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 چکیده
محیط جغرافیایی، نمودگاه برهمکنشی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و طبیعیی اسیت   

و امنییت   و عدالت محیطی، پیوستگاه تعامل و تعادل جُستارهای محیط جغرافیایی، عیدالت 

هیای موجیود، بیر اییض فیر       است. عدالت محیطی به مثابه رویکردی فراگیر به نیابرابری 

بایید از  هیای زیسیتی و اعتدیادی    نیاهمگونی  از استوار است که همه آحیاد جامعیه جیدای   

مناسیبا  نیابرابر اقتصیادی و اجتمیاعی محافویت  یوند.       از  برخاسیته پیامدهای محیطیی  

ینید ناکارامیدی نویاو توزیی  در     آهای فضایی که برند نابرابریدههای موجود نشان میداده

های اجتماعی و نیاامنی محیطیی   زمینه بروز بحران ،روندهای برابر به  مار میخلق فرصت

هستند. از آنجا که عدالت مرکز ثدل امنیت است. طی دو دهه اخیر رویکرد ایجابی به مدولیه  

 گریزناپیذیر کیرده   آحیاد جامعیه را   هیای هبرای تحدق خواست مطلوب امنیت، خلق وضعیت

سیاسیی و اجتمیاعی در    ،رویکرد عدالت محیطی کیه بنییادی جغرافییایی    است. بر ایض پایه،

نه را برای برابری همگیانی  یزم ،ابیجبر بنیاد رویکرد امنیت ای ،های خرد و کالن داردمدیاس

 کند.ها، تأمیض حدوق مدنی و تأمیض امنیت پایدار ملی فراهم میفرصت
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 مقدمه
جستار عدالت به عنوان آرمان و سازوکار تأمیض رضایت  یرروندان،   هاست کهها و هزارهسده

و هیا  گران، گفتمیان موضوع بسیاری از علوو زمان به  مار رفته است. در ایض بازه زمانی، پژوهش

رویکردهای مختلفی بر عدالت استوار کرده و از همان منور بیه تفسییر موضیوعی و کیاربردی آن     

تیریض  هیای برابیر و آزادی، اساسیی   اند. برابری، انصاف، اعتیدال، برخیورداری از فرصیت   پرداخته

(. فرآیندهایی که به عدالت 3-92: 8931 )اخوان کاظمی، رد عدالت هستندوآهای تبییض و برسنجه

کننید. مسیائلی   بوو انسیان را متیأثر میی   اغلب نمود فضایی دارند و زیست ،انجامندعدالتی میبیو 

همانند ناکارامدی نواو توزی ، اقتصاد رانتیر، انفجیار جمعییت، محرومییت اجتمیاعی و فروسیایی      

هیا، ناپاییداری محیطیی، ناکارامییدی     یدن سیکونتگاه  هیای فضیایی، قطبیی   محیطیی بیه نیابرابری   

ی برخاسته از انجامد. الگوهای فضایها و آ فتگی جستار امنیت در مفروو فراگیر آن میزیرساخت

هیا را متیأثر کننید. در    توانند سازمان اجتماعی و کُنش سیاکنان اییض محیدوده   چنیض فرایندهایی می

فضیا  یابد و تولید عدالتی در فضا نمود میمند هستند بدانند چگونه بیدانان عالقهباره، جغرافیایض

ناگزیر  ،چگونه اقشار خاصی از جامعه که به مناب  اولیه دسترسی ندارند. (Bullard, 2000) کندمی

هایِ برخوردار در گستره مخاطرا  محیطی هستند؟ روابیط  به پرداخت هزینه بیشتر از دیگر گروه

ه بایید  انجامنید؟ و چگونی  کنند که به نیابرابری فضیا میی   اجتماعیِ تولید و قدر  چگونه عمل می

اقتصیادی، سیاسیی،   هیای  چگونیه نیابرابری در دسترسیی بیه فرصیت      .(Perrault, 2007) با ند؟

 یدن فضیا،   گزینیی فضیایی، قطبیی   بازتاب فضاییِ دارند و در قالب جیدایی  ،اجتماعی فرهنگی و

 کننید؟ ها و سطوح به هم پیوسته جغرافیایی از سیط  محلیی تیا فراکشیوری را متیأثر میی      مدیاس

(Bullard, 2000 .)      هیای  هیا و منزلیت  نابرابری فضایی کیه تجلیی مکیانی توزیی  نیابرابر فرصیت

هیای ر ید   عملکرد بازار سرمایه، ایجاد قطباز رهگذر ضعف  ،روداجتماعی در فضا به  مار می

امنییت   توانید میی گزینیی فضیایی در فضیای سیکونتگاهی     اقتصادی، تدسیم فضایی کار و جدایی

هیای محییط   ماییه ار محیط جغرافیایی ناظر بر پیوستگی و هماهنگی بُضاجتماعی را برآ وبد. جُست

 ،اقتصادی جامعه است. بر اییض پاییه، طیی چنید دهیه گذ یته       -ساختار محیط اجتماعیطبیعی با 

 جستارهای جغرافیای جرو، عدالت اجتماعی و نابرابری، توسعه پایدار و ابعاد عدالت بییض نسیلی  

ای که در قالب جغرافییای فرهنگیی، اقتصیادی، سیاسیی و     به گونه ،دانان بودهمورد توجه جغرافی
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در اییض مییان،    (.Smith,1994:128) انید عدالتی پرداختهاجتماعی به مباحث عدالت اجتماعی و بی

پو یانی فضیایی مییان ا یکال     برای ندید هیم   8311و 8331هایطی دهه« عدالت محیطی»مفروو 

پیذیری نیواحی   هیای صینعتی و آسییب   ی، آلیودگی تبعیض نژادی، محرومیت اجتماعی و اقتصیاد 

 (.Rechtschaffen and Gauna, 2012:xix) محروو نسبت به مخاطرا  طبیعی طیرح مسیهله  ید   

میان برابری و برخورداری در فرصت، قیدر  و منزلیت    دهندهای موجود نشان میها و یافتهداده

 امنییت ملیی،   مثابه زیرمجموعیه به  امنیت داخلی، عمومی و اجتماعیبا  ،در گستره فروملی و ملی

همبستگی باالیی برقرار است. بر ایض پایه، عدالت محیطی که به نوعی پیوستگاه محیط جغرافییایی  

گیران و مراکیز پژوهشیی قیرار     کانون توجه بسییاری از پیژوهش   ،با عدالت و امنیت ایجابی است

 گرفته است.  

 

 چارچوب نظریالف. 
گستره تعیار  و   ،از منور مفرومی و کاربردی ،ی و حکومتیعدالت به مثابه آرمان اجتماع

پیذیر از عیدالت د یوار    است. از ایض رو، تعریفی همگان کشمکش صاحبانِ نور و قدر  بوده

 در اسیت. نیابرابری   جامعیه  مناسیبا  نیابرابرِ   ندید  عدالت، جُستار در مسهله تریضنماید. مرممی

 ها که اغلب نمود فضایی دارنید داری از فرصتبرخور و قدر ، دانش، منزلت اجتماعی ثرو ،

اسیت. از   بیوده  جوام  بیشتر موجود کمابیش واقعیت ،استعدادهای فردی( در )با وجود همسانی

طبیعیی   اسیتعدادهای  در نیابرابری  و قیدر   و ثیرو   در نیابرابری  میان رابطه معناداری آنجا که

 رودجسیتار عیدالت بیه  یمار میی      اییه مضبی  آنریا  هیا و نفیی  نابرابری پرداختض به ،ندارد وجود

تریض مفریوو حدیوق انسیانی،    عدالت در جایگاه اساسی .(821: 8913 زاده،سابق و عباس)امینی

بیرداری از  ایجاد رابطه خاص میان اهداف عالیه و نوع زندگی انسان همانند رفاه و معرفتِ برره

ای معطوف به عمیل بیه   دیدههای جامعه همچون دارایی و منزلت است. بر ایض اساس، پفرصت

که پیشوندهای بسیاری بر ایض واژه افیزوده  یده و از    (81 :8911 زادگان،) ریف رود مار می

 ییده اسییت. کمتییر جامعییه همییان منوییر نیییز بییه تبییییض و تفسیییر عییدالت کییاربردی پرداختییه 

بری نشیده  هیای آن احسیاس نیابرا   توان یافت که در آن درباره عدالت و گونهای مییافتهتوسعه

های موجود درباره کشورهای در حال توسعه گویای آن هستند که جسیتار عیدالت،   با د. یافته
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هیا عمیدتا    رسد ایض نابرابریهویت و کارکردی رو نفکرانه، تجمالتی و زینتی دارد. به نور می

بیعیی،  ریزی و توزی ، ساختارهای اقتصادی، عوامیل ط های نواو برنامهبازتاب و برایند نارسایی

هیا،  ها و هزینیه نبودن برنامههای اجتماعی،  فافتحوال  نواو سرمایه، پویایی نیازها، خواست

هیایی کیه   درجه یک و دو پندا تض  رروندان و دگرگونی مفاهیم و مصادیق با ید. دگرگیونی  

روییه  ررنشیینی و   گسیترش بیی   هیای اجتمیاعی،  نمود عینیی و فضیایی آن در قالیب جنیبش    

هیا  ها و اجتماعا  و توزی  نامتوازن فرصت دن سکونتگاهتمرکز سرمایه و قطبینشینی، حا یه

آ کارا مشرود اسیت.   ،به ویژه در کشورهای در حال توسعه ،پیرامون -ها در مرکزو زیرساخت

 کشند.  ای امنیت ملی را به چالش میها به گونههر کداو از ایض ویژگی

 

 جستار عدالت در جغرافیا. 1

هیای تحلیلیی و   هموراه میورد توجیه سینت    ،عدالتیوط به توزی ، نابرابری و بیمسائل مرب

(. به طور مشخص، طرح جستار عدالت در علیوو  Bullard, 2000) پژوهشی جغرافیا بوده است

دانیان بیا طیرح همبسیتگی     جغرافی ،گردد. در ایض دورانباز می 8311جغرافیایی به اواخر دهه 

هیای جغرافییایی را در   و سیاختارهای فضیای جغرافییایی، اندیشیه    های اجتماعی میان نابرابری

( در قالیب مفیاهیمی چیون آمیایش سیرزمیض، عیدالت       848: 8911 ) کویی، ایمسیرهای تازه

عدالت فضیایی بیا عیدالت اجتمیاعی و      ای رهنمون  دند.تعادل ناحیه فضایی، مدیریت فضا و

هیای اجتمیاعی   است که بازتاب واقعیتفضا مرتبط است. سازمان فضا، بُعد مرم جوام  بشری 

 (. Harve, 1992: 588–601) دهدرود و مناسبا  اجتماعی را تحت تأثیر قرار میبه  مار می

عیدالتی در فضیا قابیل مشیاهده هسیتند. بنیابرایض، در        در نتیجه، هم عدالت و هم بیی 

فضیا و جامعیه    های محلی، مستلزو واکاویِ تعامیل های اجتماعی و تدویض سیاستعدالتیبی

گوییای   ،بیه وییژه عیدالت محیطیی     ،(. ادبییا  عیدالت  Mitchell, 2003: 909 – 929) است

هیای تجربیی متعیدد در خصیوص الگوهیای      دانیان در پیژوهش  مشارکت چشمگیر جغرافی

 ل فراینید توسیعه  یرری و صینعتی اسیت     یابی صینعتی و محیل دفیض زبالیه در تحلیی     مکان

(Bullard, 2000). زمینه دگرگونی آن را بیه محییط    ،نسان در محیط طبیعیحضور و پویش ا

ای از محییط  (. از ایض رو، محیط جغرافیایی آمیزه9: 8938)رهنمایی، کندجغرافیایی فراهم می



 111 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تبیین نسبت عدالت محیطی و امنیت ملی

ساختِ برخاسته از نواو اجتماعی و اقتصادی و محیط طبیعی است که بر تعامیل آنریا    انسان

 تنییدگی درهیم  از جغرافییایی  محیطکنند. میزمینه پویندگی و تداوو حیا  اجتماع را فراهم 

 آیید وجود میی  به زیستکره همان زندگی یا الیه و جامعه ساختار اقتصادیِ -اجتماعی وضعیت

 آن پاگیری در ندارد و طبیعی ایمایهدرون صرفا  محیط اساس، (. بر ایض881 :8911 ) کویی،

محیطیی   اند. چنیضآفریده ندش هژئوپلیتک سرمایه و رسان اقتصادی، اجتماعی، مختلف عوامل

 دهه دو در تحدیدا  از ایعمده بخش و رفته  مار به جغرافیایی هایپژوهش کانون که است

 خود کرده است. را متوجه اخیر

 

 عدالت محیطی. 9
( و زیستی است که و زمیض هوا، آب) های طبیعیمایهواژه محیط ناظر بر کنش متدابل بُض

 های مختلف جامعه ارتباط مسیتدیم دارد. با بخشسان( را فراگرفته و پیرامون موجود زنده )ان

هایِ نوپدیدِ بسییاری در گسیتره عیدالت و    واژهطی چند دهه اخیر، واژه محیط، پسوندِ دانش

توان به عدالت اقلیمی، امپریالیسم محیطی، قیرارداد محیطیی،   نابرابری بوده که از آن میان می

 ناسیی  بنیاد، قانون محیطی، نژادپرسیتی محیطیی، جامعیه   ط ناسی محیطی، عدالت محیجرو

اوزون،  الییه  ویرانیی  هماننید  مسیائلی  ا اره کیرد. در اییض بیازه زمیانی،    مانند آنرا  محیطی و

کاری، پریشی، بزهروان افزایش ها،آلودگی افزایش جمعیت، افزایش زایی،و بیابان زداییجنگل

 و  ییریض  هیای آب  یدن اسییدی  هیای نا یناخته،  بیماری گسترش نشینی،نابرابری و حا یه

 و گییاهی  هیای گونیه  آسییب  و نیابودی  هیا، پساب و افزایش پسماندها خیز،حاصل هایخا 

 و هیا کیش آفیت  از افیزایش اسیتفاده   ژنتیکیی،  منیاب   نیابودی  هیا، افزایش نیابرابری  جانوری،

و  مانیدگاری ، (39: 8931 وال، )تییرل  جریان  در گرسینگی  و هیا جنی   افزایش ها،کشعلف

گمان، پیامدهای کمیی و کیفیی   اند. بیکرده تردید را او زیست محیط کیفیت و انسان پایداری

هیای  بیه تبی ِ توزیی  زیرسیاخت     ،گفته در جوام  مختلیف تردیدا  مخاطرا  محیطی پیش

هیای  کالبدی متفاو  خواهد بود و گروه -های طبیعیاقتصادی، اجتماعی، بردا تی و ویژگی

در « عدالت محیطی» واژهنشیض جامعه، آسیب بیشتری خواهند دید. دانشردار و حا یهنابرخو

پوسیت اییاال  متحیده کیه     های جوام  فدیرِ رنگیضبرای تبییض وضعیت سکونتگاه 8311دهه
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هیای خطرنیا ، کارخانجیا     های دفض زبالیه متأثر از پیامدهای نا ی از مجاور  با محدوده

 (. Bullard et al. 2007) به کار رفت ،ی ناخواسته بودندهاآالینده و دیگر کاربری

هیای اجتمیاعی، سیاسیت    جستار عیدالت محیطیی پیوسیتگاه جنیبش     ،از آن زمان به بعد

واژه عدالت ایض زمان دانش(. طی Lynn, 1995:2-4) های علمی بوده استعمومی و پژوهش

ها از مناب  موجیود،  در پرنه ادبیا  عدالت، مدعی برابری و برخورداری همه انسان 8محیطی

های زیستی، اعتدیادی و طبدیاتی از رهگیذر مشیارکت آنیان اسیت.       جدای از انواع وابستگی

هیای  نشیض و گیروه حا یه عدالت محیطی بر ایض فر  استوار است که پیدایش جوام  فدیر،

براینید تبعییض عمیدی ییا غییر       ،های نامطلوب حا ییه درآمد در قالب سکونت در مکانکم

عمدی در اجرای قوانیض و مدررا  محیطی است. عدالت محیطی بینش جدییدی نسیبت بیه    

گران ارائیه و چیارچوبی بیرای مباحیث     های اجتماعی و بردا ت عمومی به پژوهشنابرابری

عیض بر بردا ت محیطی جوام  گوناگون در سط  ملی فراهم ثیر تبأگذاری درباره تسیاست

(. عدالت محیطیی بیه دنبیال جبیران فشیارهای ناعادالنیه       Morell, 2002: 149–154) کندمی

 (.Bullard, 2000: 163) نشیض و کم درآمد استمحیطی است که غالبا  متوجه جوام  حا یه

ناسیی اجتمیاعی، نژادپرسیتی     بیوو جملیه  تعیاریف مختلفیی از    ،درباره عدالت محیطی 

چریار   ،که به رغم تفاو  در رویکردهیا  وجود داردمحیطی، عدالت محیطی یا سرم منصفانه 

حق افیراد بیرای    ،حوزه مشتر  دارند که عبارتند از حق برخورداری از محیطی تمیز و سالم

منفیی   اطمینان از اینکه فدیرا ییا درمانیدگان از پیامیدهای     ،گیری محیطیمشارکت در تصمیم

ای از  یدگان سیرم منصیفانه   فدرا و به حا یه رانده در نرایت، اینکهبرند و محیطی رنج نمی

 (. Williams and Mawdsley, 2006: 660–670) مناب  زمیض دارند

عدالت محیطی رفتار منصفانه، عادالنه و مشارکت معنادار همیه افیراد جیدای از مسیائل     

سازی و اجرای قوانیض، مدیررا   توجه به توسعه، پیاده نژادی، رن  پوست، ملیت یا درآمد با

 های محیطی برای همه افراد و جوام  در سراسر کشور است. و سیاست

از مخیاطرا    ،تبعییض از ایض مرم آنگاه قابل دستیابی است که همگان همسان و به دور 

و کیار   آموزشمحیطی و بردا تی محفاظت  وند و برای دا تض محیطی سالم برای زندگی، 
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عدالت محیطی به بررسی کیفیت  (.Bryant, 1995: 6) گیری مشارکت کننددر فرآیند تصمیم

های ناعادالنه برخاسته از مخاطرا  و مدررا  محیطی میان افیراد و  تخصیص فشارها و رنج

 .(Bullard, 2000: 78پردازد )درآمدها میها و کمهای درون جامعه به ویژه اقلیتگروه

هیای  نشییض، دهیک  های مسکونی حا ییه دهند محدودهنشان میهای موجود و داده هایافته 

 یوند. بیرای   های نابرخوردار بیشتر به مخاطرا  مختلف محیطی دچیار میی  پاییض جامعه و اقلیت

درآمید و  های کمعمده ساکنان را گروه ،برای مسکض در محدوده پیرامون  ررها کمتر است ،نمونه

اییدئولوژی بیا مخیاطرا      و همبستگی نژاد. دهندهای مراجر تشکیل میلیتهای پاییض و اقدهک

بازتاب ندش مکان در اسکان ایض دسته از  رروندان است که متأثر از ندش مخاطرا  در  ،محیطی

 (. Pastor and Sadd, 2001: 1–21) است های مسکض به تبعیض در مکان انجامیدههزینه

تیض اجییالس رهبییری محیطییی نماینییدگان ملییی خلییق نخسیی ،8338اکتبییر  23-24در تییاریخ 

نویس اصول عدالت محیطیی بیه تصیویب    در وا نگتض برگزار  د که طی آن پیش 8پوسترنگیض

رسید. از آن پس، اصول یاد ده به عنوان سیندی بیرای جنیبش رو بیه ر ید مردمیی بیه منویور         

 د:و می اره دستیابی به عدالت محیطی تعریف  د که در ادامه به  ماری از آنرا ا

ن است که سیاست عمیومی بیر احتیراو متدابیل، عیدالت فراگییر و       آعدالت محیطی مستلزو  .8

 رهایی از همه ا کال تبعیض یا تعصب مبتنی با د.

عدالت محیطی بر حق اخالقی استفاده متعادل و مسهوالنه از زمییض و منیاب  تجدیدپیذیر آن     .2

 کند.ها و دیگر موجودا  زنده حکم میانمتناسب با مناف  پایدار سیاره )زمیض( برای انس

عدالت محیطی مستلزو حیق مشیارکت همگیان بیه عنیوان  یرکای برابیر در همیه سیطوح           .9

 سازی، اجرا و ارزیابی است.ریزی، پیادهگیری از جمله امور مالی، برنامهتصمیم

بیور  عدالت محیطی بر حق تماو کارگران برای دا تض محیط کاری امض و سالم بدون آنکیه مج  .4

همچنیض بر حیق کسیانی   ایض مفروو، تأکید دارد.  ،به انتخاب بیض معیشت ناامض و بیکاری  وند

 را  محیطی به دور با ند.خاطباید از ممطابق آن کنند تأکید دارد که که در خانه کار می

خواسیتار آمیوزش    ،اندازهای متنوع فرهنگیعدالت محیطی بر اساس تجربه و ارزش چشم  .1

 (.Pedersen, 2010) و آینده در تأکید بر مسائل اجتماعی و محیطی است های حاضرنسل
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 کند.خواهد و تبعیض را از هر نوع محکوو میعدالت محیطی، عدالت را برای همه مردو می .1

برداری از مناب  برای پایداری کره زمیض بیه منویور   عدالت محیطی، تعادل در کاربری زمیض و برره .3

هیای توسیعه پاییدار در    کنید و  یاخص  دیگر موجودا  را توصیه میها و زندگی مطلوب انسان

  ناسد.چرار حوزه محیطی، جمعیت و مناب ، اقتصاد و فرهن  و جامعه را معتبر می

عدالتی محیطی و اجتمیاعی را  عدالت محیطی، جبران کامل خسارا  وارد ده بر قربانیان بی .1

 داند.حق مسلم قربانیان می

آموزش  ررویه و بیش از اندازه مخالف است و ببرداری بیو برره عدالت محیطی، با مصرف .3

 (.92: 8913) کویی، کندنسل کنونی و آینده بر دنیایی برتر تأکید می

هیای  بررسی بنیادهای فلسیفی، تیاریخ جنیبش    ،بر ایض اساس، الزمه پژوهش در چنیض مسائلی

هیای  یافتیه  .(Perrault, 2007) اسیت عدالت محیطی و مفاهیم بنیادی همانند عدالت، نژاد و طبده 

نشیض( بیشیتر دچیار مخیاطرا     )حا یه مسکونی 8نشیضهای اقلیتدهند محدودهموجود نشان می

عیدالت محیطیی بیینش     از ایض رو،(. Pastor and Other, 2001: 1–21)  وندمحیطی مختلف می

دهید و  ارائیه میی   گیران های اجتماعی و بردا ت عمومی بیه پیژوهش  جدیدی نسبت به نابرابری

ثیر تبعیض بر بردا ت محیطی جوامی  گونیاگون   أگذاری درباره تچارچوبی برای مباحث سیاست

 (. Morello and Others, 2002: 149-154) کنددر سط  ملی فراهم می

ای کیه در  بیه گونیه   ،حوزه مفرومی و مصداقی گسترده و رو به گستر ی دارد عدالت محیطی

 یود کیه پیوسیتگی ابعیاد مختلیف اقتصیادی، اجتمیاعی و        ه برقرار میچارچوب آن عدالت آنگا

کیره، یکپارچیه در   های زیستمایهضاجتماع در هماهنگی و همسویی با بفرهنگی حیا  انسان در 

نور آورده  ود. الزمه عدالت محیطی، ایجیاد سیازوکار مشیارکت و نویار  همگیانی در حیوزه       

زندگی، احتراو و قدر  است. آ کارتریض نمونیه آن   هایتصمیم و عمل و برخورداری از حداقل

گران به همبستگی میان نیژاد، فدیر و محییط زیسیت     بود که در آن پژوهش (2111) طوفان کاترینا

درآمیید  ییرری از جملییه هییای کییم(. مرییاجران و گییروهMorse, Reilly, 2008: 23بردنیید )پییی

برای زمیض، اجاره مسکض و وجود حداقل   دگان از متض به حا یه هستند که به سبب ارزانیرانده

رو، مفروو حا یه الزاما  خارج از  رر و نیواحی میرزی    اند. از ایضهدر حا یه سکنا گزید ،معیشت

                                                                                                                   
1. Post-sitting minority 



 191 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تبیین نسبت عدالت محیطی و امنیت ملی

نشیینی بیه   فضیایی قیرار دارد. حا ییه    -گاه حا یه در درون  ررها و واحدهای سیاسیی  ونیست 

زمینیه   ،فضیایی  یتوزیی  و عیدو تعیال    نماد ناکارامدی نویاو  ،اقتصادی -ای اجتماعیعنوان مسهله

تأمیض امنیت روانی و آرامش خیاطر   ،ایدر چنیض جامعه .های اجتماعی استکاریرویداد دیگر بزه

الزمه امنیت در ابعیاد مختلیف اسیت.     ،هایی که زندگی آکنده از پریشانی و درماندگی دارندانسان

 ایجابی دارد.ای ماهیت ذ ته، تأمیض امنیت در چنیض جامعهخالف گ بر

 

 ب. امنیت ملی
امنیت، احساس برخاسته از وجود ساختارها و فرایندهایی است که در پرتو آنرا، فرد یا واحید  

ای کیه تیأمیض   به گونیه  ،پایدار و ماندگار تلدی کند ،)عینی یا ذهنی( خود را در برابر هر گونه گزند

 ند.  دیگر نیازهای فردی و جمعی خود را مستلزو وجود امنیت بدا

هیای مفریومی آن مجموعیه    امنیت مفریومی چندبعیدی و پیچییده دارد کیه در سیاخت پیاره      

ای ند. از ایض رو، امنیت مدولیه نآفریهای اجتماعی ندش میاخالقیا ، آداب، سنض و دیگر  اخصه

( و تاب  وضعیت محیطیی اسیت کیه فیرد ییا جامعیه را       18: 8919)افتخاری و نصری، «مندزمینه»

هیا و  دهد. بر ایض اساس، گوناگونی فضایی پدیدهه رفتار و کُنش آنرا جرت و معنا میفراگرفته و ب

های محیطی در قالب نویاو توزیی ،   مایهبرایند کارکرد درون ،پیدایش ساختارها و الگوهای فضایی

رو، مفروو امنییت بیا    ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و بنیادهای زیستی آن مجموعه است. از ایض

ای که مرز مفرومی و مصداقی آن بیا  به گونه ، ودی و تنوع مفرومی و کاربردی مواجه میپیچیدگ

 افزاید.  آمیزد و بر ابراو آن میدر هم میمانند آن  توسعه و مفاهیمی همانند صل ، عدالت،

است در برخی تعاریف امنیت به دفاع نوامی در برابر تردییدا    ی سبب  دهیهاچنیض ویژگی

 ود و گروهی نیز با توجه به تردیدا  نوپدیید، مفریوو امنییت را بیه هیر گونیه        خارجی محدود

کننیده درونیی و بیرونیی بگسیترانند. تعرییف از امنییت ملیی تیابعی از         ثبیا  چالش و عامیل بیی  

اما نمیود   ،های حاکم استمندی مصادیق و گفتمانندی و مکانمگر، زمانهای پژوهشفر پیش

اش هیای حییاتی  نسیبت بیه منیاف  و ارزش    وضعیتی است که یک کشورغالب درباره امنیت ملی، 

احساس تردید و خطر نکند و وضعیتی امض است که حکومت به نماینیدگی از دولیت بتوانید بیا     

های حیاتی و درکی که از تردید و عناصر تردیدکننده در درون و بیرون از توجه به مناف  و ارزش
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طالعا  امنیت ملی در چارچوب دو گفتمان سلبی و ایجیابی  کشور دارد، تعریف و عملیاتی کند. م

(. در گفتمان سلبی، امنیت با نبود عامیل تردیید، تعرییف    81-1: 8911 )افتخاری، نمود یافته است

ها و برآوردهای امنیتیی   ود. ویژگی آ کار آن، تأکید بر بُعد نوامی و تردید خارجی در تحلیلمی

است. در ایض دیدگاه، برای افزایش امنیت و رویارویی با تردید، افزایش توان نوامی طیرح مسیهله   

سیویه   ود. ندد گفتمان سلبی امنیت ملی با طرح ایض ادعا که بُعید نویامی، تیوان تحلییل همیه     می

هیا و  د که در آن تأکید بر مؤلفیه ای در مطالعا  امنیتی پدید آورتحول تازه ،مسائل امنیتی را ندارد

ابعاد امنیت است. آگاهان حوزه امنیت بر ایض بیاور هسیتند کیه متیأثر از تحیوالتی کیه در مفریوو        

گفتمیان   ،مفروو امنیت هم ناگزیر از تحول است. به همییض علیت   ،آمدقدر  و ابعاد آن به وجود 

و اوضیاع متحیول جریانی سیده      های نوری پایان سده بیسیتم امنیت سلبی در رویارویی با چالش

(. در گفتمان ایجابیِ امنییت ملیی،   891: 8911 )افتخاری، های بنیادی بودویکم دچار کاستیبیست

نگریِ صرف به بُعد ایجابی امنیت نیز توجیه  یود تیا بیدیض     سعی بر آن است تا با پرهیز از سلبی

 ، ودنیت به نبود تردید تعریف نمیام ،تری از امنیت بنمایاند. در ایض گفتمانتصویر جام  ،ترتیب

 های ملی نییز مید  بلکه افزون بر نبود تردید، وجود وضعیت مطلوب برای تحدق اهداف و خواسته

بدیض مفریوو کیه امنییت تنریا در      ،نور است. ایض رویکرد برای امنیت، ماهیت تأسیسی قائل است

ن برای تحصییل و پاسیداری از   وضعیتی وجود دارد که آن جامعه در سط  قابل پذیر ی از اطمینا

اش دست یابد. امنیت ملی در ایض گفتمان عبار  است از توانایی و وضعیت عینیی کیه   مناف  ملی

ای (. بر پایه اییض دییدگاه، جامعیه   81: 8933 )ماندل، توان به مناف  ملی دست یافتدر بستر آن می

اش را ندا یته  بی بیه منیاف  ملیی   که در عیض نبود تردید خارجی یا داخلی، توان الزو برای دسیتیا 

ابعاد مادی و معنوی، سلبی و ایجیابی و   ، ود. در ایض وضعیتدر وضعیت ناامض ارزیابی می ،با د

امنیت ملی، وضیعیتی اسیت کیه ییک      . بنابرایض،سطوح مختلف امنیت و تردید مورد توجه هستند

)مادی و معنوی( خیویش   یاهای پایهملت و نواو سیاسی بتواند در چارچوب آن اهداف و ارزش

را در محیط ملی و فراملی توسعه دهد و آنرا را در برابیر تردییدا  داخلیی و خیارجی، بیالدوه و      

افزارانه حفاظت کند. در گفتمان امنیت ایجابی، امنیت، افزون بیر نبیود   افزارانه و سختبالفعل، نرو

نیز هسیت. از اییض رو،   های جمعی تردید، وجود وضعیت مطلوب برای تحدق اهداف و خواست

امنیت، توانایی ایجاد وضعیت عینی است که در بستر آن بتوان به مناف  همگانی دسیت یافیت. در   

کیه   اسیت ایض وضعیت، تردیدا   امل مواردی همچون اجبار، تحمیل، تبعیض و هر آن چییزی  
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: 8911 یا،)نوییدن  رسیاند بازدارنده ترقی و پیشرفت است و به تحدق آرامش و اطمینان آسیب میی 

چرار دیدگاه درباره مرج  امنیت وجود دارد: امنییت حکومیت، امنییت دولیت      ،(. به طور کلی21

در ایض جیا دولیت، ترکیبیی از     .(91 :8919)افتخاری و نصری، )ملی(، امنیت ملت و امنیت انسان

گیذر  های الزو برای حفی  بدیای دولیت از ره   سرزمیض، ملت و حکومت است. امنیت ملی، زمینه

ای از اعمیال دیپلماسیی و طییف گسیترده     ریزی، قیدر  سیاسیی،  ستفاده از اقتصاد، قدر  طرحا

اسیت. بیر اییض     2های مورد حماییت جامعیه ملیی   غیر نوامی و اقتصادی ملت و ارزش 8یهاداده

ماننید   اساس، دستیابی به امنیت ملی مستلزو تأمیض امنیت اقتصادی، امنیت انرژی، امنیت محیطی و

بلکیه   ،های دیگر اسیت ملت -دیدا  امنیتی نه تنرا  امل د منان سنتی همانند کشوراست. ترآن 

هیای میواد مخیدر،    ، کارتیل 9هیای غییر دولتیی   گیران خشیونت  بازیگران غیر دولتی همچون کنش

مراج  همانند پیشامدهای طبیعی و رویدادهایی اسیت کیه   دیگر های چندملیتی و برخی از  رکت

ز ایض رو، اهداف اصیلی امنییت ملیی در چیارچوب     ا وند. طی میهای محیموجب تشدید آسیب

ثبیا  سیاسیی، پاسدا یت و     و محافوت از حاکمیت ملی و یکپارچگی سرزمینی، تحدق رفاه ملی

های ملی، اقتصادی و تأمیض آرامش خاطر  رروندان نسبت به تردیدا  بیرونیی و  گسترش ارزش

)اقتصادی و منزلتی( مییان   های کمی و کیفیر تفاو . جستار نابرابری ناظر بگیرندقرار میدرونی 

موجییود  یهییا(. داده38 :8911 )ملییک، دهنییده سییاختار جامعییه اسییتاقشییار و طبدییا  تشییکیل

دهنده همبستگی میان نابرابری اقتصادی و منزلتی با ناهمسانی در ابعاد قدر ، نژاد، جنسیت، نشان

عوامیل  هیا از مرمتیریض   اییض نیابرابری   .(898 :8911ملیک،  ) قومیت، زبان و باورهای دینی اسیت 

(. 243: 8911)سییاندرز،  گرایانییه اسییتهییای اخییاللانگییزیش افییراد بییرای مشییارکت در فعالیییت 

هیا بیه   ها و هزینیه های اجتماعی در ابعاد اقتصادی، سیاسی، جنسی، آموز ی،  غلی، فرصتنابرابری

 فیر، )ها یمیان  تماعی بیشتر جوام  استاز جمله تنگناهای اج ،همراه تداوو و تشدید  کاف طبداتی

کیاری، فسیاد نویاو اداری و نیاامنی     های مختلیف بیزه  وضعیتی که زمینه بروز فدر، گونه ،(31: 8911

منید  ییا نارضیایتى     ناسى جستار امنیت، رضایته و  ورش اجتماعی است. در پدیدهروانی جامع

اسیت. احسیاس نیابرابر  و محرومییت بیه       گران سرآغاز پیدایش امنیت یا ناامنى رروندان و کنش

                                                                                                                   
1. Facets 

2. National society 

3. Violent non-state actors 

http://en.wikipedia.org/wiki/Violent_non-state_actor
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: 8911 خیانی، انجامد. بر ایض اساس، عدالت محور تعادل امنیت است )عبدالیه ثباتی مینارضایتى و بی

 ( و امنیت ابعادی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتمیاعی، قضیایی، نویامی و محیطیی دارد    892-828

ریزی برای ایجیاد تعیادل مییان    عدالت اجتماعی در فرایند برنامه (.34-811 :8911 قنبری، تدوایی و)

عدالت در واکنش به مناسبا  نامتعیادل   ،آید. به عبارتینیازها و امکانا  در جامعه و محیط پدید می

امکانیا  و   چیون   یود. های موجیود طیرح مسیهله میی    ها و امکانا  و زیرساختو خواست نیازها

 ،ها معموال  متأثر از مناسبا  قدر  و ناکارامدی نواو توزی ، منصفانه و عادالنه توزیی  نشیده  فرصت

عدو دستیابی بیه   ،عدالت و نابرابری نیز در جوام  نمودهای گوناگونی یافته است. در چنیض وضعیتی

گذاری در حیوزه منیاب  طبیعیی و محیطیی، عیدو دسترسیی بیه اطالعیا  و         ناف  حاصل از سرمایهم

گیری، اجرا و عدو دسترسیی بیه دیگیر سیاختارهای محییط جغرافییایی، باعیث        مشارکت در تصمیم

 .(Buzzelli, 2007: 3–13) تشدید اوضاع نامطلوب خواهد  د

 

 . محرومیت و بحران محیطی ج
از  )جیدای از تنیوع فرهنگیی و زیسیتی(     مستلزو برخورداری افیراد  تداوو حیا  اجتماعی

ترسی مساوی افراد حرمت و قدر  است. عدو دس های زندگی در عرصه ثرو ،حداقل بایسته

های اجتماعی در بروز وضعیت نابرابری اجتماعی ندیش  ها، خدما  و موقعیتبه مناب ، فرصت

ها در گسیتره ملیی و   ها و زیرساختابرابر فرصت(. توزی  ن11: 8911زاده،)لرسایی جدی دارند

 قالیب  در انسیانی  توسیعه  هیای  یاخص  سیط   بیودن پاییض پیرامون، –ای در قالب مرکز ناحیه

 برای زمیض و مسکض در افزایش و )آلونک( مساکض غیر رسمی در سکونت خانمانی،بی بیکاری،

 بیه  دسترسیی  در نیابرابری  رد.گذاروانی ساکنان اثر می سالمتو  دیکالب بردا ت سط  کاهش

صیاحبان صینای ، فرهنی  عمیومی،      عملکیرد  همچیون  میواردی  بیه  خدما  و تسریال  مناب ،

 و حکیومتی  هیای برنامیه  و هیا گذاریسیاست و های فعال قدر  در سطوح محلی و ملیکانون

(. تحیوال  محیطیی تیابعی از سیطوح     99: 8919)مرصوصیی،  گیردد بیازمی  آنریا  اجیرای   یوه

،  اخصیه آ یکار ناکارامیدی نویاو     ساکنان است. فدر در ابعاد مختلف ری و محرومیتبرخودا

الگیوی   ،توزی  در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه است. در ایض کشورها

ی موجود مییان  هازیستِ درصد باالیی از اجتماع به  د  به زمیض وابسته است. بر اساس داده

http://noormags.com/view/fa/Creator/12732
http://noormags.com/view/fa/Creator/12732
http://noormags.com/view/fa/Creator/25561
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عنوان بزرگترين آلودگی، ثباا    ارتباط وجود دارد. فقر به و فقر جوامع ثباتیتخريب محيط، بی

کناد. تخرياب محايط زيسا ،     کره زمين را تهدياد مای   سياسی، همبستگی اجتماعی و سالمتی

روياه  زدايی توسط خانوارهای فقير، چرای بای ای که جنگلبه گونه ،فقر اس  يامدآشکارترين پ

ساالی،  در دسترسای باه مناابع، تشاديد خشا       ن کش ، نابرابریرويه از زميمراتع، استفاده بی

های فقير عمادتا  دامادار و   خانوادهمانند آنها،  اکولوژي  خطرناک و شدن افراد در نواحیساکن

 کنناد مواجاه مای   دهد و آنها نيز محيط زيس  را با بحرانکشاورز را در معرض تهديد قرار می

ها، سبب فقر بيشاتر کشااورزان   شدن زمين(. فرسايش خاک و بيابانی202-220 :0831رحيمی،)

برای تأمين معيش  خود با قطع درختان و شاخ  مراتاع ساعی در افازايش      آنهاشود و فقير می

ها، فرساايش  های زراعی و برداش  محصول بيشتر دارند. اين عمل سبب افزايش سيالبزمين

فروساايی بيشاتر محايط زيسا       در نهايا ، هاای زيرزمينای و   بيشتر خاک، کاهش ذخاير آب

شاوند  ها تشديد فقر را به دنباال دارد. عوامال يادشاده سابب مای     شود که خود اين تخريبمی

روستاييان برای تأمين ضروريا  زندگی به نگهداری دام بيش از ظرفي  محدود مرتع بپردازند 

  (.77: 0831نيا و مهدوی،)شريفی مراتع شوند کنی مراتع، باعث تشديد تخريبيق بوتهو از طر
 

 
 (93: 5932)کاویانی راد، چرخه فروسایی محیطی و ناامنی اجتماعی

http://www.noormags.com/view/fa/Creator/829
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 بنیاد عدالت محیطی ،امنیت ایجابی .د
تنیدگی نیاز به امنیت محیطی و دفیاع از حدیوق   های عدالت محیطی گویای درهممایهدرون

ها در قالب برخورداری از زیستی محترمانه در قالب ثرو  و حرمت است که ایض اسی انساناس

عیدالت   ها در گستره ملی ممکض است.ها و زیرساختمرم نیز از رهگذر توزی  عادالنه فرصت

محیطی در قالبی فراگیرتر از عدالت اجتماعی به دنبال تأمیض امنیت روانی و محیطی اجتمیاع از  

ع از حدوق و کرامت انسانی، بازتوزی  مناسب درآمد به دور از فدر، فساد و تبعییض  رهگذر دفا

با رویکرد ایجابی و اصالحی به نواو توزی  و حفاظت از بستر محیط طبیعی است که ایض مریم  

منیدی متناسیب بیا تعیادل اکولوژییک از      ها با بریره با بسترسازی برای مشارکت در همه عرصه

بنییاد   در عییض حیال، هرچنید   پذیر اسیت.  های مادی و معنوی محیط امکانها و ظرفیتقابلیت

در بسییاری از   قرار دارد، اماقدر   امنیت ایجابی بر مشارکت مردو در قدر  و رضایت آنرا از

 یرروند در   -به واسطه اجماع مناب  قدر  در سیازمان حکومیت، مناسیبا  حکومیت     ،موارد

سیازی  زمینیه » دهی  ده و اصیل بنییادی  مت جرتقالب مفروو حدوق  رروندی به سود حکو

(. در چنییض  12: 8911 )افتخیاری،  در معر  تردید قرار گرفته است« مندی مردوبرای سعاد 

تواند زمینه زیست پایدار و عدالت محیطی متأثر از رویکرد ایدئولوژیک حاکمیت نمی ،جوامعی

ای و قومی زمینه بروز تینش،  احیهاحساس طرد دگی ن رو،تأمیض کند. از همیض  را امض همگانی

کنید و  پذیر را فراهم میگیری طبدا  نابرخوردار و آسیبنشینی،  کلناامنی، مراجر ، حا یه

در نرایت امنیت ملی را به چالش می کشاند. اگیر اییض واقعییت را بپیذیریم کیه فدیر فزاینیده،        

هیای مترتیب بیر آنریا     امنیعیدالتی و نیا   دن سرمایه، تخریب محیط زیست، نابرابری، بیقطبی

های همه  رروندان جدای از برایند ضعف مدیریت و ناکارامدی نواو سیاسی در تأمیض خواسته

بر بنیاد رویکرد ایجابی به عدالت، حکومت  ،و اعتدادی آنراست )نژادی( های زیستیناهمگونی

خیواری( و جبیران   ژه)ویی  برخاسته از حضور در قدر  ها و امتیازا ناگزیر به اصالح نابرابری

 ود. تأکید بر نوم اجتمیاعی،  آنراست. تنرا از ایض طریق است که امنیت، اجتماعی و فراگیر می

هیای  گیویی بیه خواسیته   پذیری، قدر  نرو، پاسیخ مداری، جامعهانضباط، رفاه و آسایش، قانون

در ایض حالیت،   وبنیاد گفتمان ایجابی است  ،تأمیض تعادل اکولوژیک و مندیرضایت ، رروندی

های  رروندان در سط  ملی با کارآمیدی نویاو سیاسیی    امنیت، وضعیتی است که میان خواسته
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. بر ایض پایه،گفتمان امنیت ایجابی، از توانش باالیی کندمیمندانه برقرار نسبتی متعادل و رضایت

امنییت   ،ابیبرخوردار اسیت. در گفتمیان ایجی   «  دهامنیت اجتماعی»کردن برای فرم و کاربردی

های مردمی با کیارایی نویاو سیاسیی در هیر واحید سیاسیی       ملی برایند نوع نسبت بیض خواسته

و بیر گسیتره و ژرفیای     یابید کیاهش  صیور  کیه هرچیه  یکاف مییان اییض دو       بیدیض  ،است

 یابد. ضریب ایمنی آن افزایش می ،مندی در جامعه افزوده  ودرضایت

 

 گیرینتیجه
یوستگاهِ جُستارهای محیط جغرافیایی، عیدالت و امنییت در سیط     عدالت محیطی به مثابه پ

محیطی، اقتصیادی، فرهنگیی و بردا یتی در    ای فراخ از ابعاد مختلف امنیت زیستملی، عرصه

هیای  سیویه  ،بر اییض اسیاس  عدالت محیطی، سطوح فردی و اجتماعی برای آحاد جامعه است. 

ای چنیض فراخ، مستلزو مشارکت همگیانی  عرصه و کالن دارد. فضایی در مدیاس خرد -سیاسی

بیه طیوری کیه در     ،های فرهنگی و زیستی در حوزه تصمیم و عمل اسیت جدای از ناهمگونی

زمانی بیه پاییداری    فرایند آن کرامت انسانی و اجتماعی افراد تأمیض  ود. امنیت در گستره ملی،

صر عدالت محیطی را از رهگیذر  تنیدگی فزاینده عناانجامد که با رویکرد ایجابی زمینه درهممی

مسیتلزو   ،رفتار منصفانه، عادالنه و مشارکت معنادار همگانی فراهم کند. دستیابی بیه اییض مریم   

حفاظت همسان همگان از مخاطرا  محیطی و بردا تی و مشارکت برای دا تض محیطی سیالم  

یکیرد عیدالت   گیری و اجراسیت. از اییض رو، رو  برای زندگی، آموزش و کار در فرآیند تصمیم

بیر بنییاد    ،های خیرد و کیالن دارد  سیاسی و اجتماعی در مدیاس -محیطی که بنیادی جغرافیایی

ها، تیأمیض حدیوق میدنی و تیأمیض     برابری همگانی فرصتزمنیه را برای  ،کرد امنیت ایحابیروی

 کند.امنیت پایدار ملی فراهم می
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 یماره   ،آذر و دی، اقتصـادی  -طالعات سیاسـی ا، «عدالت، ا تغال و امنیت اجتماعی» ؛(8911) قنبری تدوایی و
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 و فرهنی   وزار  تریران: مجاورحسینی،  فر ید و فرهن  منوچرر ترجمه ،توسعه و رشد ؛(8931) پ.ا وال، تیرل

 .اسالمی ار اد

  831و  813 ماره  ،اقتصادی -اطالعات سیاسی ،«اثر فدر بر محیط زیست» ؛(8911) حسیض رحیمی،

مرکز مطالعیا  و تحدیدیا   ررسیاز  و معمیار       ترران: ،هاى محیطى ایرانتوان ؛(8938) رهنمائی، محمدتدی

 ایران.

نشیینی در  اجتمیاعی حا ییه   -حلیل علیل اقتصیادی  ت» ؛(8914) سعید ،آیندخوب اصغر، ،ضرابی علی، ،آبادیزنگی

 .81 ماره  مجله پووهيی علوم انسانی دانيگاه اصفهان،، «ن رر اصفرا

 پژوهشکده مطالعا  راهبردی. ترران: نا ر،ترجمه  ،ثباتی سیاسیالگوهای بی؛ (8911) دیوید ساندرز،

، سیال  فصلنامه رفاه اجتماعی، «راهبرد توسعه اقتصادی و عدالت اجتمیاعی » ؛(8911) محمدحسیض زادگان، ریف

 .24 ماره  ، شم
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ندش فدر اجتماعی و اقتصاد روستایی بیر تخرییب محییط    » ؛(8931) نیا، زهرا و مردوی حاجیلویی، مسعود ریفی

هـای  فصـلنامه پـووهش  ، «آب  ررستان زابل ده  وررود، بخش  یبمطالعه موردی: مرت  ممیزی زیست،

 .31،  ماره  جغرافیای انسانی

 .چ نرم، گیتا ناسی ترران: اول، جلد ،رافیاجغ فلسفه در نو هایاندیيه ؛(8911) حسیض  کویی،

 و.دوترران: گیتا ناسی، چ ، جلد دوو، های جغرافیاییهای محیطی و مکتبفلسفه ؛(8913) حسیض  کویی،

 99،  مارهفصلنامه علوم سیاسی، «عدالت و امنیت»(، 8911) خانی، علیعبداله

مجلـه علـوم اجتمـاعی و انسـانی     ، «جتمیاعی در اییران  ها و قشربندی انابرابری» ؛(8911عبدالعلی) زاده،لرسایی

 .، دوره  انزدهم،  ماره دوودانيگاه شیراز

 پژوهشکده مطالعا  راهبردی. :ترران نا ر،، ترجمه چهره متغیر امنیت ملی ؛(8933) ماندل، رابر 

  ،اقتصـادی  هـای  پـووهش  فصـلنامه ، «ترران  رر اجتماعی عدالت و یافتگیتوسعه» ؛(8919) مرصوصی، نفیسه

   84  ماره

 دانشگاه پیاو نور. ترران:، های اجتماعیشناسی قيرها و نابرابریجامعه ؛(8911) حسض ملک،

 پژوهشکده مطالعا  راهبردی. ترران:، امنیت اجتماعی ؛(8911) منیژه نویدنیا،

، «سیرمایه اجتمیاعی  هیای اجتمیاعی بیا تأکیید بیر      بررسی عوامل مؤثر بیر نیابرابری  » ؛(8911) فر، جمشیدها میان
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