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Abstract
Macro-level documents, laws, programs, and documents are of
utmost importance in any country since they are the basis of
planning in the executive areas at different levels of
management. Amongst these executive areas, water resources
management is one of the most important. The aim of this
study is to analyze the discourse of macro-level documents on
water management after the 1978 revolution. The statistical
population of the research includes the Sixth Development
Plan before the revolution (1978-1988), the Law of Equitable
Distribution of Water (since 1982), and the Law of
Preservation and Stabilization of the Border Rivers Banks and
Beds (1983). The method of the present study is the analysis
of discourse by Laclau and Mouffe method and we tried to
answer these two questions; What has been the dominant
discourse of the macro-level documents in the field of water
resources management and What are the consequences of this
discource for water resources? The analysis of these
documents showed that in the period under consideration the
main governing discourse is the exploitative discourse which
is the main signifier and center of gravity of these documents.
This indicates the full use of the country's water resources
using technology and mechanization in methods of production.
This discourse manifests itself in the othering the discourse of
protection in these documents. The discourse of modernization
versus development, and governmental versus participatory
management confirms this conclusion which is approved
through equivalence signs such as the use of surface and
groundwater resources, attention to agriculture, employment
and income generation, diging deep and semi-deep wells to
supply drinking water, industry and Agriculture, increase the
capacity of the country's hydropower plants, and the policy of
self-sufficiency in agricultural products.

 برنامهها و اسناد باالدستی همواره از مهمترین و کالنترین اسناد در،قوانین
هر کشوري محسوب میشوند چرا که این اسناد مبناي برنامهریزي در
حوزههاي اجرایی در سطوح مختلف مدیریتی کشور قرار میگیرند یکی از
 هدف پژوهش حاضر. مدیریت منابع آب میباشد،مهمترین حوزههاي اجرایی
 جامعه آماري، میباشد1357 تحلیل گفتمان اسناد باالدستی آب بعد از انقالب
-1357( )آن شامل برنامه ششم توسعه قبل از انقالب (دوره شاهنشاهی
) و قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر1331( )؛ قانون توزیع عادالنه آب1331
 روش پژوهش حاضر تحلیل گفتمان به.) است1332( رودخانههاي مرزي
روش الکالو و موفه است و سعی خواهد شد به این دو سؤال پاسخ داده شود
که گفتمان حاکم بر این اسناد در زمینه مدیریت منابع و مصارف آب چه بوده
است؟ و چه نتایجی را براي منابع آب به بار آورده است؟ تحلیل این اسناد
نشان داد که گفتمان اصلی حاکم بر این دوره گفتمان بهرهبردارانه است که
 که حاکی از بهرهگیري،دالّ اصلی و نقطه ثقل این اسناد به حساب میآید
تمام عیار از منابع آبی کشور با استفاده از تکنولوژي و مکانیزاسیون روشهاي
تولید است و این گفتمان با غیریتسازي گفتمان حفاظت در این اسناد خود
را نمایان میسازد و دالهاي اصلی و شناوري مثل هژمونی گفتمان نوسازي
 گفتمان دستوري– سفارشی در مقابل گفتمان،در مقابل گفتمان توسعه
پژوهشی و هژمونی مدیریت دولتی در مقابل مدیریت مشارکتی مؤید این
گفتمان میباشد که با دالهاي هم ارزي مثل استفاده از منابع آبهاي سطحی
 حفر چاههاي عمیق و، اشتغال و درآمدزایی، توجه به کشاورزي،و زیرزمینی
 صنعت و کشاورزي افزایش ظرفیت،نیمه عمیق به منظور تأمین آب شرب
نیروگاههاي برق آبی کشور و سیاست خودکفایی محصوالت کشاورزي مورد
.تأیید قرار میگیرد
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) Zaeri and Mohammadi (2020در پژوهش خود نشان دادند
سیاست گفتمان فرهنگ زیست محیطی بعد از انقالب نیز با ادامه
سیاستهاي توسعهاي از سوي دولتهاي مختلف در تقابل با گفتمان
توسعه خود را مفصلبندي نموده و به شیوههاي مختلف سعی در
هژمونیک شدن دارد .نتیجه پژوهش ) Maleki et al. (2016نشان
داد گفتمان غالب مجالس اول و دوم در ایران عدالت محیطزیستی،
گفتمان غالب مجالس سوم تا پنجم حفاظت از محیطزیست
و گفتمان غالب مجلس ششم و هفتم گفتمان مخاطره و
نهایتاً! گفتمان نوسازي ،گفتمانی تأثیرگذار و سیال بوده که بر مذاکرات
مجالس اول تا هفتم سایه افکنده است .همچنین ،نتایج Salehi et
) al. (2014نشان داد در برنامههاي اول تا سوم گفتمان
محیطزیستگرایی غالب بوده ،و برنامه چهارم و پنجم تحت تأثیر
گفتمان زیستبومی ،طراحی و برنامهریزي شده است .همچنین ،نتایج
این پژوهش حاکی از آن است که در برنامههاي پنج ساله توسعه ،توجه
چندانی به عدالت زیست محیطی نشده است .از طرفی دیگر تأمین نیاز
آبی جمعیتی که در حال رشد بوده در زمینه کشاورزي ،صنعت و شرب
همواره جزء دغدغههاي سیاستگذاران بوده است و از آنجا که ایران،
کشوري در حال توسعه بوده؛ و بخش صنعت در طول جنگ دچار آسیب
شده ،بنابراین تمام امید سیاستگذاران براي ایجاد اشتغال و رفع بیکاري
به بخش کشاورزي در این دوران معطوف شده است ،و سرمایهگذاري
در بخش کشاورزي نیازمند استفاده از منابع آبی سطحی و زیرزمینی،
ایجاد شبکههاي آبیاري و زهکشی ،استفاده از تکنولوژي حفرچاه،
افزایش ظرفیت نیروگاههاي برق آبی ،توجه به اصالح و بهبود
شبکههاي آبیاري و زهکشی است که باید زیرساختهاي جدیدي
احداث یا زیرساختهاي قدیمی ترمیم و نوسازي شوند ،به همین دلیل
مصرف آب به ویژه در بخش کشاورزي به شدت مورد توجه قرار گرفت
و کمتر به حفظ و مدیریت منابع آبی توجه شد .مجموعه این عوامل
باعث شد که توجه جدي از طرف سیاستگذاران به حفظ منابع آب و
مدیریت یکپارچه آن وجود نداشته باشد با توجه به آنچه ذکر شد
بنابراین سوال اصلی پژوهش حاضر این است که -1 :گفتمان حاکم بر
این اسناد در زمینه مدیریت منابع آب چه بوده است؟ و  -2چه نتایجی
را براي منابع آب به بار آورده است؟

 -7مقدمه
کمبود بارش و تبخیر زیاد به واسطه تابش مستقیم نورخورشید از
ویژگیهاي اقلیمی اغلب مناطق در ایران است .بخشی از این کمبود
متأثر از ویژگیهاي آب و هوایی و واقع شدن این سرزمین روي کمربند
گرمو خشک؛ و بخشی دیگر حاصل فعالیتها و دخالتهاي انسان در
طبیعت است که این فعالیتها اوالً بدون برنامهریزي و آمادگی
زیرساختهاي اساسی در کشور بوده است و ثانیاً توان طبیعت براي
دستکاري و دستاندازي در آن نادیده گرفته شده است .محصول این
اقدامات تغییرات اقلیمی است که امروزه حتی سردترین نقاط کره زمین
را دربرگرفته است .آبشدن یخهاي قطبی ،بارانهاي سیلآسا ،بارش
باران در فصولی که انتظار بارش نیست و کمبود بارش در فصول مورد
نیاز همه و همه نمونههایی از رادیکالیسم آبوهوایی 1است.
خشکسالیهاي مکرر توام با برداشت بیش از حد از سفره آبهاي
زیرزمینی از طریق شبکه بزرگی از زیرساختهاي هیدرولیکی و
چاههاي عمیق وضعیت آب کشور را به سطح بحرانی رسانیده است .از
نشانههاي این وضعیت خشک شدن دریاچهها ،رودخانهها و تاالبها،
کاهش سطح آبهاي زیرزمینی ،فرونشست زمین ،تخریب کیفیت،
فرسایش خاک ،بیابانزایی و گردوغبار بیشتر است (.)Madani, 2014
دراین میان سیاستمداران به گستردگی و فوریت مسأله آب و هوا پی
بردهاند با این حال ورود به این مسأله به دستور کار سیاسی؛ تازه موج
اول را طی کرده است .موج دوم باید شامل ورود آن به نهادها و
نگرانیهاي روزمره شهروندان ()Salehi and Mohammadi, 2015
ورود کشورهاي مختلف به تغییرات اقلیمی شدید لزوم برنامهریزي و
مدیریت منابع آب را دو چندان کرده است .نکتهاي که بایستی بدان
پرداخت این است کــه علی رغم اینکه در اسناد مختلف لزوم توجه به
قیمتگذاري واقعی آب در دورههاي مختلف و بــرنامههاي تـوسعه
شده است هیچگاه تـوجه جدي بـه ایـن مسأله نشده است.
) Rafatipanahmehrabadi (2021در پژوهش خود نشان داد که
عدم به کارگیري توسعه پایدار چگونه به غلبه نگاه ترمیمی و واکنش
گرا نه و غفلت از نگاه پیشگیرانه منجر شد .این امر نیز به نوبه خود
برنامههاي حفاظت را نسبت به برنامههاي بهرهبرداري عقب راند و در
پیوند با نگاه ابزاري به محیطزیست ،ماهیت دستوري برنامهریزي
توسعه و ذات مطلقه شبه مدرن دولت ،نمایی کامل از توسعه ناپایدار را
ارائه کرد .زمانی که آب به عنوان یک کاالیی که غیر قابل جایگزینی
است فرض نشود و ارزش ذاتی آن درنظر گرفته نشود تالشی براي
حفظ منابع آب انجام نخواهد شد .در بازه زمانی بعد از پیروزي انقالب
 1357تا بعد از جنگ هشت ساله ( 20مرداد  ،)1337همچنان
سیاستها به رویه قبل از انقالب و حتی شدیدتر ادامه یافته است.

 -8مبانی نظری
تحلیل گفتمان ،رویکردي میان رشتهاي است که ریشه در زبانشناسی
دارد .این اصطالح براي اولین بارتوسط "زلیک هریس "2به کار رفته
است .هدف عمده تحلیل گفتمان این است که تکنیک و روش جدیدي
را در مطالعه متون ،رسانهها ،فرهنگها ،علوم ،سیاست ،اجتماع و

تحقیقات منابع آب ايران ،سال هجدهم ،شماره  ،7بهار 7047
)Volume 18, No. 1, Spring 2022 (IR-WRR

55

که به بهترین وجه میتواند گسترش حفر چاههاي عمیق و نیمه عمیق
را بعد از پیروزي انقالب ( )1357تا بعد از پایان جنگ را توجیه کند،
تئوري نوسازي است .نظریه نوسازي توسعه را معادل رشد اقتصادي
میداند اما در عین حال بــه ابعاد غیر اقتصادي توسعه نیز تـوجـه
دارد .بنابراین پیش شرط رشد اقتصادي را نظام ارزشی حاکم بر جامعه
میداند ( Arabi and Lashkari, 2004; Rafiurad and
 .)Mohammadi, 2017پیام اصلی مکتب نوسازي آن بود که باب
مدرنیسم براي همه جوامع گشوده شده است .به همین اعتبار حرکت
از یک اجتماع بدوي به جامعه پیچیده و مدرن با ساختارهاي متمایز و
کارکردهاي خاص ،همان مسیري است که نظریهپردازان این مکتب از
آن یاد میکنند .شرط اصلی تحقق این پیشرفت از دیدگاه این گروه،
کنارزدن سنتها و ارزشهاي بومی به عنوان مهمترین مانع توسعه در
تمام ابعاد آن میباشد (  .)Kiani, 2001نظریه نوسازي بومشناختی0
نیز از نظریاتی است که میتواند به بهترین وجه ممکن نشان دهد که
چگونه پیشرفتهاي تکنولوژي و فناوري ،بروز مرحلهاي بومشناختی را
در توسعه صنعتی تسریع خواهند کرد ( Salehi and Karimzadeh,
 )2018نوسازي بومشناختی براي اولین بار در اوایل دهه  1051توسط
دانشمندان علوم اجتماعی آلمانی ) Joseph Huber (1982و Martin
) Jänicke (1985شناسایی شد .نوسازي بومشناسی به تغییر ساختار
اقتصاد سیاسی سرمایهداري در راستاي خطوط فکري صحیحتر
زیستمحیطی اشاره دارد ،اما نه به گونهاي که به یک نوع کامالً
متفاوتی از سیستم سیاسی -اقتصادي نیاز داشته باشد (.)Hajer, 1998
نوسازي بومشناختی شباهت زیادي به مفهوم توسعه پایدار دارد .اما
نوسازي بومشناختی تمرکز بسیار واضحتري نسبت به توسعه پایدار
دقیقاً روي آنچه باید با اقتصاد سیاسی سرمایهداري انجام شود؛ دارد.
نوسازي بومشناختی از کشورهاي ثروتمند سرچشمه گرفته است .اما
اخیراً این مفهوم در کشورهاي در حال توسعه از جمله چین ،برزیل،
آفریقاي جنوبی و ویتنام کاربرد دارد ،اگرچه در زمینه صنایع خاص یا
محالت خاص است نه کل استراتژي اقتصاد ( .)Dryzek, 2013در
واقع اصطالح "نوسازي بومشناختی" ابداع شد تا بتواند یک فرمول
براي اثر متقابل اکولوژي و اقتصاد ارائه دهد .هدف از ترکیب مفهوم
اکولوژي و اقتصاد ایجاد پیوندي بین نوسازي در بازار اقتصادهاي توسعه
یافته و الزام طوالنی مدت طرفداران محیطزیست ،از طریق نوآوري در
تکنولوژيهاي زیست محیطی است ( .)Jänicke, 2013امروزه
استقبال گسترده از ایده نوسازي بومشناختی با توسعه تعدادي از
گزینههاي جایگزین که مفاهیم و معانی مشابهی دارند ،قرین شده
است" ...نوآوري و کارآیی سازگار با محیطزیست" است ،که باعث
افزایش بهرهوري منابع میشود ( .)Berger et al., 2001در این
دیدگاه ،رشد نامحدود جامعه صنعتی سرمایهداري کامالً امکانپذیر

مواردي مانند آن به دست آورد .بنابراین ،تحلیل گفتمان جزء روشهاي
تحقیق کیفی بوده که جهت کشف معناي به کار رفته در متن یا سخن
به کار می رود و از آن در زمینههاي مختلف مانند سیاست ،رسانهها و
غیره استفاده می شود ( .)Kalantar et al., 2009تجزیه و تحلیل
گفتمان یک زمینه تحقیق بین رشتهاي است که از اواخر دهه 1001
به طور فزایندهاي توسط محققان ارتباطات تغییر اقلیم مورد استفاده
قرار گرفته است .تجزیه و تحلیل گفتمان به معناي وسیع آن ،مطالعه
اجتماعی از طریق تحلیل زبان ،شامل گفتگوي رو در رو ،متون رسانهاي
مکتوب و اسناد و همچنین تصاویر و نمادهاست .مطالعات در این زمینه
طیف وسیعی از نظریهها و رویکردهاي تحلیلی را براي بررسی معنا در
برمیگیرد .همچنین ،تحلیل گفتمان زمینه فرهنگی ،اجتماعی و
سیاسی که متن و گفتگو در آن رخ میدهد ،تمرکز دارد .هدف نظریهي
گفتمان الکالو و موفه درک اجتماعی به مثابه یک ساختار گفتمانی
است ( )Koteyko and Atanasova, 1996که به موجب آن ،میتوان
با استفاده از ابزارهاي تحلیلی گفتمان ،همه پدیدههاي اجتماعی را
تحلیل کرد .نظریه گفتمان به دلیل تمرکز گستردهاي که دارد ،به عنوان
یک مبناي نظري براي رویکردهاي مختلف ساختگرایی اجتماعی
براي تحلیل گفتمان مناسب است .ایده کلی نظریه گفتمان این است
که پدیدههاي اجتماعی هرگز تمام نشده یا کامل نیستند .معنا هرگز
نمیتواند در نهایت ثابت شود و این راه را براي مبارزات اجتماعی مداوم
در مورد تعاریف جامعه و هویت؛ و آثار اجتماعی ناشی از آن ،باز میکند.
وظیفه تحلیلگر گفتمان این است که مسیر این مبارزات را براي تعیین
معنا در تمام سطوح اجتماعی ترسیم کند ( Khorramshad and
.)Nejatpour, 2015
 -3چارچوب نظری
در بیان چارچوب مفهومی و نظري میتوان گفت آنچه میتواند
تبیینگر نظري موضوع تحقیق حاضر باشد ،مجموعه نظریاتی است که
در قالب مکاتب توسعه مطرح میشود نظریات توسعه در دوران مدرن
اهمیت قابل توجهی به مفاهیمی چون رشد اقتصادي ،انباشتگی
سرمایه ،سیاستهاي تجارت آزاد ،بازارهاي آزاد و تصمیمگیري فردي
متمرکز میدهد .تأکید زیاد این رویکرد بر ابعاد کمی و فیزیکی توسعه،
به ویژه رشد ،سبب شده است که پارادایم توسعه را دیدگاه کمیتگرایی
توسعه نیز بنامند ( .)Anbari., 2011اگر بخواهیم در قالب گفتمان
نوسازي و رشد به بررسی وضعیت مدیریت منابع آب بپردازیم بایستی
از نظریه نوسازي 3که منفعت انسان را در رشد بیشتر میداند و در
مدیریت منابع آب استفاده مداوم از منابع آبهاي زیرزمینی را به منظور
کسب سود بیشتر تشویق میکند ،صحبت کنیم .یکی از تئوريهایی
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است و از طریق "ادغام طبیعت" در "فرایند اقتصادي سرمایهداري"
به واسطه تغییرات فنآوري و مکانیسمهاي بازار میتوان بحران زیست
محیطی را برطرف کرد ( .)Spargaren and Mol, 1992در اینجا،
دیدگاههاي استثناگراي قبلی (یا مدرنیزاسیون) موجه شناخته شدهاند،
اما به سطح باالتري از توسعه "بازتابی" نیاز دارند.در ارائه چنین
دیدگاههاي استثناگرایانهي جـدیــد  ،نظریهپردازان نوسازي
زیستمحیطی به شدت سایر سنتهاي جامعهشناسی زیستمحیطی
را به عنوان اینکه آنها "با محیطزیست طنازي میکنند" مورد انتقاد قرار
میدهند و با تمام رویکردهاي "اکوسنتریک "5در سیاست محیطزیست
مخالفت میکنند Foster (2012) .تئوري نوسازي بومشناختی ،در واقع
به خوبی نامگذاري شده است ،زیرا متعلق به همان خانواده تئوري
نوسازي اولیه سالهاي پس از جنگ جهانی دوم است :لوکاس
کالسیکوس از پارادایم معافیت انسانی آن را مطرح کرده است نظریه
نوسازي بومشناختی ،خود را به عنوان مرحلهاي باالتر از فرایند نوسازي،
فراتر از نوسازي سنتی ،و در واقع نوعی "نوسازي بومشناختی بازتابی"
معرفی میکند ( .)Spaargaren and Mol, 2000با این وجود نهایتاً
نظریه نوسازي بومشناختی بازتابی به همان نتایج نظریه نوسازي سنتی
منتهی میشود .به طور خالصه در ادبیات مربوط به نوسازي بوم
شناختی ،میتوان چهار ویژگی اصلی را تشخیص داد که آن را از سایر
رویکردهاي نظري متمایز میکند (.)Mol,1996; Christoff, 1996
نوسازي بومشناسی به مثابه تعدیل فناوري ،نوسازي بومشناسی به مثابه
سیستم اعتقادي ،نوسازي بومشناسی به مثابه گفتمان سیاسی و
نوسازي بومشناسی به مثابه سیاستگذاري زیستمحیطی .یکی از
مهمترین جنبهها در تحلیل نظریه نوسازي بومشناسی نحوه ارتباط آن
با روند سیاستگذاري زیستمحیطی است .چه سیاستهایی در گفتمان
نوسازي بومشناختی تدوین میشود؟ و کدام بازیگران اجتماعی نقش
مهمی در تدوین و اجراي آن سیاستها دارند؟ ( Berger et al.,
 .)2001نظریه نوسازي بومشناختی داراي  5اصل میباشد :در اصل
اول این نظریه؛ ایدئولوژي "کوچک زیباست" را به نفع بازسازي
گسترده چرخههاي تولید -مصرف که باید از طریق به کاربردن
تکنولوژيهاي جدید پیشرفته و پاک تحقق یابد را رد میکند ،و معتقد
است توسعه صنعتی مستمر بهترین گزینه براي چالش اکولوژیکی
جهانی است .آنها معتقدند مسائل زیستمحیطی با پیشرفت فناوري
حل میشوند .اصل دوم این است نوعی رویکرد مصالحهآمیز نسبت به
محیط زیست ،اقتصاد ،جامعه و سیاستهاي عمومی وجود دارد
( .)Spaargaren and Mol, 1992اصل سوم نظریهي نوسازي وعده
نوعی بازار را میدهد که پایدار ،پویا ،سبز و پرباراست مثالً ساتن معتقد
است اگر مصرفکنندگان ،متقاضی آن دسته از روشها و محصوالت
تولیدي باشند که مسائل زیستمحیطی را لحاظ میکنند در آن صورت

سازوکارهاي بازار ناگزیر در جهت خواستههاي مصرفکنندگان حرکت
خواهد کرد .اصل چهارم نظریه نوسازي بومشناختی قائل به این است
که ما وارد یک دوران انقالب صنعتی جدید شدهایم که با مشخصه آن
بازسازي تولید ،مصرف ،اقدامات دولتی و گفتمانهاي سیاسی هم راستا
با خطوط بومشناختی است .در نهایت در اصل پنجم نظریه نوسازي
بومشناختی باور به قابل تحلیل و تغییر بودن بحرانهاي زیستمحیطی
به دلیل برساختی بودن آنها دارد مسائلی که به واسطه نوسازي ،صنعتی
شدن و علم به وجود آمدهاند را تنها باید با نوسازي بیشتر ،صنعتی شدن
و علم به روز میتوان حل کرد (.)Spaargaren and Mol, 1992
 -0روششناسی پژوهش
رویکرد پژوهش حاضر کیفی است و روش مورد مطالعه تحلیل گفتمان
است .در این تحقیق ،جامعهي آماري پژوهش اسناد باالدستی آب
شامل :برنامه ششم توسعه ( )1357-1331قانون توزیع عادالنه آب
( )1331و قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانههاي مرزي()1332
میباشد .3پس از بررسی اسناد ابتدا گفتمانهاي حاکم بر اسناد
باالدستی در دوره زمانی ( )1357-1337استخراج شد؛ سپس زنجیره
هم ارزي -تفاوت که در واقع نشاندهنده و مؤید گفتمان حاکم بر
اسناد باالدستی آب در بازه زمانی مورد نظر است استخراج شد پس از
آن هسته مرکزي که دال مرکزي 7نام دارد انتخاب میشود دال مرکزي
نقطه ثقل و هویتساز اصلی گفتمان است ( Shirbegi and
 .)AbdullahZadeh, 2020اجزاي تحلیل گفتمان الکال و موفه
عبارتند از :عناصر و وقتهها ،دال مرکزي ،مفصلبندي ،غیریت 5یا
ضدیت ،قابلیت اعتبار زنجیره هم ارزي و تفاوت .عنصر و وقته :در
تحلیل بایستی به اجزاي مختلف آن توجه کرد یکی از این اجزاء عناصر
و وقتههاست .عناصر دالهاي شناوري هستند که هنوز معناي ثابتی
نیافته و گفتمانها به دنبال جذب آنها میباشند ()Haghighat, 2019
وقتهها نیز به مجموعه نشانههایی اطالق میشود که گفتمان در شبکه
معنایی خود به آنها جایگاه میبخشد .در واقع زمانی که جایگاههاي
تمایز را که درون یک گفتمان مفصلبندي شده باشد وقته مینامیم و
در مقابل ،هرتفاوتی را که از نظر گفتمانی مفصلبندي شده نیست،
عنصر مینامیم ( )Tajik and Roozkhosh, 2007مفصلبندي :0هر
عملی که میان عناصر پراکنده ارتباط برقرار کند؛ به نحوي که هویت
و معناي این عناصر در نتیجه این عمل اصالح و تعدیل شود ( Fuzzi
 .)and Nariman, 2012در مفصلبندي دالهاي اصلی با یکدیگر،
در "زنجیره همارزي "11ترکیب میشوند .این دالها نشانههایی
بیمحتوا هستند یعنی به خودي خود بی معنایند تا اینکه از طریق
زنجیره هم ارزي با سایر نشانههایی که آنها را از معنا پر میکنند ،وارد
فرایند همنشینی و ترکیب میشوند و در مقابل هویتهاي منفی
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مثالً اقتصاد یا فرهنگ مورد بررسی قرار داده اند در حالی که نوسازي
فرایندي است که تمام عرصهها و بخشهاي اجتماع را تحت شعاع
خود قرار میدهد به عبارت دیگر مفهوم نوسازي و بهویژه نوسازي
لیبرالی داللت بر دگرگونی کامل یک جامعه سنتی و یا ماقبل مدرن به
یک جامعه با انواع تکنولوژي و سازمان اجتماعی مربوط به آن را دارد
که از ویژگیهاي یک اقتصاد پیشرفته و ثروتمند از لحاظ سیاسی با
ثبات نظیر کشورهاي پیشرفته دنیاي غرب است ( Khorramshad
 .)and Nejatpour, 2015بررسی اسناد باالدستی بازه زمانی موردنظر
نشان از هژمونی محتولی مکتب نوسازي بر سیاستگذاران و
تصمیمسازان است به خصوص که تأکید بر نوسازي بیشتر در جنبههاي
کمی و اقتصاد کشاورزي است .اگرچه تأکید بر افزایش محصوالت
کشاورزي با توجه به میزان مصرف آب محصول مورد نظر بوده است
و لیکن کمتر به داشتن الگوي کشت مناسب با منطقه مورد نظر توجه
شده است .یافتههاي حاصل از شکلگیري این نوع گفتمان در قالب
جدول  1نشان داده شده است .گزارههاي مربوط به برنامههاي ششم
و قانون توزیع عادالنه آب حاکی از نوعی رویکرد کمی و بهرهورانه در
مدیریت منابع آب دارد و تأکید بسیاري بر افزایش بهرهوري ،ظرفیت
تولید ،سطح اشتغال ،افزایش ظرفیت نیروگاههاي برق آبی دارد.

دیگري قرار میگیرند که به نظر میرسد تهدیدکننده آنها باشند.
گفتمانها از راه زنجیره همارزي ،تفاوتها را میپوشانند ( Zolfaghari
 .)et al., 2017تخاصم و جابجایی همارز میان موضع سوژگی متمایز
میتواند در دو شکل بروز کند نخسـت ،تردید در روابط انقیادي که از
قبل موجود بوده اسـت مثالً به دلیل جابجایی تصـور دموکراتیک ،در
قالب روابط سرکوب مفصلبندي میشود .بهعنوان مثال نفی حق یک
اقلیت از اقلیتهاي مردمی جامعه ،رابطه انقیاد را تبدیل به رابطه
سرکوب میکند .دوم مفصلبندي عنصري تازه در گفتمان موجود که
اشکال جدیدي از نابرابري را پدید میآورند که میتواند مواضع سوژگی
را جایگاه تخاصم کند (.)Nikdarasl and Fathifath, 2016
 -5يافتهها
 -7-5مؤلفههای گفتمانی اثرگذار بر اسناد باالدستی مديريت
منابع آب در ايران در بازه زمانی ()7359-7349

الف) هژمونی گفتمان نوسازي در مقابل گفتمان توسعه :طرفداران
نوسازي به ویژه نوسازي لیبرال همواره الگوي نظام سرمایهداري
لیبرالی را جهت نیل به اهداف و برنامههاي توسعه و نوسازي کشورهاي
توسعه نیافته و جهان سوم درنظر میگیرند آنها نوسازي را از یک بعد

Table 1- Elements of modernization discourse in water’s macro-level documents

جدول  -7عناصر گفتمانی نوسازی در اسناد باالدستی آب
نوع برنامه

برنامه ششم توسعه قبل از
انقالب ()1357-1331

قانون توزیع عادالنه آب
()1331

نمونه گفتمان

نوع گفتمان

نوسازي در  -بهرهبرداري از آب رودخانههاي مرزي و ایجاد شرائط الزم براي استفاده حداکثر از
مقابل توسعه حقابههاي کشور با دید آیندهنگر بر اساس نتایج مطالعات انجام شده و یا در دست اجرا/
تأمین رشد م تناسب تولیدات کشاورزي به منظور رسیدن به رشد مطلوب در دراز مدت
 باالبردن سطح اشتغال در مناطق روستایی و گسترش امکانات کار مولد فراهم آوردن امکانات افزایش تولید در دوره برنامه ششم با توجه هرچه بیشتر به افزایشقدرت تولیدي در بلندمدت
 افزایش ظرفیت نیروگاههاي برق آبی با توجه به ارزش و عدم امکان جایگزینیسوختهاي فسیلی
 وزارت نیرو مکلف است با توجه به اطالعاتی که وزارت کشاورزي در مورد مقدار مصرفآب هر یک از محصوالت کشاورزي براي هر ناحیه در اختیار وزارت نیرو قرار میدهد
میزان مصرف آب را توجه به نوع محصول و میزان اراضی تعیین و بر اساس آن اقدام به
صدور اجازه بهرهبرداري بنماید
صدور اجازه بهرهبرداري یا واگذاري بهرهبرداري از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم
رودخانهها ،انهار و مسیلها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچهها منوط به کسب
موافقت قبلی وزارت نیرو است.
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ج) هژمونی مدیریت دولتی منابع آب در مقابل مدیریت مشارکتی منابع
آب :نگاهی به اسناد مربوط به بازهي زمانی  1357-1337نشان
میدهد که بخش اعظم مدیریت منابع آب در این دوره عمدتاً توسط
سازمانهاي متولی چون وزارت نیرو با همکاري جهاد سازندگی و
وزارت کشاورزي و شرکتهاي آب و فاضالب روستایی و شهري به
عنوان بازوهاي دولت انجام میشود به عبارت بهتر دولت به جاي
تشکیل مثلث حکمرانی (مردم ،دولت و نهادهاي خصوصی) در مدیریت
منابع؛ خود به عنوان حکمران اصلی عمل میکند .زمانیکه رویکرد
نوسازي بومشناسی به عنوان راهی براي سیاستگذاري زیستمحیطی
درنظر گرفته میشود بر این اصل تأکید دارد که دولتها همواره به تبعیت
از نظام مصرفگرایی سرمایهداري به کمک ساخت ،تولید و مصرف
میشتابند چرا که از دیدگاه رویکرد نوسازي بومشناختی که بخشی از
گفتمان محیط زیستگرایی است ما امروزه وارد دورهاي از انقالب
صنعتی و توسعه صنعتی شدهایم؛ که دولت بایستی به کمک جذب
سرمایهگذاري فرایند تولید -مصرف -بازسازي را در تمام حوزهها از
جمله حوزه آب و محیطزیست انجام دهد و این فرایند تولید ،مصرف و
بازسازي به گفتمانها و سیاستگذاريهاي زیست محیطی نیز ورود
میکند.

ب) ماهیت دستوري و سفارشی در مقابل ماهیت پژوهشی :با بررسی
اسناد ،برنامهها و قوانین بازه زمانی بعد از پیروزي انقالب تا پایان جنگ
تحمیلی ( 20مردادماه  )1337میتوان دریافت یکی از گفتمانهاي
حاکم بر این اسناد گفتمان پژوهش و برنامههاي تحقیقاتی دستوري
بوده است و ایرادي که به نظر میرسد در محتواي این اسناد وجود دارد
ماهیت سفارشی بودن آن است .بنابراین در بسیاري از بندهاي اسناد
باالدستی آب در بازهي زمانی موردنظر میتوان این نوع رویکرد
دستوري را مشاهده کرد .مطابق گزارههاي ذکر شده در جدول شماره
2؛ وجود اصطالحاتی مانند تعیین یک کمیته خاص ،تعیین خط مشیها،
قوانین و دستورالعملها ،گزارههایی مانند وزارت نیرو مکلف است و
غیره ،نشان از یک نوع رویکرد دستوري و از باال به پایین است که
برخی مواقع نیز بدون توجه به اقلیم منطقهاي خاص ارائه میشود و
نوعی اجبار در آن برنامهها وجود دارد .بسیاري از برنامههاي پژوهشی
توسط وزارت نیرو؛ تحت عنوان اولویتهاي تحقیقاتی وزارت نیرو ابالغ
میشود و پژوهشگران اجازه انتخاب موضوعات را به صورت مستقل
ندارند که نمونه آن را در جدول  2میتوان دید.

Table 2- Elements of grammatical-custom discourse in water’s macro-level documents

جدول  -8عناصر گفتمانی دستوری– سفارشی در اسناد باالدستی آب
نوع برنامه

برنامه ششم توسعه قبل از انقالب
()1331

قانون توزیع عادالنه آب ()1331

قانون حفظ و تثبیت بستر ()1332

نوع گفتمان

پژوهش و
برنامههاي
دستوري و
سفارشی

نمونه گفتمان

 استفاده از آخرین روشهاي علمی و فنی براي تأمین آب بیشتر مخصوصاً درمناطق کم آب و خشک ،در جهت استفاده از آب دریا ،آبهاي لب شور داخلی،
آب رودخانههایی که پس از عبور از مناطقی کیفیت آنها زوال مییابد /تهیه آمار
و ایجاد بانک اطالعاتی در زمینه توسعه منابع آب و کیفیت /بررسی نیازهاي
درازمدت آب شهرها به منظور ارائه اقتصاديترین راه حل جهت رفع نیازها/
براساس نتایج مطالعات مربوط به سیاست نرخگذاري آب و بهبود سیستم
مدیریت سازمانهاي آب منطقهاي ،مبانی و ضوابط الزم براي تعیین نرخ آب.
 در مواردي که آب شور و یا آب آلوده با آب شیرین مخلوط شود چنانچهوزارت نیرو الزم تشخیص دهد میتواند پس از اطالع به صاحبان و استفاده
کنندگان مجراي آب شور یا آلوده را مسدود کند و در صورتی که این کار از
لحاظ فنی امکانپذیر نباشد چاه یا مجرا را بدون پرداخت خسا ت عنداالقتضاء
مسدود یا منهدم سازد.
 تعیین خط مشی کلی امور مربوط به اجراي قانون و تشخیص اولویتها وهمچنین نظارت بر برنامههاي مطالعاتی و اجرایی از اختیارات خاص کمیته
میباشد /وزارت نیرو بر حسب اولویت ،حریم رودخانههاي مرزي ،انهار و
مسیلهاي مرزي را اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند تعیین و پس
از تأیید کمیته موضوع ماده  2قانون جهت اطالع عمومی آگهی خواهد نمود.
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و نهادهاي خصوصی؛ را نادیده گرفته است .در واقع؛ دولتی بودن
مدیریت منابع آب اجازه مدیریت مشارکت سایر ذینفعان را سلب کرده
و باعث رودررو قرار گرفتن مردم  ،دولت و نهادهاي خصوصی شده
است ،یعنی به جاي اتخاذ رویکرد فرابخشی و جامع در مدیریت منابع
آب؛ هر کدام به صورت جزیرهاي و گاهاً موازي عمل میکنند و به
جاي حل بحرانها ،بحرانهاي زیستمحیطی را دامن میزنند.

بنابراین برنامهاي که تدوین میشود متأثر از گفتمان سیاسی و گفتمان
زیستمحیطی است که سیاستگذار تحت تأثیر آن قرارگرفته و نمونه
آن احداث سدهایی است که تحت تأثیر فشار سیاسی در کشور احداث
شده و اکنون کاربردي ندارد .گزارههاي موجود در جدول  3نشان از
وظایفی است که قانونگذار بر عهده دولت به عنوان حکمران اصلی
قرار داده و عمالً دو ضلع دیگر مثلث در فرایند حکمرانی ،یعنی مردم

Table 3- Elements of governmental management of water resources discourse in water’s macro-level
documents

جدول  -3عناصر گفتمانی مديريت دولتی منابع آب در اسناد باالدستی
نوع برنامه

بخش/
قسمت

برنامه ششم توسعه قبل از انقالب آبرسانی
شهرها
()1331

قانون حفظ و تثبیت بستر ()1332

نمونه گفتمان

ماده 0

تأسیس شرکتهاي آب و فاضالب شهرها وابسته به وزارت نیرو به منظور توسعه و ایجاد
تأسیسات آبرسانی /تعیین پهناي بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل
و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژي رودخانهها و انهار و داغاب در
بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است /حریم مخازن
و تأسیسات آبی و همچنین کانالهاي عمومی آبرسانی و آبیاري و زهکشی اعم از سطحی و
زیرزمینی به وسیله وزارت نیرو تعیین و پس از تصویب هیأت وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد/
ایجاد هر نوع اعیانی و حفاري و دخل و تصرف در بستر رودخانهها و انهار طبیعی و کانالهاي
عمومی و مسیلها و مرداب وبرکههاي طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و
دریاچه اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو /وزارت نیرو در صورتی
که اعیانیهاي موجود در بستر و حریم انهار و رودخانهها و کانالهاي عمومی و مسیلها و
مرداب و برکههاي طبیعی را براي امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا
متصرف اعالم خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت
استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد.
کمیته متشکل از نمایندگان وزارت نیرو ،وزارت کشور ،وزارت کشاورزي ،وزارت امور خارجه و
وزارت دفاع (اداره جغرافیایی ارتش) ،ژاندارمري جمهوري اسالمی ایران (اداره مرزبانی) و
وزارت برنامه و بودجه است که داراي اختیارات کافی براي تصمیمگیري میباشند /کمیته
میتواند به منظور شناسایی و نظارت بر حسن اجراي طرح حفظ و تثبیت کناره و بستر
رودخانههاي مرزي و تهیه گزارش به یک یا چند نفر از اعضاء یا کارشناسان منتخب مأموریت
بدهد که به مناطق مورد نظر عزیمت نمایند .تهیه وسیله رفت و برگشت و پرداخت هزینه سفر
و فوقالعاده متعلقه از محل طرح مصوبه مربوطه به عهده وزارت نیرو خواهد بود /امور مطالعاتی،
جمعآوري آمار و اطالعات مربوط به مشخصات فنی رودخانههاي مرزي و شامل هیدرولوژي،
هیدروژئولوژي ،زمینشناسی مهندسی و سایر اطالعات مورد نیاز براي تهیه طرحهاي مهندسی
و اجراي طرحهاي حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانههاي مرزي و هماهنگ نمودن نیازهاي
ژئولوژي ،نقشهبرداري و سایر موارد فنی با وزارت نیرو میباشد /امور برنامهریزي و اجرایی
قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانههاي مرزي با وزارت نیرو بوده و هماهنگیهاي
ضروري را با سایر وزارتخانهها و سازمانهاي دولتی ذیربط به عمل خواهد آورد و عملیات
اجرائی قانون به وسیله سازمانهاي تابعه آن وزارت انجام خواهد شد /وزارت نیرو بر حسب
اولویت ،حریم رودخانههاي مرزي ،انهار و مسیلهاي مرزي را اعم از این که آب دائم یا فصلی
داشته باشند تعیین و پس از تأیید کمیته موضوع ماده  2قانون جهت اطالع عمومی آگهی
خواهد نمود.
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رودخانهها ،و تشویق مردم به حفر چاههاي عمیق و نیمهعمیق سعی
در افزودن به سطح زیر کشت کشاورزي و در نتیجه توسعه اقتصادي
داشته است؛ بهعبارتی گذار از سنت به مدرنیته و مواجهه با تمدن جدید
نهفقط در ساختارهاي فکري و سیاسی نمودار گردید؛ بلکه تاثیر خود را
بر روندهاي اقتصادي و سبک و سیاق معیشتی مردم بر جاي گذاشت
و دولت را به انجام اقداماتی جهت مدرنیزاسیون در کشاورزي واداشت
بنابراین باید روند تدوین برنامههاي عمرانی و توسعه کشاورزي
سیاستگذاري مرتبط با بهرهوري بیشتر از زمینهاي کشاورزي را در
الگوي مواجهه کشور با تمدن جدید و تالشهاي دولت جهت انجام
مدرنیزاسیون که البته گزینشی دلبخواهی و کاریکاتوروار بـوده است
جستجو کـرد مدرنیزاسیون که هرگز راه بـه توسعه نمیبرد و در بهترین
حالت الگوي نامتوازن از تــوسعه را ارائه میدهــد
( .)Rifatipanahmehrabadi, 2017بنابراین داشتن گفتمان حفاظتی
به جاي رویکرد بهرهبردارانه که در عین بهرهبرداري از منابع به توسعه
پایدار و ترمیم و حفظ و نگه داشت منابع آب کمک کند در این اسناد
وجود نداشته است .از دیگر مواردي که گفتمان بهرهبرداري را در قالب
زنجیره هم ارزي نشان میدهد؛ مطابق با جدول  0در برنامه ششم
توسعه قبل از انقالب ()1357-1331؛ بحث توسعه کشاورزي ،اشتغال
و درآمدزایی است .در این برنامه در بخش سیاستهاي کشاورزي و
توسعه منابع آب ،هدف از بهرهبرداري و استفاده حداکثري از منابع
آبهاي سطحی و زیرزمینی اشتغال نیروي کاري است که بعد از
انقالب  1357نه میتواند صنعت را به راه اندازد و نه در بخش خدمات
مشغول شود .بعد از پیروزي انقالب؛ کشور بالفاصله در  31شهریورماه
 1350درگیر جنگ شد .بنابراین در این اثناء کشور با مسأله مهم
بازسازي زیرساختها پس از جنگ رو به رو بوده است .جمعیت ایران
نیز در فاصله سالهاي  1357-1337با شروع تحوالت ناشی از انقالب
اسالمی از اوایل سال  1353و تحوالت اجتماعی و سیاسی ،دچار تغییر
شد .برنامه تنظیم خانواده به حالت تعطیل درآمد و در نتیجه رشد
جمعیتی دستخوش تغییراتی گردید و به  3/0%رسید ولی بعد از جنگ
و با سرشماري سال  1335طرح بحثهاي تخصصی درباره خطر
جمعیت زیاد در آینده و تأثیر آن بر توسعه مجددا زمینهساز شروع رسمی
برنامه تنظیم خانواده در کشور شد ( Azamzadehardabili and
 .)Jalali, 2018تأمین نیاز آبی جمعیتی که در حال رشد بوده همواره
جزء دغدغههاي سیاستگذاران بوده است و و از طرف دیگر کشور،
کشوري در حال توسعه است؛ که بخش صنعت در طول جنگ دچار
آسیب شده بنابراین تمام امید سیاستگذاران براي ایجاد اشتغال و رفع
بیکاري به بخش کشاورزي معطوف میشود .بنابراین میتوان گفت
مدیریت منابع آب در بخشهاي مختلف تا حدود زیادي تحتتأثیر
درآمدزایی و ایجاد اشتغال براي این جمعیت طالب شغل قرار میگیرد.

 -8-5زنجیره هم ارزی گفتمان بهرهبرداری در مقابل گفتمان
حفاظت و ترمیم

در گفتمان بهرهبرداري حاکم بر اسناد باالدستی آب در بازه زمانی
موردنظر  1357-1337مجموعهاي از مواردي را میتوان یافت که
بهوضوح میتواند ایده گفتمان بهرهبرداري را در مقابل گفتمان حفاظت
و ترمیم تقویت کند یکی از این موارد مطابق با بررسی اسناد باالدستی
آب استفاده از منابع آبهاي سطحی و حفر چاه عمیق و سد است
همانطور که در جدول  0در قانون توزیع عادالنه آب نشان داده شده
در این برنامه بهرهبرداري کامل از منابع آبهاي سطحی و زیرزمینی
بهمنظور مصارف شرب کشاورزي و صنعت از اولین برنامههاي توسعه
در سال  1327آغاز شده است ،طبق آخرین آمار و به نقل از مرکز
پژوهشهاي مجلس تعداد دشتهاي ممنوعه کشور با افزایش 21
برابري طی  07سال اخیر ،از  15دشت در سال  1307به  310دشت
در سال  1303افزایش یافته است و به عبارتی از  310دشت کشور،
اکنون حدود نیمی از آن به دلیل افزایش برداشتهاي بیرویه ،ممنوعه
اعالم شده و متأسفانه تعداد این دشتها به دلیل ادامه برداشتها و
کاهش سطح آبهاي زیرزمینی همچنان روبه افزایش است( .در همین
بازه زمانی  07سال ،مخازن آب زیرزمینی کشور نیز با کسري مخزن
بیش از  111میلیارد مترمکعبی مواجه شده که حدود  05میلیارد متر
مکعب آن مربوط به  21سال اخیر است) ( )Moradzadeh, 2015در
ایران مطابق با آمارهاي رسمی و غیررسمی که وجود دارد میزان حفر
چاه از سال  1351از  07هزار حلقه به  733هزار حلقه در سالهاي اخیر
رسیده است ( .)Yazdanpanah et al., 2019البته بازهم آمارهاي
دقیقی از میزان رسمی چاههاي غیرمجاز وجود ندارد ،بااین حال گفته
میشود  311هزار حلقه چاه غیرمجاز وجود دارد که  151هزار حلقه
چاه آن چاههاي عمیق را تشکیل میدهد ( .)Saidi, 2014درهرحال
وجود و حفر بیش از  1میلیون چاه در کشور با مساحت تقریبی
 1٫311111کیلومترمربع حاکی از یک روند روبه رشد و استفاده تمام
عیار از آبهاي سطحی و زیرزمینی است .به نظر میرسد پیگیري این
روند در برنامه توسعه ششم ،قانون توزیع عادالنه آب و قانون حفظ و
تثبیت بستر و کناره رودخانه متأثر از یک روند تاریخی است .در واقع
میتوان گفت الگوي سنتی بهرهبرداري از منابع آب با استفاده از قنات
و چاههاي کمعمق و مدیریت چشمهسارها و رودخانهها از طریق
کشیدن جويها و انتقال به مزارع و کشتزارها الگویی بود که در دوران
معاصر به کار میرفت و نیاز شرب و کشاورزي مردم ایران را تأمین
میکرد اما در دوران جدید و بهدنبال ابداع و ورود روشها ابزارها و
وسایل مدرن کشاورزي به ایران الگوي سنتی تا حد زیادي جاي خود
را به الگوهاي جدید داد و دولت با ایجاد سدهاي مختلف بر روي
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گفتمان بهرهبردارانه خودش را نشان میدهد .دو معیار براي تشخیص
دال مرکزي در این تحقیق موردتوجه قرارگرفته است .نخستین معیار
تکرار است؛ یعنی دالی که بیشتر مورد تأکید قرار گرفته است .دومین
معیار براي تشخیص دال مرکزي ،گفتمانی بودن آن است؛ بدین معنا
که میان دال مرکزي و دالهاي شناور میبایست انسجام و هماهنگی
وجود داشته باشد ( .)Gholamishekarsarai, 2015در جدول 5
مصداقهاي اتکا به گفتمان بهرهبردارانه نشان داده شده است ،که به
طور کامل پیرامون موضوعات چون اولویت دادن به بهرهبرداري،
تشویق به سرمایهگذاري و احداث شبکههاي نوین آبیاري میباشد .در
زمینه گفتمان بهره وري حاکم بر مدیریت منابع آب در ایران به ویژه
بعد از سال  1331به نظر میرسد شاهد شکلگیري یک نوع رقابت از
یک طرف بین مسئوالن و کارشناسان در بهرهگیري تمام عیار از منابع
آبی و از طرف دیگر بین بهرهبرداران و ذینفعان در استفاده از آب و
زمین هستیم این رقابت البته متاثر از فضاي اقتصادي دوره موردنظر و
به کارگیري دالهایی چون بهرهبرداري ،احداث و سرمایهگذاري نیز
هست.

از دیگر مواردي که در برنامههاي مربوط به اسناد باالدستی آب در
قالب زنجیره هم ارزي گفتمان بهرهبردارانه بایستی به آن پرداخت
بحث سیاست خودکفایی در تولید محصوالت کشاورزي است .در طول
دوره رونق نفتی در ایران در دهه  ،51کشاورزي به طور متوسط 0/5
درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میداد در دهه بعد از انقالب
( )1357-33این سهم به  10/0درصد افزایش یافت و در دهه 71
شمسی به چیزي در حدود  23درصد رسید .این ارقام نشاندهنده آن
است که کشاورزي در ایران رشدي پایدار ولی آهسته داشته است
( .)Ehsani, 2006بنابراین بحث سیاستهاي خودکفایی در تولید
محصوالت کشاورزي که در برنامههاي عمرانی توسعه آغاز شده بود
در برنامه ششم نیز ادامه پیدا کرد ولی تحقق آن در اولین برنامههاي
پنج ساله بعد از انقالب اتفاق افتاد.
 -3-5گفتمان بهرهبردارانه به مثابه دال مرکزی و اصلی اسناد
باالدستی آب

در بحث مدیریت منابع آب در کشور از همان سالهاي ابتدایی انقالب
 57و اسناد مربوط به این بازه زمانی در حوزه منابع آب تدوین شده

Table 4- Elements of the chain of equivalence of exploitative discourse versus protection discourse in
water’smacro-level documents

جدول  -0عناصر زنجیره هم ارزی گفتمان بهرهبردارانه در برابر گفتمان حفاظت در اسناد باالدستی آب
نوع برنامه

زنجیره هم ارزی گفتمان بهرهبردارانه در برابر گفتمان حفاظت

قانون توزیع عادالنه ماده  -0در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهرهبرداري از منابع آبهاي زیرزمینی بیش از حد مجاز باشد
و یا در مناطقی که طرحهاي دولتی ایجاب نماید ،وزارت نیرو مجاز است با حدود جغرافیایی مشخص حفر چاه
آب ()1331
عمیق یا نیمه عمیق و یا قنات و یا هرگونه افزایش در بهرهبرداري ا ز منابع آب منطقه را براي مدت معین ممنوع
سازد .تمدید یا رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو است .ماده  -3استفاده از منابع آبهاي زیرزمینی به استثناي موارد
مذکور در ماده  5این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و
موافقت وزارت نیرو باید انجام شود.
برنامه ششم توسعه هدفهاي کشاورزي -باالبردن درآمد کشاورزان و روستانشینان و کاهش فاصله درآمد میان شهر و روستا از طریق
قبل از انقالب بهبود مبادله میان بخش کشاورزي و بخشهاي دیگر ،/باالبردن سطح اشتغال در مناطق روستایی و گسترش
امکانات کار مولد و در حد امکان تمام وقت با ایجاد صنایع وابسته به کشاورزي و خدمات و صنایع کوچک/،
()1357-1331
بهرهبردار ي کامل از نیروي انسانی شاغل در بخش کشاورزي و آموزش مستمر /،فراهم ساختن موجبات
سرمایهگذاري و کار مولد دربخش کشاورزي و تأمین نیروي انسانی ،کاستن از بیکاري فصلی و کم کاري در بخش
کشاورزي.
برنامه ششم توسعه با توجه به عرضه و قیمت محصوالت کشاورزي در بازارهاي جهانی الزم است کلیه منابع محدود کشاورزي مورد
قبل از انقالب تقویت و حفاظت قرار گیرد تا نیل به خود بسندگی ملی در فرآوردههاي اساسی کشاورزي ،تولید محصوالت اساسی
غذائی مانند :گندم ،برنج ،حبوبات ،شکر ،گوشت ،مرغ و تخم مرغ قرار خواهد گرفت تا حداکثر خودبسندگی
()1357-1331
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در این برهه به منظور حرکت به سمت گفتمان بهرهبرداري به ویژه در
حوزهي آب نیاز بود سازوکار کشاورزي از کشاورزي معیشتی و دستی
به سمت کشاورزي مکانیزه حرکت کند اهرمی که تبدیل وضعیت را
سرعت میبخشید تکنولوژي بود و این تکنولوژي استفاده از قنات و
سایر سازههاي بلندمدت آبی را به حاشیه رانده و حفر چاه عمیق و نیمه
عمیق را به منظور دستیابی سریع به بهرهبرداري را جایگزین ساخت.
از آنجا که مدیریت منابع آب ایران دولتی است دولت براي شرکتهاي
آب منطقهاي فقط در بخش زیرساختها هزینه میکند منتها در بخش
هزینههاي جاري شرکتهاي آب منطقهاي و آب و فاضالب خودشان
بایستی تأمینکننده هزینههاي خود باشند .که این هزینهها از محل
درآمدهاي شرکتهاي آب منطقهاي که توسط خرید انشعاب شهروندان،
شرکتها یا کارخانهها تأمین میشود بنابراین ناچار به بهرهبرداري و
تأمین درآمدهاي خودش است.

 -0-5غیريتسازی گفتمان حفاظت در اسناد باالدستی آب

بررسی اسناد باالدستی آب طی یک بازهي زمانی ده ساله (-1337
 )1357نشان از شکلگیري یک گفتمان بهرهبردارانه ،سفارشی و دولتی
در میان برنامهها داشته است .بنابراین گفتمان غیر حاکم بر اسناد
باالدستی آب همان گفتمان حفاظتی و ترمیمی در مقابل گفتمان
بهرهبرداري است .گفتمانی که در سالهاي قبل از انقالب شروع و در
طی چند دهه منابع آبهاي زیرزمینی کشور را در قالب طرحهاي
مختلف از جمله استفاده حداکثري از نیروگاههاي برق آبی به منظور
تولید برق و صادرات و همچنین به کارگیري آب پشت سد و تأمین
مصارف کشاورزي؛ منابع آب را در آن مقطع روبه تزاید و نقصان نهاد.
شدت میزان برداشت از سفرههاي آب زیرزمینی و در نظرگرفتن بیالن
آبهاي زیرزمینی ،به ویژه در پارهاي از مناطق کشور که بهرهبرداري
از آبهاي زیرزمینی آنها بیشتر از تغذیه طبیعیشان بود ،از لحاظ
حفرچاههاي جدید محدوده و یا ممنوعه اعالم گردیدند.

Table 5- Elements confirming the exploitative discourse in the water’s macro-level documents

جدول  -5عناصر مؤيد گفتمان بهرهبردارانه در اسناد باالدستی آب
نوع برنامه

قانون برنامه ششم
توسعه قبل از انقالب
()1357-1331

قانون توزیع عادالنه
آب ()1331

قانون توزیع عادالنه
آب ()1331

قانون حفظ و تثبیت
کناره و بستر ()1332

نمونه گفتمان

قسمت/بخش

اولویت تام دادن به بهرهبرداري کامل از آبهاي تأمین شده در برنامههاي عمرانی /بهرهبرداري
از آب رودخانههاي مرزي و ایجاد شرایط الزم براي استفاده حداکثر /توجه به بهرهبرداري توأم
و هماهنگ از منابع آبهاي سطحی و زیرزمینی /تشویق استفادهکنندگان به سرمایهگذاري از
طریق تشکل در شرکتهاي تعاونی و سهامی زارعی /بهرهبرداري از آبهاي زیرزمینی توسط
بخش خصوصی از طریق ارائه راهنماییهاي فنی و اقتصادي /در زمینهي بهرهبرداري از
اراضی ،شرایط اجتماعی و اقتصادي موجود در اراضی /احداث شبکههاي نوین آبیاري در
مناطقی که شبکههاي سنتی با موازین فنی منطبق نباشد/
در مناطق غیر ممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن براي مصرف خانگی و شرب و بهداشتی و
باغچه تا ظرفیت آبدهی  25متر مکعب در شبانه روز مجاز است در مناطق ممنوعه حفر چاههاي
موضوع این ماده با موافقت کتبی وزارت نیرو مجاز است و نیازي به صدور پروانه حفر و
بهرهبرداري ندارد/
وزارت نیرو مکلف است با توجه به اطالعاتی که وزارت کشاورزي در مورد مقدار مصرف آب
هر یک از محصوالت کشاورزي براي هر ناحیه در اختیار وزارت نیرو قرار میدهد میزان مصرف
آب را باتوجه به نوع محصول و میزان اراضی تعیین و بر اساس آن اقدام به صدور اجازه
بهرهبرداري بنماید /اشخاص زیر عالوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به  11تا
 51ضربه شالق و یا از  15روز تا سه ماه حبس تأدیبی برحسب موارد جرم به نظر حاکم شرع
محکوم میشوند .هر کس عمداً و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب
تغییري دهد یا دخالت غیر مجاز در وسائل اندازهگیري آب کند یا به نحوي از انحاء امر
بهرهبرداري از تأسیسات آبی را مختل سازد.
مدیریت منابع زیست محیطی یک آبخیز به نحوي که به بهترین وجه اهداف مدیریت طرح را
براي بهرهبرداري مداوم از این منابع برآورده سازد.
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بوده است؟ و چه نتایجی را براي منابع آب به بار آورده است؟ چنانچه
بخواهیم در ارتباط با گفتمان حاکم بر اسناد باالدستی آب سخن بگوییم
میتوان از سه گفتمان نوسازي در مقابل توسعه ،سفارشی -دستوري
در مقابل پژوهشی و گفتمان دولتی در مقابل مشارکتی حاکم بر این
اسناد سخن گفت .دال مرکزي (گفتمان بهرهبرداري در برابر گفتمان
ترمیمی و حفاظتی) است .این گفتمان با کمک زنجیره هم ارزي از
مفاهیم چون استفاده همه جانبه از منابع آبهاي سطحی و زیرزمینی،
اشتغال ،درآمدزایی ،کشاورزي و در نهایت سیاست پرریسک خودکفایی
توانست گفتمان بهرهبردارانه (نوسازي ،دستوري -سفارشی و دولتی) را
در اسناد باالدستی شکل دهد و تقویت کند دوره قبل از انقالب عواملی
چون اصالحات ارضی توسط شاه عمالً مانع از به مشارکت واداشتن
کشاورزان در امور مربوط به خود شد از طرف دیگر مسئله مهم
"حیازت" از بین رفت دولت عمال صاحب بسیاري از آبهاي سطحی،
زیرزمینی ،رودخانهها و غیره شد.

پس از پیروزي انقالب اسالمی در  22بهمن  1357بهرهبرداري بیرویه
از آبهاي زیرزمینی شدت گرفت به طوري که مناطقی از کشور مانند
یزد ،کرمان ،رفسنجان ،اصفهان ،فارس و خراسان با مشکالت اساسی
روبرو شدند .از طرف دیگر قانون تأسیس وزارت نیرو در بیست و هشتم
بهمن  1353به تصویب رسید که هدف آن حداکثر استفاده ازمنابع
انرژي و آب کشور و همچنین تهیه و تأمین انرژي و آب براي انواع
مصارف عمومی شهروندان عنوان شد با تأسیس وزارت نیرو تمامی
اختیارات وزارت آب و برق به وزارت نیرو منتقل شد .و وضعیت بهداشت
محیط شهرها و الزام و ضرورت جمعآوري ،انتقال و ساماندهی فاضالب
و تأسیسات آبرسانی شهرها و واحدهاي صنعتی ،مقدمات تصویب
قوانینی را در این زمینه به وجود آورد .برهمین اساس قانون تشکیل
"شرکتهاي آب وفاضالب" درتاریخ چهارم اسفند  1330تصویب و
ابالغ شد .براساس این قانون ایجاد و بهرهبرداري از شبکههاي توزیع
آب شهري و جمع آوري و انتقال و تصفیه فاضالب شهرها برعهده
شرکتهاي مستقلی با عنوان شرکتهاي آب وفاضالب استانی که زیر
نظر وزارت نیرو انجام وظیفه میکنند؛ گذاشته شد ( Fazelibirjandi
 .)and IsmailiMaud, 2014تولد شرکتها و سازمانهایی چون
وزارت نیرو و شرکت آب و فاضالب روز به روز باعث تقویت گفتمان
بهره بردارانه در برابر گفتمان ترمیم و حفاظت از منابع آب شد تشکیل
کمیتههاي مشترک از وزارت نیرو ،جهاد سازندگی ،مسکن و
شهرسازي ،کنار زدن مردم و سایر ذینفعان و جایگزینکردن وزارت
نیرو ،خالصه کردن طرحهاي پژوهشی در طرحهاي آبخیزداري -که
در نهایت چندان هم موفقیت آمیز نبود -قراردادن پروانههاي
بهرهبرداري در انحصار دولت و یا شرکتهاي وابسته به آن و خالصه
کردن نقش و مشارکت مردم در امور جزئی مربوط به مدیریت منابع
آب حتی در سطح روستاها و شهرهاي کوچک همه و همه از مصادیق
گفتمان غیر -گفتمان حفاظتی و ترمیمی -است که در برنامهها و
قوانین آب مربوط به بازه زمانی ( )1357-1337مشاهده نشد.

مدیریت سنتی آب که از سالیان پیش در میان شهرهاي مختلف ایران
به ویژه مناطق گرم و خشک مثل یزد ،کرمان و بخشهایی از اصفهان
به واسطه مدیریت چاهها و قناتها شکل گرفته بود از بین رفت و
نوعی نظام دستوري از باال به پایین در ارتباط با منابع آبی شکل گرفت.
بازه زمانی ده ساله بعد نیز تا زمان اتمام جنگ تحمیلی اوالً :به دلیل
اینکه تنها  10ماه از پیروزي انقالب گذشته بود که جنگ شروع شد
عمالً کشور آمادگی پذیرش جنگ تمام عیار را از سوي عراق نداشت.
ثانیاً :با توجه به آمارهاي موجود در طول جنگ میزان بیکاري یک سیر
صعودي داشت .با رشد مکتب نوسازي و تأکید بر رشد کمی و این
عقیده که روشهاي سنتی مانع اصلی پیشرفت و توسعه بوده است،
در زمینه منابع آبی یک نوع رویگردانی از مدیریت دانشهاي بومی به
ویژه قنات پدید آمد .البته در دهه اخیر چرخش معناداري در رویکردهاي
سیاستگذاران و تصمیمسازان در خصوص برنامهها و سیاستهاي
باالدستی آب به وجود آمده است این تغییرات به ویژه در مورد
موضوعاتی چون مشارکت ذینفعان و گروداران در خصوص موضوعات
مرتبط با تقسیم و مدیریت منابع آب ،موضوعات مرتبط با بازچرخانی
آب و استفاده بهینه از آب به ویژه در بخش کشاورزي و صنعت و
همچنین توجه به سند ملی آب در تدوین طرحها و سرمایهگذاريها.

 -4نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی گفتمانهاي حاکم بر اسناد باالدستی
آب در بازه زمانی بعد از پیروزي انقالب تا پایان جنگ ( 22بهمن ماه
 1357تا  22مردادماه  )1337انجام شده است .روش پژوهش حاضر
تحلیل گفتمان به کمک الکالو و موفه است .در این بازه زمانی سه
سند مهم در حوزه آب وجود داشته ،برنامه ششم توسعه (،)1357-1331
قانون توزیع عادالنه آب ( )1331و قانون حفظ و تثبیت بستر و کناره
رودخانه ( .)1332هدف از این تحقیق پاسخ به دو سؤال اساسی بوده
است که :گفتمان حاکم بر این اسناد در زمینه مدیریت منابع آب چه

به عبارت بهتر ترکیبی از رویکردهاي کمی و کیفی در اسناد باالدستی
آب به ویژه از سالهاي  73به بعد حاصل شد که تأثیر آن را امروز در
برنامهها ،سیاستها و قوانین مرتبط با آب مشاهده میکنیم؛ تصمیماتی
اتخاذ شد که حاکی از بر سر عقل آمدن تصمیمسازان و حکمرانان در
خصوص وضعیت مدیریت منابع آب است ،تصمیماتی چون سازگاري
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با کم آبی در هر سه حوزه کشاورزي ،صنعت و شرب -بهداشت و
همچنین توجه به بازچرخانی آب به ویژه در زمینه صنایع آب بر .البته
برخی از تصورات سازهاي و هیدرولیکی همچنان بر سیاستها و قوانین
باالدستی آب سایهافکنده و علی رغم محدودیت منابع آبی مسائل
مهمی مورد غفلت واقع شده است که میتوان به مواردي چون :توجه
به رویکردهاي بین رشتهاي و اهمیت فرهنگسازي در خصوص ارائه
الگویی مشارکت محورانه به منظور مدیریت منابع آب؛ ارائه الگوي
کشت متناسب با منطقه و عدم گسترش صنایع پرآبخواه در مناطق
مرکزي و کویري؛ اشاره داشت .از آنجا که مشابه پژوهش حاضر در
میان مقاالت چاپ شده در فصلنامههاي معتبر مشاهده نشد ،بنابراین
نمیتوان نتایج پژوهش حاضر را با یافتههاي سایر پژوهشها مقایسه
کرد تنها مقاله ) Ghanirad et al. (2018در زمینه تحلیل گفتمان
اسناد صنعت نفت نشان داد؛ اهمیت درآمدهاي نفتی و تأمین سوخت
مصرفی مردم گفتمان بهرهبرداري را به گفتمان غالب در صنعت نفت
تبدیل کرده است .همچنین ،مقاله Rifatipanahmehrabadi
) (2017نشان داد غفلت از عدم به کارگیري توسعه پایدار در
برنامههاي اول و دوم پیش از انقالب باعث غلبه نگاه ترمیمی و
واکنشگرانه و غفلت از نگاه پیشگیرانه شد .با توجه به نظریه نوسازي
بومشناختی میتوان گفت که از همان سالهاي اولیه بعد از انقالب نوعی
رویکرد فنی و سازهاي نسبت به ساخت سد در ذهن سیاستگذاران و
تصمیمات آنها دیده میشود نگاهی به آمارهاي سد سازي بعد از انقالب
مؤید این مطلب است.

پینوشتها
1- Climate Radicalism
2- Zellig Harris
3- Modernization Theory
4- Ecological Modernization
5- Ecocentric:

اصطالحی است که توسط فیلسوفان و بوم شناسان محیطزیست براي نشان
دادن یک رویکرد طبیعت محور ،در مقابل نظام ارزشهاي انسان محور استفاده
میشود.
 -3این پژوهش بخشی از رساله دکتراست که اسناد باالدستی آب را بعد از
انقالب اسالمی در قالب  5دوره زمانی؛  -1قبل از انقالب تا بعد از جنگ
(- 2 ،)1357-1337برنامه اول و دوم توسعه ،در دولت سازندگی -3 ،برنامه
سوم و چهارم ،در دوره اصالحات -0 ،برنامه چهارم و پنجم ،در دولت عدالت
و مهرورزي و  -5برنامه پنجم و ششم توسعه در دولت تدبیر و امید مورد
بررسی قرار میدهد و در هر بازه زمانی اسناد باالدستی آب مربوط به همان
بازه زمانی مورد بررسی قرار میگیرد .نظر به محدودیت حجم مقاله و تفاوت
دیدگاهها در هر دوره ،از مطالب هر دوره یک مقاله جداگانه تهیه شده است.
7- Nodal Point
8- Antagonism
9- Articulation
 E Differenceـ10- Quivalence

این دیدگاه که از آن با عنوان نوسازي بومشناختی یاد میشود دقیقا
نقش نوعی نظریه دوستدار طبیعت که در قالب مدرنیته ظهور کرده را
ایفا می کند که از دیدگاه نگارنده سیاستگذاران بعد از پیروزي انقالب
با هدف حمایت از نوسازي کشور و حمایت از دیدگاههاي توسعهگرایانه
نئولیبرال قصد داشتند هم کشور را به سمت مدرنیزاسیون هدایت کنند
و هم از منابع آب محافظت کنند مطابق با دیدگاه نوسازي بومشناختی
اگرجوامع به سمت صنعتیشدن حرکت کنند مشکالت زیستمحیطی
به واسطه صنعتیشدن حل خواهد شد .منتها در عمل چنین اتفاقی رخ
نداد و ایجاد صنایع مختلف (بدون توجه به اقلیم شهرها) ،استفاده تمام
عیار از منابع آبهاي سطحی و زیرزمینی ،توسعه کشاورزي ،سیاست
خودکفایی در تولید محصوالت کشاورزي به ویژه بعد از انقالب،
افزایش ظرفیت نیروگاههاي برق آبی عمالً باعث برداشت بیشتر از
منابع و افزایش بیشتر تعداد دشتهاي ممنوعه گردید.
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