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های  های گفتمانی مسئلۀ آب ایران در روزنامه بندی صورت 
 90سراسری دهۀ 

 

ین زردار ، 1* هادی خانیکی یا موسوی 2زر  3، سیده ثر
 11/09/1400پذیرش:   ؛17/02/1400دریافت: 

چکیده
ایررو    هررای  ب برر    حرر  بر سررر نابابی رر  برره نبرر را       ا   گفتمانی های گذشته، شاهد نزاع در سال 

هررا ام نبرر ره  های نیترف  که    این  سانه برساخت  . اما اند های این نزاع ب    های جمعی از عرص  رسان  
هئئای سراسئئری زمرکئئز کئئرده و درصئئدد  طور خاص بر روزنامئئ  مقالۀ پیش رو، ب    ا ائه شد ، نانار م است. 

چگونئئ     90هئئای سراسئئری دهئئۀ   های مسئئلهۀ آب ایئئرا  در روزنامئئ  پاسخ ب  این پرسش است ک  گفتما  
  9  منانررا سراسررری  رر     4نطالرر   روش زحهیل گفتما  انتقئئادی   اند. ب  این منظور با ببدی شد  صورت 

غالرر    منانررا شررر    گفتمئئا  هررا،    .  بق یافترره اند ( بررسی شده 1398/ 12/ 29زا    1390/ 1/ 1)از    سال 
حرر   ا ییییررر  و رویکرد نادرست زوسع  بحرا  را ایجئئاد کئئرده اسئئت. ایئئن گفتمئئا  راه های کالب  سیاست 
در گفتما  روزنامۀ ایرا ، ساختارهای  کبد. ساختارهای زولید و سازگاری با طبیعت قهمداد می ها    سیاست 

 ا ایجررا     بحئئرا  اند   به ایررن  ریررق  گرایی مردم شده کال  )اقتصاد سیاسی ایرا ، فردگرایی( سبب مصرف 
در گفتمئئا    اسررت.  بحئئرا  ت    ایجررا  ناپذیر سرراختن ن ررل   لرر    خدنت  ؤیت   گفتما  اند. این  کر   

مدارا ، مردم و مسلوال ( بحرا   سیاست ،  روزنامۀ دنیای اقتصاد زرکیبی از عوامل )نظام مالکیت دولتی آب 
در   هد.  را ایجاد کرده است. افزایش قیمت آب راهکاری است ک  این روزنام  برای حل بحرا  پیشنهاد می 

گفتمئئانی  ببرردی در صئئورت ببررابراین، آب، حئئ ف شئئده اسئئت.  گفتما  روزنامئئۀ کیهئئا ، بحرانئئی بئئود   
. ایئئن نئئو   ها   اعمال قررد ت نیبررت های ایراب   کیهاب، ن کالت نرب ط به    ناش  ام سیاست روزنام  
یررری ام  ای  انبت.    ن اب ، اباا  گبتر   نگا ی ی ساه ی اب نحص ل   منانه ببدی گفتمان   ا ن  صورت 

پذیر شد  است. یر شر     نیای اقتصا   ؤیت نبت     های نب را         منانه 
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 . مقدمه 1
نتاررد ی  زیستی محیطبا نبائ   ای دور سودای زوسع  در سر داشت  و امروزاز گ شت ایراب  

ها، وضع آب در ایرا  مسئئاعد نیسئئت. برپایئئۀ طبق شاخص نظیر کمب     ، ن اجه است.  
»زنش آبئئیا اسئئت. شئئاخص سئئازما  مهئئل نیئئز بیئئانگر شاخص فالکن مارک، ایرا  دچار  

گئئزارش  یبررد  نیررز انید ا کببررد  نیبررت.  بررق  بیبرر  پئئیش»بحرا  شدید آبیا ایرا  است.
شناسئئی، زئئنش آبئئی ایئئرا ، کماکئئا  ادامئئ  خواهئئد داشئئت )پژوهشئئکده پژوهشکدۀ اقهیم

 (.14-20، 1396شناسی، اقهیم
ا آ ، زا کنو  پیامدهای بسیاری بئئ  دنبئئال های اخ  شده در رابط  بکمبود آب و سیاست 

های سئئال زوا  ب  زنشهای آ  می های اجتماعی آب ک  از نمون داشت  است؛ از جمه  زنش
هئئای اسئئتا  و زئئنش 1396در شهر بهداجی، اعتراضات کشاورزا  اصفها  در سئئال 1395

هئئای ر زئئنشاشئئاره کئئرد. البتئئ ، پیامئئد کمبئئود آب د  1400و    1397خوزستا  در زابستا   
همچئئو  شود و این مسله  پیامدهای اقتصادی اجتماعی دیگری نیئئز اجتماعی خالص  نمی 

براین، ب  اعتقاد عئئامهی و ب  دنبال دارد. افزو    مهاجرت، کاهش درآمد کشاورزا  و بیکاری
طور ویژه مسائل حوزۀ آب بر زیست و ب همکارا ، این احتمال وجود دارد ک  مسائل محیط

، اسی منطبق شوند و مشکالت سیاسی اجتماعی متعددی را ایجاد کنند )عئئامهی مسائل سی
 (.195، 1398، بیچرانهو، بهار و غالمی 

 ا صرررفاط  بیارر    فبرر  قرمرردا    زیسئئت امروز، شمار اندیشمندانی ک  مسئئائل محئئیط
بیشئئتر محققئئا    1960وایل دهۀ     امعتقد است  ، بیش از گ شت  است. هانیگا   کببدنم  

مخالفئئا  گرفتبررد، انررا را در پیش می  گرایانه«»واقع میبت    بر س  نبائ    یکر  محیط
  انبررتبدمی  زیست را محصول زعریف و نوعی برساخت اجتماعی این دیدگاه مسائل محیط

صرررفاط  بیارر     زیسئئت محیطبر این با   است که نبائ     ی، مقدم (.  1392)هانیگا ،  
 ا ناشرر  ام   زیسئئت محئئیطهای  ها   کبلیر، ا  سیاست   شننهبدس  نیبتبد. به عبا ت  

 (.59 ،1392 )هانیگا ، کبدقرمدا  ن   گفتمانی های نگاره یبرط ا
بئئر ایئئن  جهان   زیست براین، اجما  زحقیقات موجود دربارۀ ادراک مسائل محیطافزو  

ح فررر ی ش ند   فهو  نهررا    سررط    عمد  انتزاع  یر   ن  است ک  چنین مشکالزی، ب 
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ها، زهویزیئئو  و رادیئئو هایی نظیر روزنام مردم ب  اطالعازی ک  اساسًا از رسان    ش ا  است.
رسد، واقعیت ساختاری و مبتنئئی بئئر اند، اما اطالعازی ک  ب  آنا  می شود، وابست زوزیع می 

(. در واقئئع، یکئئی از 421 ،2014 ،2اوهمئئوس -، و گاردیئئا)َکسئئترچینی اسئئت  1رسئئان 
رسئئانی وقئئایع، رویئئدادها و زحئئوالت جامعئئ  و هشئئدار هئئا بایئئد اطئئال کارکردهای رسان 

ها، جوامع و نهادها باشند، اما با زوضئئی  ها باید میانجی افراد، گروهمخاطرات باشد. رسان 
. بئئ  ایئئن زرزیئئب کئئ  برخئئی از کببدو زفسیر اطالعات »واقعیت اجتماعیا را برساخت می 

اطالعات را مطابق نیازها یا انتظارات مراکز قدرت   افزایبد  اصهی می   عناصر را ب  اطالعات
یکئئی از نظر ب   که هم  3پزولو و کاکس  ی اب با هبد. ببابراین، ن  ها شکل می یا برخی گروه

گر ب  ب  ب است. یاب ، مباب   نما های  یگر میبت برساخت کارکردهای ارزباطات محیط
، پزولئئوو  کئئاکش  دهنئئد )شررک  نرر    زیسئئت ما از واقعیت و ماهیت مسائل محئئیطبه   ک  
گفتمئئا  انگاشت. زیرا از ایئئن منظئئر، ی اب نا ید  این امر را نمی  اهمیت (.34-35، 2017

.کبدط سهط  وارد می و افراد را در رواب گزیبداست ک  چیزهای مهم را برمی 
های  ب ح بر سر نابابی   به نب را       ا   گفتمانی های گذشته شاهد نزاع  در سال

های نیترف  برساخت   . امااندهای این نزاع ب   های جمعی یکی از عرص رسان ایو    ب   
ها ام نب ره ا ائه شد ، نانار م است. المم است این نکته  ا    نظر  اشررت که    این  سانه

 رر   نلررال، پیانررد احتمررال  ای  ا به  نبال  ا  . بهها   پیاندهای  یژ  کبلگفتما   که هر  
ن نببت  ا ب نب را    به نصرف بیل ام حد    بیل شر ، کبترررل نصرررف       ایرر 

ایجررا   های مختهئئفگفتما  ها   نطالبای  که کنشی اب ا عا کر  . بنابراین، می بیل است 
جامع  ب  سمت انفعال، نزا  و ... زأثیر خواهئئد گ اشئئت. از ایئئن کببد، بر نبیر حرکت  ن  

 ها ضر  ی است.های گفتمان  ا ائه شد  ام نب را        سانهببدیرو، شناخت صورت 
و آب انجام شئئده   های بسیار اندکی در حوزۀ رسان پژوهشهۀ آب،  با وجود اهمیت مسل

 رر   بئئ   شود. این موضو  مختص ایرا  نیست است و هنوز خأل در این زمین  احساس می 
 ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ
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ای ام نبررائ  بازنمئئایی رسئئان   هررا نت جررهب  بعئئد اسئئت کئئ  پئئژوهش  1960از دهۀ    ،کر  
های طور خاص بر روزنام پیش رو، ب مقالۀ  .  (1،  2017،  1زیست شده است )هنسنمحیط

های مسلهۀ آب ایرا  در گفتما  سراسری زمرکز کرده و درصدد پاسخ ب  این پرسش است ک  
هرردف ایررن ن شررتا ، شررباخت اند. ببدی شد چگون  صورت   90های سراسری دهۀ  روزنام 
 گفتما  ،   یکر  یحری   براینافزو  نب را          ۀ ن    بر س  نیبت.    گفتمانی یح ل  

 یا یی     این پژ هل  نبال ن د  است. 
 

 . پیشینۀ پژوهش2
دهد ک  زاکنو  زحقیقات بسیار انئئدکی دربئئارۀ نحئئوۀ های داخهی نشا  می بررسی پژوهش

نگاشت   1390ها در دهۀ پژوهشها انجام شده است. بیشتر این پوشش مسلهۀ آب در رسان 
هئئا از موضئئوعات مربئئوب بئئ  آب ایئئرا  عمئئر اند. بنابراین، بررسی نحوۀ پوشش رسان شده

بئئ   اخررر   چندانی ندارد و این خود بیانگر نیاز ب  زحقیقات بیشئئتر اسئئت. چنئئد پئئژوهش
  و.کبیاند ک  در ادام  ب  آنها اشاره می ها زوج  کردهبرساخت بحرا  آب در رسان 

زوا  جای داد. یکی های خارجی نزدیک ب  موضو  این مقال  را در دو  گروه می پژوهش
پئئردازد. دسئئتۀ دیگئئر نحئئوۀ طور ویژه ب  بررسی گفتما  آب می ( ب 2016  ،2از آنها )حسین

ها بئئا روش کنند. بیشتر این پژوهشپوشش مسائل مربوب ب  آب را در مطبوعات بررسی می 
نظر صرف های گر     م اند. در این مقال ، از مرور پژوهشمحتوای کمی انجام شدهزحهیل  

 کنیم.زر ب  موضو  را بررسی می و پژوهش مرزبط
دهئئد زئئا کنئئو  زحقیقئئی انجئئام نشئئده اسئئت کئئ  درصئئدد شئئناخت  مرور پیشین  نشا  مئئی 

     صد  پر کر ب این شکاف است.     ها باشد. مقالۀ پیش های ارائ  شده از آب در روزنام  گفتما  
زیسئئت: مطالعئئۀ غالمی در رسالۀ دکتری خود با عنئئوا  »اینترنئئت و ارزباطئئات محئئیط

دنبال پاسخ ب  ایئئن سئئاال اسئئت کئئ  های اجتماعیا، ب برساخت مسلهۀ آب ایرا  در رسان 
ر، کنند؟ او ب  این منظوهایی زعریف می های اجتماعی بحرا  آب را در چ  چارچوب رسان 

 ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ
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خئئرداد  15زا  1395دی  12زیست را طی نگار و کنشگر محیطروزنام   30یتر  ئ صفحات زو
با روش زحهیل چارچوب و نقد رزوریکی زایشی فوس زحهیل کرده است. همچنین،   1398

زئئا دی  1396کانال زهگرامی مئئرزبط، طئئی فئئروردین   19زصاویر مربوب ب  بحرا  آب را در  
زیست در زوئیتر نگارا  و کنشگرا  محیطها »روزنام ۀ یافت پای بررسی کرده است. بر 1397

گرایئئی، زیسئئت های کال  زوسئئعۀ پایئئدار، محئئیطو زهگرام بحرا  آب را بر مبنای چارچوب 
زیسئئت و محئئیط کوفمینیسئئم، امنیئئت ازیسئئت، اقتصئئاد سیاسئئی آب، عئئدالت محئئیط

 هررد رزوریئئک نشئئا  مئئی انئئدا. زحهیئئل  بندی کئئردهزیست چارچوب گرایی محیطمعنویت 
»راهبردهای اقناعی انتقالی منفیا نظیر زرس و خشم بیش از راهبردهای دیگر بئئرای اقنئئا  

اند. »راهبردهای اقناعی و رزوریکی دیگر شامل طنئئز، بیئئا  اسئئتعاری، مخاطب ب  کار رفت 
 (.1398حل مسله ، مقایس  و اعتبار منبع بوده استا )غالمی،  

نامئئۀ های دیگر ب  موضو  این مقالئئ  نزدیئئک اسئئت، پایئئا  هشزحقیقی ک  بیش از پژو
زحهیل محتئئوای ئهئئای زهویزیو  کارشناسی ارشد نوروزی با عنوا  »پوشش آب در برنامئئ 

های مربوب ب  آب در شبک  دو سئئیما جمهئئوری اسئئالمی ایئئرا  در سئئ  ماهئئ  کیفی برنام 
هئئای با رویکردی کیفی برنامئئ شکل منسجم و عمیق و  ب   مقال ا است. این  1396زابستا   

محتوای کیفی و رویکرد مربوب ب  آب زهویزیو  را واکاوی کرده است. نوروزی روش زحهیل
های آشئئکار گانۀ جا  فیسک استفاده کرده زا پیامشناختی را ب  کار برده و از الگوی س نشان 

طورعمیئئق بئئ  بحئئرا  آب ها را بازشناسد. طبق نتایج این زحقیق، زهویزیو  ب و پنها  برنام 
(. همچنین، در 8،  1396زوج  نکرده و »مسلهۀ بحرا  آب را ح ف کرده استا )نوروزی،  

ای فردی در نظر گرفت  شئئده و مصئئرف خئئانگی مقصئئر های مورد بررسی، آب مسله برنام 
 بحئئرا  ها  بیات   اقریو عانرر  نبرررط پیرردای   شده است. در این برنام   بحرا  نشا  داده

، 1396کا انرره اسررت« ونرر   می، هررا نحافظرره، »نحت ای برنانهبراینافزو  اند.  فرض شد 
 بحئئرا   رر   سررطح    ن طارر  برره  های بر س  شد  بررهها، برنانه بق یافته  (.159-158

در نتیج  ایئئن د  است.     سطح  بر س  شنیز به بحرا  های ن ابره با ح اند.  ا پر اخته
افزایئئد بر پیچیدگی و وخامت آ  می کند،ب  حل بحرا  کمک نمی  ها، عال   بر ایبکهبرنام 

 (.157-159، 1396 ون   می،
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زحهیل  -هابازنمایی مسلهۀ آب ایرا  در روزنام ای با عب اب »   ن اله  خانیک    ن س ی
« به  نبررال 1397زا    1391اقتصادا، و »کیها ا از سال  محتوای »ایرا ا، »شرقا، »دنیای  

برای دستیابی ب  این هدف، اند.   های سراسری شباخت بامنمای  نب را    ایراب      منانه
)از  نطالرر  اهررا    منانررا سراسررری  ا  رر  هفررت سررالی کمئئی،  نحت ابا روش زحهیل  

یرررین عوامل طبیعیا برجسئئت ها »اند. طبق یافت ( بررسی کرده29/12/1397زا    1/1/1391
دیدگاه مسلوال  بئئیش از دیئئدگاه مئئردم های ن    بر س  است، عرت نب را         منانه

همچنئئین، در های   لت  هماهبررا اسررت«.  شده، و »مطالب منتشر شده با دیدگاهبرجست 
ها، وظیفۀ حل مسلهۀ آب بیشتر بر عهدۀ دولت است و نقئئش مئئردم بئئ  مطالب این روزنام 

 (.167، 1398جویی محدود شده است. )خانیکی و موسوی، رف ص 
در رسالۀ دکتری خئئود بئئا عنئئوا  »زحهیئئل گفتمئئا  کمبئئود آب و    ( 1-2،  2016)   1حسین 

کنئئد. او نخسئئت،  پویایی هیدروپولیتیک در مورد ارد ا گفتما  کمبود آب ارد  را بررسی می 
شناسایی و مشخص کند چ  کسئئی،  های گفتما  آب را روایت ها و خرده درصدد است روایت 

کند. محقق در این رسال  بر عناصئئر  سازد و چ  کسی آ  را باززولید و اجرا می چ  روایتی را می 
 کند. زمرکز می   2ن   خط ئ های دهندۀ گفتما  و زأثیرات استقرار گفتما  بر انتخاب زشکیل 

کئئاود. ود آبا را مئئی بنابراین، در مرحهۀ دوم پژوهش خود اثرات استقرار گفتما  »کمبئئ 
های در نظر گرفت  شده و کنارگ اشت  شده زوسط این گفتمئئا  را در راهبئئرد حلهمچنین، راه

کند. در نهایت، اثرات اسئئتقرار گفتمئئا  بئئر حکمرانئئی فرامئئرزی آب را مهی آب زحهیل می 
ناکئئافی کاود. بر پایۀ نتایج، گفتما  مسهط کمبود آب از دو روایت زشکیل شئئده اسئئت: می 

بود  آب و سوءمدیریت آب. روایت ناکافی بود  آب عئئوامهی ماننئئد طبیعئئت، مهئئاجرا ، 
کید این روایت بر عوامل خارج از کشورهای همسای  را از دالیل کمبود آب برمی  شمارد. زأ

محئئور ایئئن روایئئت را کنترل و مسلولیت دولت ارد  است. ب  نظر محقق کنشئئگرا  دولئئت 
 های مبتنی بر عرض  و حفظ وضع موجود را پیش بکشند. حلاند زا راهساخت 
 

 ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ
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روایت دوم، سوءمدیریت آب است ک  بر عوامل سوءمدیریت منابع آب بئئ  عنئئوا  دالیئئل  
هئئای  حئئل دهند زا راه المههی این گفتما  را بسط می های بین کند. سازما  کمبود آب زأکید می 

نابع آب را ک  ناکارآمد و ناپایئئدار  زقاضامحور آب را مطرح کنند و وضع موجود و زخصیص م 
کند از نظر سیاسی هزینۀ زیادی  هایی ک  این روایت مطرح می حل است، ب  چالش بکشند. راه 

هئئا  ن رر  (. روایت دوم مسهط نیست، بنابراین زأثیر زیادی بر خط 1-2،  2016دارد  )حسین،  
 (. ،  2016ندارد. اما، روایت مسهط و اصهی ناکافی بود  آب است )حسین، 

 
 . مرور نظری و مفهومی 3

نگررا ی در این بخش نظریۀ گفتما  فرکالف و مفئئاهیم زحهیئئل گفتمئئا  انتقئئادی، روزنامئئ 
 . کبیورا مرور می نگا ی ی ساه میبت     منانهنحیط

 . تحلیل گفتمان انتقادی3-1

پئئردازد. فئئرکالف ب  بررسی نسبت بین زبا  و قدت و ایدئولوژی می زحهیل گفتما  انتقادی
زحهیئئل   ؛دانئئد: زحهیئئل مئئتنایئئن روش را زرکیبئئی از سئئ  چیئئز مئئی   زبان و قدرت در کتاب  

فرهنگی رخئئداد گفتمئئانی بئئ    و. زحهیل اجتماعی،  ؛فرایندهای زولید، مصرف و زوزیع متن
یئئا مکالمئئ (. او بئئر ایئئن نظئئر اسئئت کئئ    ، مقالئئۀ عهمئئی )اعئئم از مصئئاحبعنوا  یک کل

گیئئری اجتمئئاعی اعمئئال گفتمئئانی یئئا زئئأثیرات های شئئکلرویکردهای غیرانتقادی ب  شیوه 
کنند. ها زوجهی ندارند و صرفًا ساختار و کارکرد اعمال گفتمانی را زوصیف می اجتماعی آ  

قدرت، ایدئولوژی و فرایندهای ایئئدئولوژیک در مقابل، زحهیل انتقادی ب  روبط بین زبا  و  
(. بنابراین، زحهیل گفتما  انتقئئادی، هنگئئام 12،  1379)فرکالف،    کبددر گفتما  زوج  می 

هررای و متفاوت از زحهیل کبدبررسی متن ب  روابط و مناسبات قدرت و ایدئولوژی زوج  می 
ین زبئئا  و فراینئئدهای زحهیل گفتما  انتقادی درصدد است زئئا ارزبئئاب بئئ   .کیف   یگر است 

 اجتماعی را نشا  دهد. 
طور انحصاری یکی از اهداف زحهیل گفتما  انتقادی بررسی قدرت است. افرادی ک  ب 

یابند در جامع  دست می   ب  امکانازی نظیر ثروت و دانش دسترسی دارند، ب  جایگاهی ویژه 
داد  روابئئط اجتمئئاعی   شوند. هدف زحهیل گفتما  انتقادی نشا  و بر فرودستا  مسهط می 
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موجود در متن است ک  قابهیت باززولید حیات اجتماعی را دارد. این ک  متن چ  جهئئانی را 
کند و زبا  ب  کار رفت  در آ  ب  دنبال استمرار چ  نابرابری و در پی حفظ منافع چ  خهق می 

تمئئاعی و کسانی است. از این منظر، زبا  ابزاری ایدئولوژیک است ک  با هئئدف کنتئئرل اج 
(.261-262، 1398ب  نقل از آسابرگر،  2012، 204میشین و مایر،) رودب  کار می  سهط 

بررسی ایدئولوژی نیز در زحهیل گفتما  انتقادی جایگاهی ویژه دارد. در واقئئع، دیئئدگاه 
ایئئن گئئروه از پژوهشگرا  زحهیل گفتما  انتقئئادی بئئ  گفتمئئا  متفئئاوت از دیگئئرا  اسئئت.

کننئئد. در زحهیئئل ها و باورهای اجتماعی زوج  می  یری متو  از ایدئولوژیمحققا ، ب  اثرپ 
هئئای فکئئری نهادینئئ  شئئده و های کالمی، شیوه گفتما  انتقادی »گفتما  شامل انوا  سبک

طور کنندگا  متن افرادی مستقل نیستند، زیرا ب رسوم اجتماعی استا. ب  این زرزیب، زولید
اند. هدف از زحهیئئل جامعۀ گفتمانی خود و متأثر از عوامل اجتماعی دهندۀ  همزما  باززاب

این زحهیئئل از آ  لحئئاا فعئئالیتی گفتما  انتقادی کشف زعصبات اعتقادی در متو  است.
 (.112، 1395کشد )ویدوسن، انتقادی است ک  باورهای بدیهی را ب  چالش می 

انررد   شده در متن حسئئاس  پژوهشگرا  زحهیل گفتما  انتقادی ب  عناصر زبانی گزینش
نشا  دهند. البت ، ممکن است ک  حتی نویسندۀ   خ اهبد ا یباط  ب  ا با نباسبات قد ت ن  

متن مدعی باشد ک  هیچ هدفی از گزینش عناصر زبانی متن نداشت  است. ویدوسن بر این 
ب طور ناخودآگئئاه انتخئئانظر است ک  در این حالت، شاید بتوا  گفت ک  عبارزی خاص ب 

شده است. یعنی احتمال دارد نویسنده از مقاصد ایئئدئولوژیکی پنهئئا  مئئتن ناآگئئاه باشئئد. 
خبرنئئد. طرفئئدارا  زحهیئئل خواننئئد بئئی احتمااًل خوانندگا  نیز از زأثیر زهقینی متونی ک  مئئی 

هئئا را دلیهئئی بئئرای نیئئاز بئئ  زحهیئئل انتقئئادی گفتما  انتقادی، ناآگاهان  بود  ایئئن انتخئئاب
هئئا نیئئز آشئئکار سئئاختن زئئأثیرات ایئئدئولوژیکی متئئو  ف نهئئایی ایئئن زحهیئئل. هد انبدمی 

گاه زبا  است )ویدوسن،  گاه کاربرا  ناآ  (.112-113، 1395ناخودآ
 . نظریۀ گفتمان فرکالف3-2

پردازا  زحهیل گفتما  انتقئئادی اسئئت. او چئئارچوب مئئدنظر زرین نظری فرکالف از برجست 
کنئئد. در آلتوسئئر، گرامشئئی، هابرمئئاس و فوکئئو مطئئرح مئئی خود را متأثر از محققانی نظیر  

 زر آ  زحهیل کرد. های اجتماعی گستردهزوا  مجزا از بافت چارچوب مدنظر او، متن را نمی 
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زوا  از طریق گفتما  و زبا  ب  دسئئت آورد. او فرکالف بر این نظر است ک  قدرت را می 
زوانئئد نئئو  قئئدرت را از   مخاطئئب می ک  استفاده از رویکردی ایدئولوژیك بئئ   کبد  ادعا می 

(. فرکالف بئئ  رابطئئۀ بئئین 33-43، 1989، 1اجباری ب  رضایت قدرت زغییر دهد )فرکالف
در زحهیل رابطۀ گفتما  با قدرت، نقشی ویژه برای کبد   ایدئولوژی و حفظ قدرت زوج  می 

ی شئئکل طئئور اجتمئئاعبررسی ایدئولوژی قائل است. او بر این نظر اسئئت کئئ  گفتمئئا  بئئ 
های گیرد. بنابراین، ایدئولوژی ممکن است با زولید یا باززولید قدرت اعمال شده بر گروهمی 

خاصی از جامع  بر کردارهای گفتما  زأثیر بگ ارد. در بیشتر جوامع مدر ، قدرت از طریق 
زرین شکل رفتار اجتماعی است، با شود. از آنجا ک  زبا  رایجایدئولوژی کسب و اعمال می 

 (.  201، 1997، 2خورد )فرکالف و وداکفتما  پیوند می گ
آورد و آ  را از دو جنبئئ ، نیز سئئخن بئئ  میئئا  مئئی   های جما  فرکالف از گفتما  رسان 

او زفاوت نخست ایئئن دو گفتمئئا  ایئئن  گیر . به نظرمتفاوت از گفتما  رو در رو در نظر می 
نبود امکا  بازخورد سئئریع در گفتمئئا   رفه است. یفا ت   م،  است ک  گفتما  رسان  یک

ای قد ت ی لیدکببد  برای اعمال ها،    گفتماب  سانهاین  یژگ  به    ای است. با ی جهرسان 
روابئئط قئئدرت وضئئع فرکالف بر این نظر است کئئ     یابد.کببد  افزایل ن  قد ت بر نصرف 

آشکار نیست. در گفتما  رسان ، زولیدکنندگا  با قدرت زولیئئدی کئئ    شده در گفتما  رسان 
کنند چ  چیز در پیام گنجانده و چ  چیز از آ  کنار گ اشت  شود و در دست دارند، زعیین می 

 طئئور ضئئمنی و از طریئئقهای جمعئئی بئئ بازنمایی شوند. در واقع، رسان رویدادها چگون   
 (. 42-51، 1989کنند )فرکالف، کنندگا  اعمال می گفتما  قدرت را بر مصرف 

 زیستنگاری محیط. روزنامه3-3

کئئ  بئئ  زولیئئد و زوزیئئع  میبت است ای ام ا یبا ات نحیط میبت شاخه نگا ی نحیط روزنام  
بئئر ایئئن   3کاکس و پزولئئو  پر ام . اخبار و اطالعات مربوب ب  طبیعت و زعامل انسا  با آ  می 

زیسئئت را بئئ  زعریفئئی سئئاده نظیئئر »انتقئئال اطالعئئات دربئئارۀ  نظرند ک  اگر ارزباطات محئئیط 
 ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ
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کننده است. بئئ  همئئین دلیئئل، او بئئرای  زیستا محدود کنیم، گمراه موضوعات گستردۀ محیط 
   گئئرا بئئود  آ گیرد. در کارکرد نخسئئت بئئ  عمئئل زیست دو کارکرد در نظر می ارزباطات محیط 

زیسئئت، آمئئوزش،  زیست ب  حل مسائل محئئیط کند. در این کارکرد ارزباطات محیط اشاره می 
زیسئئت  بود  ارزباطات محیط  1گر پردازد. کارکرد دوم، برساخت زرغیب، هشدار و نظایر آ  می 

دهی ب  درک ما از واقعیئئت  است. منظور از آ ، نقشی است ک  زبا  و نمادهای دیگر در شکل 
زیست دارند. ب  نظر کاکس، بئئا ایئئن دو کئئارکرد اسئئت کئئ  ارزباطئئات  محیط  و ماهیت مسائل 

)کئئاکس و پزولئئو،   هررد   بیا     ابطا نا بررا  ب شررک  نرر      ک نا ام نحیط  زیست ب  محیط 
(. با زوج  ب  این کارکرد است ک  صئئاحبا  قئئدرت، اطالعئئات را دسئئتکاری  34-35، 2017

هئئا و فراینئئدهای ارزبئئاطی  ، رسئئان  2عتقاد اندرسئئو  ب  ا   کببد یا به اهداف خ    ست یاببد. می 
هئئای سیاسئئی، اقتصئئادی،  های اطالعئئازی بئئ  نفئئع قئئدرت اند ک  در آ  جریا  ای هستۀ شیوه 

 (. 3،  2014  شوند )اندرسو ، اجتماعی و فرهنگی مدیریت و دستکاری می 
نیئئز ای ایررن نبررائ   شیوۀ پوشش رسئئان میبت با گذ  مناب نتب ع شد     مسائل محیط

پیچیده شده  ایزیست حوزه نگا ی نحیطروزنام ن یبد: »دگرگو  شده است. ردمیکرز می 
. بیشئئتر، سیاسئئت، اقتصئئاد، و مسئئائل گیررر  را در بئئر مئئی   میبررت ک  چیزی بیش از محیط

 (.14-15، 4020، 3اجتماعی ]در آ [ نقش دارندا )ردمیکرز
نانبررد. نرسرربد، نیفرر ل نرر    بحرانی یا منان  که به نرحرا    زیست معمواًل مسائل محیط

هررا یرر نیر نداشررته باشرربد، انررا گئئ اریسیاست نمکن است ابداب بر    زیست محیطنطال   
نگئئارا  معتقئئد اسئئت روزنامئئ   4نقش داشت  باشند. بئئاوادامی انبد    ایجا   گاه  نر م  ن  

بیبرر  فرازر بروند و وقایع را پیشگزارشگری صرف و زعاریف مقبول آ  میبت باید ام  محیط
ی جرره ن ررد  یررا   هئئاآ  های  بپر ام  که برره  ، باید به ن ض ع زیست محیطنگا   روزنام   کببد.
خود را     ها   نایا هایاستانداخبل  نیبت، برکه    ،زیست محیطنگا ی  ش  .   منانهنم  

گررذا اب،  ، قئئانو  اگئئ ارسیاسئئت باید نراق  باشرربد کرره  زیست محیطنگا اب   منانهدارد؛  
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بئئاوادام میبررت جرردی باشرربد. برره نظررر شررهر نداب    یگررراب    حفا ررت   ب ررای نحیط
گیرانرره عمرر  خ   به جای  نکه پیل  زیست نگارا  در مبارزات محیطحاضر روزنام حال  

 (.3-9 ،2010 کببد وبا ا ام،کببد  اکب   عم  ن  
. یکئئی  رف نیبت میبت، ب  نگا ی نحیطنجم ع، باید    نظر  اشت که   منانه    

میبت ی جه برره ایررن اسررت کرره  یررا کب ررگراب نیتررر     نگا اب نحیطاز وظایف روزنام 
پر اختن زیست  محیطنگا ی  ک شبد یا نه.      منانهمیبت ن   استای نگهدا ی ام نحیط

کید بر ایئئن اسئئت کئئ ،  براینافزو   دم است.  حال  ه   ن زیستی در  محیطبه ن کالت    زأ
 های  بپر امند که کمتر به  نها ی جه شد  است.نگا اب به ن ض ع   منانه

 نگاری توسعه. روزنامه4-3

نگا ی ی ساه به این نکته اشا    ا   که ی ساه هدف  ناتبر اسررت    سررانه بایررد    روزنام 
نگئئاری زوسئئع  جانبدارانئئ  روزنام   (.3،  1989،  1جهت زحقق آ  عمل کند )دمازب و هال

خواهد با حمایت از زغییرات اجتماعی وضع موجود را زغییر دهد. البت ، این است، یعنی می 
عۀ اقتصئئادی، اجتمئئاعی و فرهنگئئی هئئدایت شئئود. از ایئئن منظئئر، زغییر باید ب  سمت زوس 

ی    فرایبد ی ساه ا    فااالنهو ب  کببدکارکنا  رسان ، در راستای منافع جامع  خدمت می 
 (.579، 2017، 2)کالیانگو و همکارا   خالت  ا ند 

نتفررا ی  برره کررا  هررای و ب  شئئیوه   های ببیا ی  ا برانگییتهزوسع  بحث نگا ی  روزنام 
ا  های خاص    نز   اضااب   نبت رردمعنا و کاربرد آ  در زمین     اقع،    .گرفته شد  است 

. ُاگا  بر این نظر است ک  زرس و بدبینی زیادی دربارۀ   ست  ن یص نیبت این مفهوم ب 
در واقع، اندکی پس از   (.3،  1982،  3نگا ی  ج    ا   وُاگاب های کا بر  این   منانهانگیزه 

زوجیئئ  کنتئئرل خئئود بئئر هررا  ب  ا برررای  ، حکومئئت نگررا ی ی سرراهگسترش مفهوم روزنامئئ 
نامیئئده   4ایانگاری زوسئئع سازی »روزنامئئ این اختصاص  های جما  به کا  بر ند.رسان 

ام  ای غیرانت ا ی است   برررای  سررتیاب  برره اهررداف ی سرراهنگا ی ی ساهشود. روزنام می 
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نگا ی این نو  روزنام  ای نات دندزوسع نگا ی  . منتقدا  روزنام کبدنت حمایت ن  حک 
نگا ی . روزنام (2،  2008،  1گذا   وشا ها  ا برای کبترل نطب عات بام ن   ست حک نت 

در ایئئن حالئئت، کارکنئئا  رسئئان  در خئئدمت ، عیب    نبررت   ام   لررت نیبررت، ایی ساه
نهادینئئ  شئئده ی   لت  که کبترل هارا  بر این نظرند ک  در رسان اند. کالیانگو و همکادولت 

ای اجتمرراع  نگا ی ی ساهدر راستای روزنام نگا اب بی تر نحتم  است که  است، روزنام 
(. 577-589، 2017در این چارچوب عمل کنند )کالیانگو و همکئئارا ، ش ند یا به اجبا  

 کبد.ر جهت زأمین منافع دولت عمل می بیشتر دای نگا ی ی ساهبنابراین روزنام 
های زوسع  نگاری زوسع  شامل ارزیابی انتقادی برنام ُاگا  بر این باور است ک  روزنام 

های جمعئئی از دولئئت مستهزم مستقل بود  رسان   نگا یو اثرات آ  است. این نو  روزنام 
نگا ی ی ساه ف ط به نابای پ شل اخبا  نلبت نربرر ط (. روزنام 10،  1989است )ُاگا ،  

های نان فق نیز خبرهای ی ساه نحبرر   ها   برنانهنیبت، برکه گزا ش شکبت، فاالیت 
ی هئئاسازما  عم ن  خبرهای زوسع  نباید مشاب  بولتن روابط  یر،ب  عبارت روشنش ند.  ن  

 . (425، 1383   لت    غیر  لت  باشبد وبدیا    قبدی،
 رر   جانبد انرره ام ی سرراه حمایررت  را  بئئ  نگا نگا ی ی ساه   منانه در روزنام      کر ، ب  

های ی ساه      نظر گرفتن نیامهررای  کببد. این نفه م نیبت با هدف ا میاب  انت ا ی برنانه ن  
شد زا بئئ  ایئئن    های اقتدا  ر  یبدی  نر  ، به  ستا یزی برای حک نت نر م شک  گرفت. انا به 

هررای جمارر   ا ی جیرره کببررد. برخرر  ام نح  رراب ایررن شرری   ام  وسئئیه  کنتئئرل خئئود بئئر رسئئان  
 نگا ی ی ساه  نتمایز کببد. نانبد یا  ب  ا ام   منانه ای ن  نگا ی ی ساه نگاری را روزنام    منانه 

  
 . روش تحقیق4

ت. زحهیئئل گفتمئئا  روشئئی روش زحهیل گفتما  انتقادی استفاده شده اسئئ ، ام  در این مقال 
گرایئئی اجتمئئاعی مبتنئئی کیفی است. زحقیق کیفی اصواًل بر پارادایم زفسیرگرایی_برساخت 

شئئوندگا  را جزئئئی از فراینئئد زحقیئئق کیفئئی در نظئئر است. فهیک ذهنیت محقق و مطالعئئ 
 (.81، 1392)فهیک، گیر   می 
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دایک استفاده شده است. ها از زهفیق رویکرد فرکالف و و  برای بررسی مطالب روزنام 
، در سئئطوح زوصئئیف، هررای نارررف ب  این زرزیب ک  طبق الگوی فرکالف هر یک از نمونئئ 

زفسیر و زبیین زحهیل شدند. در مرحهۀ زوصیف از جدولی برای استخراج اطالعات استفاده 
واژگا  مثبت و منفی، کنای  و نقل قول(  ببدی،قطب فرض، شد ک  برخی از عناصر آ  )پیش

دایک و عناصر دیگر )استعاره، جمالت معهئئوم و مجهئئول( برگرفتئئ  از گرفت  از الگوی و  بر
براین، با زوج  ب  موضو  زحقیق مفئئاهیم مربئئوب بئئ  مسئئلهۀ آب الگوی فرکالف بود. افزو  

 نیز در جدول گنجانده شده بود.  ها، ن صر(ح )عهل، راه
ر و معنئئای کئئالم، معئئانی ضئئمنی،  در مرحهۀ زفسیر، بئئا اسئئتفاده از الگئئوی فئئرکالف ظئئاه 

بررسئئی و سئئمس، معنئئای محئئوری مئئتن را مشئئخص    های نتن   انبجام ن ضررا   ب  ا داللت 
ها( انجام شررد.     کردیم. مرحهۀ زبیین با زوج  ب  الگوی فرکالف )عوامل اجتماعی و ایدئولوژی 

سخ به    پرسررل  ها با ی جه به ا العات حاص  ام نراح  ی صی    یفبیر   پا این نرحره، نتن 
. ع ان  اجتمرراع : ارره نرر ع  ام   ابررط قررد ت    سررط ا گ نرراگ ب نهررا ی،  1یحری  شدند:  

. ایرردئ ل :ی: ارره عباصررری ام  2    اجتماع    ن قایت     شک   ا ب به این گفتماب نؤنر است. 
 های ایدئ ل :یک  ا ند؟ اند،  یژگ  ای که ن    استفا    اقع شد   انل منیبه 

)از  سررال 9نطالرر  اهررا    منانررا سراسررری  رر    نبظ    ستیاب  به هدف یح یق،ب 
اند. جامعۀ آمئئاری ایئئن پئئژوهش زمئئام مطئئالبی ( بررسی شده29/12/1398زا    1/1/1390

های  نیای اقتصا ، ایراب، است ک  در این دورۀ زمانی با مضمو  مسلهۀ آب ایرا  در روزنام 
 1شر    کیهاب ااپ شد  است.

دهئئد بئئین رویئئدادهای طبیعئئی نظیئئر خشکسئئالی و پوشئئش یقات پیشین نشا  می زحق
زا  1961سال  )از  50های بارش ماهان  در دورۀ مطالب آب ارزباب وجود دارد. »بر پایۀ داده

، شدیدزرین و بیشترین زوالی خشکسالیا در 2000و کل دهۀ    90در اواخر دهۀ    (.2010
ایم. دلیل دیگر را برگزیده 90(. ب  همین دلیل، دهۀ 2، 1394 ایرا  رخ داده است )دوستا ،

ها بئئ  مسئئلهۀ آب در گزینش بازۀ زمانی زحقیق این است ک  ب  نظر متخصصا  زوج  رسان 
 این دوره افزایش یافت  است.
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 است.  بوده فیزوق  11/10/1391 زا 1391/ 5/7  از  شرق ۀروزنام .1
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  منانا »شر « برره  .ایوهای سیاس  ام هر گرایل یک   منانه  ا برگزید ام بین   منانه
 رباب اسررت،   منانررا کیهرراب، برره  لیرر  ایبکرره این  لی  انتیا  شد  که نتارق به اصالا 

 تارق برره   لررت ن  ایبکه کا  است، انتیا  شد     منانا ایراب به  لی سر ند  ی  نحافظه
رق برره ایو که نتاهای اقتصا ی نیز   منانا » نیای اقتصا «  ا برگزید   منانهبین  . ام  است 

    خاص به نب را    ی جه کر   ب  . بیل خص ص  است   به
گیری غیرزصادفی هدفمند ب  کار رفتئئ  اسئئت. بئئرای انتخئئاب در این مقال ، روش نمون 

طورخاص ب  مسلهۀ آب ایرا  مربئئوب بودنئئد، ها در مرحهۀ نخست زمام مطالبی ک  ب نمون 
هررای اسئئتا  یا نبائ        شهرها یا    نطال  نرب ط به نب را جهان    گزینش شدند و  

ببدی   نطالاا عمیق خاص، ام یح یق کبا  گذاشته شدند.    نهایت، پس ام بر س ،  سته
هررای نم نا نارف، انتیا    یحری  شدند. ا العات نربرر ط برره نم نرره  22یمام نطال ،  

 است:( 1جد ل شما   ونارف به شرا 
 

 های معرف نمونهاطالعات مربوط به . 1جدول 

یخ روزنامه خبر  نویسنده/منبع  عنوان  ردیف  تار
 25/5/1393 شرق ظفرنژاد  فاطم  زاریخی سوزیفرصت  و آب بحرا  1
 25/5/1397 شرق اردکانی  شمس  عهی آب  بحرا  دشمن؛  کدام 2
 23/4/1395 شرق عهیزاده امین ایرا  در آب بحرا  هایریش  3
 7/2/1394 شرق صابری  وحید ایمکرده  مبتال نفت بالی ب   را  کالنتری:آب  عیسی 4
 21/3/1394 شرق زیباکالم صادق مدتکوزاه  جامع  و آب بحرا  5
 15/11/96 شرق باقری  عهی است  باقی آب کمبود بارید،  برف  6
 5/5/1395 شرق خامسیزادهزقی قاسم آب  جا  بر آزش 7
 4/6/1393 شرق احمدی  حمید  سیدآب  مصرف  جوییصرف   در نهفت  گنج 8
 4/6/1393 شرق منصوری حامدهدف بی  جوییصرف  و آبیکم  9

 آب قطئئره  قطئئره  شئئد، زمئئام آب شئئد چئئ  اینکئئ  داسئئتا  10
 26/2/1397 ایرا   رحمانی جبار خشکسالی از شویممی

 آب،  بحئرا   دهئد؛  مئی  ادامئ   ُکشئیآب  بئ   ایرا   جامع  11
 1/7/1394 ایرا   فرخی  رضا اجتماعی هایناهنجاری جوشا  چشم 

 4/1/1395 ایرا   یادگاری سهیال کشاورزی بخش در دولت رویکرد  آب وریبهره  ارزقای 12

13 
 کنئد؛می  زهدیئد  را   ایرا   زمد   بقای  آب  روی بی  مصرف 

 زوانیئدمی  هرچئ   کئ   اسئت  ایئن  مردم  ب   آب  قیمت  پیام
 کنید! مصرف  بیشتر

 6/5/1395 ایرا   نیرو  وزیر  چیا ،چیت حمید

https://www.irna.ir/news/82164277/%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8
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یخ روزنامه خبر  نویسنده/منبع  عنوان  ردیف  تار
 16/7/1396 ایرا   لباف  عطی  شد  بدل ایرا  قر  بحرا  ب  سال20 طی آب 14
 31/4/1395 اقتصاد دنیای کاظمی   مرزضی آب  بحرا  زا مدر  داریزیول  از 15
 27/7/1395 اقتصاد دنیای گزارش گروه آبی بی  زکرار زکرار،بی  آب 16
 1/9/1395 اقتصاد دنیای جهرمی   حمیدیا    محمدصادق  مدیریتی  بحرا  یا آب بحرا  17
 7/7/1394 اقتصاد دنیای رنانی  محسن ایهست  مناقش  از  زرخطرناک آب، بحرا  18
 21/12/1393 اقتصاد دنیای شوریدره  فرهنگ  بیژ  ندارد ارزباطیمردمب آببحرا  19
 14/05/1393 اقتصاد دنیای عالیی   محمد کشور  آبی بحرا  و آب مدیریت  بر اخالق و فرهنگ زأثیر 20

21 
  زنگ-نخست( )بخش بگیریم جدی را  آبیکم  بحرا 
 آب! کمبود بحرا  خطر

 14/08/1395 کیها  روزنامۀ شریفی  فریده

22 
 ایرا ؛ در  آب کمبود و خشکسالی جدی بحرا  ب  نگاهی

 اول بخش  بارا _ زشنۀ سرزمین
 5/8/1393 کیها   گزارش گروه

 
شئئده اسئئت. کئئ   های کیفی طراحی  ها و نتایج پژوهش های متنوعی برای ارزیابی یافت  روش 

ای متناسئئب اسئئت. مفئئاهیم اعتبئئار و روایئئی در  هریئئک از آنهئئا بئئا روش زحقیئئق کیفئئی ویئئژه 
روند. ب  نظئئر محمئئدپور ماهیئئت  های کیفی ب  معنایی متفاوت از روش کمی ب  کار می پژوهش 
معمئئواًل از  هئئا  گرایان  است. ب  همین دلیل، در این دست  از پئئژوهش های کیفی غیراثبات پژوهش 

 (. 78-107،  1390شود )محمدپور،  مفاهیم رایج اعتبار و روایی در زحقیق کمی دوری می 
ها را ب  خوانندگا  زوضی  دهد و نشا  دهد ک  پژوهشگر کیفی باید نحوۀ گردآوری داده

زئئر، بایئئد بئئ  انئئد. بئئ  عبئئارت روشئئنها ساختگی نیستند و با دقت الزم گردآوری شدهداده
، 1390های پژوهش او اطمینا  کنند )محمئئدی،  نشا  دهد ک  چرا باید ب  دادهخوانندگا   

گیری شناختی زحقیق جامعۀ آماری، روش نمون (. ب  این منظور در این جزئیات روش 139
 ایم.و الگوی استفاده شده برای زحهیل را بیا  کردههای نارف اطالعات نمون 

هئئای کیفئئی دغدغئئۀ مهمئئی نیسئئت. زیئئرا است ک  پایئئایی در پژوهش  معتقد  1لیندلف
فرض زفسیرگرایا  این است ک  واقعیت متنئئو  و متغیئئر اسئئت. »اگئئر معئئانی و دنیئئای پیش

هئئای مسئئتقل نئئ  اجتماعی مدام در حال زغییر است، بنابراین، زکرار نتایج از طریق ارزیابی 
 (.330، 1397مفید و ن  ممکن خواهد بودا )لیندلف، 

 ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ
 

https://www.irna.ir/news/82688517/%D8%A2%D8%A8-%D8%B7%D9%8A20-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D8%B4%D8%AF
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 ها. یافته5
نمونۀ معرف این پژوهش، در این بخش، نخست یک   22های  با زوج  ب  حجم زیاد زحهیل

 هرریو.    ا انرره نارران   رر   کانرر ، شرررا نرر  ( را ب 15)نمونۀ شمارۀ  ها  نمون  از زحهیل
کبرریو.    های نارف  ا به یفکیررک هررر   منانرره بیرراب نرر  نح  ی حاص  ام یحری  نم نه

  هیو.های ارائ  شده از مسلهۀ آب ایرا  را زوضی  می ا  نهایت، گفتم
 

 داری مدرن تا بحران آب از تیول -. مشخصات نمونه2جدول 

 واقعی واژگان مثبت

زر از بهای واقعی، کمتئر از هزینئۀ غیرواقعی و ارزا ، ناچیز، زقریبًا رایگا ، ارزا  واژگا  منفی
 زمام شده 

 کارشناسا  و متخصصا  اقتصادی، کارشناسا  های مثبتافراد، نهادها و فعالیت

)حاکمیئئت(، قیمئئت ارزا  آب و بئئرق،  داری مئئدر ، دولئئتزیئئول هئئا،چاه های منفیافراد، نهادها و فعالیت
 کشاورزا گ ارا ، کشاورزا  و خردهسیاست

 اند.های غیرمجاز جا  زمین را مکیدهچاه کنای 
 دستیگشاده استعاره

جمالت مجهول

آب ب  بهایی غیرواقعی و ارزا  بئ  کشئاورزا  عرضئ  و مصئرف )اسئراف( شئده 
 است.

زصئور ایئئن بئوده اگئئر بئئرق و آب ارزا  در اختیئار کشئئاورزا  باشئد بئئ  عئئدالت 
 شود.اجتماعی کمک می

 جمالت معهوم

کشاورزا  با اسئتفاده از بئرق بئا بهئایی زقریبئًا رایگئا ، محصئوالزی ارزا  ارائئ  
اند./ دولت با کمک کشاورزا  با احداث کیهومترها شبک  برق ب  استحصئال کرده

انئد./ کشئاورزا  ... آب و بئرق را اند، اما آب... را... هئدر دادهآب همت گمارده
زئرین بئرق در مقایسئ  بئا سئایر ا  از ارزا زقریبًا رایگا  استفاده کردند./ کشاورز

کنندگا  اند./  کشاورزا  در مقایس  با سایر مصئرف کنندگا  استفاده کردهمصرف 
اند./ کارشناسا  اقتصئادی در دو قیمتی ناچیز برای استحصال آب پرداخت کرده

هئای هئا زحهیلکارشناسا  و متخصصئا  در ایئن سئال / اندده  بارها ز کر داده
انئد./ انئد/ کارشناسئا  اقتصئادی در دو دهئ  بارهئا زئ کر دادهی ارائئ  کردهزیاد

هئا انئد./ دولتگئ اری را برعهئده گرفت ها مالکیِت آب و مسلولیت قیمتدولت
هئئا خئئود را مالئئک انئئد./ دولتپئئول »دیگئئریا را بئئرای »دیگئئریا خئئرج کرده

 فروشند.زیست ندانند وگرن  آ  را ب  بهایی ناچیز میمحیط
 متخصصا  و  کارشناسا  اقتصادی،  کارشناسا   نیرو،  وزیر   فریدمن، میهتو  استناد
 ها  لت ر  کببدگابمصرف  و  کشاورزا  ببدیقطب
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 واقعی واژگان مثبت

 فرض  پیش

 نظام اقتصادی حاکم بر ایرا  بر عمهکرد آ  اثر گ اشت  است.
 دهد.قیمت ارزا  آب مصرف آ  را افزایش می

 گذا ی  ب است.ک  دولت مسلول قیمتعهت ارزا  بود  بهای آب این است 
 فروشد.اگر دولت خود را مالک آب نداند، آ  را ارزا  نمی

 قیمت ارزا  آب و برق سبب هدر داد  آب شده است.
با زوج  ب  کاهش سرانۀ آب زجدیدپ یر، باید زصمیمی جدی برای افزایش قیمت 

 آب اخ  شود.
 آب  مسلهۀ  مفاهیم

 عهل
 آب  زوزیع و مالکیت  بود  )حاکمیتی(  دولتی ها،چاه

 گ ارا قیمت ارزا  آب، قیمت ارزا  برق، سیاست

 .نباشد  دولتی آب  مالکیتهاحلراه
 افزایش قیمت آب

 برق و آب  ارزا  قیمت و داریزیول اقتصادی  نظام چیست؟  کیست/  مقصر 
 31/4/1395مرزضی کاظمی، روزنامۀ دنیای اقتصاد، منبع: 

 نمونه: ظاهر و معنای کالمتفسیر . 1-5
     بر  به کا  بر   است. بر مثبت »واقعیا را برای افزایش قیمت    واژۀ   (1395)  کاظمی 

قیمت فعهی کاذب است. همچنین، با ب  کار برد  »واقعئئیا اساس نابای ضمب  این  ا: ، 
اقتصاد، مسلهۀ این سرمقالۀ روزنامۀ دنیای  ش  .ب  جای »افزایشا، افزایش قیمت پنها  می 

. به همین  لی ، انب ه  ام  ا:گرراب اقتصررا ی    کندآب را از منظر اقتصادی آ  بررسی می 
داری، عمهکئئرد مناسئئب، مرکانتیهیسئئتی، سئئوداگران ، زیئئول این نتن برره کررا   فترره اسررت: »

دار، سئئاز و کارهئئای اقتصئئادی، هزینئئ  حئئداقل و منفعئئت داری مدر ، درآمئئد، زیئئول زیول 
 ، ا ماب، گراب، قیمت، باما «.ورییگا ، عواید، مالک، بها، محصوالت، بهرهحداکثر، را

انقئئالبا در پئئی آ   سد ن یببد  با کا بر   ا:گاب »       هه«   »ا ایرر   ب  نظر می 
است ک  افزایش مصرف آب را ب  قیمت کم آ  نسبت دهد. زیرا در اویل انقالب اسئئت کئئ  

استنادهای متن، در خئئدمت عهمئئی جهئئوه    سد.زصویب می »قانو  زوزیع عادالنۀ آبا ب   
کبد یا داد  گفتما  آ  است. همچنین، نویسنده در قسمتی ب  »بازدیدهایا خود استناد می 

 هد   فتن       بیل ک ا  می  ا  اقا  جر    هد.
 انسجام موضعی. 2-5

نخستین پئئارۀ معنئئایی در    ا،منابع آب در حال نابودی است »  ( در سرمقال 1395کاظمی )
 های اخیرنابودی منابع در سالکبد. به نظر ن یببد ،  وضع موجود منابع آب ایرا  را بیا  می 
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اوضا  آب ایئئن طئئور شئئده کبد که ارا  صورت گرفت  است. کاظمی این ساال را مطرح می 
است. در واقع، این سرمقال  ب  ایئئن پرسئئش پاسئئخ خواهئئد داد. کنشئئگر اصئئهی برخئئی از 

اند. با زوج  ب  قرائن متن، حئئ ف کنشئئگر بئئا هئئدف ایجئئاد ت این بخش ح ف شدهجمال
ها دولت »کبد که  او در این سرمقال  اشاره می   ساال است ن  پنها  ساختن کنشگرا  اصهی.

اند، در نتیج  آب بئئ  بهئئایی ارزا  بئئ  گ اری را برعهده گرفت آب و مسلولیت قیمت نالکیت  
کئئ  در   بئئ  ایئئن زرزیئئب او بئئ  پرسئئش  ااف( شئئده اسئئت کشاورزا  عرض  و مصئئرف )اسئئر

اسئئت. بئئ  نظئئر نویسئئنده، گفتمئئانی  کئئرده، پاسئئخ دادهمطئئرح  هررای  غررامین نررتنبخئئش
کنئئد. داری مئئدر ا زوصئئیف مئئی برانگیزا نظام اقتصادی ایرا  را بئئا عنئئوا  »زیئئول »چالش

ت، مالکیت کند، دلیل بحرا  آب این است ک  حاکمیکاظمی با کمک این گفتما  ادعا می 
گ اری آ  را بر عهده گرفت  است. در نتیج ، قیمت آب در ایرا  ارزا  شئئده اسئئت. و قیمت 

فرض او این است ک  قیمت ارزا  آب دلیل اسراف آ  است. در واقع، این فرض پنهئئا  پیش
 ک  »دلیل بحرا  آب اسراف و عرضۀ ارزا  آ  استا در این استدالل نهفت  است. 

این روزهئئا بئئا زوصئئیف نظئئام » :ن یبدمی  سرمقال در قسمتی از این ( 1395)کاظمی 
عنوا  نظئئام »مرکانتیهیسئئتیا یئئا »سئئوداگران ا یئئا عنئئوا  جدیئئدزر اقتصئئادی ایئئرا  زحئئت 

داری مدر ا، نکتۀ مهمی دربارۀ ساختار اقتصاد ایرا  برجست  شده استا. اشئئارۀ او »زیول 
  منانررا  نیررای     عررر  نیرماخرران   به سررر بیری   ی«   اب  سرمقالۀ »عبور از اقتصاد زیول 

 منتشر شده است.  1395زیر  8است ک  در  اقتصا 
ش ند. همچبین، ن یببد  نفه م   لررت   ا     این بیل ام نتن، نابا ن  مفاهیم زیول و زیول 

یررر شرردب   مافررز ب  ب  نظر او، دلیئئل عمیئئق   گیر . های حاکمیت    نظر ن   ا ناا ل یمام بیل 
ارزا  اسئئت و در    فرض ن یببد ،    بر اساس پیش بحراب       ایراب نالکیت   لت   ب است.  

 ا ی نررد ب   لررت نرره  در زیئئول » کاظمی در این پارۀ معنئئایی   ش  . بخش کشاورزی اسراف می 
خئئرج    هررای شئئیوه   ا شرر   ن  نگرا  چیزی ک  کسب مئئی  ش     نگراب پ ل  است که خرج ن   ل 

 ا ی ند ب   لت نگررراب ام  هد. ب  نظر نویسنده در زیول     پول را از نظر فریدمن زوضی  می کرد 
طبئئق یکئئی از معئئانی   ست  فتن نبابع   بام   اقتصا ی  نها نیبت   باید این شی    ا ییییررر  ا .  

 فر شد. میبت  ا به بهای  ناایز ن  ضمنی این پارۀ معنایی، دولت محیط 
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خ اهد این بیل ام  ای است که ن یببد  با کمک  ب ن    منزلۀ مقدم  ب  پارۀ معنایی پیشین 
طبق این  . ا اند گ ارا  آب را مکیده های آب کشاورزا  با زشویق سیاست چاه »  : نتن  ا بیاب کبد 

بخش از متن، کشاورزا  بئئ  دلیئئل قیمئئت ارزا  بئئرق، آب را بئئا قیمئئت کمئئی از چئئاه بیئئرو   
 هبد. نابای ضمب  این پا ۀ نابای  ایررن اسررت  ک بد، انا با  بیا ی غرقاب      ا هد  ن  می 

 اند. گذا اب این  ضع  ا ایجا  کر   ندارند و سیاست که ک ا  ماب ام کا  خ    گاه   
یررر ام برق برای کشاورزا  و صنعتگرا  »بسئئیار ارزا  منظور کاظمی از این پارۀ معنایی »

مصرف برق یک حهق  چاه بیشتر از یئئک کارخانئئ  این است ک   ا   است بهای  اقا   ب ب 
زعهئئق ای کرره برره ک ررا  ماب یر است. ا  به یا انررهاست، اما قیمت آب برای کشاورزی ارزا  

گیر  اعتراض  ا  . به همین  لی  قیمت بر   ا    بیل ک ا  می، با بیل صرربات    می 
 سد با این ن ایبه    پ   ب اسررت کرره قیمررت ن  کبد. به نظر  خانگ    یجا ی ن ایبه ن  

 بر  ک ا  ماب اندک   غیرنبصفانه به نظر برسد.
کنندگا  قئئرار آب و برق ارزانی ک  دولت در اختیار مصرف »از متن  جمه   بر اساس این  

، هدف دولت از عرضۀ ارزا  بئئرق و آب بئئ  کشئئاورزا  اداده، مصرف را افزایش داده است 
، اما این زصور اشتباه، استحصال آب را افزایش داده است. طبق است   کمک ب  عدالت بوده

اشتباه بوده است. گذا ی سیاس       سیاست خ  کفای   معنای ضمنی این بخش، قیمت 
نویسنده با ارائۀ آماری ک  وزیر نیرو ارائ  داده، روند کئئاهش سئئرانۀ آب زجدیدپئئ یر را بیئئا  

با کاهش سرانۀ زجدیدپ یر باید برای »جهئئوگیری فرض او این است ک  دولت  کند. پیشمی 
کرد، اما چنین نشده است. منظور او از جدی ازخاذ می   دستی و اسرافا زصمیمی از گشاده

 کنندگا  است. دستی قیمت ارزا  آب و برق مصرف گشاده
در این قسمت با استناد ب  وزیر نیرو، سرانۀ آب زجدیدپ یر را در اوایل  (1395)  کاظمی 

این معنای ضمنی است کئئ  زئئنش کبد. این ن ایبه حا ی مقایس  می  1393الب با سال انق
 آبی ایرا  نتیجۀ افزایش مصرف است و این افزایش مصرف بعد از انقالب رخ داده است. 

زیست، قیمت آب و برق باید افزایش یابئئد: کئئاظمی در پایئئا  برای بهبود اوضا  محیط
شرر   کند. جا  کئئالم مئئتن در ایئئن اپیئئزود بیئئا  مئئی ی بندی م سرمقال ، بحث خود را جمع

 استا.ح  افزایش قیمت آب زنها راه»
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بئئا  هررد   کاظمی در این سرمقال  نابودی منابع آب را ب  نظام اقتصادی ایرا  ارزباب می 
کوشد ادعای خود را عهمی جهوه دهد. ب  های خرج کرد ، می بیا  نظر فریدمن دربارۀ شیوه 

وری آ  کند و نگرا  بهرهب را ک  مال خودش نیست، برای دیگری خرج می نظر او، دولت آ
گذا ی    ن ل  ا ند   ها    نالکیت   قیمت نیست. طبق جمالت معهوم این متن، دولت 

 اند.گذا ی بهر  جبتهک ا  ماب ام نزایای این قیمت 
حاکمیررت    نظررر هررای  نفه م   لت  ا ناا ل یمام بیررلکاظمی در قسمتی از متن،  

با ایئئن گئئزینش و کبد.  های نیتر  نتن ام  ا:ۀ »  لت« استفا   ن  ، اما در بخشگیر  ن  
دسئئتی و گشادهگررذا ی      »های نیتر     قیمت ق ۀ نجریه     لت جایگزینی، نقش  

های کالب   ...( های  یگر حاکمیت ونجرس، سیاست بیلدست و دلبازیا آ  بیشتر از  
 ش ند.پذیر ن  های حاکمیت   یگر کمتر  ؤیت   بیل  یدبه ا و ن  

 ا ی    نتن، حک نت به  لی  نظام اقتصا ی نالکیت  ا براین، طبق زعریف زیول افزو  
گذا ی نقش »نظام اقتصادیا در قیمت های نیتر  نتن،  گیر ، انا    قبمت به  ست ن  

 ح ف و نقش دولت در این زمین  برجست  شده است.    
نظام اقتصادی یئئا گذا ی     ا ناش  ام قیمت های این نتن این است که یباقض   یک  ام

زغییر نظئئام اقتصئئادی   هد، انا هبگام ا ائا  اهکا  ام بیاب نبت یو ا ی ند ب جر   ن  زیول 
ها خود بنابراین باید ب  مکانیسمی فکر کرد ک  دولت کبد »پرهیز    به این جمره اکتفا ن  می 

یرر اب یکرر  ام فروشئئندا. مئئی زیست ندانند وگرن  آ  را ب  بهئئایی نئئاچیز می را مالک محیط  
  های پبهاب نتن  ا ییییر نظام اقتصا ی  انبت.انگیز  

های پنها  در متن کاالست. یکی از ایدئولوژی        گفتماب این نتن، ن ع  سرنایه  
روزنامۀ دنیای اقتصاد ک    براین، چاپ این مطهب را دراقتصاد آزاد دانست. افزو    ی اب را می 

ی اب یالش  برای ایجا  نطالبه برررای ییییررر ای نتارق به بیل خص ص  است، ن  روزنام 
 نظام اقتصا ی   حرکت  ب به سمت باما   ما  یر   کر .

فئئرض اصئئهی و در زما  دولت یازدهم منتشر شده اسئئت. پیش  1395این متن در سال  
دهئئد( و درخواسئئت آ  مبنئئی بئئر آ  را افئئزایش مئئی این سرمقال  )قیمت ارزا  آب مصرف  

 برنامۀ دولت یازدهم است: های  ام»واقعیا شد  قیمت آب مطابق با بخش
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با وجود محدودیت منابع، مصارف با شتاب زیادی در حال گسترش اسئئت. ایئئن نبئئود 
زخریب زعادل، منجر ب  فرسایش و زخریب منابع ارزشمند و راهبردی آب، خاک و انرژی و 

روی  )ک  رکورددار جهانی است( ارزانی بوم شده است. یکی از دالیل این مصرف بی زیست 
هئئای واقعئئی آب مصئئرفی یئئا بردارا  قیمئئت های ارزا  داخهی است. اگر بهرهمنابع و قیمت 

شد  زولید با کاهش مصرف و مهار زخریب پاسئئخ خاک زخریبی را بمردازند، ضمن رقابتی 
سازی قیمت آب در هوشمندان  ب  طرف بازار آب و حرکت ب  سوی واقعی دهند. حرکت  می 

 (.1392، ایسناکشور قدم اول است )
های انرژی ... باید در دسئئتور کئئار سازی قیمت حاملطبق این برنام  است ک  »واقعی 

، حئئدود یئئک مئئاه پئئس از انتشئئار ایئئن مطهئئب، 95قرار گیردا. ب  دنبال آ ، در مرداد سال  
 یابد:قیمت برق افزایش می  ش    عمهی می  هافاز دوم هدفمندی یاران  مراحهی از

محمودی قائم مقام وزیر نیرو ... معتقد است مطابق قانو  هدفمندی افزایش زعرف  برق 
ک ، سال گ شت  این افزایش زعرف  اصئئال ازفئئاق درصد باشد. درحالی   20بایست ساالن   می 

ل و در حدود نصف افزایش مجاز زعرف  یعنئئی در حئئدود های سانیفتاد و امسال هم از میان 
 (.5، 1395 درصد اعمال شده است )روزنامۀ ایرا ، 10

زوا  این متن را در راستای زسهیل سیاست افزایش قیمت برق دانست. شاید بنابراین، می 
شئئود، ب  همین دلیل است ک  کاظمی از میا  عهل مختهفی ک  برای بحرا  آب برشمرده می 

»چاها را برگزیده زا بتواند نقش پایین بود  قیمت آب و برق را در افزایش مصرف آب نشا  
وری را کئئاهش و مصئئرف آب را قیمئئت ارزا  بئئرق کشئئاورزا ، بهئئره»  :نویسئئددهد. او می 

. همچنئئین، در قسئئمتی از مئئتن بئئا ایئئن ایئئده کئئ  آب و بئئرق ارزا  بئئ  اافزایش داده اسئئت 
  بد، نیال  است.کخودکفایی و زوسع  کمک می 

ب  نقل از وزیر نیرو، آمار سرانۀ آب زجدیدشونده در  های پایان  نتن،کاظمی در قسمت   
کبد یا یبل  ب  ک     ا ن رراب  هررد. انررا هبگررام مقایس  می   1393اوایل انقالب را با سال  

کبد که  بررق  ب بهررای     ا بیاب ن    1373های سال  اشا   به بهای بر  ک ا  می، قیمت 
فقط عدد دو و نیم ریال ب  ازای هر کیهووات ساعتا بوده است. ب  این زرزیئئب  ا  می »ک

های      بر      سد. انا    هیچ قبمت  ام نتن، قیمت قیمت آب بسیار ناچیز ب  نظر می 
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در نتیجۀ این آمارها »مصرف )اسئئراف(ا بیشئئتر ش  . گذشته با قیمت فار   ب ن ایبه نم  
حرر  انحصررا ی در نهایئئت، افئئزایش قیمئئت آب راه  ش  .پذیر ن  یت  ست «  ؤاز »گشاده

 ش  .بحراب    جر    ا   ن  
زئئوا  جئئای داد: زغییئئر محوری متو  روزنامۀ شرق را در چهار مضمو  کهی مئئی معانی  

این معانی بدین شئئرح جویی، زوسعۀ پایدار.  ها، زغییر نظام اقتصادی، صرف گ ارییاست س
سال پیش و با نگاه غهط ب  زوسع  شکل گرفت، اشتباهات گ شت    60»بحرا  آب از  است:  

رفت از بحرا  یافت./ هم  چیز در گرو سازگار برای برو  حهی بومنباید زکرار شوند. باید راه
های کال  کشور است./ کمبود آب ناشی از کاربری غیر اقتصادی آ  و گ اریزغییر سیاست 

المههی است./ باید باور کنیم کئئ  در بحئئث نیازهئئای بینهای داخهی و  نشد  حقاب   رعایت 
زرین مسله  امروز ما آب است، اما زوانیم ب  خودکفایی برسیم./ بزرگ اساسی کشاورزی نمی 

هنوز هیچ سیاستی در زمینئئ  آب نئئداریم./ راهبئئرد اساسئئی کئئاهش مصئئرف آب زغییئئر در 
ریاسئئت جمهئئوری  سئئال 8سئئاختارهای زولیئئد اقتصئئادی کشئئور اسئئت./ اوضئئا  آب در 

رفت از بحرا  آب باید فرهنگ غنئئی جویی کنید./ برای برو  نژاد بحرانی شد، صرف احمدی
ج ی     بیل ک ا  می است   نه حل بحرا  صرف جویی را احیا کرد./ راهو اصیل صرف 

  بط  اندناب ک ا  می  ا افزایل  هبد«.های ذیشر  که به این نبظ   باید  ستگا 
نسبت داد  .  1ی اب جای  ا :  وری متو  روزنامۀ ایرا  را در س  دستۀ کهی می معانی مح

زبهیغ اقدامات دولت در زمینۀ کاهش مصرف .  2  ؛مسلولیت ایجاد و حل مسلهۀ آب ب  مردم
اقتصررا  سیاسرر  ایررراب این معانی بئئدین شئئرح اسئئت:    بحرا .بر  انبتن ح   زما  .  3  ؛آب

جامع  باید ب  فکر نجات   غا ت نبابع ن ی ل است،  شیصیت ن کبیه  ا ایجا  کر   که به
اب انیدی نداشررته باشرربد  گ ارخود باشد، مردم باید حرکت را آغاز کنند و ب  زغییر سیاست 

کند/ اقئئدامات آبی را حل می جویی مشکل کمفردگرایی نسل جوا  جانی آب است و صرف 
هئئای آبیئئاری   این منظئئور از روش نظیر است و بدولت یازدهم برای استفادۀ بهین  از آب بی 

کند./ برای حل بحرا  آب باید قیمئئت آب نوین و باال برد  راندما  مصرف آب استفاده می 
 های اخیر شکل گرفت  و یک شب  حل نخواهد شد.را افزایش داد/ بحرا  آب طی ده 
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فئئزایش قیمئئت آب زنهئئا ا  دین شرح اسئئت:معانی محوری متو  روزنامۀ دنیای اقتصاد ب
ایئئم./ ضئئایعات آبئئی را خئئود مئئا ]مئئردم و مسئئلوال [ ایجئئاد کئئردهاست./ بحرا  بی ح   راه

سیاستمدارا  با خطاهای فاحش مئئا را براد.   کشاورزی ب  دلیل ضعف مدیریتی، آب را می 
ر اند، ب  جئئای آنکئئ  بئئ اند و حاال هم انگشت ازهام را ب  سوی جامع  گرفت ب  بحرا  رسانده

کید کنیم ک  بسیار زما   بر و دیر اثر است، اصالحات در سطوح بنیادین و زیرین فرهنگی زأ
باید اصالحات را ب  سرعت از سطوح باالزر یعنی از مئئدیریت و از زخصئئیص منئئابع آغئئاز 
کنیم. ]افزایش قیمت آب[/ سیستم فاسد مدیریت آب مسلول بحرا  است./ انحصار دولئئت 

، بحرا  آب و هزارا  فساد و زباهی در پی دارد و پایین نگ  داشتن در مدیریت و مالکیت آب
در ایئئن جمهئئ    یرر اب این موارد را می   بهای آ  با یاران ، زشویق برای اسراف بیشتر آب است.

 مدیریت، سیاستمدارا  و مالکیت دولتی آب بحرا  را ایجاد کرده است.: خالص  کرد 
اشررا   برره ن ررل .  1گیررر :  دست  جئئای مئئی   معانی محوری مطالب روزنامۀ کیها  در دو

این   نقد کارکرد وزارت نیرو.  .2؛ و  در جهوگیری از ایجاد بحرا  ج ی    اقدانات فب   صرف 
یرر اب ام جرر ی ، احرردا  سررد    بییررز ا ی نرر  با صرف معانی محوری بدین شرح است:  

رت نیئئرو / خشکسالی امسال بسیار شئئدید اسئئت و وزا  شدب ا ضاع جر گیری کر .  بحرانی 
اقدام مفیدی برای آ  انجام نداده است.

های بر سرر  شررد  برره یفکیررک ببدی گفتمان  نب را    ایراب      منانهنحوۀ صورت 
 است:  منانه به شرا میر 

ببرردی گفتمرراب نبرر را     ا      منانررا نحوۀ صئئورت   (1شماره )  شکل  روزنامۀ شرق:
گفتما   هد. این روزنام  دو گفتما  از مسلهۀ آب ارائ  می     کر ، ب  هد.  شر  ن اب ن  

کرره گفتمرراب   م، لی گیر .    حااول کال  است و جوانب بیشتری از مسلهۀ آب را در بر می 
 هررد. می   مه  ی ی ری ج سال ریاست   8عهت مسلهۀ آب را ب      حاشیه   نحد   است    

غال    منانا شر  اسررت   بررا  نررا سرربز ن رراب  ا   شررد ،  گفتما   بق گفتماب ا ل، که 
و رویکرد نادرست ب  زوسع  بحرا  را ایجئئاد کئئرده اسئئت. ایئئن گفتمئئا   های کالب  سیاست 

ساختارهای زولیئئد و سئئازگاری بئئا طبیعئئت قهمئئداد ها، ییییر  ح  نب ره  ا ییییر سیاست راه
. بنئئابراین، شرر  در گفتما  روزنامۀ شرق فرامرزی بود  مسئئلهۀ آب نیئئز دیئئده مئئی   بد.کمی 
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کبررد   اباررا  قهمئئداد نمئئی ای صرفاط جباح   گفتما  غالب این روزنام ، مسلهۀ آب را مسله 
هم نقش مئئردم این،    این   منانه  برکبد. افز ب پذیر ن  یری ام این نب ره  ا  ؤیت گبتر  

شرر     هررو نبررافع پررذیر نرر  رؤیت میبت  های پوپولیستی مخرب محیطسیاست در ایجاد  
  نب  الب وکب   أی(.

کبد. نحب   ن    بحرا  نژا   ا عرت ایجا   جمه  ی احمدیگفتما  دوم، دورۀ ریاست 
 رباب اسررت   ج ی  است. شر  نتارق به اصالا ح  نب ره صرفهراه  گفتماب    این خر  

یام هو     ام هو ب  نررد. بی ررتر نترر ب شررر  بررا هرردف پبهرراب    رباب حان    لت اصالا 
هررای   لررت یررام هو     ما هررو ونظیررر گ اریسیاست ها    سامی برای اجرای برنانهمنیبه

 گفتمرراب امشرق با ارائۀ این خئئردهاست.    های میرمنیب ( نبت ر شد بی      را یاا ل
وظیفئئۀ مسئئلوال  دولئئت روحئئانی را بئئ  پرهیز     ن    نقد عمهکرد دولت یازدهم و دوازدهم

 کنند.جویی از مردم محدود می درخواست صرف 
  

 
 شرق روزنامۀ در آب مسئلۀ گفتمانی هایبندیصورت .1 شکل

 

 نگاه غهط ب   زوسع 

 کاربری غیر اقتصادی آب

های نشد  حقاب  رعایت
 المههیداخهی و بین

 های کال  کشور سیاست

 بحرا  آب

اری  سازگ

 های کالب ک   گذا یزغییر سیاست

 اشتباهات گ شت پرهیز از 

 زغییر در ساختارهای زولید اقتصادی کشور

ی احیای فرهنگ صرف   ج 

 کشاورزی   یافزایش بهره 

 

 علل هاحلراه

اقدامامات دورۀ ریاست 
 نژا جمهوری احمدی

 عهت

ییصرف   جو

ه  حلرا



 

 

 در علوم انسانی ای  شته ر ن میا   مطالعات 

113 
های گفتمانی  بندی صورت 

 ...   مسئلۀ آب 

در گفتما  روزنامئئۀ ایئئرا ، سئئاختارهای کئئال  )اقتصئئاد سیاسئئی ایئئرا ،   روزنامۀ ایران:
دولئئت اند    ا ایجا  کر   بحرا  اند   به این  ریق گرایی مردم شدهفردگرایی( سبب مصرف 

با ایجاد این ساختارها هیچ ارزباطی ندارد. در گفتما  ایئئن روزنامئئ  مئئردم بایئئد بئئرای حئئل 
»استفادۀ بهین  از آبا و »افئئزایش قیمئئت  ی « کببد.   یفا   لت نیز  ج مسلهۀ آب »صرف 

م ای  ام     استای نب  لیت  گفتما  .   منانا ایراب، نتارق به   لت است   این آبا است 
این   منانه جانارره  ا نرراج  است.     بحرا  ناپذیر ساختن ن ل  ب    ایجا     لت    ؤیت 

کببد.     اقررع، بررا های   لت   لبر  ن  گ اریسیاست ر   هد    ناب  ا ام یییی   جر   ن  
 اند. با ی جه می    به نر م، ن ل     ای  نب  الب  ا به حاشیه   بحرا  سپر ب   یفا ح   

میبت    ی کا   ند  ب  ، گفتماب   منانا   لت  های نحیطبه ایبکه   لت   حان  با  عد 
نبرربت  ا ب   نطالبررات ام   لررت   حرران   انبررت.یرر اب     اسررتای کرراهل  ایراب  ا نرر  

کررر ب نبرر  الب     ها    این   منانه نیز نرر ع  نبررراها   انگریب  ها به انریکای  سدسامی
 های سدسامی است.حاشیه  اندب ن ل نبافع شرکت  گذا اب باد ام ان ال    بهسیاست 

 
 
 
 
 
 

 
 ایران  روزنامۀ در  آب مسئلۀ گفتمانی بندیصورت .2 شکل

 
در گفتما  روزنامۀ دنیای اقتصاد زرکیبی از عوامئئل )نظئئام مالکیئئت   : روزنامۀ دنیای اقتصاد 

مدارا ، مردم و مسلوال ( بحرا  را ایجاد کرده است و افئئزایش قیمئئت آب  سیاست ، دولتی آب 
ش  . این   منانه، خص ص    حان  »اقتصا   راهکاری است ک  برای حل بحرا  پیشنهاد می 

ن رر   ب اسررت.   استا با خط      این   منانه، هو ببدی نب را    قابت « است. نح ۀ ص  ت 

یی مردممصرف   گرا

 بحرا  آب

ییوظیفۀ مردم: صرف   جو

 وظایف دولت:

 . استفادۀ بهین  از آب1 

 . افزایش قیمت آب2 

 هاحلراه

 اقتصاد سیاسی ایرا 

یی نسل جوا   فردگرا

 علل
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سئئازی بئئرای افئئزایش قیمئئت آب  رسد زغییر نظام اقتصادی و ایجاد بازار آب، زمینئئ  ب  نظر می 
گفتمرران  کرره ایررن  انگیزۀ پنهانی این روزنام  از انتشار مطالب مربئئوب بئئ  بحئئرا  آب اسئئت. 

این    هد. ب است و آ  را طبیعی جهوه می حامی ایدئولوژی بازار آ  هد    منانه ام    ا ائه ن  
ش     ع ان  سیاسرر ، اقتصررا ی    روزنام ، زغییرات نظام مالکیت آب، ناگزیر جهوه داده می 

ش ند. ناپذیر ن  اند،  ؤیت ک  در ایجاد این رویدادها نقش داشت    ای اجتماع  
 

 
 اقتصاد  دنیای روزنامۀ در آب مسئلۀ  گفتمانی بندیصورت 3 شکل

ناشئئی از خشکسئئالی اسئئت و وزارت  ب   در گفتما  روزنامۀ کیها ، کم  :روزنامۀ کیهان
اقدانای  نظیر  براین، بحرا  آب ح ف شده ونیرو باید آ  را با اقدامات خود حل کند. افزو  

کیهئئا  کبررد. شدب ا ضرراع جررر گیری نرر  بحرانی ج ی ، احدا  سد    بییز ا ی ام صرف 
مشکالت اجتماعی، اعمال قئئدرت و    هد. به این یریی ،آبی را ب  خشکسالی زقهیل می کم

معنئئا در این شرایط کنشگری و زغییئئر وضئئع موجئئود بئئی ش ند.  ناپذیر ن  رؤیت   هاسیاست 
زوانند انجام دهند، انتظار برای بارا  است و دعا و نمئئاز، یعنئئی کاری ک  افراد می شود و  می 

  هد.ان  ی که کیهاب نر م  ا    حال انجام  ا ب  ب ن اب ن   هما  
نمایندۀ بخئئش انتصئئابی حاکمیئئت اسئئت. بئئا   کا   این روزنام ، سرآمد طیف محافظ 

ای به نب را اصر  ک    یبدی  شد  برر  ، زوج  ب  اینک  در بازۀ زمانی زحقیق مناقشۀ هست 
در ایئئن دورا ،     یفبیر کررر  کرره  ی اب اینح ف بحرا  آب در گفتما  این روزنام  را می 

، بئئ  دشئئمن خئئارجی و کبرردزوج  بخشی از حاکمیت ک  روزنامۀ کیها  آ  را نمایندگی می 
ایررن ن ضرر عات   برر     ن ایبرره بررامسائل امنیتی معطوف شده است و ب  ایئئن دلیئئل، کئئم

 نظام دولتی مالکیت  آب

 مدارا سیاست

 مردم و مسلوال 

 عهل

 افزایش قیمت آب آب بحرا 

 ح  را 
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اهمیت قرمدا  شد    حت  نب را    نیز    این   منانه با  یدی انبیت       سررایا ایررن کو
های شیرین   . ب  همین دلیل است ک  در این روزنام  بر حفظ آبنبائ  بر س  شد  است 

کیئئد مئئی  اسطا کمبرر    و زهدید دشمن خارجی ب   پرهیز ام  ل  گ   ب  شرر  . آب شئئیرین زأ
   نیبت. زأکیدهای  یگر ابداب ن    ای که      منانهنب ره

همچنین، فروکاست مسلهۀ آب ب  کمبود ناشی از خشکسئئالی در ایئئن روزنامئئ ، نشئئا  
 است. که باید به  سمیت ن باخته هد بی   ام حاکمیت، نب ره ب  ب     ا اباب می 

 

 
 کیهان  روزنامۀ در آب مسئلۀ  گفتمانی بندیصورت 4 شکل

 گیری . نتیجه6
هررای شررر ، ایررراب، کیهرراب   نرب ط به نب را    ایراب      منانرره  در این پژوهش مطالب 

( با روش زحهیل گفتما  انتقادی 29/12/1398زا    1/1/1390)از    سال  9 نیای اقتصا      
گیررر ، برره گفتمرران  کرره نبرر را     ا فراجبرراح     نظررر نرر  بررسی شدند. طبق نتئئایج،  

فراجبرراح     ایررن   گفتمئئا  های شررر     نیررای اقتصررا   ا  یافترره اسررت. ح رر      منانه
 هررد ها که    ن ایبه با   منانا ایراب   کیهاب  اببتگ  حاکمیت  ندا ند، ن اب ن    منانه
یری ام  هبد   به اباا  گبتر  یر گفتماب نتکلریری ام نب را    ا ائه ن  های نبت    منانه

کشئئورهایی کئئ  بئئا مخئئاطرات کبد اشا   ن   1    که بانداکببد. هماب این ن ض ع ی جه ن  
بئئ  ثبئئات  گررراهئئای آزاد، مسئئتقل و کثئئرت با کارآمد کرد  رسان ی انبد  ، می اندشدید مواج 

 ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ
 

 

 آبیکم خشکسالی

 بحراناقدامات الزم برای پیشگیری از 

ی  نر مصرف   ج 
 اقدامات دولت
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هررا برریل ام قبرر  های اجتماع ،  سترس  به  سررانهک  با ظهور رسان    یژ  اکب ب ب .  برسند
با در نظر گرفتن این موضو  و با زوج  ب  مسائل (.  10-12،  2015یبهی  شد  است وباندا،  

ها را با دید نگا ی ی ساه که برنانهک  ایرا  با آ  مواج  است، زقویت روزنام   تی زیس محیط
همانطور ک  ُاگئئا  اذغئئا    ش  .انتقادی و ارزیابان  بررسی کند، بیش از گ شت  احساس می 

هئئای جمعئئی از دولئئت اسئئت تقل بئئود  رسئئان مستهزم مس   نگا یاین نو  روزنام کبد  می 
 (.10، 1982 )اگا ،

 ی اب به ح   ایرا  و کیها  را می های روزنام ببدی گفتماب نب را        نح ۀ ص  ت 
هررا نبرربت  ا . نگررا ی ی سرراه(    ایررن  سررانه)و نئئ  روزنامئئ  اینگئئاری زوسئئع روزنامئئ 
نگررا ی،  سررانه    خرردنت نرر ع   منانررهای، نبت   نیبت.    ایررن  نگا ی ی ساهروزنام 

  لت به  نبال اجرای گفتمانی روزنامۀ ایرا  از مسلهۀ آب، ببدی صورت  است.     حک نت 
 بحئئرا  ، ن ررل   لررت    ایجررا  بئئراینافزو   اهکا ها برای  فع بحررراب    اسررت.   بهترین
شرر     حذف ن    منانا کیهاب نیز، بحران  ب  ب       گفتما  ناپذیر ن د  است.      ؤیت 

نئئوعی هررا، گفتمئئا  ایئئن روزنامئئ یابررد.  ب  ناش  ام خ کبال  ی ری  ن  مسله  در حد کم
کید بر رشد اقتصادی و زوسعۀ فناوری پیامئئدهایی  حمایت از پارادایم نوسازی است ک  با زأ

ها، ن کالت گفتمانی این روزنام ببدی  نظیر کمبود آب را ب  دنبال داشت  است. در صورت 
بی   یژ       منانا کیهاب که کو، ب ها   اعمال قد ت نیبتبد ط به    ناش  ام سیاست نرب

در پارادیم نوسازی زوسع  است ک  مشکالت اجتمئئاعی ش  .  ب  خشکسالی نسبت داده می 
ها، اعمال قدرت و ش ند یا  بیا  به نظر برسبد. به این یریی ، سیاست زاریخی قهمداد می 

همچنئئین،   ش ند.ناپذیر ن  اند،  ؤیت در ایجاد مشکالت نقش داشت   مدیریت نادرستی ک 
کببررد. اد مئئی  ب  قرمرردو فرهنگ آنا  را مسبب کمهای ایراب   کیهاب، نر م  گفتما  روزنام 

گرای ، کبترل خ   ب  دلیل شعار زوسع اجتماعات ک   معتقدند  مهکات و استیوز  که،    حال  
انئئد و در پئئی آ ، ارزش فرهنئئگ محهئئی و  بیا  ام  سررت  ا   ا بر سبک مندگ    نبابع  

(. نگاهی ب  گ شئئتۀ 402،  1388)مهکات و استیوز،  های اجتماع  ام بین  فته است  روال
در گ شت ، قواعد ن یببد  فرزان  و همکارا  می   ایرا  بیانگر فرهنگ غنی در زمینۀ آب است.

کررر .    ایررن    اب آب را زعیئئین مئئی  غیررسمی مبتنی بر عرف و روابط بین مردم برداشئئت 
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، بئئاقری و رمضئئانی )فرزانئئ بررر ا ی انرردک برر    و بهئئره  ای  اشررتبد»باورهاا نقش برجست 
 (. 70، 1396، آبادیقوام

نمایندۀ بخش انتصابی حاکمیت است.  در گفتمئئا    کا   کیها ، سرآمد طیف محافظ 
ام خ کبال  است. گ ی  اذعرراب    ب  ناش  این روزنام  بحرانی بود  آب ح ف شده و کم

ش  . شاید به همین های  اخر  قرمدا  ن  ب  ب   ، ن ع  شکبت    سیاست   بحرانی به  
پرهیز . حذف بحررراب های کالب نرب ط به    ن  این روزنام  از نقد سیاست  لی  است که  

هۀ بحرا  »رسانۀ مهی ... مسل        منانا کیهاب با نتایج پژ هل ن   می ن ابه است که 
شئئده اسئئتا برر  ب    حررذف  بحرانئئی ... نبرر را آب را بئئ  حاشئئی  رانئئده اسئئت و

شررد  ام نبرر را         منانررا (. شباهت بررین گفتمرراب ا ائه158-159  ،1396ون   می،
 کیهاب   یر یزی ب ایراب، بیانگر نح ۀ نگا  بیل انتصاب  حاکمیت به نب را    است.

 نشا  کیها ، گفتما   در خشکسالی  از ناشی   کمبود  ب   آب مسلهۀ  فروکاست   این،برافزو  
 اسئئت.  ن ررباخته   سررمیت   برره  باید  کهاباب    ا      ب  ب   نب ره  حاکمیت،  ام  بی      هدمی 

 مسله  این  واقع،  در  کرد.  زصدیق  را  آ    وجود  باید  نیبت   ن کر    هر  ح   برای  که،درحالی 
 یشپئئ ازبیش را مئئومی ع افکئئار  و  باشئئد  آب  مشئئکل  حئئلراه  سر  بر  بزرگی   مانع  است   ممکن

 کئئ  شئئرایطی  ر    ، نبرر را   بررا ۀ  نتبرراقض  ا العات یر،روشن عبارت   ب   کند.  مغشوش 
 برر  ب   أیهئئم و مشارکت  کبد.ن    ش ا   ا نب ره ح   است،  نیام  ن      ها سانه  صدای  هم

 مهئئی  گئئزارش       کررههمئئا   باشررد. نبرر ره حرر  برررای گان    ی اندن    نیتر   نها های
 و جامعئئ  نهئئاد و عهئئم و دانشگاه نهاد حاکمیت، و دولت  نهاد» است  شد   اب عب   هاسیالب
 و رأیئئی هم از نئئاگزیر اجتمئئاعی   و  طبیعئئی   هئئایبحئئرا    و  مسائل  همۀ  برابر  در  مدنی   جامعۀ

 (.1398 )خانیکی، انداراهی هم
انررد   نبررافع  نرراب    های  که برره  انررت  اببررتهها، ن ل شرکت این   منانه  گفتما      

های ، ق ۀ نجریه     لت براینافزو  ناپذیر است.  های فب  نرب ط به    است،  ؤیت  را 
ونمایبدگاب نجرررس، شرر  ای نگهبرراب   ...( ن ررد   نیتر  بیل ام نها های حک نت   یگر

       ای   ناب    حرر  ایررن   بحرا  نت     ایجا   نها های  یگر حک   ش  ، انا سهون  
ش  . ف ط   منانا شر  است که یا حدی به این ن ض عات ی جه نب ره، به حاشیه  اند  ن  
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ها   کبترل  نهررا کا ی   منانهی اب    ن ا  ی به نحافظهکر   است. این نب ره  ا بی تر ن  
 سررطح  ن یبرربدگاب برره نبرر را    اسررت.نببت  ا .    ن ا  ی نیز این انر، بیانگر نگا   

هررای ایررراب    نیررای افزایش قیمت آب یکی از راهکارهایی اسئئت کئئ  در گفتمئئا  روزنامئئ 
 ش  .اقتصا  برای نب را       نظر گرفته ن  

هررا ام ایرردئ ل :ی برراما    این راهکار بیانگر کاالانگاری از آب، حمایئئت ایئئن روزنامئئ 
بر این نظرند ک  در رژیم نئئوین جهئئانی   1اب نظیر لیبت ب سامی  ب است. برخ  نح   بیا  

آ  ب  »کاالیی اقتصادیا، نقشی اساسی بئئر عهئئده   2آب و انتزا     یآب، ایدۀ افزایش بهره
ای (. باید در نظر داشت ک  اگر آب را کاال یا منبع در نظر بگیریم، عده2007دارد )لینتو ،  

ای اهداف فناوران  و اقتصادی ب  کئئار ببرنئئد. یکئئی از آ  را براین انکاب  ا خ اهبد  اشت یا  
هررای  یررزیهررا   برنانررهپیامدهای فروکاست ارزش آب ب  کاال، این است کئئ  در سیاسئئت 

ب  این زرزیب، زمانی آب برای کشئئاورزی نیتر  ف ط شک  کا بری  ب ییییر خ اهد کر .  
برای  سد این  اهکا ، نمی صرف خواهد شد و زمانی دیگر برای صنعت و نظایر آ . ب  نظر 

میبررت نگررا ی نحرریطحل مسلهۀ مصرف زیاد آب کافی باشئئد. یکئئی از وظئئایف روزنامئئ 
میبررت بررر نگررا اب نحرریطشرر     منانررهبیب   قایع است. به همین  لی ، پی بها  ن  پیل

ن ا  ی نظیر این ن ض ع بی تر ی جه  اشته باشبد یا با  اکا ی   ن د  ب، به جررای  اکب رر  
.گیرانه عم  کببد  کر ب، پیلعم

  

 ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ
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های گفتمانی  بندی صورت 

 ...   مسئلۀ آب 

 منابع
: ازبرگرفتئئ   .  خبرگززراری انسزز ا.  متن کامل برنام ، اصئئول کهئئی و خئئط مشئئی دولئئت روحئئانی(.  1392ایسنا )

)زئئاریخ اصئئل اثئئر   )مترجم حسین پاینده(.  زهرا : مرواریئئد. تحلیل گفتمان کاربردی(. 1398)آسابرگر، آرزور
2016)

 . با بای . یهراب:  ان گا  عالنهنگاری نوینروزنامه(. 1383بدیعی، نعیم؛ و قندی، حسین )

انداز تغییززر اقلززی  در انززران  ززی قززرن آشکارسازی، ارزنابی اثرات و چشزز   .(1396شناسی )پژوهشکده اقهیم
 شناسی. . مشهد: پژوهشکده اقهیمبیست و نک 

شننخای   ای و روانمطالعه و ارزنابی ابعاد اجتماعی، فره گی، رسززانهسخن اول. در    (.1398و  ، هادیخانیکی
 هررررا. برگرفترررره ام هیلئئئئت ویئئئئژۀ گئئئئزارش مهئئئئی سئئئئیالب. یهررررراب: 1398هننننای سنننن   

 

ها؛ زحهیئئل محتئئوای آب ایئئرا  در روزنامئئ   (. بازنمئئایی مسئئله   1398ثریا )خانیکی، هادی؛ و موسوی، سئئیده
ای در علززوم رشززتهمطالعات میان.  1397زا    1391های ایرا ، شرق، دنیای اقتصاد و کیها  از سال  روزنام 
   .167-199(، 4)11، انسانی

، ش اسززیهززای اقلززی پززهوه های ایئئرا  در نئئیم قئئر  گ شئئت .  ( زحهیهی بر خشکسالی1394دوستا ، رضا )
.1-18(،  24و23)6

. 95درصدی زعرف  برق خانگی از مرداد    10قائم مقام وزیر نیرو خبر داد: افزایش  .(1395آذر    2)  روزنام  ایرا 
، برگرفت  از 6365. شمارۀ روزنامۀ انران

زئئدوین الگئئوی مفهئئومی .  (1398و غالمئئی، فئئرزاد )  ؛عامهی، سیدسعیدرضا؛ بیچرانهو، عبداله ؛ بهار، مهری
ای در رشتهفصل امۀ مطالعات میان .های ارزباطات برای مدیریت بحرا  آب در ایرا ارزباطات آب؛ ظرفیت

. 171-199(، 3)11، علوم انسانی
هئئای نهئئادی بحئئرا  در  بنیئئا    . ( 1396، محمدحسئئین )  بررا ی فرزان ، محمدرضا؛ باقری، عهی؛ و رمضئئانی قئئوام 

.  57-94، 9  ، پهوهش امه اقتصادی مدیریت منابع آب زیرزمینی ایرا .  

  . زوسعۀ رسان    زهرا : دفتر مطالعات و  (. گروه مترجما  )مترجم:  تحلیل انتقادی گفتمان (. 1379فرکالف، نورمن ) 

هادی جهیهی(. زهرا : نشر نی :)مترجمرآمدی بر تحقیق کیفی د (1392فهیک، اووه )

.187-194 ،(1)19فصهنام  رسان ،  ها.بیرون از هرارتوی تئوری -تحلیل گفتمان(. 1387کاشی، غالمرضا )

 عبدالررره گی یرراب(. یهررراب:  :ونترررجو  های تحق ق ک ف  در علوم ارتباطاتوش (. ر1397لیندلف، زامس، آر. )
.همشهری

file:///C:/Users/Shahalizadeh/Downloads/برنامۀ%20دولت%20یازدهم%20(1392)%20متن%20کامل%20برنامه،%20اصول%20کلی%20و%20خط%20مشی%20دولت%20روحانی.%20خبرگزاری%20ایسنا.%20بازیابی%20شده%20از
https://www.isna.ir/print/92051408247/%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=600843&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://www.isfahanmetairpollution.ir/Dorsapax/Data/Sub_5/File/IPCC%20Report.pdf
http://www.isfahanmetairpollution.ir/Dorsapax/Data/Sub_5/File/IPCC%20Report.pdf
https://nfr.ut.ac.ir/file/download/page/1618661384-social-working-group.pdf
https://nfr.ut.ac.ir/file/download/page/1618661384-social-working-group.pdf
https://nfr.ut.ac.ir/file/download/page/1618661384-social-working-group.pdf
http://www.isih.ir/article_326.html?lang=fa
http://www.isih.ir/article_326.html?lang=fa
http://www.isih.ir/article_326.html?lang=fa
http://www.isih.ir/article_326.html?lang=fa
https://clima.irimo.ir/article_40460_85e5038af49f8d0c329a04dad19d35fc.pdf
https://clima.irimo.ir/article_40460_85e5038af49f8d0c329a04dad19d35fc.pdf
https://clima.irimo.ir/article_40460_85e5038af49f8d0c329a04dad19d35fc.pdf
https://www.irannewspaper.ir/?nid=6365&pid=5&type=0
https://www.irannewspaper.ir/?nid=6365&pid=5&type=0
https://www.irannewspaper.ir/?nid=6365&pid=5&type=0
http://www.isih.ir/article_319.html?lang=fa
http://www.isih.ir/article_319.html?lang=fa
http://www.isih.ir/article_319.html?lang=fa
http://www.isih.ir/article_319.html?lang=fa
https://joer.atu.ac.ir/article_7668.html?lang=fa
https://joer.atu.ac.ir/article_7668.html?lang=fa
https://joer.atu.ac.ir/article_7668.html?lang=fa
https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=610516&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=725394&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://qjmn.farhang.gov.ir/article_76987_dec5d4868cf7a5651e38a873d4fdfda9.pdf?lang=en
https://opac.nlai.ir/opac%20prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3359396&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://opac.nlai.ir/opac%20prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3359396&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
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 شناسا .انتشارات جامع  زهرا  (.1جهد ) وش تحقیق کیفی، ضد روش (، ر1390محمدپور، احمد )

فرهنگی. زهرا : پژوهشگاه عهوم انسانی و مطالعات درآمدی بر روش تحقیق کیفی(. 1390محمدی، بیوک )

. زهئئرا : پژوهشئئکده پئئور(شعبانعهی بهرام  :)مترجم  ارتبا ات توسعه در جهان سوم   .(1388مهکات و استیوز )
مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

های مربوط بززه آب در های تلونرنون: تحلیل محتوای کیفی برنامهپوش  آب در برنامه(.  1396نوروزی، لیال )
نامۀ کارشناسی ارشئئد ارزباطئئات )پایا   1396شبکه دو سیما جمهوری اسالمی انران در سه ماهه تابستان  

اجتماعی(. دانشگاه عالم  طباطبائی، زهرا ، ایرا .

غمئئی و نگئئار داوری اردکئئانی(. زهئئرا : : نگئئار ایئئلمتئئرجم) تحلیززل گفتمززان .(1395ویدوسئئن، اج.جئئی )
.شناسا جامع 

انتشئئارات یهررراب:  موسی عنبئئری و همکئئارا (.  ونترجو:    زیستشخاس  مح طجامعه  .(1392هانیگا ، جا  )
دانشگاه زهرا 

 

 

 

 

 

https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2268623&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1869419&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1738522&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1738522&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://d-lib.atu.ac.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=-8wd56rxs1
http://d-lib.atu.ac.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=-8wd56rxs1
http://d-lib.atu.ac.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=-8wd56rxs1
https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3395019&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3395019&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3395019&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3395019&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3168465&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3168465&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://link.springer.com/book/10.1057/9781137314086
https://link.springer.com/book/10.1057/9781137314086
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file:///I:/01%20نشریات/01%20ISIH/01%20Press/Vol%2013/53%2014(1)%20Winter%201400-2022/02%202105-4412%20موسوی%20و%20خانیکی/03%20ارسال%20به%20ویراستار%20و%20ترنسلیتریتور/Banda,%20F.%20(2015).%20Introduction:%20A%20conceptual%20framework%20for%20media%20as%20sustainable%20development%20in%20Teaching%20journalism%20for%20sustainable%20development,%20France:%20UNESCO%20Retrived%20from:%20https:/unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233878
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https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233878
https://books.google.com/books?id=F5eHAwAAQBAJ&pg=PA3&dq=).+Environmental+stories+among+the+most+challenging.+The+Green+Pen:+Environmental+Journalism+in+India+and+South+Asia&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiolJT7po71AhWUSPEDHX7vDfcQ6AF6BAgHEAI#v=onepage&q=).%20Environmental%20stories%20among%20the%20most%20challenging.%20The%20Green%20Pen%3A%20Environmental%20Journalism%20in%20India%20and%20South%20Asia&f=false
https://books.google.com/books?id=F5eHAwAAQBAJ&pg=PA3&dq=).+Environmental+stories+among+the+most+challenging.+The+Green+Pen:+Environmental+Journalism+in+India+and+South+Asia&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiolJT7po71AhWUSPEDHX7vDfcQ6AF6BAgHEAI#v=onepage&q=).%20Environmental%20stories%20among%20the%20most%20challenging.%20The%20Green%20Pen%3A%20Environmental%20Journalism%20in%20India%20and%20South%20Asia&f=false
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