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برداری از هويت اجتماعی و برساخت مناقشات در بهره

 منابع آب مشترك

 
و  *8آبادیحجت میان، 7ه سیمین میرهاشمی دهکردیسید

 3ابراهیم حاجیانی

 
 چکیده
آبی از ملزومات شناخت و تعامالت  هاي اجتماعی برمؤلفهنقش  توجه به
 هايتفاوت در ویژگیی است. حاکم بر مسائل آب يایپو طیشرا مطالعه

هاي متعددي در ها و ارزشفرهنگی و هویتی جوامع منجر به ایجاد نگرش
با وجود اهمیت بسزاي نقش هویت اجتماعی  مواجهه با مسائل آبی شده است.

بر تعامالت آبی، این مسأله در مدیریت منابع آب مورد غفلت جدي واقع شده 
شده است. شکاف تحقیقاتی مذکور منجر به طرح فرضیه پژوهش حاضر مبنی 

اقشات گیري منبر ارتباط مستقیم، متقابل و پویاي هویت اجتماعی و شکل
این پژوهش، واکاوي نقش هویت اجتماعی در هدف اصلی آبی شده است. 

برداري از منابع آب مشترک و فرامرزي بهرهضمن برساخت مناقشات آبی در 
مند منابع مرتبط در براي آزمون فرضیه موردنظر  به مرور نظاماست. 
هاي اطالعاتی مختلف و واکاوي نحوه اثرگذاري متقابل هویت پایگاه

بر اساس نتایج حاصل، مناقشه یک  ه شد.اجتماعی و مناقشات آبی پرداخت
هاي آبی است و هویت اجتماعی و مناقشات ی و طبیعی در سیستمـویژگی ذات

شدن  یطبقمخرب/ سازنده آبی در ارتباطی متقابل و پویا با یکدیگر هستند. 
شات مناق جادیا لیپتانس تیحوضه منجر به تقو کیدر  یاجتماع يتهایهو
 ،یجمع تیهو جادیا ياست که  تالش برا یلدر حا نیخواهد شد. ا یآب
در  یو مواجهه کارآمد با مناقشات آب مدخالنيذ نیب يهمکار سازنهیزم
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Abstract 
The role of social components on socio-hydrological water 
interactions is one of the key elements and essential 

requirements for study and understanding complex water 

systems. Different cultural characteristics and diversity of 

identities in human societies have led to the development of 
diverse attitudes and values for dealing with water problems. 

Despite the considerable importance of the role of social 

identity on water interactions including conflict and 

cooperation, this issue has been seriously neglected in conflict 
management in water systems. This research gap has led to the 

hypothesis of the present study which states that there is a 

direct, mutual and dynamic relationship between social 

identity and the formation of water conflicts. The main purpose 
of this study is to investigate the role of social identity on water 

conflicts over shared and transboundary river basins. For this 

purpose, a systematic review of relevant resources in various 

databases was conducted. According to the results, conflict is 
an inherent and intrinsic characteristic in water systems. 

Besides, the social identity and destructive / constructive water 

conflicts are in a mutual and complex relationship. The 

polarized of social identities in a river basin will exacerbate 
the potential of water conflict. However, the effort to create a 

collective identity can lead to cooperation among stakeholders 

as well as effective dealing with water conflicts in shared and 

transboundary river basins. 
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 مقدمه  -7

( Cooper, 2003) است بشر یزندگ ریناپذییجدا بخش مناقشه،
احتمال  ،رندیقرار گ دیمورد تهد یبشر به هر شکل يازهایکه اگر ن طوري

 عنوانبه آب. (Reimer et al., 2015) ابدییم شیوقوع مناقشه افزا
بارها  خ،یتار طولانسان در  يازهاین نیتریاتیح و نیتریاساس از یکی

مناقشه مورداستفاده قرار گرفته  ابزارعنوان عنوان هدف و هم بههم به
 یآب مناقشات. (Abukhater, 2013; Kreamer, 2012) است

 هب دهند، قرار ریتأث تحت را آب منابع تیفیک و تیکم توانندیم
 با را حوضه مدخالنيذ شتیمع بزنند، صدمه یآب يهارساختیز

 تیو امن 1يداریپا ،و درمجموع (Kramer, 2004) کنند مواجه مشکل
 .(Kreamer, 2012) جوامعِ وابسته را کاهش دهند

 
 زین سازنده تیماه تواندیو م ستین یمخرب دهیبه ذات پد مناقشه،

 بود خواهد سازنده یزمان مناقشه. (Pierre-Louis, 2016) داشته باشد
. (Bond, 2014) شود لیتبد مثبت یحالت به آن مخرب يانرژ که

 مارش به افراد يریادگی و رشد يبرا يارزشمند منبع ،3سازنده مناقشات
کند،  ادیسازنده بودن سوق پ يسوبه يامناقشه کهی. درصورتروندیم

 تیفیک و ردیگیم شکل یگروه وحدت شود،یم تیروابط افراد تقو
 در. (Thompson-Abell, 2017) ابدییم بهبود هايریگمیتصم

 شودینظر گرفته مدر ریدرگ يهاطرف یتمام 9منافع سازنده، مناقشات
 (.Reimer et al., 2015است ) بُرد -بُرد ياجهینت حصول بر یسع و
 
 يراو تقاضا ب یآب يازهاین سوکی ازجهان،  بر حاکم یکنون طیشرا در

 گر،ید يسو از ،(Yoffe et al., 2003) است افتهی شیمنابع آب افزا
عدد مت لیدال به نینقاط از کره زم یبرخ درمنابع  نیبه ا یدسترس
، وجود نیا با .(Gleick and Iceland, 2018) است شده محدود
 لیدل ،در اکثر موارد کهاز آن است  یحاک یمناقشات آب بررسی
 تیکم رس بر صِرف اختالف از فراتر مناقشات، از لیقب نیا يریگشکل

 ،4هاگاهدید نیبموجود  يهااختالفبوده است و از  منبع کی تیفیک ای
سرچشمه  3یالمللنیو ب 1یمل ،1یمحلسطوح  در 6و بسترها 5میمفاه

 آب مدیریت منابع نمودادعا  توانیم که است لیدل نیهم به. اندگرفته
، به باشد اي صرفاً فنی و مهندسیمسأله کهاز آن شی، بدر حال حاضر

ی ات آبمناقش تیریمد وشده است  لیجوامع تبد يبرا یتیامن ايمقوله
 (.Wolf et al., 2005) رودیم شمار بهآن  یاصل هستهعنوان به نیز

طور )به یطور عام( و مناقشات آبضرورت مواجهه با مناقشات )به
 خیدر طول تار يمتعدد يهاخاص(، منجر به ارائه راهکارها و روش

 حل» يکردهایرو به توانیم ي مذکورکردهایاز جمله رو شده است.
 اشاره 13«مناقشه تیماه رییتغ»و  11«مناقشه تیریمد» ،14«مناقشه

 حل». (Farajzade Arnesa, 2019; Galtung, 1969) کرد

را حل کند. در  19مسأله ،به دنبال آن است که در هر صورت« مناقشه
 ابطهر مناقشه، کی حل از پس که شودیم تصور طورنیا کرد،یرو نیا
واهد ظهور نخ گریمستحکم شده است و مناقشه مذکور، د نیطرف نیب
 یستیچ و تیماه به حیصح نگاه عدم لیدل به کردیرو نیا. افتی

 ناقص اهدگید مناقشه، کردن برطرف و حذف بر دیتأک و تصور و مناقشه
-یانسان دهیتندرهم يهاستمیس در مناقشات با مواجهه به ینادرست و

ز ا يریاغلب به دنبال جلوگ زین« مناقشه تیریمد»دارد.  یعیطب
از  یکی« مناقشه تیماه رییتغ»مناقشه است؛ اما  یاحتمال يامدهایپ

 بر انتقال مناقشه از حالت یمواجهه با مناقشه است که سع يکردهایرو
 جزءِ مناقشه، که است باور نیا برمخرب به حالت سازنده دارد و 

 يراب آن لیپتانس از توانیم و است یانسان تعامالت ریناپذییجدا
 و هاهینظر طبق. (Bond, 2014) کرد استفاده مثبت جِینتا حصول

 بر «مناقشه تیماه رییتغ» کردیرو مناقشه، با مواجهه نینو يهامدل
 تاس افتهی تیارجح «مناقشه تیریمد» و «مناقشه حل» يکردهایرو
(Reimer et al., 2015.) 

 
 رییغت کردیمواجهه با مناقشه با استفاده از رو يبرا يمثال کاربرد کی

دو بخش معدن و  نیمواجهه با مناقشه ب نحوهمناقشه،  تیماه
 کایخشک جنوب آمر یاست. در نواح یلیاز مناطق ش یکیدر  يکشاورز
 يشاورزک يهابخش نیبر سر منابع آب ب يدیرقابت شد ،یلیمانند ش

امرارمعاش خود  يراکه کشاورزان ب يو معدن وجود دارد به نحو
شدت به منابع آب محدود منطقه وابسته هستند و هرگونه احساس به

 يراب که یزمان. شود مناقشه موجب تواندیمنابع م نیا يبرا دیتهد
 نیب هک بود آن بر انتظار شد، يزیربرنامه یلیش در یبزرگ معدن احداث
 وقوع از شیپ. دهد رخ یآب مناقشات ،يکشاورز و معدن يهابخش

 آن، متخصصان با مشارکت تیماه رییمنظور تغو به یاحتمال مناقشه
 که دادند شنهادیپ معدن، بخش و کشاورزان از اعم مدخالنيذ هیکل
منطقه احداث شود و  نیتوسط بخش معدن در ا يارهیذخ سد کی

 ،ياژهیو طیکشاورزان برسد و تنها تحت شرا آب آن، به استفاده رهیذخ
 رغمیعل ر،یتدب نیا با. باشد داشته را آن مازاد برداشت حق معدن بخش

 است، دهش يریشگیپ منطقه در یاحتمال مناقشات يریگشکل از کهآن
 است گرفته شکل يهمکار زین معدن و يکشاورز يهابخش نیب

(Bond, 2014). 
 

با  ژهیومختلف به يکردهایبا مناقشه با رو مواجهه ينخست برا گام
 اقشهمن يریگشکل يهاشهیر ییشناسا مناقشه، تیماه رییتغهدف 

 و ییشناسا -1 :شامل یاصلشش مرحله  رندهیدربرگگام،  نیا. است
 گرانیو باز مدخالنيذ ییشناسا -3 ،يدیکل عوامل يبندتیاولو
 ياجزا نیو تعامالت ب مناقشه يایپو عتیطب لیوتحلهیتجز -9 ،یاصل
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 کسب -5موجود در مناقشه،  کیاستراتژ نقاط نییتع -4مختلف، 
ناقشه در مواجهه با م نیشیپ يهاشکست و هاتیموفق به نسبت شناخت

شه در مناق ریدرگ يامنطقه ابعاد به نسبت یآگاه کسب -6موردنظر و 
 نییتع يبرا یطرح مناقشه، تیماه رییتغ کردیرو در دوم گام در. است

 نیمناقشه از حالت مخرب به حالت سازنده تدو تیماه رییتغ یچگونگ
 يهایدگیتندرهم گرفتن نظر در با مذکور طرح ارائه. شودیو اجرا م

 يهاياستراتژ طرح، نــیا در. ردیگیم صورت مناقشه بر حاکم
 ياهیخروج و شودیم شنهادیمنظور مداخله در مناقشه پبه یمختلف
 دشونیم فیبلندمدت توص در زین هاياستراتژ نیا ازانتظار  مورد

(Oxfam Novib, 2012). 
 

عنوان گام نخست در مواجهه با به ،یمناقشات آب جادیعلل ا یدر بررس
 ،14آب یابیکم اشاره کرد. يبه موارد متعدد توانیمناقشات مذکور، م

 16شود، اختالفات 15تنش جادیا باعث تواندیم که است یعوامل از یکی
، (Kreamer, 2012) شوددهد و منجر به بروز مناقشه  شیرا افزا يمرز

 یابیکم مناطق، از ياریبس در که است داده نشان مختلف مطالعات اما
 ,.Yoffe et al) ستین یآب مناقشات يریگشکل یاصل عامل آب

 نیا شیدایپ لیدل ،یآب منابع یحکمران و تیریمد نحوه بلکه(، 2003
. از (Petersen-perlman et al., 2017) است بوده مناقشات از لیقب

به  انتویم یبد منابع آب یو حکمران تیریسوء مد در مؤثرجمله عوامل 
 تیظرف ،متناسب با مسائل و شرایط حوضه آبریز یکاف ينهادهافقدان 

 و مالز يهارساختیز نبودِ اطالعات، تیشفاف عدم ،یسازماننامناسب 
 منابع آب تیریو مد يگذاراستیمناسب س يساختارها انسجام عدم

 .(Carius et al., 2004) اشاره کرد
 

 زین مدخالنيذ نیب در «متقابل اعتماد عدم» مذکور، موارد بر عالوه
 و آب منابع تیریمد يناکارآمد بر مؤثر یاصل عوامل از یکی

-Petersen) است زیآبر يهاحوضه در یآب مناقشات يریگشکل

perlman et al., 2017). یگانگیب از مهم بُعد کی ،ياعتمادیب 
 یگانگیب ندیفرآ یط. (Hajiani, 2000) شودیمحسوب م 11یاجتماع
 دور یجمع انتظارات و هنجارها ها،ارزش باورها، از فرد ،یاجتماع

فرد با جامعه و  ینیو ع یذهن وندیکه پ یزمان .(Zaki, 2009) شودیم
برآورده ساختن فرد در پی  ،دومنفصل ش یاجتماع يساختارها

 هاي فردي خویش استهاي شخصی و نیل به اهداف و اولویتدغدغه

(Rothman, 2012) .گروه، ای شخص منافع گرفتن قرار تیاولو در 
 تعلق زانیم از آن دنبال به و شودیم 11«یخواهتیهو» جادیا سبب

 ,Bidel and Mahmoudzadeh) شودیم کاسته هاآن یاجتماع

2012; Moradi Payam et al., 2015; Talebi and 

Karimzadeh, 2018 .)در که است یشناخت يندیفرآ ،یخواهتیهو 

ختن برجسته سا لهیوسبه ای یزطلبیتما ینوع با خواهتیهو گروه آن،
 يهاکنش يخاص را مبنا تیهو کی ش،یخو یتیاز ابعاد هو یکی

 Talebi and) دهدیم قرار جامعه در ودــخ یجمع و يفرد

Karimzadeh, 2018) .تیتقو به منجر یخواهتیهو ب،یترت نیبد 
 آن، تبعبه و شودیم گروه ای فرد یتیهو متعدد ابعاد از خاص بُعد کی

 .ردیگیخود فاصله م 13«یاجتماع تیهو» از مذکور گروه ای فرد
 
 تیو نقش مؤثر هو تیتوجه به اهم باو مذکور  حاتیتوض اساس بر

واکاوي نقش با هدف پژوهش حاضر  ،انسانیتعامالت در اجتماعی 
برداري از مناقشات آبی ضمن بهره 34در برساخت« هویت اجتماعی»

 فرضیه پژوهش بهشکل گرفته است.  منابع آب مشترک و فرامرزي
شدت هب ،زیآبر هايمناقشات در حوضه يریگشکل این صورت است که

قرار  31«گرید» تیهو از مدخالنيباورها و درک ذ ت،یهو ریتحت تأث
منظور آزمون فرضیه مذکور و دستیابی به هدف پژوهش به . بهدارد
هاي اطالعاتی مختلف و تحلیل منابع موجود در پایگاه مندنظام مرور

ر دشود. ارتباط متقابل هویت اجتماعی و مناقشات آبی پرداخته می
 «تیهو»است که  يدیسؤال کل نیبه دنبال پاسخ به امجموع، پژوهش 

  دارد؟ یآب مناقشات /تشدیديریگدر شکل يریه تأثچ
 

 ینظر یمبان -8

 گرانیه بازک بر این باورند سمیبرالیو ل سمیخِردگرا مانند رئال يهاهینظر
 در ینقش اجتماع، و شوندیوارد اجتماع م شدهنییتع شیاز پ یبا اهداف
 يبرا عمل منطقِ اساس، نیا بر. ندارد هاآن منافع به دادن شکل

 Pourahmadi) است جهینت منطقِ ،ییهاهینظر نیچن دید از گرانیباز

and Mosavinia, 2006) ندارند تیهو به یخاص توجه و 

(Soleimanzadeh et al., 2018) .بر( انیگرا)واقع هاستیرئال اکثر 
د که هستن یجهان استیدر س یاصل گرانیباز ها،دولت که باورند نیا

 هیاساس، در نظر نی. بر اکنندیعمل م یمنطق هیبر اساس نظر
 و کندیم تیکفا 33«مناقشه يهاگروه» گرفتن درنظر تنها ،ییگراواقع
 رداربرخو یخاص تیاهم از مناقشه، شبردیپ در هاآن نقش و افراد تیهو

 .(Legro and Moravcsik, 1999) ستین
 
 «فرد» بر یمبتن زین را سمیبرالیل ،Fukuyama ها،ستیرئال نگاه کنار در
ضعف قطهن کیعنوان به تیبه هو سم،یبرالیو معتقد است که ل داندیم
 تیهو استی: ستیهو»در کتاب  Fukuyama (2018) .نگردیم

آورده است که  39«شدن شناخته تیرسم به يو مبارزه برا یکنون
 که دمعتقدن و ندارند تیهو مسألهبه  یاصوالً نگاه مثبت ها،برالیل»

 هوممف نیا شناختن تیرسم به از لذا شود،یم منجر اختالف به تیهو
 تیکه هو اندبوده اعتقاد نیا بر همواره هابرالیل. کنندیم يخوددار
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 و فاهر است،یس یِاصل مسألهبلکه  ست؛ین استیدر س یمهم مسأله
است.  هاآن ياقتصاد رفاه مشخص، طوربه و شهروندان يروزبه
 يهاچالش و نقدها معرض در که هاستسال یبرالیل کردیرو رو،نیازا

 .«است گرفته قرار يجد
 
 صوصخ در سمیبرالیل و سمیرئال رینظ خردگرا مکاتب نظر مقابل در

 مفهوم ،34يانگارعنوان مبتکر مکتب سازهبه Kant ت،یهو مفهوم
 زده ندویپ المللنیب روابط به دارد، یشناسجامعه در شهیر که را تیهو

 ,Darabi) کند جبران را خردگرا يهاهینظر يهايناکارآمد تا است

 از رفرات یمسائل به که است داشته آن بر یسع ،يانگارسازه. (2015
ت. اس متمرکز شدهافراد  تیهوبر  ،رونیازا .بپردازد تیامن و اقتصاد

سطح باالتر و  يازهایاز ن یکی ت،یبا تمرکز بر هو يانگارسازه
ه شناخته ـب ازیه تعلق داشتن و نــب ازین یعنیبشر،  یواقع الــحنیدرع

 رار داده استــود قـف خـدرا ه گرانیشدن از طرف د

(Soleimanzadeh et al., 2018). 
 
 که یعنم نیا به. کندیم دیتأک تیواقع یاجتماع ساختِ بر نگرش نیا

 دایپ معنا و شوندیم جادیا یاجتماع ییفضا در یانسان يهاکنش همه
. دهدیم شکل یجهان يهاتیواقع به که است يمعناساز نیا و کنندیم

 در یمهم نقش فرهنگ، و هنجارها ها،تیهو ،يانگارسازه هینظر در
 ییگرابرساخت. (Darabi, 2015) کنندیم فایا یجهان يهااستیس

 یجتماعا اتیح یاصل که فرد را هسته یستیغالب اومان دگاهیبرخالف د
 که کندیم یمعرف 35«ياخود رابطه»عنوان فرد را به کند،یم یتلق

 ار تیهو رو،نی. ازاابدییم تکامل یاجتماع تعامالت انیجر در صرفاً
و نقش  هاانسان تعامالت رــب و ردیگیم نظر در ایپو يامقوله

 دارد دیتأک تیبرساخت رفتار و هو ندیدر فرآ یفرهنگ يزارهاـاب

(Khoshkjan and Dabaghi, 2017). 
 

 شناسیروش -3

مند بر پرسشی است. مرور نظام 63مندمقاله حاضر از نوع مروري نظام
شواهد معتبر، درصدد  لیوتحلهیتجزخاص متمرکز است و ضمن 

از طریق پاسخگویی به پرسش موردنظر است. این نوع از مرور 
، تحلیل و ارزیابی هاي اطالعاتی متعدددر پایگاه جستجوي منابع

 ودشها از شواهد و تولید یافته انجام میاستخراج و تولید داده شواهد،

(Sohrabi, 2013) . پژوهش حاضر نیز بر این سؤال کلیدي متمرکز
 یآب مناقشات يریگدر شکل يریچه تأث اجتماعی تیهو»است که 

هاي مند پژوهشمنظور پاسخ به این سؤال نیز به مرور نظامبه «.دارد؟
بندي و تحلیل مطالب منتخب در قالب جمع ،رنهایتپردازد. دمرتبط می

 شود.( ارائه می3مدلی مفهومی )شکل 

 تيهو -6

 یِناسشدر علوم مختلف مانند فلسفه، روان ،«تیهو» دهیتندرهم مفهوم
 ومعل ،یاجتماع یِشناسانسان ،یشناسمردم ،یشناسجامعه ،یاجتماع

 قتصاد،ا ت،یریمد خ،یتار ،یاسیس يایجغراف ،یاسیس علوم ،یتیترب
 ياههیقرار گرفته است و نظر يموردتوجه جد اتیو ادب یشناسزبان

 تیکاربرد مفهوم هو سابقه اگرچه. تاس شده ارائه آن مورد در يمتعدد
 ومعل ریسا به نسبت يشتریب قدمت فلسفه، ژهیوبه و ينظر معارف در

 است افتهی يشتریب رواج مفهوم، نیا شناسانهروان کاربرد اما دارد،

(Raufi, 2010). Erikson & Freud که بودند یروانشناسان نیاول از 
 تعلق حس ،Freud (1950) .پرداختند تیدر مورد هو يپردازهینظر به
 Erikson (1968). است داده قرار تیهو با مترادف را گروه کی به
 دانسته یانسان يازهاین و يفرد راتییتغ قیتلف يمعنا به را تیهو زین

 .(Azarakhsh et al., 2014) است

 

& Mead Berg مقوله هـک هستند يگرید معروف پردازانهیاز نظر 
 دـانرار دادهــه قـوجـوردتـم یشناسامعهـج در را تیوـه
(Azarakhsh et al., 2014) .نظر از تیهو Berg (1991) ،

 تیموقع اینقش  کیدر  13«خود» يکاررفته برابه یاز معان يامجموعه
دانسته « خود»را برابر با  تیهو زین Mead (1934) است. یاجتماع

را به دو « خود» ،Meadقرار داده است.  «گرید»است و آن را در برابر 
کرده است.  میتقس 33«یخود مفعول»و  13«یخود فاعل»بخش شامل 

 تیشخص يخودخودبه و فردهمنحصرب یعیطب اتیخصوص ،یخودِ فاعل
 ژهیو یاجتماع يهاجنبه ،«یمفعول خودِ» اما دهدیم نشان را فرد هر
 یاجتماع تیشخص همان ،یمفعول خودِ درواقع. دهدیم نشان را «خود»

 ردیگیم شکل جامعه در یعنی گرانید با ارتباط اثر در و است فرد

(Hajiani, 2013). 
 
 مفهوم دو زمانطور همبه تیهو زین Jenkins (1996) نظر از
 کی بهآنچه  ،بر این اساس. ردیگیم دربر را «شباهت» و «تفاوت»

 باعث که است ییهاشباهت بخشد،یم خاص یتیهو یانسان گروه
 یمیمفاه ها،تفاوت و هاشباهت. شودیم گرید يهاگروه از هاآن تفاوت
 تواندیم فرد هر اساس نیا بر. شوندیم برساخته افراد توسط که هستند

 متعلق را خود و بسازد را يمتعدد يهاتیهو مختلف، يهاتیموقع در
 یرانیا پردازانهینظر غرب، پردازانهینظر بر عالوه .بداند هاآن به

 Shayegan and Valiani. اندپرداخته تیهو بحث به زین يمتعدد

 ،«اریتکه و تفکر سچهل تی: هودیجد یزدگافسون» کتاب در (2007)
 دننکیم اشاره انسان وجود در یچندگانگ و هاتیر تداخل هوـوضوح ببه
(Ghezelsofli and Maashashani, 2010) .انسان ،هاآن اعتقاد به 

 يهاتکه مانند که دارد يمتعدد يهاتیهو متفاوت، يهاگاهیجا در
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 با وحدت به هاتیهو نیا و اندقرار گرفته گریکدیدر کنار  کییموزا
 .(Shayegan and Valiani, 2007) دیرس نخواهند گریکدی

 
Ashna and Rohani (2011) یمعرف يادهیعنوان پدرا به تیهو زین 

 يهازهحو نیتریعموم تا يفرد اتیتجل نیتریخصوص از» که اندکرده
د و خو کیالکتیحاصل د تیهو ها،آن نظر از. ردیگیم دربر را یاجتماع

 يساختارها و ذهن ییمعنا يهااز شبکه یفیط انیاست، در م يگرید
 نیا رب و ردیگیم قرار یوبرگشترفت یحرکت در یفرهنگ و یاجتماع

ابت نبوده نسبت ث نی. اابدییم دست فیط سر دو انیم ینسبت به مبنا
تنها از خود )شبکه که نه يرییکند؛ تغ رییو هر آن ممکن است تغ

 .«شودیم یناش زین( ی)ساختار اجتماع يگری( بلکه از دییمعنا
 
 تیهو ،یعرف نگاه در»، Azadarmaki and Vakili (2013) نظر از

 مه و تشابه هم که است ینسب مفهوم کی و است گرانید و ما مرز
ا م ژهیو اختصاصات ما تیهو. دارد خود در گریکدی با توأم را تفاوت

 زهایدر آن چ هاما و آن ث،یح نیو از ا ستین گرانیاست که از آنِ د
 در. شودیما م انیشناخت متقابل م هیما نیو هم میمتفاوت هست

 نکته گران،ید از فرد فیتعر و خود از فرد هر تیهو یدهشکل
مطرح  «گرید»در مقابل  یدر هر سطح تیتوجه آن است که هوقابل

 .«شودیم

 

 یاجتماع تيهو -0

  (1970)غرب توسط شهیاند در بار نینخست «یاجتماع تیهو» مفهوم
Tajfel & Turner  .مذکور به درک  هیدر نظر یاجتماع تیهوارائه شد

ائل ق تیو ارزش و اهم نیمع یاجتماع يفرد نسبت به تعلق به گروهها
 Shiani and) کندیمذکور اشاره م يدر گروهها تیعضو يشدن برا

Ahmadpour, 2017) .Kuhn (1978) یاجتماع تیهو حیدر تشر، 
 هانسانا که ییهاگروه از ياگسترده فیط و سازتیبه تنوع در منابع هو

دي مانند ، موارKuhn يالگودر . است کرده اشاره دارند تعلق آن به
ساز محسوب محل اقامت افراد، قومیت، مذهب و شغل از منابع هویت

، متعدد قومی يهااجتماعگیري شوند. منابع مذکور منجر به شکلمی
شوند و بخش مهمی از هویت اجتماعی افراد را مذهبی و شغلی می

 .(Hajiani, 2013) دهندتشکیل می

 
Jenkins (1981) تیهو ،94نیکنش متقابل نماد هینظر چارچوب در 

 Talebi and) دانسته است مترادف را یاجتماع تیهو و

Karimzadeh, 2018) .نظر از Jenkins، «درباره مردم آنچه یوقت 
 ودخ مورد در انسان که است يزیچ آن از ترمهم شند،یاندیم گریکدی

 هشیر شدن یاجتماع يندهایفرا در يفرد تیهو یعنی کند،یم فکر

 است عبارت Jenkins نظر از یاجتماع تیهو. (Hajiani, 2013) «دارد
 روابط در هاگروه و رادـاف هاآن واسطههــه بــک ییهاوهیش»: از

 «دـونـشیم زیمتما گرید يهاروهـگ و رادـاف از ودــخ یاجتماع
(Talebi and Karimzadeh, 2018). 

 
Brewer (2003)  & Yuki نییتب به خود يهایبررس نیدر آخر زین 

 تیاهم بر مطالعه نیا در .اندپرداخته یاجتماع تیفرهنگ و هو رابطه
. است شده دیتأک یاجتماع يهاتیهو يریگشکل در فرهنگ نقش

 یتالق محل ،یاجتماع تیهو پرداز،هینظر دو نیا دگاهید از درواقع
 قطب. است یفرهنگ يکردارها و ییمعنا يهانظام ،يفرد یشناسروان

 ارد،د اثر یابیتیهو ندیفرآ بر یفرهنگ نظام هر در آنچه ه،ینظر نیا
 حرکت و یاجتماع ساختار ا،یجغراف رینظ یشناختبوم -یاجتماع عوامل

 یاجتماع تیمطرح، هو يهاهیبر اساس نظر .(Hajiani, 2013) تاس
 میتقس «یجمع تیهو»و  «يفرد تیهو»به دو نوع شامل  یطورکلبه
 .(Shiani and Ahmadpour, 2017) .شودیم

 

 یفرد تيهو -0-7

است، هرگونه  ياهیپا و یدرون میمفاه از تیهو مفهوم که آنجا از
 ,Hajiani) از سطح فرد آغاز شود دیموضوع، با نیمورد ا در یبررس

 اشخاصِ گرید از زیمتما يِفرد يهاکه فرد بر تفاوت یهنگام. (2000
 تیهو درواقع. شودیم مطرح يفرد تیهو دارد، دیتأک گروه درونِ

 تیهو. است يگرید و خود انیم مرز یِبازشناس به معطوف ،يفرد
 نشان «من» رِیضم بردن کار به در را شخص يفرد ییتوانا ،يفرد

 (.Solgi et al., 2018) است او یشخص استقالل معرف و دهدیم
 

ن اگر آ ینمود داشته باشد حت تواندیم يامناقشه هر در يفرد تیهو
 صورت یهمگان يهار سر دغدغهــو ب یصورت گروهمناقشه به

 هــب مناقشه در ریدرگ افرادِ وارد،ــم از ياریبس در درواقع. باشد رفتهـگ
 Rothman and) هستند ودآآخ يردـف يهاخواسته مطالبه دنبال

Alberstein, 2013)اصفهان کشاورزان اعتراضات در ،مثالعنوان. به 
صورت اعتراضات به کهباوجود آن زد،یبه  رودندهیانتقال آب زا پروژه به

 یدر پ زیصورت جداگانه ناما هر کشاورز به شوندیانجام م یگروه
 امرارمعاش است. يخود برا به حقابه یابیدست

 
 مرتبط يهاهینظر و هامدل از یبرخ يریگشکل یمبان ،يفرد تیهو
 يهامدل» به توانیکه از آن جمله م 91دهدیم شکل زین را مناقشه با

 تیهو با هادسته از مدل نیاشاره کرد. ا 39«منافع بر یمبن مناقشه حل
 ای فرهنگ بر عموماً و هستند مرتبط يفرد سطح در احساسات و
 منافع، بر یمبتن مناقشه حل ندیفرآ. ندارند تمرکز یخاص يدئولوژیا
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 را نیطرف احساسات و منافع رود،یم شیپ یحقوق يهابحث از فراتر
فع منا ای یواقع يهازهیانگ سازيشفاف دنبال به و ردیگیم نظر در

 جهیبا نت يراهکار زین تیمناقشه است. درنها جادیدر ا نیطرف یاساس
 Rothman and) دهدیارائه م نیطرف 99سازش يبُرد برا -بُرد

Alberstein, 2013) .داده نشان 1 شکل در که مناقشه خی کوه مدل 
 .است ییهامدل و هاهینظر نیچن يریگشکل يمبنا انگریب است، شده

 
Fig. 1- The iceberg of conflict (The law Reform 

Commission, 2008) 

 The law Reform) مناقشه خيكوه  مدل -7شکل 

Commission, 2008) 
 

دارد. بخش  یاز مناقشه، نمود خارج ییمدل، تنها جز نیبر اساس ا
 نیطرف يفرد تیهو به مناقشه، يریگشکل در مؤثر عوامل از ياعمده
 دراکا مطالبات، ازها،ین منافع، احساسات، ،یتیشخص اتیخصوص شامل
 که اردد یبستگ گذشته از نشدهحل مسائل و نهان انتظارات ،یشخص

 در. شوندینم گرفته نظر در یدادخواه و يداور مرسوم يندهایفرآ در
 ککالسی يکردهایاز رو ياریبس برخالف منافع، بر یمبتن يهامدل

 دادن رارــق تیاولو در هــک است آن بر اعتقادمواجهه با مناقشات، 
 هــب منجر ،«یحقوق الزامات» و «قدرت» به نسبت افراد «منافع»
 دـش واهدــخ ؤثرـم اختالف حل ستمیس کی سمت هــب يشرویپ
(The law Reform Commission, 2008). 

 

 یجمع تيهو -0-8

 دیأکت یگروه نیب يهاتفاوت و یگروهدرون يهاشباهت بر افراد یوقت
 نی. ا(Hajiani, 2013) شودیم مطرح یجمع تیهو بحث دارند،

دارد که  خاص یمشترک با گروه تیهو کی وجوداشاره به  مفهوم،
 در. ردیگیم شکلحول اهداف مشترک  ،«ما»احساس  کیعنوان به

 قیعال منافع، ها،دغدغه ها،ینگران ،یجمع تیهو يریگشکل صورت
 وندشیم منتقل گروه سطح به و رفته فراتر يفرد سطح از دهایتهد و

(Kelly, 1993) .را خود یجمع تیهو گروه، ياعضاچنانچه  رو،نیازا 
 و زنندیم مشترک یدفاع اقدامات به دست نند،یبب خطر معرض در

 لیقب نیا. (Samuelson, 2003) ابدییم شیافزا مناقشه وقوع احتمال
  وندشیم انجام گروه رــب حاکم طیشرا بهبود هدف با ات،ـــاقشــمن از

(Kelly, 1993). 
 

 آن بر مناقشات يریگشکل بر یجمع تیهو نقش به توجه ضرورت
وطه، مرب يهامدل و مناقشات شیدایپ علل یابیشهیر در تا است شده

 نیا. 49ردیموردتوجه قرار گ زین یجمع تیهو ،يفرد تیعالوه بر هو
 ناقشهم يریگشکل یروانشناس -یاجتماع يهاجنبه بر هامدل از لیقب

 با گفتمان يمبنا بر دهندیم ارائه که ییراهکارها و دارند تمرکز
 با مواجهه يهامدل. اندگرفته شکل گرید یِاجتماع يهاتیهو

 نندکیفرض م دهند،یقرار م یرا موردبررس یجمع تیکه هو ايهمناقش
 یاصل يهامحرک ،یاجتماع ادراک و کیدئولوژیا يهاچارچوب که

 .(Rothman and Alberstein, 2013) هستند مناقشه يریگشکل
 

 هويت اجتماعی و مناقشات آبی -4

 مشترکآبخوان  644و  يفرامرز رودخانه 914از  شیب حاضر حال در
 ياستثنا)به نیزم از سطح کره 1/41% وجود دارد که حدود یالمللنیب

 نیجهان در ا تیاز جمع 53% ند و حدوداهقطب جنوب( را در برگرفت
 لیدل به. (McCracken and Wolf, 2019) کنندیم یزندگ ینواح

 تیریمد ،ياز مردم به منابع آب فرامرز یتوجهقابل تیجمع یوابستگ
 عمنب که یزمان ژهیوبه ؛است برخوردار ییبسزا تیاز اهم منابع نیا

ها منبع تن ایداشته باشد  کشور آب نیتأم در يریگچشم سهم ،موردنظر
 یساحل ياز کشورها کیچیه ،یطیشرا نیبه شمار رود. در چن یآب
 گذارانستایس و بود نخواهند یآب منابع کامل کنترل به قادر ییتنهابه
 ,Shroder and Ahmadzai) دارند ازین یالمللنیب يهايهمکار به

 باعث توانندیم نشوند تیریمد یخوبمنابع به نی. اگر ا(2016
 .(Jägerskog, 2013) شوندمخرب  مناقشهو  تنش يریگشکل

 
 مشترک کشور چند ای دو نیب که يفرامرز يهارودخانه بر عالوه

رک صورت مشتبه یمنابع آب زین یو محل یمل يهااسیمق در هستند،
 ایدو  نیعمدتاً ب یمنابع آب یو فرومل یبعد مل در. شوندیم يبرداربهره

روستا مشترک  کیچند خانوار در  ایدو  ایچند استان، شهر، روستا 
صوص در خ یمشخص سازوکارمشترک،  یمنابع آب نیهستند. در اکثر ا

 هراز موارد،  ياریبس در لیدل نی. به همندارد وجود يبردارنحوه بهره
به حداکثر رساندن منافع  یدر پ زیدر حوضه آبر مدخالنيذاز  کی
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 شکل دستنیخود هستند. منافع، معموالً در قالب باالدست و پائ
 اــب که یصورت در) هاآنبرآورده ساختن  يو تالش برا رندیگیم
رب مخموارد منجر به بروز مناقشه  اکثر در ،(نباشند سوهم گریکدی
 .(Petersen-perlman et al., 2017) شودیم
 

ها هاي فرهنگی و هویتی جوامع منجر به ایجاد نگرشتفاوت در ویژگی
 طور عام(زیستی )بهمسائل محیطهاي متفاوتی در مواجهه با و ارزش

 رغمیعل. (Veisi et al., 2020) طور خاص( شده استو مسائل آبی )به
 زیآبر يهاحوضه در یآب تعامالت بر تیهو نقش يواکاو تیاهم

 .است شده انجام نهیزم نیا در يمعدود مطالعات ،يفرامرز و مشترک
ظور منگرفته بههاي صورتپژوهش به توانیم مذکور مطالعات جمله از

هاي آبریز دجله و فرات، حوضه در واکاوي نقش هویت در مناقشات آبی
هاي ضد و جنبش 69، نیل، اردن، آبخوان فرامرزي ادواردز59ایندوس

 زي در ترکیه و اسپانیا اشاره کرد.سدسا
 

 فرات ودجله  حوضه یدر مناقشات آب تينقش هو -4-7

 بغر منطقه در يفرامرز زیآبر حوضه نیتربزرگ فرات، و دجله حوضه
 ان،ریا عراق، ه،یسور ه،یترک شامل کشور شش نیب که است ایآس

 و هیرسو ه،یترک کشور سه اما ؛است مشترک اردن و يسعود عربستان
وضه ح نی. در ادارند حوضه نیا آب نیتأم در را ریتأث نیشتریب عراق،
 يبه توسعه، عدم اعتماد به کشورها دیشد لیاز جمله تما یعوامل
 یتیو امن یاسیعنوان ابزار سآب به لیو امکان استفاده از پتانس هیهمسا

 یساحل يکشورها توسط آب يسازرهیذخ يهامنجر به گسترش طرح
 باالدست در هیترک. (Mianabadi and Amini, 2019) است شده

 آورد کاهش لیدل به و است کرده اجرا را يمتعدد يهاطرح حوضه،
 ،یطیمحستیز صدمات جادیا و دستنیپائ يکشورها در رودخانه

 است شده هیسور و عراق خصوصبه کشورها نیا اعتراض به منجر

(Karami et al., 2016). 
 

Kalpakian (2000) و یمل تیهو نقش یبررس به يامطالعه در 
 یآب يهايهمکار و مناقشات يریگشکل در «گرید» تیهو رشیپذ

. پرداخت فرات و دجله يفرامرز زیآبر حوضهحوضه از جمله  چنددر 
این در  ینظر بر سر مسائل آباختالف که بودپژوهش آن  یاصل هیفرض

در  دادهرخ یآب مناقشات و شود مناقشه به منجر تواندی، نمحوضه
در  هشیهستند که ر یاز مناقشات ياهیثانو نمودِ ،دجله و فرات حوضه

 و هیفرض نیا آزمون ي( دارند. در راستایمل ای ی)قوم یتیمسائل هو
 ،یخیتار تحوالت ریس مذکور، مناقشات يریگشکل علل یابیشهیر

موردمطالعه و  حوضه نیا در یساحل يکشورها نیب روابط و معاهدات
 نیا در گرفتهصورت يهالیوتحلهیتجز. بر اساس گرفتقرار  يواکاو

 جلهد حوضه در یآب مناقشات يریگشکل لیآب، دل یابیپژوهش، کم
 عراق و نیمانند تنش ب دادهرخ یآب مناقشات و است نبودهو فرات 

 رـب هیسور و هیترک نیب مناقشات ،91الثوره سد از يبرداردر بهره هیسور
 ه،یترک یآب يهاه پروژهــب هـیو اعتراضات عراق و سور 19کبان سد سر

 نـیـب يوژـدئولـیجمله اختالف در ا از یتیهو هايفاختال در هــشیر
 .(Kalpakian, 2000) اندداشتهحوضه  مدخالنيذ
 

 ندوسيا زيآبر حوضه یآب مناقشات در تيهو نقش -4-8

و افغانستان  نیهند، پاکستان، چ يکشورها نیب ندوسیا حوضه
عنوان هند را به یآب يهاتیفعال پاکستانحوضه،  نیا درمشترک است. 

 بر و کندیم یخود تلق تیامن يبرا يدیکشور باالدست حوضه، تهد
 هب منجر هند یآب يهاپروژه ناقص و وبیمع یطراح که است باور نیا

 یبآ اختالف عمده حاضر، حال در. است شده پاکستان یآب حقوق نقض
 ریسم انحراف و يسازرهیذخ سد، ساختن سر بر زین کشور دو نیا نیب

 در Kalpakian (2000) .(Hadian and Rigi, 2020) است آب
 رد تیهو نقش یبررس به فرات، و دجله حوضه بر عالوه خود پژوهش

از  یاکپژوهش ح جینتاپرداخت.  زین ندوسیا یمناقشات آب يریگشکل
 مراتببه یتیاهم ،«تیهو»عوامل مؤثر بر  حوضه، نیا درآن است که 

درواقع،  .اندداشته یآب مناقشات يریگدر شکل« آب یابیکم»از  شیب
 يبرا بلکه جنگند؛یحفظ آب نم يبرا ندوسیا حوضه مدخالنيذ
 اندرفتهگ قرار گریکدی مقابل در خود يهاافسانه و هااسطوره به يبندیپا

 دس ساختاعتراضات پاکستان به  مانندحوضه  در یآب مناقشاتو 
 نیب ینید يهااختالف ژهیوبه یتیهو يهااختالف یدر پ 93هاریباگل

 .(Kalpakian, 2000) اندظاهر شده یپاکستان مسلمانان و هندوها
 

 ادواردز آبخوان مناقشات در تيهو نقش -4-3

 است جهان در نیآرتز يهاآبخوان نیترمعروف از یکی ادواردز آبخوان
در تگزاس  44ویسن آنتونفالت ادواردز در حوضه  یشرق هیحاش در که
 نیأمت در آبخوان نیا يبسزا تیاهم لیدل به. است گرفته قرار کایآمر
منطقه از  پنج ساکنان يبرا صنعت و يکشاورز ،یدنیآشام آب

 در يمتعدد یآبمناقشات  ،یآنتوناز جمله شهر بزرگ سن متحدهاالتیا
جمله  از. (Grubb, 1997; Votteler, 2002) است داده رخ حوضه نیا

 توانیم نداشده آبخوان نیا در مناقشه به منجر که یمسائل نیتريدیکل
در  یگرانن ار،یبس کنندگانمصرف بامحدود  یمنبع آب کی تیریمد به

تراز  بر هیرویب برداشتاثر  آب، صیتخص نحوه ت،یمورد حقوق مالک
 در موجود يجانور يهاگونهمعرض خطر قرار گرفتن  درآبخوان و 

 .(Samuelson, 2003) نمود اشارهاز آبخوان  گرفتهنشأت يهاچشمه

Samuelson (2003) را ادواردز آبخوان در یمناقشات آب یابیشهیر 
 رو،نیااز دانست؛ مناقشه جادیا در مؤثر يدیکل عوامل به توجه مستلزم
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 وهیجزت جیمنطقه پرداخت. نتا نیا مناقشاتدر  تینقش هو یبررس به
 بحران که دهدینشان م مذکوردر پژوهش  شدهانجام يهالیتحل
 از اعم حوضه در مختلف یتیهو يهاگروه نیموجود ب یتیهو

 کشاورزان و ان،یروستائ نان،یشهرنش ،یدستنیپائ ،یباالدست
 آبخوان نیا یآب مناقشات يریگشکل در ییبسزا ریتأث گرانصنعت
طور به تواندیم مشترک، یجمع تیهو کی جادیا و است داشته

ترک مش يبردارمناقشات در خصوص بهره نیباعث تسک يریچشمگ
 .(Samuelson, 2003) آبخوان شود نیا یاز منابع آب

 

 لین زيدر مناقشات حوضه آبر تينقش هو -4-6

 و قایآفر يمرکز يکشورها از که است جهان رود نیترلیطو لین
 در رانهتیمد يایدر به سودان از عبور از بعد و ردیگیم سرچشمه یوپیات

 نیب رود نیا. (Faraji and Ranjbar Heydari, 2017) زدیریم مصر
 يقایآفر يجمهور ا،یتانزان ،یوپیات سودان، مصر، شامل کشور 11

 و يبروند رواندا، ا،یکن اوگاندا، کنگو، کیدموکرات يجمهور ،يمرکز
 ,Mokhtari Hashi and Ghaderi Hajat) است مشترک ترهیار

 به منجر حاضر حال در که یموضوعات نیترمهم از یکی. (2008
 هالنهض سد ساخت يبرا یوپیات اقدامات است، شده حوضه در اختالف

بر  یوپیات. (Faraji and Ranjbar Heydari, 2017) است رنسانس ای
ر قاره برق د دکنندهیتول نیترسد به بزرگ نیآن است تا با ساخت ا

 لیمصر به دل یاز طرف .(Ferrari et al., 2013) شود لیتبد قایآفر
آورد  سد و کاهش نیشدت نگران ساخت ابه ل،یباال به رود ن یوابستگ

 یوپیدرصدد است تا ات مصر. (Zeidan, 2013) رود به کشور خود است
 نیا یوپیاما ات ؛کند انیاز جر یمقدار مشخص يرا ملزم به آزادساز

 روگاهین میعظ لیپتانس از يبرداردر بهره یتیعنوان محدودموضوع را به
 نیب وافقت به یابیدست موجود، طیشرا در رونیازا. کندیم یتلق خود یآب

 .(Lossow et al., 2020) است شده دشوار یوپیات و مصر
 

Oestigaard (2009) نیرا در ا یو مسائل آب تیمتقابل هو ریتأث 
 مطالعات منظور، نیا به. دادموردمطالعه قرار  يفرامرز زیحوضه آبر

 شترکم عنصر که شد انجام لین زیآبر حوضه مختلف نقاط در يمتعدد
 یبا مسائل آب يدئولوژیو ا تیمتقابل هو رابطه یبررس ها،آن یتمام

وضه ح نیمنابع آب در ااز آن است که  یپژوهش حاک جیحوضه بود. نتا
وامع و ج یو فرهنگ یاجتماع ،يبر ابعاد اقتصاد یینقش بسزا  ز،یآبر

 يمنابع مذکور منجر به اثرگذار تیداشته است و اهم یساحل يکشورها
 يکشورها يو بقا اتیح شده  است. مدخالنيذ تیبر هو یتوجهقابل
تا  رودخانه است نیوابسته به ا يادیتا حد ز لین زیحوضه آبر یساحل

 حوضه، نیا در هاملت وحدت و هاتمدن از یبرخ يریگکه شکل ییجا
 تمدن هک است ییکشورها از یکی مصر،. است بوده لین رودخانه ونیمد

 مصر» مصر، مردم که جاآن تا است لین به وابسته کامالً را خود اتیح و
 د،باش لین متوجه که يدیتهد هرگونه و «دانندیم لین با برابر را

 بر عالوه آب،. رودیم شمار به مصر کشور استقالل يبرا يدیتهد
 ست،ا داشته حوضه نیا در مدخالنيذ تیهو يریگشکل بر که ینقش
 در. تاس رفتهیپذ ریتأث زین یآب مناقشات قالب در هاآن تیهو از گاه
 نیب اختالف به منجر حوضه، در یتیهو تضاد وجود موارد، از یبرخ
 نیا رد ،یعبارت به. است شده یآب مناقشات بروز و هاتیمل و هاتیقوم

 یمتفاوت يهاتیهو و هافرهنگ ها،ارزش ورسوم،آداب ز،یآبر حوضه
 یدر پ ها،تیهو نیاز ا کیکه هر  اندگرفته قرار گریکدی کنار در

 یخواهتیوه دنبال بهو  اندبوده یمتفاوت یآب منافع و ازهایبه ن یابیدست
 حوضه در مناقشه يریگشکل باعث خود يازهاین ساختن برآورده و

 .(Oestigaard, 2009) اندشده
 

در  یضد سدساز یاجتماع یهادر جنبش تينقش هو -4-0

 هیترك

İlhan (2009) يریگدر شکل تیهو نقش خود مطالعات در 
 هیقرار داد. فرض قیرا موردتحق يضد سدساز یاجتماع يهاشجنب

از جمله  یمناقشات اجتماع یبود که در تمام به این صورتپژوهش 
 هیرضف یابیمنظور ارزمشهود است. به تیاز هو ییهاهیال ،یمناقشات آب

 یموردبررس هیدر ترک 41سویلیا سد سر بر دادهرخ یپژوهش، مناقشات آب
اس احس لیمذکور به دل جنبشپژوهش،  جیاساس نتا برقرار گرفت. 

 د،س نیا ساخت با. بودواقع شدن قوم کرد شکل گرفته  اجحافمورد 
-یمآب  ریطور کامل زبه هیدر جنوب ترک فیکِحَصَن نیکردنش منطقه

حادثه را برابر  نیمنطقه، ا نیساکن در ا ي. کردها43شدیم نابود و رفت
. کردندیم یتلق هیترک دولت توسط کُرد قوم يسازمرحله پاک نیبا آخر

 يبرا و ددانستنیم کُرد تیهو يبقا با برابر را فیکِحصن يبقا رو،نیازا
 .(İlhan, 2009) زدند اعتراض به دست خود تیهو حفظ

 

در  یضد سدساز یاجتماع یهادر جنبش تينقش هو -4-4

 ایاسپان

 يایق رؤتحق ياز تالش دولت برا زین ایدر اسپان يضد سدساز مناقشات
 تحقق ا،یاناسپ دولت. فتگریم نشأت یافتگیبر توسعه یخود مبن یمل
 ساخت و یکیدرولیه میعظ يهاپروژه ياجرا يگرو در را خود يایرؤ

ز ا ياعده هدف، نیا به یابیدست ریمس در. دانستیم بزرگ يسدها
عنوان مثال، در بدو کار قرار شدت مورد اجحاف قرار گرفتند. بهمردم به

رد خُ دکنندگانیدر پشت سدها به تول شدهرهیبر آن بود که آب ذخ
پشت سدها به شهرها  شدهرهیذخاما در عمل، عمده آب  ؛ابدیاختصاص 

 يهاروگاهین از يدیتول برق. گرفت تعلق بزرگ يهانیو مالکان زم

https://www.irna.ir/tag/%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%BE%DB%8C
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و  ارانمانکیبه پ يبه صنعت اختصاص داده شد؛ سدساز زین یبرقاب
دها اجبار در ساخت سبه ،یاسیس انیسپرده شد و زندان ینام انیکارفرما

ه منجر ب گریکدیعوامل مذکور در کنار  يریشرکت داده شدند. قرارگ
 دض يهاشد و به دنبال آن، جنبش ایمردم اسپان یتینارضا شیافزا

 .(Shah et al., 2019) گرفتند شکل کشور نیا در يسدساز
 
 شودیم تجسم طورنیا 49زیتویداده بر سر سد ارخ مناقشه خصوص در
جنبش  نی. ابودشده  یقوم یخواهتیهو به منجر بد یحکمران که
 یو در پ یشمال يایواقع در اسپان 44یراتیا از دره يمنظور پاسداربه
با هدف  زیتویشکل گرفت. احداث سد ا 45باسک قوم یخواهتیهو
 بود. آب پشت یراتیا دره مجاورت در يامنطقه ياریآب يآب برا نیتأم

ظر موردن منطقه به نمودیدره عبور م نیکه از ا یکانال لهیوسسد به
 يهابیآس لیدل به یراتیا دره ساکنان. شدیانتقال داده م

 اب مخالفت به کرد،یم وارد منطقه به انتقال طرح که یطیمحستیز
 دره، يابق يبرا» که بودند معتقد و پرداختند انتقال کانال و سد احداث

 .(İlhan, 2009) «ندارد وجود زیتویا سد بر شدن روزیپ جز یراه
 

 اردن زيدر مناقشات حوضه آبر تينقش هو -4-7

 یکی و یکیدرولوژیه يهاستمیس نیتردهیتندرهم از یکی اردن حوضه
 ,Yoffe and Wolf) است جهان زیآبر يهاحوضه نیترپرتنش از

و رژیم  نیفلسط ه،یسور لبنان، اردن، شامل کشور پنج نیب که (2007
 یآب منابع تیاهم لیدل به. (Reed, 2017) است مشترک صهیونیستی

 به رههموا یستیونیصه میرژ آن، کیاستراتژ و ینظام تیاهم و حوضه
 شیدایپ به منجر امر نیا و است بوده اردن رودخانه بر طرهیس دنبال

 Zeitoun et) است شده حوضه در يمتعدد و دیشد اریبس مناقشات

al., 2012 )و هیسور نیب ینظام حمالت به توانیم جمله آن از که 
 و بیتخر ،لیاسرائ 46آبِ یمل حامالن طرح به اعتراض یپ در لیاسرائ
پس از جنگ  لیتوسط اسرائ نیفلسط ياریآب هايپپم فیتوق

 41ورغ یشرق کانال به لیاسرائ حمله ل،یاعراب و اسرائ نیروزه بشش
 ناقشهم ،یوازان رود موقت کنترل اخذ و لبنان به لیاسرائ حمله ،در اردن

 نیجِن طقهمن ساکنان نیب مناقشه جادیا و لبنان و لیاسرائ نیب یوازان
 آب يهالوله بیتخر یدر پ یلیاسرائ يروهایو ن يدر کرانه باختر

 .(FAO, 2009) کرد اشاره منطقه
 

Wessels (2016) مدخالنيذ هايتیهو و هانقش اعتقادات، ارزش 
ظور منموردتوجه قرار داد. به یمناقشات آب جادیاردن را در ا زیحوضه آبر

و  41یاجتماع شناخت هینظر از استفاده بابه اهداف پژوهش،  یابیدست
مناقشات  تیریدر مد تینقش هو لیبه تحل 43يجد يهايروش باز

نشان داد که  Wesselsپژوهش  جیدر حوضه اردن پرداخت. نتا یآب

و  یاردن ،يسور ،یلبنان ،ینیشامل فلسط مدخالنيذ يهاتیهو
. 54است داشته يباز در هاآن يهاانتخاب در يجد نقش ،یلیاسرائ

 ياستدالل شد که برا شده،یطراح يباز نیزم به توجه با رو،نیازا
 نیتریعنوان اصلبه یاسیس -یاجتماع داریپا تیریبه مد یابیدست

 هـب يشتریب توجه است ازین آب، منابع کپارچهی تیریمد هدف
. (Wessels, 2016) شود 53يگریو ادراک از د 51اعتقادات ها،تیهو

غالب اثرگذار بر  يهاتیو هو شدهیاز مناقشات بررس ياخالصه
 ارائه شده است. 1از مناقشات در جدول  کیهر  يریگشکل

 

 گیریبحث و نتیجه -7

 -یانانس دهیتندرهم شدهجفت يهاستمیس عنوانبه یآب يهاستمیس
 راتطورگو  ایپو ،یرخطیتعامالت غ بامتعدد  مدخالنيشامل ذ 95یعیطب

. (Islam and Susskind, 2018; Liu et al., 2007) ها استآن نیب
با لی الملمحلی، استانی، ملی و بین در سطوح مختلفمدخالن ذي این

در سطوح و  مختلف و متناقضهاي ها، هنجارها و هویتارزش
 ,.Mianabadi et al) هستنددر ارتباط با یکدیگر هاي مختلف مقیاس

مدخالن در یک حوضه آبریز بدیهی است که هر یک از ذي. (2015
 توانند داراي هویت، احساسات، تجربیات و عقاید خاصی باشندمی

(Wessels, 2016) هاي مختلف در هویتها، هنجارها و ارزش. وجود
خالن مديمنافع ذو تضاد  تناقضتواند منجر به یک حوضه آبریز، می

 هددمناقشات آبی را افزایش می /تشدیدگیريو احتمال شکل ودش

(Petersen-perlman et al., 2017). ها مدخالن، تعدد ارزشتنوع ذي
هاي آبریز مشترک و فرامرزي هاي اجتماعی موجود در حوضهو هویت

شود که مناقشه یک ویژگی ذاتی و و تضاد طبیعی منافع، سبب می
ي آبی محسوب شود و همین ویژگی، سبب هاطبیعی سیستم

تنیده آبی هاي درهمشدن مناقشات آبی از سیستم حذفرقابلیغ
توجه در نوع مواجهه با مناقشات آبی، این اساس، نکته قابل شود. برمی

لزوم تالش براي مدیریت و تغییر ماهیت مناقشات آبی از مخرب به 
 است.هاي آبی سازنده و نه حذف مناقشات از سیستم

 

 ياعتمادیبتنیده آبی، هاي درهمدر کنار ذاتی بودن مناقشه در سیستم
 و تشدید مناقشات آبی يریگشکل دراثرگذار  عوامل ازدیگر  یکی

 آن یط که است یشناختروان يادهیپد ياعتمادیب. شودیمحسوب م
 دهدیم دست از يگرید به نسبت را خود نانیاطم فرد،

(Heidarabadi, 2011). که شودیم جادیا یطیشرا صورت، نیا در 
 و (Hajiani, 2000) شودیم زاریب خود اطراف طیمح از شخص
 نیب ارتباط يبرقرار شرط نیتریاصل متقابل، اعتماد کهییازآنجا
 Moradi Payam et) ابندییم کاهش یانسان تعامالت هاست،انسان

al., 2015)شودیم داده حیترج ییگراجمع بر ییردگراـف جه،یــ، درنت  



 

 

 

 

 7655، پايیز 3تحقیقات منابع آب ايران، سال هفدهم، شماره 

Volume 17, No. 3, Fall 2021 (IR-WRR) 

341 

 

Table 1- A summary of reviewed conflict case studies, the involved identities and examples of water 

conflicts derived from these cases 
 مذكور مناقشات یآب نمودِ و ریدرگ یهاتيهو ،شدهبررسی مناقشات از یاخالصه -7 جدول

Case study 
The dominant identities 

involved in the conflict 
Examples of occurred water conflicts 

Water conflicts in the 

Euphrates-Tigris River 

basin 

Iraqi, Syrian and Turkish 

national identities 
 Tensions between Iraq and Syria over the use of the Tabqa Dam 

 Conflicts between Turkey and Syria over the Keban Dam 

 Iraq and Syria protest against Turkish water projects like 

Southeastern Anatolia Project or Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) 

Water conflicts in the 

Indus River basin 

Pakistani and Indian 

national identities 
 Pakistan's protests over India's water projects such as the Kishan 

Ganga Dam, Baglihar Dam, and Rattle and Tulbul projects 

Water conflicts in 

Edwards aquifer 

Different identity groups 

including upstream, 
downstream, urban 

dwellers, villagers, farmers, 

and 

craftsmen 

 Continuous water conflicts among different identity groups in the 

basin since 1950 
 

Water conflicts in the Nile 

River basin 

Sudanese, Utopian, 

Ugandan and Egyptian 

national identities 

 Ethiopian protests against the construction of the Aswan Dam in Egypt 

 Egyptian protests against Ethiopian efforts to build Renaissance Dam 

Anti-dam movements in 
Turkey 

Kurdish identity  Conflicts over the construction of the Ilisu Dam 

Anti-dam movements in 

Spain 

The identity of the Basque 

people 
 Conflicts over the construction of the Itoiz Dam 

Water conflict in Jordan 

river basin 

Palestinian, Lebanese, 

Syrian, Jordanian and 

Israeli national identities 

 The formation of military attacks between Syria and Israel following 

the protest against the plan of Israel's national water carriers 

 Destruction and confiscation of Palestinian irrigation pumps by Israel 

after the six-day war between the Arabs and Israel 

 The Israel attacks on the eastern Ghor canal in Jordan 

 The Israel attacks on Lebanon and temporary control of the Wazzani 
River 

 The Wazzani conflict between Israel and Lebanon 

 Destruction of water pipes in the Jenin area in the West Bank by 

Israel forces and forming conflict among the residents of the area and 

these forces 

(Hajiani, 2000) قرار دیتهد مورد یگروه انسجام و يداریپا و 
اد ایج ها،گروه ای افراد نیب تعامالت کاهش با .(Anam, 2011) ردیگیم

 45شودیم تشدیدها گروه و تضاد منافع بینمتناقض/ متضاد  يهنجارها

(Wessels, 2016). و  یجارها، آن دسته از قواعد رسمــمنظور از هن
 گروه در جامعه اینوع رفتار و روابط فرد  انگریاست که ب یررسمیغ

 .(Salehi and Emamgholi, 2016) هستند

 

 شکل یاجتماع يهامعموالً بر اساس ارزش یاجتماع يهنجارها
 هنجارها نیا از خود يرفتارها و برخوردها در جامعه افراد و رندیگیم

. چنانچه فرد نسبت به گروه (Guo et al., 2016) کنندیم يالگوبردار
ه ب يبندیهنجارها و پا تیخاطر نداشته باشد، به رعاتعلق یخاص

 عدم. (Bidel and Mahmoudzadeh, 2012) شدیاندینم هاارزش
 انسجام» یختگیگسازهم موجب ،یاجتماع يهنجارها تیرعا

 Jahanbin and) شودمی 56«ینظم اجتماع»و سپس  55«یاجتماع

Gorji, 2019) خواهد دنبال به را یاجتماع يهاتیهو شدن یقطب و 
از  51سازقطبی شدن هویت، به معناي دور شدن منابع هویت .داشت

یکدیگر و برتري یک یا چند نوع از منابع مذکور در بستر و شرایط 

هاي نظر است که منجر به تقسیم گروه یا هویت به مجموعهمورد
ها یا ه گروهــکدرصورتی. (Hajiani, 2008) شودتر میکوچک
جدید در مقابل یکدیگر قرار گیرند، نوعی از مناقشه تحت هاي هویت

. این (Rothman, 2012) گیردشکل می 51«هویتی مناقشه»عنوان 
موضوع زمانی که منابع آبی بین دو منطقه )محلی، استانی، ملی، 

و  تواند سبب ایجاد مسألهالمللی( مشترک باشند میاي و بینمنطقه
رداري از منابع آب مشترک و بجدي بر نحوه بهره اثرگذاري

 وند،شمی یقطب هاتیکه هو یزمان. شودمناقشات آبی  /تشدیدایجاد
 ا،هگروه ای افراد نیب و ابندییم تیارجح عام منافع بر خاص منافع
 ،آمده دیرقابت پد یپ در .(Wessels, 2016) شودیم جادیا رقابت

ی عنوان حدنهایبه -خشونتو  مناقشه سطوحاز  کیهر  شیدایامکان پ
 Biswas and) ابدییم شیافزابه طرز چشمگیري  -نمودِ مناقشه

Tortajada, 2015). 
 

 ,Galtung) بشر است یو زندگ ازهایاجتناب به نخشونت، تهاجم قابل

 ردیبگ قرار ریتأث تحت يحد تا انسان که شودیم ظاهر یزمان و (1990
 ردینفس قرار گ بالقوه لیپتانس اراده تحت آن، جسم و ذهن که
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(Galtung, 1996)سه نوع خشونت شامل خشونت  ،یصورت کل. به
 يریگدر شکل 16یو خشونت فرهنگ 64يساختار خشونت ،53میمستق

 ینوعبه میمستق خشونت Galtung (1990) .هستند اثرگذار مناقشات
که فرد با توسل به اعمال زور، موجب  شودیاز خشونت اطالق م

 یو روح یاعمال صدمه جسم ایمحروم کردن  ت،یمحدود لیتحم
 يرا به معنا يخشونت ساختار. (Galtung, 1990) طرف مقابل شودبه

 هاتیمسئول و هاثروت منابع، عیتوز در انکاررقابلیغ 63یعدالتیوجود ب
 زا ییهاعنوان جنبهرا به یدر جامعه دانسته است و خشونت فرهنگ

 تخشون به دنیبخش تیمشروع يبرا که است کرده یمعرف فرهنگ
ونگ، ز نظر گالتا. شوند گرفته کار به يساختار خشونت ای میمستق

نوان عو به ردیگیدر اکثر مطالعات موردتوجه قرار م میخشونت مستق
 ياما خشونت ساختار شودیم ثبت یاطالعات يهادر بانک دادیرو کی

ند، مناقشه دار جادیکه در ا ییبسزا تیبا وجود اهم ،یو خشونت فرهنگ
 .ندارند مطالعات در یتوجهقابل گاهیجا
 

 از يباالتر حجم شوند، زتریآمخشونت و تریطوالن مناقشات هرچه
 ذهن در خشونت و نفرت ها،ياعتمادیب ها،سوءظن ها،يداورشیپ

 کنندیم رخنه مردم اعتقادات و باورها در شتریب شود،یم انباشته نیطرف
 يباورها. کنندیم دایپ یجمع حافظه در يترمستحکم گاهیجا و

 شگستر یفرهنگ و یآموزش ،یاجتماع ينهادها قیطر از زین یاجتماع
 ها،ملیف ،یمتون درس ات،یدر ادب جیرا نیصورت مضامو به ابندییم

 و دکننیم دایپ ورود یفرهنگ محصوالت گرید و هاینقاش ها،شینما
 منتقل گرید نسل به ینسل از که شوندیم لیتبد يداریپا محصوالت به
 نیو بد گردندیم ادغام افراد یاجتماع منش و اخالق با شوند،یم

د فرایند ایجاد/تشدی بر و شوندیم ماندگار یاجتماع تیهو در ب،یترت
شده مدل مفهومی ارائه .(Davoudi, 2012) زنندیم دامن مناقشه
/تشدید گیرياثرگذاري متقابل هویت اجتماعی بر شکل ندیآفر، 3 شکل

 .دهدیم نشان را یآب مناقشات
 

 يبرا تالش ،آبی مناقشات با مواجهه يهاراه از یکیبر این اساس، 
 يریگشکل. است مناقشه موردِ مسأله سر بر 69«یجمع تیهو» جادیا

 شود همناقش تیماه رییتغ به منجر که دارد را تیقابل نیا یجمع تیهو
 کند فراهم زیآبر حوضه در مدخالنيذ نیب را يهمکار يهانهیزم و
(Samuelson, 2003)مشترک،  یجمع تیهو کی جادیمنظور ا. به
 نیزگیجا است، مدخالنيذ هیمنافع کل رندهیکه دربرگ یتیهو دیبا

 خاص منافع به معدود ياعده یابیدست هدف با که شود ییهاتیهو
 ,Rafie Jirdehi and Habibzadeh Khotbehsara) اندگرفته شکل

 مسأله شود، جادیا مدخالنيذ نیب یجمع تیهو. چنانچه (2012

 نیا در. شودمی لیتبد هاآن یتمام يبرا مشترک يادغدغه به مدنظر
 جادیا موجب مشترک، موضوع نیا به مدخالنيذ خاطرتعلق صورت،

 اتمناقش تیریمد در یجمع واحد کی يریگشکل و یهمبستگ حس
(Hajiani, 2013) خربم مناقشه تیماه رییتغ احتمال تیتقوسبب  و 

 . شودیم سازنده مناقشه به
 

ن ای علیرغم ارتباط و اثرگذاري متقابل هویت اجتماعی و مناقشات،
موردتوجه قرار  یآبمناقشات  مواجهه بامرسوم  يهاروش در موضوع

منظور هاي مرسوم بهروش در مطرح يهاضعف از یکی .نگرفته است
 رانگیباز عنوانبهمدخالن ذي درنظر گرفتن ،مواجهه با مناقشات آبی

 بر نیزگیجا يهانهیگزاست. بر این اساس،  یعقالنبا رفتار و رویکرد 
ضمن مدنظر قرار دادن  و شوندیم انتخاب یعقالن مفهوم مبناي
 قعالئ و اهداف يسر کی گرفتن نظر در و تیعقالن فرضپیش

را  التترین حبهینه رسدیم نظر به که شودنتایجی اتخاذ می ،یرونیب
در این رویکردها و  دارند.همراه  هاي درگیر در مناقشه بهطرف يبرا

 و هاتیاولو منافع، افراد، تیهو ،هاي مواجهه با مناقشات آبیروش
 این در حالی است که .شودینم گرفته درنظر هاآنهاي و ارزش عالئق
 تیموقع ت،یهو مانند يدیکل عوامل از يادیز حد تا افراد يهاانتخاب
 ریتأث هاتوسط آن شدهرفتهیپذ يو هنجارها هاارزش و یاجتماع

افراد  تیکه در قالب هو ،یعوامل نیچن رینظر نگرفتن تأثو در رندیپذیم
د عوامل ایجا یابیشهیر در یفاحش يخطا ابند،ییم یتجل هاگروه ای

منجر به ناکارآمدي  . این موضوعرودیم شمار بهو مواجهه با آن  مناقشه
هاي سیستممناقشات در  مواجهه باهاي مذکور در و مدلها روش
ی، نکات کلیدي حاصل از پژوهش طورکلبه .شده استتنیده آبی درهم

 توان در موارد زیر خالصه کرد:حاضر را می
هاي مدر سیست حذفرقابلیغطبیعی و  ،مناقشه، یک ویژگی ذاتی -1

 تنیده آبی است؛درهم
ز تواند ماهیت سازنده نیمناقشه به ذات پدیده مخربی نیست و می -3

داشته باشد. مخرب/ سازنده بودن مناقشه وابسته به نوع مواجهه با این 
 پدیده است؛

اعی هاي اجتممواجهه کارآمد با مناقشات آبی مستلزم توجه به مؤلفه -9
ها و هنجارهاي تعامالت آبی از جمله هویت اجتماعی و ارزش اثرگذار بر

 هاي آبریز مشترک و فرامرزي است؛غالب در حوضه
شده بر هاي قطبیهویت توجهقابلعلیرغم اثرگذاري  -4

گیري/تشدید مناقشات مخرب آبی، ایجاد هویت جمعی در شکل
ري یگساز شکلتواند زمینههاي آبریز مشترک و فرامرزي میحوضه

 همکاري و مشارکت در تعامالت آبی باشد.
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Fig. 2- The process showing how social identity interacts with the formation of water conflicts (Source: 

present research) 
 )منبع: پژوهش حاضر( آبی مناقشاتگیری اثرگذاری متقابل هويت اجتماعی بر شکل ندآيفر -8 شکل

 

 بندیجمع -2

 ازانپردهینظر و شمندانیاند توسط که است یانتزاع یمفهوم ت،یهو
 ياههیقرار گرفته است. وجه اشتراک اکثر نظر یموردبررس يمتعدد

 و ریمتغ ا،یپو يامقوله ت،یهو که دارد اشاره موضوع نیا به یتیهو
 رییغت گرفتن، شکل تیقابل هاتیهو که معنا نیا به. است ياهیال

 بر وهعال. دارند را شدن نیگزیجا و رفتن نیب از افتن،ی تکامل کردن،
 متفاوت يهاتیهو يدارا مختلف، يهاگاهیجا در تواندیم فرد هر ن،یا

 .دباشن نداشته گریکدی با یتداخل گونهچیه هاتیهو نیا و باشد
 

 یتلق خود تیهو از یبخش را هارودخانه و آب منابع جوامع، از یبرخ
 یمعج تیهو دیمثابه تهدرودخانه به يبرا يدیو هرگونه تهد کنندیم

 شتال ل،ین رود به مصر ادیز اریبس یوابستگ. رودیم شمار به هاآن
 نشد نیعج و يفرامرز آب منابع حفظ يبرا افغانستان مردم و دولت

کشاورزان از  حقابه گاه که آنجا تا اصفهان مردم تیهو با رودندهیزا
 تیهو بر آب متقابل ریتأث يایزنان بوده است، گو هیمهر رود،ندهیزا
از منابع آب  يبرداربر نحوه بهره مدخالنيذ تیو هو مدخالنيذ

 لحاص منافع گرفتن قرار خطر معرض در ل،یقب نیا از يموارد در. است
 شیافزا را آبی مناقشات جادیا احتمال مدخالن،يذ يبرا رودخانه از
 .دهدیم
 

 جتماعیا ارتباط متقابل و پویاي هویت تمرکز پژوهش حاضر بر تحلیل
روري م بوده است. در راستاي دستیابی به هدف مذکور، و مناقشات آبی

هاي اطالعاتی مختلف در هاي موجود در پایگاهمند بر پژوهشنظام
یز ن تیدرنهازمینه ارتباط هویت اجتماعی و مناقشات آبی انجام شد. 

( ارائه شد. 3شده در قالب مدلی مفهومی )شکل تحلیل مطالعات بررسی
بی هاي آمناقشه یک ویژگی طبیعی و ذاتی در سیستمدر این مدل، 

مدخالن عدم وجود اعتماد بین ذيشود. درنظر گرفته میتعریف و 
یري گساز اختالف و شکلترین عوامل زمینهعنوان یکی از کلیديبه

اهش سبب ک توانداعتمادي میمناقشه موردتوجه قرار گرفته است. بی
که  در صورتی. شود مدخالنيذ نیدر ب سوهم يتعامالت و هنجارها

 و شوندیم یقطب هاتیهو ،شودبر گروه حاکم  متناقضی يهنجارها
 رقابت یپ در. بود خواهد خود اهداف به لین دنبال به یتیهو هر

انواع  يریگشکل و مناقشه سطوح مختلف شیدایپ امکان جادشده،یا
ر د .ابدییم شیافزا هاي آبریز مشترک و فرامرزيخشونت در حوضه

هاي آبی نیز امکان نهادینه شدن صورت تشدید و تداوم مناقشه
مدخالن ها در هویت اجتماعی ذيها و اختالفها، سوءظناعتماديبی

هاي آبریز مدخالن در حوضهتعدد ذي کند.حوضه افزایش پیدا می
، هاي اجتماعی مختلفمشترک و فرامرزي منجر به وجود هویت

 هاي آبی شدهسیستم ود مناقشه در ذاتِو وج منافع و تضاد تناقض
ه تواند ماهیت سازنداست. مناقشه همیشه پدیده مخربی نیست و می
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stakeholders' 
interactions

Reduction of 
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in the river basin
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هاي آبی وابسته به نوع داشته باشد. مخرب/ سازنده بودن مناقشه
مواجهه با مناقشات مذکور است. در صورت تالش براي تغییر ماهیت 

شه به سیل مخرب مناقمناقشه و نه صرفاً حذف این پدیده طبیعی، پتان
هاي اي مطلوب را براي طرفحالتی سازنده تبدیل خواهد شد و نتیجه

درگیر در مناقشه به همراه خواهد داشت. ایجاد هویت جمعی در 
هاي آبریز مشترک و فرامرزي یکی از راهکارهاي کارآمد حوضه

در صورت منظور تغییر ماهیت مخرب مناقشات آبی است. به
 و یتیهو يازهاین توانندیم مدخالنيذجمعی، گیري هویت شکل
 به نسبت يبهتر درک گذارند؛ انیم در گریکدی با را خود یتیموقع

 را یمشترک هدف ؛آورند دست به متقابل طرف يازهاینها و ارزش
 مومع يبرا يادغدغه به یآب منابع مندي پایدار ازبهره و کنند دنبال

 .شود لیتبدو فرامرزي مشترک  هايدر حوضه هاآن
 

 هانوشتپی

1- Stability 

2- Constructive Conflicts 

3- Interest 

4- Attitude 

5- Meaning 

6- Context 

7- Local 

8- National 

9- International 

10- Conflict Resolution 

11- Conflict Management 

12- Conflict Transformation 

13- Problem 

14- Water Scarcity 

15- Tension 

16- Disputes 

17- Social Alienation 

18- Quest for Identity 

19- Social Identity 

20- Construction 
31- Other هویت، »بسیار اهمیت دارد. « دیگر»، در مفهوم هویت، بحث

« دیگر»و مواجهه با « گیردنفسه با کاوش درونی فرد شکل نمیگاه فیهیچ
 ,Yahyaei and Kiaرساند )را به تعریفی از هویت خود میاست که شخص 

مواجه  «دیگر»یابد که انسان با ، هویت زمانی ظهور میگریدعبارتبه(. 2009
ي دیگر، طرز تفکرهاي مختلف و اعبارت است از جامعه« دیگر»شود. این 

 (.Ghorbani, 2004هویت او هستند ) هاي جدیدي که سازندهنقش
22- Conflict Groups 

23- Identity: Contemporary Identity Politics and the 

Struggle for Recognition 

24- Constructivism 

25- Relation Person 
26- Systematic Review 
27- Self 

28- I 
29- Me 

30- Symbolic Interactionist Theory 

نام « ههاي نسل اول مناقشمدل»هاي مذکور، تحت عنوان مدل -91
 (.Rothman and Alberstein, 2013)اند گرفته

32- Interest Based Conflict Resolution 

33- Compromise 

یاد « هاي مرتبط با مناقشهنسل دوم مدل»ها با عنوان این مدل از -94
ها آن ازجملهاند. هاي مذکور، هویت جمعی را مبنا قرار دادهشود. مدلمی
گرا، روایات و راهکار کیومی گري تحولمیانجی، ARIA توان به مدلمی

 (.Rothman and Alberstein, 2013)اشاره کرد 
35- Indus 
36- Edwards 

37- Tabqa Dam 

38- Keban Dam 

39- Baglihar Dam 

40- San Antonio 

41- Ilisu 

به وقوع  1933فروردینِ سال  19الزم به ذکر است که این اتفاق در  -43
و کامل زیر آب مخزن سد ایلیس صورتبهکیف شهر تاریخی حصن پیوست و

 قرار گرفت.
43- Itoiz 

44- Irati 

45- Basque 

46- National Water Carrier 

47- Jordan's East Ghor Canal 

48- Social Cognitive Theory 

43- Serious gaming ،هاي جدي روشی مشارکتی است که با روش بازي
م بر هاي حاکتنیدگیمدخالن، سعی بر به تصویر کشیدن درهممشارکت ذي
 (.Marini et al., 2018) مناقشه دارد

ه ذهنی خود، حاضر ب زمینهمثال، بازیکن لبنانی به دلیل پیش براي -54
 ها نشد.صحبت با اسرائیلی

51- Beliefs 

52- Perception of Other 

53- Complex Coupled Human-Natural System 

است که وجود هنجارهاي متناقض/ متضاد در  ذکرانیشااین نکته  -54
هاي مختلف، امري بدیهی است و لزوماً منجر به پیامدهاي منفی گروه
 شود.نمی

55- Social Solidarity 

56- Social Order 

توان به محیط اجتماعی، نظام اجتماعی )نظام ساز میمنابع هویت زجملها -51
خانواده، نظام اقتصادي، نظام فرهنگی، نظام سیاسی و آموزشی، نظام 

فرآیند اجتماعی شدن، فرآیندهاي جاري تعامل، زبان، جغرافیا و  ،حقوقی(
مکان، تاریخ، دیانت )دین و مذهب(، ملیت، قومیت، فرهنگ، منافع مشترک، 

هاي مشترک، هنجارهاي مشترک، خاطره جمعی، رؤیاهاي شخصی، ارزش
اي هها، نهادها، دستگاه قدرت و موقعیتزندگی، رسانه ساختار سیاسی، سبک

 نهادي اشاره کرد.
58- Identity Conflict 

59- Direct Violence 

60- Structural Violence 

61- Cultural Violence 

62- Injustice 

63- Collective Identity 
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