نشان

های ذهنی و واقعیت موجود را به اشکال  واره کنند، موقعیت اجتماعی، طرح در آن زندگی می

های متفاوتی را برای احیای دریاچۀ  حل ها راه وهمتفاوتی برساخت کردند. هر کدام از این گر

 کنند. شان پیامدهای بحران را تشریح می ارومیه دارند و با توجه به موقعیت اجتماعی ـ فرهنگی

وجه افتراق و اشتراک تحقیقات فوق این است که در دو پژوهش اوّل از لحاظ موضوعی و 

محیطی و مسئله آب( کامالً مشابه این پژوهش است، اما بعد  زمینۀ مطالعه )مستندهای زیست

تری را برای مطالعه  عبارتی، این پژوهش بازۀ زمانی گسترده تاریخی این پژوهش را ندارند به

های  بندی سعی در فهم چارچوب تری اینکه با ادبیات چارچوب است و مهمانتخاب کرده 

دلیل اینکه مسئله آب  تشخیصی و تجویزی مسئله آب داشته است. دو تحقیق دیگر هم صرفاً به

اند، به آنها اشاره کردیم و وجه افتراق آنها این است  های مورد توجه قرار داده را در فضای رسانه
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های فوق یکی در زمینۀ  نمای مستند تمرکز داشته است در حالی پژوهشکه این پژوهش بر سی

 ها و دیگری هم بر روی مخاطبان بحران آب تمرکز داشته است.  خبرگزاری

 نظریۀ چارچوب بندی

شناسی و ارتباطات مورد توجه قرار  شناسی، روان هایی چون جامعه بندی در رشته نظریۀ چارچوب

Schäferهای متنوعی دارد ) توان گفت که این نظریه، ریشه یهمین دلیل، م گرفته است، به
 2 & 

O'Neill
شناسان حوزۀ ارتباطات  بندی رسانه به کارهای جامعه (. ریشه نظریه چارچوب2: 9022، 9 

( و 2280) 3گردد که افرادی مانند گیتلین بر می 2280و اوایل دهۀ  2220و رسانه در اواخر دهۀ 

(. البته باید به این 220: 2323، 3اند )هانگین ( ان را مطرح کرده2223) 5( و اتمن2228) 0تاچمن

 2گرفته از کتاب گافمن مسئله توجه داشت که مطرح شدن این مفهوم در فضای ارتباطات، نشئت

Johannessenبوده است )« ها تحلیل چارچوب»( با عنوان 2220)
(. گافمن از مفهوم 23: 9025، 8 

های اجتماعی برای تفسیر  هایی که ما در موقعیت نسبت به شیوهچارچوب برای جلب توجه 

Andersonهای خاص که نسبت به آنها آگاه نیستیم، استفاده کرد ) طرح
 2 ،9020 :02.) 

های یک  معنای انتخاب برخی از جنبه بندی به گونه که اتمن گفته است چارچوب همان

NabiNabiطی است )واقعیت درک شده و برجسته کردن آن در یک متن ارتبا
20
& 

Gustafson
22 and jensen

معنای گلچین کردن  بندی به عبارتی، چارچوب (؛ به3: 9028، 29

عبارتی، در  دهد. به ها را نشان می ها و فراهم کردن یک داستان که ارتباط بین واقعیت واقعیت

معنا بین  دهنده برای ایجاد ها از یک ایده یا خط فرمان مرکزی سازمان سازی رسانه چارچوب

ها به تعیین موضوع بحث و ماهیت موضوع  کند. چارچوب جریانی از رویدادها استفاده می

ها ابزارهای  (. چارچوب29: 2323، 25و نیومن 20، فالکوفسکی23پردازند )کوالینا می

                                                            
1. Schäfer 

2. O'Neill 

3. Gitlin 

4. Tuchman 

5.  Entman 

6. Hannigan 

7. Goffman 
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15 .Newman 
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کنند که مسائل و وقایع را درک  گران و مردم کمک می ای هستند که به ارتباط دهنده سازمان

سازی  توان گفت چارچوب (. بنابراین می220: 2323دار سازند )هانگین،  را معنیکنند و آنها 

ای از  دهد که یک رسانه در زمینۀ تشریح یک موضوع یا رویداد، بر زیرمجموعه زمانی رخ می

دهی به  شود افراد در هنگام شکل کند، این امر باعث می رویدادها و مالحظات مرتبط تمرکز می

Drakemanموارد توجه نمایند )عقیدۀ خود به این 
 2 & Nelson

، به نقل از کوالینا، 9003، 9 

ها را اتمن  بندی در رسانه (. بهترین تعریف برای فهم چارچوب29: 2323فالکوفسکی و نیومن، 

تعریف مشکل، تفسیر علی، ارزیابی اخالقی »معنای  بندی به ارائه کرده است از نظر وی چارچوب

 (.Entman ،2223 :59)است « و ارائه راه حل

ها )تحلیل علی( پیامدها  ریشه»بندی باید به سه ابزار عقالنی  برای فهم فرآیند چارچوب

Gamsonتوجه کرد )« ای از ادعاهای عقالنی(  )نوع خاصی از تأثیر( و توسل به اصول )مجموعه
 

3 & Modigliani
: 9000) 3و اسنو 5(. بنفورد229-222: 2323در هانگین،  3-0: 2282، 0 

اند، از نظر آنها برای  تر و بهتر مطرح کرده ای کامل ( هم این موضوع را به شیوه325-322

های  و چارچوب 8، چارچوب تجویزی2بندی، باید به سه بعد چارچوب تشخیصی چارچوب

های تشخیصی شناسایی مشکل از سوی ارتباط  توجه کرد. منظور آنها از چارچوب 2انگیزشی

حل برای مشکل شناسایی شده است و  معنای ارائه راه بندی تجویزی هم به بگران است. چارچو

های رتوریکی آن برای  معنای استفاده از زبان و ویژگی بندی انگیزیشی به در نهایت چارچوب

ای دارد و  بندی انگیزیشی خود فضای گسترده اقناع مخاطب است. با توجه به اینکه چارچوب

ریک و تحلیل رتوریک استفاده کرد، در این پژوهش، صرفاً بر دو بعد برای ان باید از مباحث رتو

 چارچوب تخیصی و چارچوب تجویزی تمرکز شده است.

 روش پژوهش

شناسی تحلیل تصاویر، روش تحلیل محتوا را یکی از  ، در کتاب روش و روش20ژیلیان رز

کند. رز برای تحلیل محتوا چهار  های مناسب برای تحلیل مصنوعات بصری معرفی می روش
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ها برای کدگذاری  ـ طراحی مقوله9های مورد نظر  ـ یافتن فیلم2کند:  مرحلۀ زیر را پیشنهاد می

 (.292-233: 2323لیل نتایج بر اساس سؤال تحقیق )رز، ـ تح0ها و  ـ کدگذاری فیلم3

شود  گیری هدفمند استفاده می گیری تصادفی از نمونه جای نمونه های کیفی به در روش

شوند که رخدادهای  ها و موردها به این دلیل انتخاب می محل عبارتی، (. به202: 2329، 2)فلیک

های پذیرفته  مربوط به آنها نقشی حیاتی در فهم فرآیندها یا مفاهیم، و آزمون یا توضیح نظریه

های جمعیت  گیری محقق ویژگی در این نوع نمونه (.223: 2388کنند )لیندالف،  شده ایفا می

کند )محمدپور،  ها را پیدا می د یا موردهای دارای این ویژگیمورد عالقه را مشخص ساخته و افرا

ها بر اساس محتوا صورت  (. همچنین باید گفت که در روش کیفی انتخاب نمونه39: 2320

گیری بر مبنای مرتبط  عبارت دیگر، نمونه شناختی، به گیرد و نه با استفاده از معیارهای روش می

 (.202: 2388گیرد )فلیک،  انجام می بودن بودن موردها )با تحقیق( و نه نمایا

تقریبا »درستی بیان کرده است:  ( برای روش تحلیل محتوا به293: 2323طبق آنچه رز )

 «. گیری هستند نوعی فرآیند نمونه تمامی تحلیل محتواها متکی به

موضوع بحران آب تا چند سال گذشته، چندان مطرح نبوده است و تعداد مستندهای 

ساخته شده در این حوزه چندان زیاد نیست. در نمونه انتخاب شده هم این موضوع تا سینمایی 

تعداد مستندهای ساخته شده در موضوع بحران  80حدود زیادی مشخص است؛ چراکه در دهۀ 

همین دلیل، محقق با جستجوهایی که انجام داده است، اگر مستندی را  آب بسیار کم است. به

تاد ساخته شده است آن را در نمونه تحقیق قرار داده است.، اما در یافته است که در دهۀ هش

اند،  دهۀ نود وضعیت متفاوت شده است و تعداد مستندهایی که به موضع بحران آب پرداخته

گیری نظری و هدفمند برای انتخاب  شدت افزایش یافته است. در این تحقیق، از نمونه به

س، ابتدا محقق با جستجوهای متعدد سعی کرده است مستندها استفاده شده است. بر این اسا

که کل مستندهایی که موضوع آنها بحران آب و تبعات آن بوده است را شناسایی کند. در 

فیلم مستند مرتبط با بحران آب که در دهۀ  92نهایت با در نظر گرفتن تمامی مالحظات فوق 

 ت.اند، برای تحلیل انتخاب شده اس هشتاد و نود ساخته شده

ترین اجزای متن است که در آن رویداد و توصیف  واحد تحلیل در تحلیل محتوا، کوچک

(. بنابراین، در این پژوهش، واحد تحلیل، تم یا 202: 2320شوند )محمدپور،  مفاهیم مطالعه می

بندی  مضمون خواهد بود؛ به این صورت که هر مضمون کدگذاری خواهد شد و در نهایت جمع

 های کالن انجام خواهد شد.  برای شناسایی چارچوب ها و مضامین تم

                                                            
1. Flick. 
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 های مورد مطالعه پژوهش : فیلم1جدول 

 نویسنده کارگردان تهیه کننده نام مستند ردیف
سال 

 تولید

2 
چه شور بود 

 دریاچه من

مرکز گسترش سینمای 

 مستند و تجربی
 2383 حسن قهرمانی حسن قهرمانی

9 
ایران جنوب 

 غربی

جامعی/محمدرضا محمدرضا 

 فرطوسی

محمدرضا 

 فرطوسی
 2382 محمدرضا فرطوسی

 مادرم بلوط 3
حوزه هنری استان 

 خوزستان
 2320 محمود رحمانی محمود رحمانی

 علیرضا محمدی نیکچه صدای پای آب 0
علیرضا محمدی 

 نیکچه

علیرضا محمدی 

 نیکچه
2320 

 2322 محمد احسانی محمد احسانی محمد عالء بانوی ارومیه 5

 فرهاد ورهرام ارد عطاپور گذر شهر بر آب 3
محمدرضا حائری/ 

 فرهاد ورهرام
2329 

2 
رود یک روز  زنده

 به خصوص
 محمدسعید محصصی

محمدسعید 

 محصصی

محمدسعید 

 محصصی
2329 

 علی یازرلو ها مرگ تاالب 8
محمدرضا 

 کیوانفر
 2329 پویا مهربان

2 
مکران گنج 

 بیکران
 ایمان احمدی محمد ساسان

ایمان 

احمدی/محمد 

 ساسان

2323 

 جمال اسکویی جمال اسکویی صدای پای دیو 20
حامد باقری 

 )فیلمنامه(
2323 

 2323 محمد احسانی محمد احسانی محمد احسانی تاالب سیرانگلی 22

 سعادت علی سعیدپور ناخدا سلیمان 29
سعادت علی 

 سعیدپور

سعادت علی 

 سعیدپور
2323 

 وند مرتضیرحیم  آجی چای 23
رحیم 

 وند مرتضی
 2320 وند رحیم مرتضی

 مادرکشی 20
های استراتژیک  مرکز بررسی

 نهاد ریاست جمهوری
 2320 کمیل سوهانی کمیل سوهانی

 2325 فرهنگ خاتمی فرهنگ خاتمی فرهنگ خاتمی تاالب جازموریان 25

 2325 شهره سجادیه شهره سجادیه پور سید محسن طباطبایی زنان تاالب 23

22 

در جستجوی 

رود از دست 

 رفته

 2325 محمد محمودی محمد محمودی پور سید محسن طباطبایی
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 های مورد مطالعه پژوهش : فیلم1دول ادامه ج

 نویسنده کارگردان تهیه کننده نام مستند ردیف
سال 

 تولید

28 
بند آب، بند 

 خاک
 2323 فرهاد ورهرام فرهاد ورهرام فرهاد ورهرام

22 
زاینده با تو شادم 

 رود
 2323 نفیسه توتونی نفیسه توتونی پور سیدمحسن طباطبایی

 پور سیدمحسن طباطبایی رودنامه خوانی 90
فرشاد احمدی 

 دستگردی

فرشاد احمدی 

 دستگردی
2323 

 پور سیدمحسن طباطبایی سازنده رود 92
سیدهاشم 

 مرتضویان

هاشم  سید

 مرتضویان
2323 

 2323 محمد احسانی محمد احسانی محمد احسانی روزگاری هامون 99

 های پژوهش یافته

های  برای پاسخ به سؤال اوّل تحقیق که در پی یافتن چارچوب تشخیصی بحران آب از نظر فیلم

های مطالعه شده و پس از کدگذاری این مستندها  مستند ایرانی بوده است، با توجه به متن فیلم

ایم. علل و  آب از نظر سینماگران تمایز قائل شدهبین دو بعد دالیل بحران آب و تبعات بحران 

 اند در دو جدول خالصه شده است.تبعات بحران اب که در این مستندها طرح شده

 های بحران آب : علت2جدول

 مصادیق  علت ها

های مبتنی بر محیط زیست و  علت

های حوزه محیط زیست سیاست  

مسائل حوزه محیط 

 زیست در ایران

آب در کشاورزی وری  الگوی بهره

 های نادرست آبیاری کشاورزی(  )شیوه

های متولی حوزه  ناهماهنگی بین دستگاه

 منابع آب

های حفاظت از  ضعف کارشناسی در طرح

 محیط زیست

محیطی  های زیست توجهی به پیوست بی

 ای های توسعه طرح

های  عدم احداث سد برای مدیریت آب

 جاری

ای بدون توجه به  حوضهانتقال آب بین 

 تبعات آن
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 های بحران آب : علت2دولادامه ج

 مصادیق  علت ها

 

 

های بومی مدیریت آب  توجهی به شیوه بی

 )سیستم قنات( 

کشت محصوالت کشاورزی آب بر بدون 

 توجه به شرایط اقلیمی

های زیرزمینی )حفر  رویه آب برداشت بی

 های غیر مجاز(  چاه

بدون توجه به مالحظات سدسازی 

 محیطی در قانون اساسی زیست

تأثیر سدسازی بر ناپایداری اقلیم در 

 کشور

 

مسائل جهانی و 

المللی محیط زیست بین  

نقض تعهدات همسایگان در اختصاص 

 حقآبه مناطق مرزی ایران

دلیل شرایط  ای به افزایش گازهای گلخانه

 اقلیمی

 شدن کرۀ زمین گرم

 بارندگی کاهش

های  های مبتنی بر سیاستگذاری علت

 عمومی

مسائل اقتصادی توسعه 

 رشد محور

جای توجه  برتری دادن سود اقتصادی به

 محیطی به الزامات زیست

جایابی نامناسب صنایع بدون توجه به 

 شرایط اقلیمی

 برصادرات مواد آب

ای است که این  گونه محیطی به بندی علل بحران آب ایران در مستندهای زیست چارچوب 

تر از  نماید. البته حکمرانی مفهومی وسیعمسئله را عمدتاً در چارچوب حکمرانی مطرح می

های مختلف  حکومت دارد و آن حاصل همبستگی و تعامل اقدامات و رفتارهای بازیگران بخش

، کنفرانس 9000هایی چون دومین مجمع جهانی آب در الهه در سال  تاست. با پاگرفتن نشس

، مفهوم 9009و نشست جاسنبرگ دربارۀ توسعۀ پایدار در سال  9002آب شیرین در سال 

مجموع  .تری مطرح شد حکمرانی برای رفع مشکالت آبی جهان به شکل پررنگ

رد بحران جهانی آب، بحران توان در یک جمله خالصه کها را می های این نشست دستورالعمل
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( البته 2325به نقل از به نقل از طالبی صومعه سرایی و دیگران:  2در حکمرانی است )مولینگا

ها آنچه بیش از همه در بحث حکمرانی مطرح است مدلی نهادی در  در این مستند

های سیاسی پیرامون نهادهای  هاست. به طورکلی، در مدل نهادی، فعالیت سیاستگذاری

ها  ها، شهرداری ها، ایالت دیوانساالری ها، حکومتی معیّنی مانند مجلس، ریاست جمهوری، دادگاه

طور اقتدارآمیزی تعیین، اعمال  وسیلۀ این نهادها، به سیاستگذاری عمومی به .متمرکز است ...و

همچنین در این مدل، ارتباط میان سیاستگذاری عمومی و نهادهای حکومتی  .شود و اجرا می

این مستندها در حیطۀ علل را ( چارچوب تشخیصی 05: 2382دای، بسیار نزدیک است )تامس

های  های عمومی و دالیل مربوط به سیاست توان در دوسته دالیل مربوط به سیاست می

 بندی کرد.محیطی دسته زیست

محیطی برای  های عمومی: در مقابل دالیل زیست های مبتنی بر سیاستگذاری الف( علت

حیط زیست نسبت داده شده است؛ های این امر به مسائلی خارج از م بحران آب، برخی از علت

صادرات محصوالت »، «محیطی برتری دادن رشد اقتصادی بر موضوعات زیست»عنوان مثال  به

های  عنوان دالیلی که خارج از سیاست به« برجایابی نامناسب صنایع آب»و « آب بر

 اند، مورد توجه قرار گرفته اند. محیطی منجر به بحران آب شده زیست

تمامی دالیل ذکر شده در چارچوب تشخیصی این مستندها را ذیل عنوان  توان گرچه می

های عمومی در جهت توسعۀ پایدار فراهم آورد، اما در این دسته، صراحت  لزوم سیاستگذاری

های عمومی و عملکرد کلی نهادهای حکومتی در بحران آب دارد.  بیشتری برای ذکر سیاست

های ابطه توسعه و محیط زیست که در دوسوی طیف نظریههای اقتصادی درباره ر فارغ از نظریه

دلیل  قرار دارند، مسئله این است که در گذشته به 9« رشد اقتصادی»در اقتصاد و « ضد رشد»

ای کشورها غالباً در دست اقتصاددانان بود، لذا آنان توسعه را فقط در  ریزی توسعه آنکه برنامه

محیطی،  دانستند و از این رو، به مسائل زیست ص ملی میرشد اقتصادی و باال بردن تولید ناخال

تدریج با پیدایش مشکالت و مسائل  شد.، اما به ها کمتر توجه می فرهنگی و اجتماعی در برنامه

                                                            
1 Mollinga 

کند رشد اقتصادی لزوماً به تخریب محیطزیست  معروف است، بیان می« ضد رشد»رویکرد اوّل که به نظریۀ  9
معنی تزریق کردن هرچه بیشتر مواد خام و انرژی به نظام اقتصادی و در پی آن، تولید  انجامد؛ زیرا رشد به می

معروف « رشد اقتصادی»دیگر این طیف، رویکرد دومی هم وجود دارد که به نظریه ضایعات بیشتر است. در سوی 
در این گروه، اعتقاد بر این است که رشد تنها راه ایجاد و تأمین سرمایۀ الزم برای حفاظت از محیط زیست  .است

مک کند )پژوهان و تواند به بهبود کیفیت آن ک جای آنکه محیط زیست را تهدید نماید، می است. رشد اقتصادی به
 (.2382زاده،  لشکری
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های توسعۀ کشورها جدی گرفته شد. لذا  محیطی، گرایش به امر محیط زیست در برنامه زیست

فاظت از منابع طبیعی در کانون توجه جامعۀ های توسعه در راستای ح دهی به برنامه جهت

های  ها و سیاستگذاری توانست به برنامه های توسعه، تنها نمیجهانی قرار گرفت. برنامه

های بلندمدت، ارائه دورنماها و تحلیل  مدت بسنده کند و ناگزیر باید بر برنامه مدت و میان کوتاه

بود؛  های روشن و مشخص متکی می سمت گیریاندازهایی با افق دوردست با هدفگذاری و  چشم

های بلندمدت با تجسم بخشیدن به مبانی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و  ریزی چراکه برنامه

گیری تحوالت و اصالحات و بازآرایی اقتصاد  محیطی جامعۀ آرمانی آینده، زمینۀ شکل زیست

آورند  مدت را فراهم می اهمدت و کوت های میان های طراحی و اجرای برنامه ملی و چارچوب

، به نقل از معطوفی و 2380؛ سازمان مدیریت و برنامه ریزی، 2383)دبیری و همکاران، 

 (.2323دنکوب، 

محیطی اب مطرح  عنوان چارچوب عمده نگاه به علل بحران زیست آنچه در این مستندها به

توسعۀ پایدار مطرح  شده است، همان چیزی است که برای گذر از تبعات توسعه و تحت عنوان

ای در یک  محیطی و نیازهای توسعه شد. منظور از پایداری برقراری موازنه بین الزامات زیست

سازد، بدون ای است که نیازهای زمان حال را برآورده می جامعه است و توسعۀ پایدار، توسعه

بنابراین توسعۀ پایدار،  .های آینده برای ارضای نیازهایشان مایه بگذارد های نسل آنکه از توانایی

محیطی است  نیازمند برقراری تعادل مناسب میان ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست

(. برقراری چنین تعادلی نیازمند ترکیب اهداف اقتصادی، اجتماعی و 92-98 :2385)رائو، 

ی نسلمحیطی و توجه به نوع و میزان تأثیرات حرکت در مسیر چنین اهدافی بر زندگ زیست

ها و ابعاد توسعۀ پایدار عبارت است از طبیعی )بعد زیست های آینده است. بنابراین محیط

طور که جدول  (؛ همان35 :2382محیطی یا اکولوژیک(، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی )زاهدی، 

 دهد، مواردی از این ابعاد در چارچوب تشخیصی مستندهای بحران آب وجود دارد. نشان می

های این حوزه: در این بخش، گاه  ی مبتنی بر وضعیت محیط زیست و سیاستها ب( علت

محیطی استوار بوده است. عللی  های زیست مسئله آب در چارچوب تشخیصی دالیل و وضعیت

اند. دالیلی همچون های انسانی ایجاد شده که خود بدون دخالت جدی انسان و سیاست

شدن کرۀ زمین و کاهش بارندگی از این  اقلیمی، گرمدلیل شرایط  ای به فزایش گازهای گلخانه

 دست است.
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های  محیطی است. منظور از سیاست های زیست در دسته دوم تأکید بر روی سیاست

های دولت است که بر روی کیفیت محیط زیست و استفاده از  محیطی مجموعه فعالیت زیست

سیاستگذاری در سه سطح زیر ملی،  این .گذارد و یا در پی اثرگذاری است منابع طبیعی اثر می

نماید تا  در سیاستگذاری محیط زیست، سیاستگذار سعی می .گیرد المللی صورت می ملی و بین

وجود آورندۀ آلودگی و محیطی که تحت آلودگی  ها و عوامل به بین عوامل مختلف اعم از آالینده

یوجود آورد )زارعی و قو قرار گرفته است، با روش خاص خود برای حل مشکل پل ارتباطی به

 (.2325پنجه به نقل از مجابی و اسماعیلی: 

های مرتبط با بحران آب در  گونه که از اطالعات جدول باال مشخص است، بیشتر علت همان

محیطی در بعد داخلی مورد توجه مستندها و مستندسازان واقع شده است.  حوزۀ مسائل زیست

المللی و جهانی محیط زیست نیز  دکی هم به مسائل بینمحیطی توجه ان در حوزۀ دالیل زیست

عدم »و « کاهش بارندگی»، «گرم شدن کرۀ زمین»، «تغییر اقلیم»شده است و مسائلی مانند 

 پرداخته شده است. « های ایران توسط کشورهای همسایه رعایت حقآبه

 :تبعات بحران آب3جدول 

 تبعات نوع

 

 محیطی بحران آب تبعات زیست
 

 های زیرزمینی دلیل پایین رفتن سطح آب نشست زمین بهفرو 

 از بین رفتن تنوع زیستی

 از بین رفتن پوشش گیاهی

 ها دلیل خشک شدن تاالب مرگ پرندگان به

 ها دلیل بدهای نمکی حاصل از خشک شدن دریاچه خشک شدن درختان به

 

محیطی )سیاسی،  تبعات غیر زیست

اجتماعی( اقتصادی، فرهنگی و 

 بحران آب

دلیل از بین رفتن  ایجاد فقر و مشکالت معیشتی برای برای روستاییان به

 محصوالت کشاورزی

 دلیل بحران آب مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها به

 تأثیرات روانی بحران آب بر مردم

 به خطر افتادن بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی شهرها و مردم آن

 اقلیت بودن و طردشدگی افراد درگیر با بحران آباحساس 

 دسترسی نداشتن روستاییان به آب شرب سالم

ها و  عنوان یکی از تبعات خشک شدن دریاچه سونامی بادهای نمکی به

 ها تاالب

های شن و  ها و ایجاد طوفان دلیل خشک شدن تاالب آلودگی هوای به

 ریزگردها و آثار آن بر سالمتی افراد
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 :تبعات بحران آب3دول ادامه ج

 تبعات نوع

 

 های مردم مناطق محروم برای دسترسی به آب شرم سالم افزایش هزینه

 از بین رفتن مشاغل وابسته به آب مانند میناکاری و گردشگری

دلیل تبعات ناشی از ریزگردها حاصل از خشک  بروز بیمارهای تنفسی به

 ها شدن تاالب

 موضوع آب و ایجاد جنگ آبدرگیر بر سر 

 ها )شور شدن آب(  غیر قابل استفاده شدن آب چاه

 

دهد این مستندها عمدتاً با اتخاذ چارچوبی کارکردگرا نسبت  تحلیل متن مستندها نشان می

به محیط زیست، بررسی رابطۀ میان محیط زیست و جامعه را بیش از هر چیز از منظر اینکه 

اند. در این  هایی برای جامعۀ انسانی برخوردار است، تصویر کردهمحیط زیست از چه کارکرد

مثابه حیطه فعالیت اجتماعی یا  عنوان کارکرد، به آن به سازی محیط زیست به چارچوب مفهوم

نگرد که از کارکردهای حیاتی برای جامعۀ انسانی برخوردار است و باید به  نقش اجتماعی می

ای صرفاً طبیعی  ناسی از این طریق محیط زیست را از مقولهش حفظ این کارکرد پرداخت. جامعه

 (.2323کند )سعیدابادی و سلطانی:  عنوان امری اجتماعی تعریف می خارج کرده و آن را به

محیطی بحران آب در این مستندها در سایه و حاشیه تبعات غیر  به همین رو، تبعات زیست

محیطی بوده است  زان بر مسائلی غیر زیستمحیطی قرار گرفته و تمرکز اصلی مستندسا زیست

مراتب بیشتر از سایر موضوعات مورد  و موضوعات اقتصادی و رفاهی افراد درگیر با مسئله آب به

توجه قرار گرفته است؛ اگرچه در مواردی هم بعد فرهنگی موضوع مطرح شده است. بر خالف 

اشی از آب مطرح شده است در این های اجتماعی در مورد مسائل امنیتی ن آنچه در فضای رسانه

صورت مختصر،  مستندها توجه چندانی به این موضوع نشده است و صرفاً در یکی از مستندها به

هایی  محیطی یکی از چارچوب های ناشی از آب مورد توجه قرار گرفته است. امنیت زیست جنگ

ریزه نماید. شرایط امروزه است که توانایی آن را دارد که بعد تبعات ناشی از بحران آب را تئو

محیطی یکی از الزامات  دهندۀ آن است که پرداختن به ابعاد امنیت زیست جامعۀ ایران نشان

 هاست.  های کالن در این حوزه سیاستگذاری

محیطی هم در اندک مواردی این موضوع در محتوای مستندها مطرح  در بعد تبعات زیست

دلیل اینکه چارچوب اصلی تشخیصی در این مستندها  توان گفت به عبارتی، می شده است، به

صورت ذاتی فاقد ارزش است و اگر محیط  توسعۀ پایدار است، طبیعی است که محیط زیست به
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برداری انسان نباشد، ارزشی ندارد که به تبعات بحران آب بر محیط زیست و  زیست برای بهره

 ها توجه کرد.  تغییرات اکوسیستم

توان گفت در بخش تبعات بحران آب یکی  ورد بررسی این تحقیق میبر اساس مستندهای م

بندی جامعه به ما/آنها  ندرت مورد توجه مستندسازان قرار گرفته است، تقسیم از مسائلی که به

محیطی است، اگر چه در معدود مواردی به این مسئله  های زیست بر مبنای تحمل سختی

های حاشیه و  ی ساختاری دربارۀ نابرابری و تفاوتها پرداخته شده است. به بیان دیگر، بحث

 مرکز و یا فراداستان و فرودستان در این مستندها محوریت موضوعی ندارد.

 : چارچوب تجویزی مستندهای بحران آب4جدول

 تجویزی راهکارهای

 آب بحران حل برای

 ساختاری راهکارهای

 جاری های آب مدیریت برای سد احداث

 مجاز غیر های چاه حفر از جلوگیری برای نظارت

 آب به وابسته که )مشاغلی جایگزین مشاغل ایجاد لزوم

  نباشد(

 آب منابع حوزه مدیریت تقویت

 برای محلی جوامع مدنی و اجتماعی مشارکت تقویت

 آب بحران مدیریت

 های تشکل با دولتی و رسمی های نهادی همکاری لزوم

 مدنی

 محیط های طرح در المللی بین های همکاری از گیری بهره

 زیستی

 محیط تخریب از جلوگیری برای آموزش و سازی فرهنگ

 زیست

 آب بحران موضوع به عمومی افکار و ها رسانه توجه لزوم

 المللی بین سطح در ایران های تاالب حقآبه پیگیری

 آب سواد ارتقای لزوم

 آبی کم شرایط با کشاورزی کشت تطبیق لزوم

 شرب مصارف تأمین برای آب دانستن ملی

 آب منابع مدیریت بومی های شیوه به توجه
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دهد که عمدۀ چارچوب تجویزی این مستندها مبتنی بر راهکارهایی  جدول نشان می

ساختاری است. این راهکارهای ساختاری در محدوده عملکرد نهادهای حکومتی موجود بوده و 

کارانه مبتنی بر توسعه از باال به پایین است. در این چارچوب تجویزی، با نگاهی محافظه

ها وجود ندارند و مشارکت بازیگرانی همچون  حل انداز راه های رادیکال ساختاری در چشم حل راه

اند. چنین چارچوب  حل نادیده گرفته شده عنوان قسمتی از راه نفعان بخش آب هم به ذی

 رچوب کلی تشخیصی مستندهاست. تجویزی در تطابق تام با چا

های متناقضی در  های تجویزی این است که بعضاً پیام از نکات قابل توجه در مورد چارچوب

هایی در چارچوب تشخیصی و  شود که خود ناشی از گسست مستندهای مورد بررسی مطرح می

 هاست. یا چندگانگی این چارچوب

 گیرینتیجه

دهی ها برای جهتشدۀ فرآیندهای ارتباطی و رسانه ریزیمهمحیطی کاربرد برنا ارتباطات زیست

ها و جلب مشارکت عمومی است. فیلم مستند ها و اجرای پروژهو حمایت از سیاستگذاری

تواند یکی از ابزارهای ارتباطی برای چنین کاربرد  می« اضالع خالقه سینما»عنوان یکی از  به

دن فیلم مستند اگرچه مستند حاوی وجوهی از ریزی شده باشد. وجه غیرداستانی بوبرنامه

پذیر کردن  دهد. مستندها با رؤیت تخیل نیز هست، قابلیت آن را برای اقناع مخاطب افزایش می

هایی از جهان خارج در ادراکات و تفاسیر ذهنی مخاطبان تأثیرگذارند و در نتیجه  جنبه

ریزان شده و به جلب اران و برنامهتوانند موجب تأثیرگذاری بر عامۀ مردم و نیز سیاستمد می

بندی خاصی از آن انجام پذیر کردن واقعیت را با چارچوب مشارکت بینجامند. مستند این رؤیت

دهنده برای ایجاد یک ایده یا خط فرمان مرکزی سازمان»ها از سازی رسانهدهد. در چارچوبمی

ای از سه ابزار  خاطب را به مجموعهو نگاه م« کنندمعنا بین جریانی از رویدادها استفاده می

ای از  ها )تحلیل علّی( پیامدها )نوع خاصی از تأثیر( و توسل به اصول )مجموعه ریشه»عقالنی 

 دهند.توجه می« ادعاهای عقالنی( 

دهد  های شیرین جهان و میزان برداشت از منابع آب تجدیدپذیر نشان میسهم ایران از آب

همین  محیطی ایران است. بهمسالۀ زیستروست و بحران آب کالن روبهشدت با تنش آبی  ایران به

های گذشته، مستندهایی درباره این مسئله ساخته شده است. مطالعه این مستندها رو در سال

محیطی دهۀ هشتاد و نود عمدتاً در  دهد علل بحران آب ایران در مستندهای زیستنشان می
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بحران جهانی آب، بحران در حکمرانی »ن جمله را که اند و ایچارچوب حکمرانی مطرح شده

که در  بندی موضوع در مدل نهادی سیاستگذاریکند. مستندها عمدتاً با چارچوبتأیید می« است

کنند علل بحران آب را مطرح  ها را با اقتدار تعیین، اعمال و اجر ا می آن نهادهای عمده سیاست

توان در دوسته دالیل مربوط به  در حیطۀ علل را میکنند. چارچوب تشخیصی این مستندها می

بندی کرد. در دسته محیطی دسته های زیست های عمومی و دالیل مربوط به سیاست سیاست

های این امر به مسائلی خارج از محیط زیست  های عمومی علتهای مبتنی بر سیاستگذاری علت

ه در چارچوب تشخیصی این مستندها توان تمامی دالیل ذکر شدنسبت داده شده است. گرچه می

های عمومی در جهت توسعۀ پایدار فراهم آورد، اما این دسته، را ذیل عنوان لزوم سیاستگذاری

های عمومی و عملکرد کلی نهادهای حکومتی در بحران آب  صراحت بیشتری برای ذکر سیاست

ان چارچوبی کلی مورد توجه عنو های توسعه به دارد. در اینجا توجه نامتوازن به اقتصاد در طرح

محیطی  عنوان چارچوب عمده نگاه به علل بحران زیست قرار گرفته است. آنچه در این مستندها به

آب مطرح شده است، همان چیزی است که برای گذر از تبعات توسعه و تحت عنوان توسعۀ پایدار 

ای در یک جامعه مطرح  محیطی و نیازهای توسعه و در جهت برقراری موازنه بین الزامات زیست

های این حوزه، گاه مسئلۀ آب  های مبتنی بر وضعیت محیط زیست و سیاست شد. در بخش علت

محیطی استوار بوده است. عللی همچون  های زیست«وضعیت»در چارچوب تشخیصی دالیل و 

دون دلیل شرایط اقلیمی، گرم شدن کرۀ زمین و کاهش بارندگی که ب ای به فزایش گازهای گلخانه

های  اند. در دسته دوم تأکید بر روی سیاستهای انسانی ایجاد شده دخالت جدی انسان و سیاست

 محیطی است.زیست

دهد این مستندها در ذکر تبعات بحران آب عمدتاً با اتخاذ چارچوبی  تحلیل نشان می

وان جزیی عن کارکردگرا نسبت به محیط زیست مسئله بحران آب را عمدتاً از این باب که آب به

همین رو تبعات  اند. بهاز محیط زیست چه کارکردهایی برای جامعۀ انسانی دارد تصویر کرده

محیطی قرار  محیطی بحران آب در این مستندها در سایه و حاشیه تبعات غیر زیست زیست

محیطی بوده است و موضوعات  گرفته و تمرکز اصلی مستندسازان بر مسائلی غیر زیست

مراتب بیشتر از سایر موضوعات مورد توجه قرار  هی افراد درگیر با مسئله آب بهاقتصادی و رفا

گرفته است؛ اگرچه در مواردی هم بعد فرهنگی موضوع مطرح شده است. از آنجا که چارچوب 

صورت ذاتی،  اصلی تشخیصی این مستندها توسعۀ پایدار است، طبیعی است که محیط زیست به
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برداری انسان نباشد، ارزشی ندارد که به تبعات  زیست برای بهرهفاقد ارزش است و اگر محیط 

 ها توجه کرد.  بحران آب بر محیط زیست و تغییرات اکوسیستم

های اجتماعی در مورد مسائل امنیتی ناشی از بحران آب  بر خالف آنچه در فضای رسانه

صرفاً در یکی از مطرح شده است، در این مستندها توجه چندانی به این موضوع نشده است و 

های ناشی از آب مورد توجه قرار گرفته است. امنیت صورت مختصر جنگ مستندها به

تواند  هایی است که می ویژه با توجه به شرایط روز ایران یکی از چارچوب محیطی به زیست

بخشی از بعد تبعات ناشی از بحران آب را تصویر نماید. همچنین در تبعات بحران آب یکی از 

بندی جامعه به  ندرت مورد استفاده مستندسازان قرار گرفته است، تقسیم هایی که به چوبچار

محیطی و تقسیم مواهب آن است، اگر چه در معدود  های زیستما/آنها بر مبنای تحمل سختی

های ساختاری دربارۀ نابرابری و  مواردی به این مسئله پرداخته شده است. به بیان دیگر بحث

همین  شیه و مرکز و یا فراداستان و فرودستان در این مستندها محوریت ندارد. بههای حا تفاوت

 شود.ندرت دیده می هایی همچون اقتصاد سیاسی هم در متن مستندها به بیان چارچوب

عمده چارچوب تجویزی این مستندها مبتنی بر راهکارهایی ساختاری است. این راهکارهای 

کارانه مبتنی های حکومتیِ موجود بوده و با نگاهی محافظهساختاری در محدوده عملکرد نهاد

های رادیکال ساختاری در حلبر توسعه از باال به پایین است. در این چارچوب تجویزی راه

عنوان  نفعان بخش آب هم به انداز راهکارها وجود ندارند و مشارکت بازیگرانی همچون ذی چشم

. چنین چارچوب تجویزی در تطابق تام با چارچوب کلی اندحل نادیده گرفته شده قسمتی از راه

 تشخیصی مستندهاست. 

تواند تأثیر متفاوتی در برخورد مخاطب با موضوع ایجاد کند؛ در چارچوب  هر چارچوبی می

نگاران محیط زیست و کنشگران( چارچوب تشخیصی  گران )روزنامه توسعۀ پایدار تأکید ارتباط

ط زیست است؛ به این معنا که مفروض این چارچوب این است مدیریت استفاده انسان از محی

که طبیعت، بماهو طبیعت فاقد ارزش است و مسئله نحوه مدیریت استفاده انسان از طبیعت 

های آینده را به ای که هم نیازهای خود را تأمین کند و هم تأمین نیازهای نسل گونه است، به

های بدیل دیگری که چند مورد از آن  قالب چارچوبتوانست در خطر نیاندازد. این موضوع می

های بنیادی در مورد رابطه گرایی که در پی دگرگونیبومگفته شد، تصویر شود؛ مثالً زیست

کند. گرایی سبز باشد که تسلط طبیعت بر انسان را تجویز میانسان و طبیعت است و یا افراط



  32 ارتباطات زیست محیطی و آب: تحلیل محتوای مستندهای دهه هشتاد و ...

 

کند و در نتیجه، امکان ی مخاطب ایجاد میها مفروضات متفاوتی برا هر کدام از این چارچوب

  محیطی و از جمله منابع آب ایجاد خواهد کرد. های متفاوتی در ایجاد نگرش و رفتار زیست

ای قابل تأمل است، اگر چه  های بدیل در این مستندها مسئله ها و چارچوبفقدان دیدگاه

ویژه  رسد حرکت جامعه و به می تواند در نسبت با و حاصل از وضعیت بیرونی باشد. به نظر می

نگر به مسائل محیط های جزءدیدگاه»ای از محیطی و از جمله فعاالن رسانهکنشگران زیست

نگر که اقتصاد، سیاست، محیط هایی کل سمت چارچوب به« زیست و خصوصاً موضوع حیاتی آب

روابط میان این  عنوان یک کل واحد ببیند، برای فهم پیچیدگی زیست، فرهنگ و جامعه را به

انداز بهتر عامه و سیاستگذاران ها الزم باشد و به ایجاد چشمها و شناسایی دالیل بحرانحوزه

 کمک کند. 
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