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 ماسی آب نقش قدرت در ديپل

 
سعود موسوی و م *0آبادیحجت میان، 0سیده زهرا قريشی

  9شفائی

 

 چکیده

مدخالن مختلف )محلی، عنوان یک منبع طبیعی مشترک بین ذیبه آب
المللی(، عنصری حیاتی برای بشر است که مرزهای ای، ملی و بینمنطقه

م بین یشناسد. ارتباط مستقسیاسی، اقتصادی و فرهنگی را به رسمیت نمی
های ها از یک سو و وجود حوضهامنیت آبی، امنیت انسانی و امنیت ملیِ دولت

المللیِ متعدد در دنیا از سوی دیگر، سبب های مشترکِ بینآبریز و آبخوان
یاسی و س مقولهبه یک  ناپذیریبه نحو اجتناب های آبیشده است که سامانه

را  «یتامن و سیاستآب، » دۀتنیشوند و پیوند درهمتبدیل در دنیا امنیتی 
تنیدۀ آب و سیاست با ایجاد کنند. هدف از این مقاله، بررسی پیوند درهم

یین ترین عناصر تعتمرکز بر مسأله قدرت است. از آنجا که قدرت یکی از مهم
های اجتماعی پیشرانه عنوانبهها و هنجارها ها است و ارزشو اجرای سیاست

های زمانی و تند، لذا تعریف قدرت در دورهگیری قدرت سهیم هسدر شکل
در شرایط مکانی مختلف، متفاوت خواهد بود. براین اساس، آشنایی و شناخت 
ماهیت و ابعاد مختلف قدرت و هژمونی )به مثابۀ یکی از مشتقات آن( بسیار 

های سامانه عنوانبهآبی،  مناسباتِحائز اهمیت است. قدرت همچنین در 
ر وارنر، کند. طبق نظانسانی، نقش بسیار مهمی ایفا می -تنیدۀ طبیعیدرهم

آوردن قدرت بیشتر استفاده  به دستکشورهای باالدست، عموماً از آب برای 
 به دستدست عموماً قدرت را برای که کشورهای پایینکنند درحالیمی

برند. با توجه به نقش و اثر جدی قدرت در آوردن آب بیشتر بکار می
به طور عام و دیپلماسی آب به طور خاص، این مقاله به بررسی  هیدروپلیتیک

و واکاوی ماهیت و نقش قدرت و هژمون در روابط کشورهای حوضه آبریز 
 پردازد. المللی میمشترک بین

 
 آب، یپلماسید ،یدروهژمونیه قدرت، مشترک، آب منابع :كلمات كلیدی

 .کیتیدروپلیه
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 سیدپر ،یو زهکش یاریآب مهندسی گروه، منابع آب یارشد مهندس یکارشناس یدانشجو-1

 . رانیا ،البرز ،کرج ،دانشگاه تهران یعیو منابع طب یکشاورز
استادیار گروه مهندسی منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران،  -2

 تربیت مدرس.وردآورد، دانشکده کشاورزی دانشگاه 
الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، پل دانشیار گروه روابط بین -0

 .گیشا دانشگاه تربیت مدرس
 نویسنده مسئول -*

 امکانپذیر است. 1061در مورد این مقاله تا پایان پائیز  (Discussion)و مناظره بحث 
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Abstract 
As a natural common resource, water is shared among different 

stakeholders (local, sub-national, national and international) 
and is vital for the human overlooking the political, economic 

and cultural boundaries. The direct link between water 

security, human security and the national security of the states 

on the one hand, and the existence of numerous international 
transboundary river basins and aquifers throughout the world 

on the other, has introduced water systems to global political 

and security issues.  The complex "water, politics and security" 

nexus has shaped as a result. The purpose of this paper is to 
examine the nexus of water and politics with a focus on the 

issue of power. Power is one of the most significant elements 

in policy making and its implementation and its definition 

differs in different temporal and spatial conditions. 
Accordingly, understanding of the nature and dimensions of 

power and hegemony (as one of its derivatives) is so 

significant. Power plays a crucial role in water interactions as 

coupled complex human-natural systems. Generally, argued 
by Warner (2004), up-streamers use water to get more power 

and down-streamers use power to get more water. Considering 

the role and serious impact of power in hydropolitics in general 

and water diplomacy in particular, this paper critically 
examined the nature and role of power and hegemony in 

relations among international riparian countries. 
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 مقدمه  -0

ند که بین دو یا چ استمنبع طبیعی از جمله منابعی آب بعنوان یک 
المللی( مشترک بوده و استفادۀ ای، ملی و بینل )محلی، منطقهمدخذی

مدخالن اثرگذار است. مدیریت مدخل بر نحوۀ مصرف سایر ذییک ذی
های اقتصادی، اجتماعی، منابع آب بطور مستقیم و غیرمستقیم با جنبه

 و امنیتی یک جامعه در ارتباط استزیستی، سیاسی محیطصنعتی، 
(Mianabadi et al., 2015)  که در صورت عدم وجود ساختار مناسب

ه نحو ــبتوانند حکمرانی و سوء مدیریت، این منابع آبی مشترک می
 دنوشسیاسی و امنیتی تبدیل  مقولهه یک ــری بـناپذیاجتناب

(Sinaei, 2011) .حوضه 013آخرین مطالعات صورت گرفته،  بر اساس 
مرزی بر روی کرۀ زمین آبخوان مشترک فرا 933و المللی بین آبریز

دگی ــا بیش از دو کشور مشترک هستند و زنــوجود دارد که بین دو ی
 ه این منابع وابسته استــدرصد مردم کرۀ زمین ب 22 دودــح
(UNEP, 2016) ضعف مدیریت، حکمرانی بد و میل شدید به .

یافتگی و عدم وجود جایگزین برای منابع آبی، سبب افزایش توسعه
برداری بر سر تسلط و بهرههای سیاسی تنشدر نتیجه ایجاد رقابت و 

نیت شده است. ارتباط مستقیم بین ام مشترک منابعهر چه بیشتر از این 
های سو و وجود حوضهاز یک هادولت آبی، امنیت انسانی و امنیت ملیِ

متعدد در دنیا از سوی دیگر،  المللیِبین های مشترکِآبریز و آبخوان
در ی سیاسی و امنیت مقولهبه یک  آبیهای ست که سامانهسبب شده ا

شوند. دخیل شدن ابعاد سیاسی و امنیتی به مسائل آبی و  تبدیلدنیا 
محیطی، اجتماعی، های متعدد اقلیمی، زیستچالشزیستی، محیط

بر روابط  توانداقتصادی و سیاسی را به همراه داشته است که می
. کندرها اثر معناداری ایجاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشو

تنیدۀ درهمیک سیستم  عنوانبه ،منابع آبهای ی، سیستمطورکلهب
اند که شدهیلتشکیرسیستم زاز چهار  ،1یطبیع-انسانی شدۀجفت

 -اجتماعی -زیرسیستم انسانی -2زیرسیستم طبیعی؛  -1از:  اندعبارت
زیرسیستم  -2حقوقی و  -سازمانی -نهادیزیرسیستم  -0اقتصادی؛ 

. از منظر (Mianabadi, 2016) امنیتی و هیدروپلیتیکی -سیاسی
. (Iyob, 2010)تواند از سیاست و امنیت جدا شود ژئوپلیتیک، آب نمی

ده ش «سیاست، امنیت و آب» تنیدۀسبب پیوند درهم هااین ویژگی
است. بر این اساس، ابعاد سیاسی و امنیتی یک بعد مهم و اثرگذار در 

 برداری از منابع آبی مشترک هستند. بهره
 
طبق  .دازدپرمی 2تنیدۀ آب و سیاستبه بررسی پیوند درهم مقاله نیا

هایی ی آن فعالیتهمه»عبارت است از  (، سیاست1619تعریف نولی )

 
--------------------------------------------------------------------------

1- Complex Coupled Human-Natural Systems 

2- Politics 

یرمستقیم با کسب، تحکیم و استفاده از قدرت دولت غکه مستقیم یا 
صر تعیین و اترین عنمهمیکی از . لذا (Nnoli, 1986) «همراه است

آبی نیز نقش بسیار  مناسباتِقدرت در  است. 0اجرای سیاست، قدرت
ای از وارنر بین قدرت و آب با جمله تنیدگیدرهمکند. فا میمهمی ای

کشورهای باالدست، عموماً از آب برای » تر خواهد شد:( ملموس2332)
استفادۀ ترکیه در باالدست [کنند آوردن قدرت استفاده می به دست

برداری از آب بر یر نحوۀ بهرهتأثحوضۀ آبریز دجله و فرات از آب و 
 به دستدست عموماً قدرت را برای کشورهای پایین و ]روابط سیاسی

دست استفادۀ مصر به عنوان کشور پایین[برند آوردن آب بکار می
 «]از آب بردارییر روابط سیاسی بر بهرهتأثحوضۀ آبریز نیل از قدرت و 

(Warner, 2004) .ذار یرگتأثقدرت یکی از عوامل مهم و  ،ساده انیب به
ترک در تسهیم منابع مش کنندهفاکتور تعیینآبی و یک  مناسباتِدر 

 بآ منابع از برداری پایداربهره و مدیریت برای بر این اساس، .است
 با قدرت مرتبط هایآشنایی با مفاهیم و استراتژی المللی،مشترک بین

، رکمشت یزحوضۀ آبر یکشورهاسیاسی  روابطِقدرت در  ضروری است.
 ست.ااستفاده از منابع آب مشترک ری و بردابهره یزانم یکنندهیینتع

 از ادهاستف نحوۀ خصوص در کشورها رفتاری الگوی شناخت بنابراین
  .است اهمیت حائز آبی مناسباتِ در قدرت

 
 2، بررسی و تحلیل ماهیت و نقش قدرت و هژمونیمقاله نیا از هدف

 مناسبات هیدروپلیتیکیدر ردها و مکاتب مختلف از منظر رویک
 دیپلماسی آبهمچنین و مشترک های آبریز حوضهساحلی کشورهای 

رو، این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با اتکا به منابع ینازا است.
ای به بررسی و واکاوی نقش قدرت و هژمون در دیپلماسی کتابخانه

ردازد. پآب و روابط هیدروپلیتیکی کشورهای حوضه آبریز مشترک می
ت و هژمونی از منظر مکاتب رئالیسم، لیبرالیسم ین اساس، ابتدا قدرار ب

گیرند و همچنین انواع قدرت در و گرامشی مورد بررسی قرار می
ضمن تعریف مفهوم  ،شوند. در ادامهآبی معرفی می مناسباتِ

 های مربوط به ایجاد شرایطها و تاکتیکاستراتژیهیدروهژمونی، 
تحلیل و بررسی ی فرامرزآبریز مشترک  هایدر حوضه هیدروهژمونی

 د.نشومی
 

 چیست؟ قدرت -0

ه بقدرت، هسته و مرکز ثقل سیاست را ( معتقد است که 1070عالم )
 آورده و تمام مناقشات در زندگی سیاسی وابسته به قدرت است وجود

(Alam, 2004) . اهمیت قدرت و حضور آن در تمام شئون زندگی بشر

-------------------------------------------------------------------------- 

3- Power  
4- Hegemony 
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 ای آن را بهست که عدهی اااندازهخصوص در جهان سیاست، بهو به
ت همان قدر معتقدنداند و در روابط اقتصادی تشبیه کرده« نقش پول»

ی کند که پول در اقتصاد جهانمیایفا الملل را در سیاست بین نقشی
« خورشید» قدرت را در حکم ،دیگر گروهی. (Rostami, 2015) دارد

های نبهها و جدانند و معتقدند تمام جلوهی شمسی میدر منظومه
 .زندکشورها، در اطراف قدرت دور می المللِبین خارجی و روابطِ سیاستِ

اند و قدرت برای بقاء و زیرا کشورها دائماً در تالش برای کسب قدرت
ی تر، مبارزهها ضروری است. به عبارت دقیقحفظ موجودیت آن

 ,Rostami) است حفظ و یا نمایش قدرت، کشورها برای کسب

گیرد و عموماً برای سرچشمه می« توانمند بودن»ت از قدر .(2015
، یا وسیله و ابزاری برای 2و توانایی 1تعریف خصوصیت، گنجایش

( پنج مفهوم مرتبط با 1692بکرک و بارتز ) .رودیرگذاری بکار میتأث
اند. آید را شناسایی کردهمی به دست 0قدرت که از طریق آن پذیرش
و  7، تحمیل9، اقتدار4، نفوذ2اند از: اجبارمفاهیم مرتبط با قدرت عبارت

ی است اگونهبه اجباراِعمال  .(Bachrach and Baratz, 1962) 1اراده
ال بیاید. در اِعم به دستپذیرشِ طرف مقابل با استفاده از تهدید  که

ود. ش، طرفِ اول بدون تهدید، مسبب تغییر رفتار طرفِ مقابل مینفوذ
دارد و همگان آن را  6مگان، مشروعیت، فرمان برای هاقتداردر 
ابِ ، طرف مقابل از انتختحمیلپذیرند. با استفاده از منطق می عنوانبه

شود و براین اساس هدف نهایی پذیرش یا عدم پذیرش محروم می
ی ایجاد زمانای از تحمیل است و ، جنبهارادهیت درنهاآید. بدست می

 ت فرمان، فرمان را بپذیردشود که طرف مقابل بدون درکی از ماهیمی
(Bachrach and Baratz, 1962) از بین این مفاهیم، مفهوم اقتدار .

. ماکس (Alam, 2004)  با مفهوم قدرت و نفوذ ارتباط نزدیکی دارد
ادعا کرد قدرت سیاسی حاصل سه نوع مشروعیت است که  13وبر

ت )مخصوص رهبران یک نهاد خاص اس 11از: اقتدار کاریزما اندعبارت
بر ) 12باشد(؛ اقتدار سنتیو در آن اقتدار، حاصل کاریزمای رهبر می

در جوامع پیش از جوامع مدرن  معموالًسنت و قدمت است و  اساس
قوانین و حقوق  بر اساس) 10حقوقی-وجود داشته است( و اقتدار عقالنی

پس از وبر  (.Menga, 2014) است و در جوامع مدرن وجود داد(
ند. در االملل به تعریف قدرت پرداختهوابط بینمحققان بسیاری در ر

 اند.ئه شدهاترین تعاریف قدرت ارادامه برخی از مهم
 
 

-------------------------------------------------------------------------- 
1- Capacity 

2- Ability 

3- Compliance ( رفتار بر اساس خواستۀ طرف قدرتمند است پذیرش، ) 

4- Coercion 
5- Influence 

6- Authority 

7- Force 

8- Manipulation 

 سیر تکامل تعريف مفهوم قدرت  -0-0

ای تعریف کرد که توانایی درت راــ، قدال رتـــراب 1647ال ــدر س
توان دیگری را به انجام کاری که در غیر این صورت ی آن میواسطهبه
در  بارتز و بکرک. (Dahl, 1957) دهد، وادار کردن کار را انجام نمیآ

 ،نوع اول قدرت از منظر آنها تعریف کردند. قدرت را نوعدو  1692سال 
ه توانایی است ک»بر اساس تعریفی است که دال از قدرت داشت و آن 

فتار او ر یهابتواند طرف مقابل را برای آنکه مطابق با خواسته« الف»
 یر قرار دادن وتأثآنها نوع دوم قدرت را توانایی تحت «. وادار سازد کند

 های سیاسی طرف مقابل تعریفسازی و فعالیتدهی به تصمیمشکل
دال و همچنین  ی که. تعاریف(Bachrach and Baratz, 1962) کردند

ز گیری تعریف قدرت او اساس شکل پایه، ارائه کردند بکرک و بارتز
تعریف قدرت را توسعه داد و  1672در سال  لوکس .منظر لوکس بود

 دولوکس معتقد بود  (.Lukes, 2005) سه نوع قدرت را معرفی کرد
عاریف، زیرا در آن ت .شدند کامل نیستند ارائهاز این نوع قدرتی که پیش

ها و هنجارهای طرف ارزش قرار دادنیر تأثتوانایی بازیگران در تحت 
راین اساس، او نوع سومی به تعاریف قدرت مقابل دیده نشده است. ب

با استفاده « الف» -1»افزود و سه نوع قدرت را اینگونه تعریف کرد: 
تمایلی « ب»را به انجام کاری وادار کند که « ب»تواند از قدرت می

توانایی تواند با می« الف» -2به انجام آن ندارد )تعریف دال از قدرت(؛ 
تر ضعیف طرفبهای را لهمسأ پذیرشسلب انتخابِ پذیرش یا عدم 

« الف» -0)تعریف بکرک و بارتز از قدرت(؛ ( تحمیل کند «ب»)
را تعیین کند و بر افکار، عقاید و « ب»های مختلف تواند خواستهمی

در حقیقت نوع سوم قدرت، با استفاده از «. باورهای او تأثیرگذارد
اثر  او تمایالتِطرف مقابل بر ترجیحات و  آوردنِ پذیرشِ دستبه

کار  بر اساس 1611نیز در سال  الو و لیگ. (Lukes, 2005) گذاردمی
و  12ها نوع اول را قدرت آشکارسه نوع قدرت تعریف کردند. آنلوکس 

 قدرت را قدرت سوم نامیدند و نوع 14نوع دوم را قدرت پنهان
 ایـهجنبه رگیرندۀــدرب ییاــوانــکه ت دـردنـک تعریف 19ساختاری

 است زابـاح یانم روابط هــب دهیشکل یبرا 17هنجاری و ادیم
(Gill and Law, 1988). 

 
 

-------------------------------------------------------------------------- 
9- Legitimacy 

10- Max Weber 

11- Charismatic Authority 

12- Traditional Authority 
13- Rational-Legal Authority 

14- Overt Power 

15- Covert Power 

16- Structural Power 
17- Material and Normative Aspects 
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نیز دو نوع قدرت را معرفی کرد: قدرت ساختاری و  استرنج سوزان
طبق تعریف استرنج، قدرتِ  .(Strange, 1989) 1ایقدرت رابطه

ای همان تعریف قدرت از نگاه دال است که عبارت است از رابطه
انجام  را به« ب»با استفاده از اجبار یا تشویق، « الف»ای که ییتوانا»

 ,Strange)« دهد وادار سازدکاری که در غیر این صورت انجام نمی

روابط آسان نیست.  قدرتِ اندازهبهاما تعریف قدرت ساختاری ؛ (1989
این قدرت، قدرتی است که ساختار اقتصادی و سیاسی را مشخص 

یالت ، تشکتوانند نهادهای سیاسیایر کشورها میسازد و طبق آن سمی
اقتصادی، دانشمندان و سایر افراد متخصص خود را شکل دهند. قدرت 

 گیرد هر چیز باید چگونه باشد وساختاری، قدرتی است که تصمیم می
 توانشوند. براین اساس، قدرت ساختاری را میامور چگونه انجام می

قدرت ساختاری شامل چهار  دانست. 2للیالمقدرت تعیین دستور کار بین
ساختار امنیت، ساختار تولید، ساختار مالی  از: اندعبارت است که ساختار

انداز در ساختار امنیت، چشم .(Strange, 1989) 0و ساختار دانش
ه بیان دیگر، این ساختار، قدرتِ حفاظت در گیرد. بامنیتی شکل می

ساختار تولید به معنای قدرت  برابر تهدیداتِ خارجی و داخلی است.
گیری در مورد اینکه چه چیزی، توسط چه کسی، با چه تصمیم

ابزارهایی و با چه ترکیبی از نیروی کار، زمین، سرمایه و فناوری باید 
باشد. ساختار مالی، معطوف به قدرت تسهیل یا تحدید تولید شود، می

، ختار دانشدسترسی سایرین به اعتبارات مالی است. در نهایت سا
معطوف به توانایی دستیابی و توسعه دانش و توانایی ممانعت از 

 ,Shariyatinia and Tohidi) دسترسی سایرین به دانش است

کند که ایالت متحده چگونه در دوره پس از استرنج اشاره می .(2013
جنگ جهانی از قدرت ساختاری برای گسترش یا محدود کردن 

طرف مقابل استفاده کرد و توانست با استفاده ها برای کشورهای گزینه
 .(Strange, 1990) پذیرشِ سایر کشورها را بدست آورد ،از این قدرت

 
ی معتقد است ناقدرت نرم را معرفی کرد.  1663جوزف نای در سال 

که قدرت، ظرفیت انجام هر کاری در شرایط اجتماعیِ اثرگذار و در 
ن اساس، قدرت نرم توانایی بر ای راستای کسب نتایج مطلوب است.

های های فرهنگی و سیاسی، ارزشکسب مطلوب از طریق جذابیت
. (Nye, 1990) مشترک و بطور کلی از طریق جاذبه و نه اجبار است

قدرت »نوع جدیدی از قدرت را به نام  2311در سال  نای همچنین
 زایشپمعرفی کرد که تا  4در کتابی تحت عنوان آیندۀ قدرت 2«هوشمند

توانایی ترکیب قدرت نرم و قدرت »این به آن اشاره نشده بود و آن 

 
-------------------------------------------------------------------------- 
1- Relational Power 

2- Agenda Setting 

3- Knowledge Structure 

4- Smart Power 

وی سه وجه  .(Nye, 2011) است« سخت برای یک استراتژی موفق
( استفاده از 1از: ) اندعبارتگیرد که در نظر می برای قدرت هوشمند

( محدودسازی 2تهدید و پاداش )استراتژی هویچ و چماق(، )
باورها،  ندقرار دایر تأث( تحت 0مقابل و )های راهبردی طرف انتخاب
ازمنظر نای بروز . (Nye, 2011) های طرف مقابلها و خواستهبرداشت

المللی، ظهور بازیگران جدید، ایجاد عوامل متعدد از جمله تحوالت بین
 باتِای از مناستنیدهگیری شبکۀ درهمهای متقابل و شکلوابستگی

المللی گونۀ تعامالت بین 9آنارشیکفراملی، سبب شده است که محیط 
معنای خود را از دست بدهد. لذا کاربرد قدرت سخت به تنهایی دیگر 

ری یکارگبهرفتار زائیده از قدرت نرم اشاره و  هکارساز نیست. وی ب
؛ اما او (Nye, 1990) الملل مطرح کردقدرت نرم را در روابط بین

ر دو ه استفاده ازکند و نمیحال، کاربرد قدرت سخت را نیز نفی یندرع
، داند. براین اساسالمللی ضروری میقدرت را با توجه به شرایط بین

ت تلفیق منابع قدرت سخ»نای قدرت هوشمند را که به معنای توانایی 
شا های مختلف کارگاست در جهت دستیابی به استراتژی« و قدرت نرم

های مسلحانه از یکند که درگیرید میتأک. او (Nye, 2011) داندمی
بین نرفته و از اهمیت قدرت نظامی کاسته نشده است، اما شکل 

بنابراین کاربرد نیروهای نظامی و استفاده از ؛ اندها متحول شدهجنگ
تواند نیروهای نظامی را قدرت سخت چندان کارساز نیست. آنچه می

تایج ن به منبع قدرت کارساز تبدیل کند، توانایی تبدیل منابع نظامی به
ز قدرت سخت ا عنوانبهاست. نای بین قدرت نظامی  موردنظررفتاری 

ر را د هاآنکند و سو و قدرت نرم از سوی دیگر ارتباط برقرار مییک
رار ق استفاده موردمکمل یکدیگر  صورتبهداند که می مؤثرصورتی 

، سیر تحول تعریف قدرت را نشان 1. جدول (Ghasemi, 2012) گیرند
 .دهدمی
 

و « درون» محصول( قدرت را 2334بطور کلی، بارنت و دوال )
و معتقدند که این رابطه ظرفیتی  7دانندروابط اجتماعی می« واسطهبه»

 بازیگران اثرگذار است سرنوشتکند که بر شرایط و را ایجاد می
(Barnett and Duvall, 2005)تواند در دو ها معتقدند قدرت می. آن

قدرت که براساس هویت بازیگران  کارکردنحوۀ  -1 بعد تحلیل شود:
 هویتِ از پیش موجود -شود: الفخود نیز به دو دسته تقسیم می

نحوۀ ارتباط بین بازیگران  –2بازیگران تکوینی هویتِ  -بازیگران، ب
 (2باشد )جدول  ه دو صورت مستقیم و پراکندهــتواند بکه می

(Barnett and Duvall, 2005). اس، برای تحلیل قدرت در براین اس 

-------------------------------------------------------------------------- 

5-The Future of Power  یزیتوسط احمد عز 1062کتاب در سال  ین)ا
ت(اس یدهبه چاپ رس یشده است و در نشر نترجمه  

6- Anarchic (مرکزی اقتدار از فاقد جهانی معنای به آنارشیک است ) 

7- Power Is the Production, in and Through Social Relations 
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Table 1- The evolution of definition of power 

 سیر تحول تعريف قدرت -0جدول 

 شدۀ آنیمعرفهای ويژگی انواع قدرت و تاريخ پردازيهنظر
 1647 رابرت دال

 
کار را انجام  توان دیگری را به انجام کاری که در غیر این صورت آنی آن میواسطهبهقدرت توانایی است که 

 دهد، وادار کردنمی

 1692 بارتز و بکرک
 

 زداو رفتار کند وادار سا بتواند طرف مقابل را برای آنکه مطابق با خواسته« الف»است که  قدرت توانایی -نوع اول
 های طرف مقابل استدهی به فعالیتهای سیاسی و شکلثیر قرار دادن فعالیتقدرت توانایی تحت تأ -نوع دوم

 1672 لوکس

 
 

 قدرت، ظرفیت مادی جهت کسب پذیرشِ سایرین است -نوع اول
 و به سلب انتخاب پذیرش یا عدم پذیرش مرتبط استهای سیاسی است قدرت توانایی کنترل فعالیت -نوع دوم

پذیرش،  و با استفاده از جلب را تعیین کند «ب»های مختلف تواند با استفاده از قدرت خواستهمی «الف» -سومنوع 
 بگذاردیر تأثهای او بر افکار و خواسته

ای هقدرت ساختاری؛ توانایی تحت تأثیر قراردادن جنبه -قدرت پنهان؛ نوع سوم -قدرت آشکار؛ نوع دوم  -نوع اول 1611 گیل و الو
 مادی و هنجاری 

را به انجام کاری که در غیر این صورت انجام  «ب»ویق که با استفاده از اجبار یا تش «الف»توانایی  -ایقدرت رابطه 1616 سوزان استرنج
 دهد، وادار سازدنمی

ای هروابط کشورها، فعالیت گیرد هر چیز باید چگونه باشد و در آن چارچوبقدرتی که تصمیم می -قدرت ساختاری 
 د داردگیرد؛ این قدرت چهار بعورزان شکل میهای اقتصادی و حتی نحوۀ اندیشۀ اندیشهمردم، بنگاه

 

 نای
1663 
2311 

 ی اعمال زور و اجبارجابهخواهید از طریق جذابیت، می آنچهآوردن  به دستتوانایی  -قدرت نرم
 توانایی ترکیب قدرت نرم و قدرت سخت برای یک استراتژی موفق -قدرت هوشمند

الملل الزم است این نکته مدنظر قرار گیرد که چطور روابطِ بین
ای هتوانند برای بازیگران ظرفیتدهای اجتماعی میساختارها و فراین

که به واسطۀ آن، منافع و  کننداجتماعی متمایزی را ایجاد 
شود. آنها معتقدند قدرت امری ساده و هایشان تعریف و تعقیب آلایده

لسله صل یک سبلکه خود حا ،از پیش موجود نیست که مولد اثرات باشد
براین اساس،  .(Barnett and Duvall, 2005)فعل و انفعاالت است 

بندی کردند ( ماهیت قدرت را در چهار دسته طبقه2334بارنت و دوال )
، 0، قدرت ساختاری2، قدرت نهادی1است از: قدرت اجباری که عبارت

قدرت  .(Barnett and Duvall, 2005) 2 تکوینی )مولد(قدرت 
را به انجام « ب»، «الف»، به معنای توانایی است که در آن اجباری

دهد وادار بدون این اعمال توانایی، آن کار را انجام نمی« ب»کاری که 
شود و در آن تأکید بر ، بطور غیرمستقیم اعمال میقدرت نهادیسازد. 

واسطه « ب»و « الف»نهادهای رسمی و غیررسمی است که بین 
ها و شرایط کنشو عدم ها، کنششوند و از طریق قواعد و رویهمی
 قدرت ها،طبق تعریف آن کنند.جود را هدایت، راهبری یا تهدید میمو

 تر مربوط به روابطعبارت دقیق، مربوط به ساختارها و یا بهساختاری
ود شکه در آن تشریح می های ساختاری استموقعیت 4گرِدرونی تکوین

 
-------------------------------------------------------------------------- 

1- Compulsory 

2- Institutional 
3- Structural 

که هر بازیگر چه نوع موجودی در اجتماع است. این قدرت معطوف به 
 همانطور که های اجتماعی و منافع است.تعیین ظرفیت)چگونگی( 

مشخص است، نهادها و ساختارها تقریباً اصطالحات مشابهی هستند. 
ها و هنجارهای از پیش موجود ای از قواعد، رویههر دو مجموعه

ای درونی است. رابطۀ درونی یعنی اما ساختار به مثابۀ رابطه باشد.می
و « الف»که بر اساس جایگاه ساختاری  گرِ مستقیمیک رابطۀ تکوین

ن آید. بدیبوجود می« ب»اش با جایگاه ساختاری تنها بواسطۀ رابطه
لۀ جایگاه وسیهها و منافع بازیگران اجتماعی مستقیماً بترتیب، ظرفیت

ی هاگیرد. لذا در قدرت ساختاری، جایگاهاجتماعی که دارند شکل می
کنند؛ در عوض ی برابر ایجاد نمیساختاری الزاماً امتیازات اجتماع

 شود؛های مختلف داده میساختارها و امتیازات متفاوتی به جایگاه
ۀ واسطهای )موضوعات( اجتماعی بهبه تکوینِ سوژه، قدرت تکوینی

های گفتمانیِ دامنۀ های اجتماعی و از طریق نظام دانش و رویهقدرت
 تکوینیاس، قدرت براین اس اجتماعیِ عام و گسترده تأکید دارد.

های دانش است که از های اجتماعی و نظاممعطوف به گفتمان، رویه
آیندها و یابد. فرطریق آنها معنا تولید، تثبیت، بقا، تجربه و تحول می

های اجتماعی را تولید و در عین ها و ظرفیتهای گفتمانی هویترویه

-------------------------------------------------------------------------- 

4- Productive ( اندکرده ترجمه مولد قدرت را تکوینی قدرت برخی ) 

5- Constitutive 
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در جدول  .(Barnett and Duvall, 2005) دهندحال به آنها معنا می
 ، ماهیت چهارگانۀ قدرت ارائه شده است.2

 
الملل در طول تاریخ، تعاریف مختلفی از قدرت پردازان روابط بیننظریه

اند. تفاوت این تعاریف ناشی از تجربیات تاریخی، هنجاری و ارائه کرده
فرهنگی متفاوت در هر دوره است. زیرا توانایی مورد نیاز برای کسب 

اندازهای خاص و همچنین زمان و مکان خاص ر چشمقدرت، ریشه د
اجتماعی و سیاسی دارد. براین اساس، کاکس معتقد است جهان همواره 

 توان آن را در قالب نگاه یکشود که مینظر نگریسته میاز یک نقطه
گروه خاص، طبقه اجتماعی خاص، تجربیات گذشته و انتظارات از آینده 

. Khosravi and Mirmohammadi, 2013)) را تعریف کرد
بطورکلی، دو مکتب رئالیسم و نهادگرایان نئولیبرالیسم در روابط 

 های متفاوتی از قدرت تأکید دارند.الملل به ویژگیبین
 

Table 2- Taxonomy of power (Barnett and Duvall, 

2005) 

 (Barnett and Duvall, 2005) رتبندی قدطبقه -0جدول 

 مستقیم پراکنده
 یژگی ارتباطیو

 نحوۀ کارکرد قدرت

 بازیگران کنشبرهم اجباری نهادی

 گرتکوین اجتماعی روابط ساختاری مولد

 

 قدرت از منظر مکتب فکری رئالیسم -0-0

ها بازیگران اصلی سیاست جهانی در مکتب فکری رئالیسم، دولت
ط یر محیتأثها تحت هستند. رئالیسم معتقد است که رفتار دولت

 Dirzauskaite and) رشیک است و اقتدار مرکزی وجود نداردآنا

Ilinca, 2017)ها را وادار . این ساختار آنارشیک است که دولت
برای دستیابی به بقا داشته باشند. بنابراین  1سازد تا رفتاری خودیارانهمی

( و امنیت )رئالیسم 2مبارزه برای کسب قدرت )رئالیسم تهاجمی
ها به ترو، دولناپذیر است. از اینابی به بقا اجتناب( برای دستی0تدافعی

سازی قدرت نسبی در مقابل سایرین هستند. بازیگران دنبال بیشینه
 شوند تا بتوانند قدرت/ امنیت خود را بیشینهها میوارد مناقشات یا جنگ

 ,Mearsheimer, 2001; Wang) سازند و بقای خود را تضمین کنند

مر، اتحادها واکنش به رفتار تجاوزگرانه، بازداشتن از نظر مشای. (2004

 
-------------------------------------------------------------------------- 

1- Self-Help (  به را دوستی و اعتماد اجازۀ المللنبی نظام ساختار آنکه سبب به
کنند تضمین را دیگری دولت بقای توانندنمی هادولت لذا دهد،نمی هادولت ) 

2- Offensive Realism  

3- Defensive Realism 

4- Material Capability 

و  (Mearsheimer, 2001) سازی قدرت استتهدید و بیشینه
های کوتاه مدت، محدود و ناپایدار در ها معتقدند تنها همکاریرئالیست

، قدرت/ براین اساس، از منظر رئالیسمتعامالت کشورها وجود دارد. 
عتقدند ها مآنللی قرار گرفته است. المامنیت در مرکزیت سیاست بین

ی، بر المللبازیگران برای افزایش قدرت/ امنیت نسبی در سطح بین
قدرت اقتصادی و نظامی یکدیگر توجه دارند و برای کسب قدرت باهم 

آشکارترین ها رئالیسم .(Mearsheimer, 2001) پردازندبه رقابت می
، میزان د وسعت سرزمینکشورها مانن 2ی قدرت، در ظرفیت مادینشانه

 دانندمیجمعیت، توان نظامی و قدرت اقتصادی و ثبات سیاسی 
(Rees, 2010) .ها برای دولت مادی بر ظرفیت هاآنیگر، دعبارتبه

 رفتار خواهدیکه مطابق با آنچه او مبرای آن، نفوذ بر دیگران اعمال
 .(Rees, 2010) دندار یدتأک ،کنند

 
شده و بطورکلی یلتشکمختلفی  هاینظریهاز  مکتب فکری رئالیسم

 9 و نئورئالیسم )رئالیسم ساختاری( 4رئالیسم کالسیک به دو دستۀ
از منظر رئالیسم کالسیک، این طبیعت بشر است که  شوند.تقسیم می

ی به دستیاباست و همیشه به دنبال سلطه و قدرت بر رقبای خویش 
 رئالیسم کالسیکپردازان ریهنظ داند.ها میقدرت را هدف نهایی دولت

ریشۀ دستیابی به قدرت را بیشتر ناشی از تمایل و طبیعت انسان برای 
از  کند که چنانچه یکیدانند. این تئوری بیان میرسیدن به بقا می

الملل قدرت خود را افزایش دهد و تغییرات بازیگران در سطح بین
یجاد ی تهدید شده با االملل ایجاد کند، کشورهابین ای در سیستمعمده

 نظیر های کالسیکدهند. لذا رئالیستیک اتحاد موقتی به آن پاسخ می
ید المللی تأکبرای ثبات و امنیت بین 1بر موازنه قدرت 7وهانس مورگنتا

  (.Dirzauskaite and Ilinca, 2017) دارند
 
اختار س درمناقشات  معتقد است (رئالیسم ساختاری) اما نئورئالیسم 
ازیگران که باست  ریشه دارد و این ساختارالملل سیاست بین ارشیکآن

ذا آنها لبه دنبال قدرت بروند.  تا برای بقا، سازدرا وادار میالمللی بین
 هبد که هدف نهایی بازیگران بقا و تالش برای دستیابی نکنادعا می

پردازان نظریه .(Dirzauskaite and Ilinca, 2017) قدرت است
برای نظم تأکید  13به الزام وجود قطب قدرت، 6والتز لیسم مانندنئورئا

 داندهای قدرت را برای نظم جهانی ضروری میدارد و وجود قطب
(Dirzauskaite and Ilinca, 2017).  

-------------------------------------------------------------------------- 

5- Lassical Realism 
6- Structural Realism 

7- Hans Morgenthau 

8- Balance of Power 

9-  Waltz 
10- Pole's Power 
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 0قدرت از منظر مکتب فکری نهادگرايان نئولیبرالیسم -0-9

طبیعت  یسملیبرال اگرچهمکتب لیبرالیسم پاسخی برای رئالیسم است. 
ئوری کند؛ اما معتقد است در تالملل را انکار نمیآنارشیک سیستم بین

یک  یرازاز حد به طبیعت آنارشیک جهان توجه شده است رئالیسم بیش
سیستم الزاماً بدون قاعده نیست. لیبرالیسم همچنین مدعی است که 

د. شومی تهگرفرفتار همکارانۀ بازیگران در مکتب فکری رئالیسم نادیده 
یگران ها را بازیسم نیز دولتلیبرالها، نهادگرایان نئوهمانند رئالیسم

یسم، پردازان رئالدانند. اما بر خالف نظریهالملل میاصلی در روابط بین
ان یسم معتقد هستند که همکاری نسبتاً پایدار در میلیبرالنهادگرایان نئو

د توانی مشترک میها و نهادهاواسطۀ ایجاد هنجارها، رژیمبازیگران به
. در حالی که (Dirzauskaite and Ilinca, 2017) ایجاد شود

امری  المللپردازان نئورئالیسم معتقدند همکاری در روابط بیننظریه
و یا در راستای  های موازنۀ قواموقتی و در چارچوب اتحادها و ائتالف

ها در لتهای بزرگ است. نهادگرایان معتقدند که دوتأمین منافع قدرت
سازی دستاوردهای مطلق هستند و فرآیند همکاری به دنبال بیشینه

ها دارند دغدغۀ کمتری درخصوص دستاوردهای نسبی سایر دولت
(Keohane and Nye, 1987; Rees, 2010.) 

 
ان در تومعمار اصلی نئولیبرالیسم، قدرت را میبه عنوان نای،  ازنظر

جای بکار بردن زور و اجبار به توانایی یک کشور جهت متقاعد کردن،
این مکتب، کسب مهارت ارتباطات،  ازنظردانست و عوامل ایجاد قدرت 

. (Nye, 1990) ستدهی، نهادسازی و ایجاد وابستگی متقابل اسازمان
 ،فراهم کردن شرایطی است که طبق آن یسملیبرالنئوهدف نهادگرایی 

 .(Nye, 1990) خواهندب نیز هاآنخواهید، یدیگران آنچه را که شما م
 
از طریق قدرت  2ی بر سیاست واالطورکلبهاین دو مکتب فکری،  

)نهادگرایان  4از طریق قدرت نرم 2)رئالیسم( و سیاست سفلی 0سخت
به بررسی این مسأله  2313نئولیبرالیسم( تأکید دارند. ریس در سال 

 او تند.هس مؤثرترآبی  مناسباتِپرداخت که کدام مکتب برای بررسی 
 ادیجامکان ا وجود داشته باشد، یقو نهادهایکه  یطینشان داد در مح

 بازیگر ط،یشرا یندر ا .خواهد بود یشترب و منصفانه یدارپا یهانامهتوافق
 یقاز طر رتیفضع ی را در برابر بازیگرمنافع نسب تواندیقدرتمندتر م

ئوری ت ،شرایطی یندر چن. او معتقد است به دست آورد یهمکار یندفرآ
. استآبی  باتِمناس یلتحل یبرا ترییدابزار مف یبرالیسملنهادگرایان نئو

هادی ن یا گیری نهاد ضعیف است وظرفیت شکلکه  یزمان ،برعکس
 یفاا ی در تعامالت بین بازیگراننداشته باشد، قدرت نقش مهم وجود

 
-------------------------------------------------------------------------- 

1- Neo-Liberal Institutionalism 

2- High Politics 

 لیتحل یبرا یدتریچارچوب مف در این شرایط، رئالیسم .کندمی
 .(Rees, 2010) دهدآبی ارائه می مناسباتِ

 

 های فرامرزیآب مناسباتِقدرت در  -9

 دو ینا الملل،بین روابط تئوری درشده از قدرت ارائه یفتوجه به تعار با
 تقدرو  چیست یآب مناسباتِقدرت در  تعریفسؤال مطرح است که 

ابط نقش قدرت در رو تبیین کند؟می ایفا آبی مناسباتِ در نقشی چه
با  توانیمی از منابع آبی مشترک را برداربهرهبر سر  کشورهاین ب

 : (Zeitoun and Warner, 2006) تر کردها شفافتحلیل این مثال
 دجله و فرات یزعنوان کشور باالدست در حوضۀ آبر به ترکیه اگر -

طرح  16سد و  22)گاپ  های متعدد از جمله پروژهپروژه اجرای به قادر
ان کشور عنو به یوپیکشور ات ساخت سدمانع  عواملیچه  ،است( یبرقاب

 شده است؟  یلرودخانۀ ن یزباالدست، در حوضۀ آبر

از آب  توانندیرودخانۀ اردن نم یساکن در کرانه غرب ینیانفلسط چرا -
 رودخانۀ اردن استفاده کنند؟ 

 

اد ابع لیدرت و تحلـنقش ق یا بررســسؤاالت ب قبیل نــیا پاسخ
 مناسبات لیدر تحل یدیاز مسائل کل یکیعنوان هــقدرت ب

 ریفسل تـابـآب مشترک ق عــمناب( ی)تضاد و همکار یِکیتیدروپلیه
دهی به این برای پاسخ. (Zeitoun and Warner, 2006) است

 یفرامرز یهاآبسواالت، ضروری است ابتدا انواع قدرت در مناسبات 
 در سال تونیمارک ز ،یکل بطورمعرفی و مورد بررسی قرار گیرند. 

 مناسباتارائه شده از قدرت، سه نوع قدرت در  فیبراساس تعار 2331
 قدرت سخت، قدرت: از عبارتند که گرفت نظر در یفرامرز یهاآب

  (.Zeitoun, 2008) معناییو قدرت  یزنچانه
 

 نوع اول: قدرت سخت -9-0

 نقدرت سخت ظرفیت مادی یک بازیگر جهت کسب پذیرشِ سایری
است. لذا قدرت سخت به توانایی بکار بردن ظرفیت مادی ملی، مربوط 

، ظرفیت و توان نظامی، قدرت اقتصادی و قدرت مثالعنوانبهشود. می
از  .(Lukes, 2005) گیرندی قدرت سخت قرار میتولیدی در حیطه

های فرامرزی شامل: آب مناسباتمنظر زیتون ویژگی قدرت سخت در 
ایی کشورهای حوضۀ آبریز مشترک، وسعت آن موقعیت جغرافی

کشورها، میزان جمعیت ساکن در حوضه آبریز و قدرت اقتصادی و 
 تونیو ز کاسکائوعالوه بر آن،  (.Zeitoun, 2008) نظامی است

 های مالی و سیاسیاستفاده از تکنولوژی، کسب حمایت مهارتِ (2313)

-------------------------------------------------------------------------- 

3- Hard Power 

4- Low Politics 
5- Soft Power 
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ی ـبای آـهاخترسـالملل و همچنین پتانسیل ساخت زیدر سطح بین
 ی معرفی کردندـآب مناسباتِدرت سخت در ـرا نیز در حیطۀ ق

(Cascão and Zeitoun, 2010) عدم تقارن در قدرت سخت .
  (.Zeitoun, 2008) کننده باشدیینعت تواند در مناقشات آبیمی
 

 زنینوع دوم: قدرت چانه -9-0

ه ک یرش استپذیرش یا عدم پذ توانایی سلب انتخابِ 1زنیقدرت چانه
و بیشتر به قدرت  (Lukes, 2005)شود تر تحمیل میضعیف طرفبه

 ستبه دزنی از طریق مشروعیت و اقتدار سیاسی اشاره دارد. قدرت چانه
هایی مانند تواند مشروعیت را از طریق روش. یک کشور میآیدمی

ایجاد معاهدات  واسطهبهشدن ، مطرحمذاکرهاستفاده از استراتژی 
های اخالقی در سطح المللی و همچنین ایجاد تعهدات و پایهبین

ی، طورکلبه (.Zeitoun, 2008) آورد به دستی جهانی هااجالس
ر های سیاسی و ایجاد موانع بر ستوانایی کنترل فعالیتزنی قدرت چانه

 کاسکائو .(Lukes, 2005) مسائل مخالف با منافع طرف مقابل است
میت روابط بین بازیگران در بکار بردن قدرت ( به اه2313) تونیز و

ها آن .(Cascão and Zeitoun, 2010) اندزنی اشاره کردهچانه
معتقدند چنانچه هر یک از طرفین مشروعیت بیشتری داشته باشد، 

ل به دلیتواند نیز میآنگاه بازیگری که قدرت سخت کمتری دارد 
 ستفاده کندزنی ارت چانهاز قد ،نفوذ بیشترو در نتیجه مشروعیت بیشتر 

(Cascão and Zeitoun, 2010) . بر این اساس، کشورهایی که قدرت
های فرامرزی، با استفاده از قدرت آب مناسباتِسخت کمتری دارند در 

توانند فضای بیشتری برای مذاکره با کشورهایی که قدرت زنی میچانه
 سخت بیشتری دارند ایجاد کنند.

 
از قدرت  استفادههای را یکی از روش 2د موضوعی( پیون2334دائودی )

. در پیوند (Daoudy, 2005) زنی در میز مذاکره معرفی کرده استچانه
ای را که در آن قدرت لهتواند مسأتر میازیگر ضعیفموضوعی، ب

بیشتری دارد با مسائلِ حیاتی برای طرف قدرتمند، پیوند دهد و از این 
 :ۀ آنخود ایجاد کند. نمون ی مطلوب برایطریق یک نتیجه

 در، 1612 سال در سوریه وقت جمهور رئیس اسد، حافظ اقدام -
 عنوانبه( ک.ک.پ) کردستان کارگر طلبجدایی حزب از استفاده
 «یرقجنوب ش یروژۀ آناتولپ» بر سر ترکیه و سوریه مناقشۀ در اهرمی

(GAP) ر د یهسور. استفرات  ترکیه بر روی رودخانه ساخت سد در و
 ییتو امن یاقتصاد یپروتکل همکار توانست 1617 یوالجدر  یتنها

بر اساس  .کنددر دمشق امضا « تورگوت اوزال» یهترک یربا نخست وز

 
-------------------------------------------------------------------------- 

1- Bargaining Power  
2- Issue Linkage 

اجازه ندهد  P.K.K یهایکمتعهد شد به چر یهقرارداد سور ینمفاد ا
داخل  در P.K.K یهایگاهحمله کنند و پا یهاز خاک کشورش به ترک

 یۀسهم زانیبه نوبۀ خود موافقت کرد که م یزن یهترک .یندرا برچ یهسور
طرح،  یندر ا .نباشد  s3m 433/رودخانه فرات کمتر از  از یهآب سور

و  زیستییطمسائل حقوق مح یوندبا پ( تریفضع یگرباز) یهکشور سور
شور توانست ک یدرولوژیکیمسائل حقوق بشر کردستان با منافع ه

 با و سازد وادار s3m 433/به گرفتن حقابۀ را ( قدرتمندتر یگرباز) یهترک
 .دهد افزایش را خود زنیچانه قدرت موضوعی، پیوند از استفاده

 
تبادل  یبرا یبه عنوان ابزار تواندیم یموضوع وندیپ ،یکل طور به 

 یهامناقشات آب ژهیدر حل مناقشات بو یکسب قدرت نسب و ازاتیامت
استفاده از پیوند  .(Dombrowsky, 2010) ثر باشدؤم یفرامرز

موضوعی تنها مختص کشورهای ضعیف نیست، کشورهای قدرتمند 
ای که هبرای طرفِ ضعیف، با مسألتوانند با پیوند مسائلِ حیاتی نیز می

 :ۀ آندر آن قدرت بیشتری دارند، قدرت خود را دو چندان سازند. نمون
 یاچۀرد آبریز حوضۀ در( دستپایینکشور ) ازبکستان العملعکس -

 هایکشور) های برقابی قرقیزستانساخت سد با مواجه در آرال
است.  زستانیقرق کنندۀ گازترین تأمینازبکستان بزرگ .است (باالدست

کشور در باالدست  یندر خاک ا ساخت سد یبرا یزستانقرق اتاقدام
کستان را در طول و ازب یزستانقرق ۀآرال، رابط یاچۀدر یزحوضۀ آبر

 ایندر مقابل  یزو ازبکستان ن کرد یبحران 1660-1669 یهاسال
 ینا در. نمودگاز  صادراتقرارداد  لغو به یدرا تهد یزستاناقدامات، قرق

 یشفزاا یبرا یعنوان ابزار به را سخت قدرت توانست ازبکستان نمونه،
  .(Menga, 2014) بکار ببرد زنیقدرت چانه

 
کی دیگر از ابزارهای اشاره شد ی در ابتدای این بخش همانطور که
اده المللی است. استفزنی استفاده از معاهدات و قوانین بینقدرت چانه

های از اصول عرفی نظیر اصل استفادۀ منصفانه و منطقی از آب
فرامرزی، اصل عدم وارد آمدن خسارت شدید به سایر کشورهای حوضۀ 

و  کترسانی، مشاوره و مذاکره، اصل مشارآبریز مشترک، اصل اطالع
آمیز وفصل مسالمتتبادل داده و اطالعات و همچنین اصل حل

برای  0تواند ابزار نسبتاً مناسبیمی (Mianabadi, 2013)اختالفات 
ایجاد فضای مذاکره با کشورهای حوضۀ آبریز مشترک و بهبود قدرت 

 زنی باشد. برای نمونه:چانه
نظیر  المللیکه بتواند از قوانین بینکشور ازبکستان به جهت آن -

 هایبرداری از آبراهسازمان ملل در خصوص بهره 1667کنوانسیون 
 تفادهاس حوضه باالدست کشورهای ساخت سدهای مقابل در المللیبین

------------------------------------------------------------------- 

 .ندارند شفافی و دقیق اجرایی ضمانت اصول این متأسفانه -0
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 طریق دینب تا رساند تصویب به را آن و شده کنوانسیون این عضو کند،
 هدد یشخود را در مقابل دو کشور باالدست افزا زنیچانه قدرت بتواند

(Menga, 2014). 
 

 0نوع سوم: قدرت معنايی -9-9

 م گیری و تنظیت در حوزۀ تصمیمــر از دخالـــی فراتــدرت معنایــق

این  ی است. درزنچانهی فراتر از قدرت طورکلبههای سیاسی و فعالیت
تواند به واسطۀ استفاده از قدرت سطح از قدرت، بازیگر قدرتمند می

یالت و تفکرات دیگران را متناسب با خواستۀ معنایی، ترجیحات، تما
. در حقیقت این نوع قدرت با استفاده (Lukes, 2005) شکل دهدخود 

یر تأثها های آناز کسبِ پذیرشِ دیگر بازیگران، بر افکار و خواسته
. لذا قدرت معنایی، قدرتی است که (Lukes, 2005) گذاردمی
ترجیحاتِ دیگران، مانع از  ی شکل دادن به ادراک، شناخت وواسطهبه

در نتیجه در  (.Zeitoun, 2008) شودها میشکایت و نارضایتی در آن
شود و یا به عبارت دیگر این سطح از قدرت، طرف مقابل متقاعد می

کند که انجام کارها ناشی از میل و تفکر خودش است و نه تصور می
 از جانب قدرت طرف قدرتمند.

 
، 2سازیهای فرامرزی شامل امنیتیآب مناسباتِابزار قدرت معنایی در 

 Cascão and) است 0و تحریف )غلبه( گفتمان ساختار دانش

Zeitoun, 2010) .رفتنگمنجر به قرار است که  یندیآفر سازیامنیتی 
قبالً در این حوزه  کهیدرحال ،شودبرخی موضوعات در چارچوب امنیت 

طی این  عبارت دیگر،به .(Buzan et al., 1998) قرار نداشته است
ا تواند موضوعی را بصورت یک استثنا و یساز میفرآیند، بازیگر امنیت

ز این صورت است: ا یک خطر امنیتی جلوه دهد. تأثیر این فرآیند به
زمانی که موضوعی به یک استثنا و خطر امنیتی تبدیل شود، از آن پس 

 د، تدابیر استثناییشوتدابیری که در مواجهه با آن موضوع اتخاذ می
)یعنی خارج از چارچوب قانون( و امنیتی )اعم از تحریم، تهدید به جنگ 

های مشترک سازی در مسائل آبو غیره( خواهد بود. فرآیند امنیتی
تواند امنیتی جلوه دادن تهدیدات حاصل از توسعۀ فرامرزی می

ر د. ددست باشهیدرولیکی کشورهای باالدست برای کشورهای پایین
که اقدامات سایر  شود هادشود که نشان داین فرآیند تالش می

و اثرات  گذارددست تأثیر میبر رفاه کشورهای پایینکشورهای ساحلی 
 ,Mirumachi) دارد ها درپیهیدرولوژیکی بعضاً منفی نیز برای آن

سازی اقدامات آبی در دیپلماسی آب، تالش نمونۀ عینی امنیتی .(2010
های کشورهای اخت سدلۀ سل عراق در خصوص مسأالعمو عکس

 
-------------------------------------------------------------------------- 

1- Ideational Power 

2- Securitization 
3- Sanction the Discourse 

 آب یروز الجنانی،. حسناستدجله و فرات  ساحلی باالدست در حوضه
 اختله سدر جلسۀ شورای امنیت، به مسأ 1067تیر  23، در تاریخ عراق

های گسترده کشورهای حوضۀ آبریز مشترک با این کشور اشاره و سد
ادی زیستی و اقتصامطلوب محیطاین اقدامات اثرات ن»تأکید کرد که 

ا در النهرین رداشته و تمدن بینپی  و در نهایت امنیتی برای عراق در
وی در جلسه شورای امنیت «. این منطقه مورد تهدید قرار گرفته است

وجود ستی بهزیبر این مسأله تأکید داشت که تغییر اقلیم و بحران محیط
قه اثرگذار بوده و منجر به آمده، بر امنیت ملی و صلح در این منط

ۀ لاین اساس، او مسأ بر های تروریستی شده است.گیری گروهشکل
محیطی و نهایتاً کشورهای همسایه را به تخریب زیست اخت سدس

ا به که توجه جهانی ر امنیت ملی کشورش مرتبط دانسته و تالش کرد
 له جلب کند.سوی این مسأ

 
ود تا شتر القا میضعیف برطرفتمند در ساختارِ دانش، قدرتِ طرف قدر
عقیدۀ طرف قوی واقعاً حق »کند که جایی که طرف ضعیف تصور می

، دانش در ساختارِ دانشلذا  (.Strange, 1994)« یرش استپذقابلو 
دهی ذهنی شود. جهتدهی میی خاص، جهتباهدفسایر بازیگران 

یا  واند درستترقابت بر سر آب نمونۀ این قدرت است. این رقابت می
دهی افکار عمومی با مسائل ایجاد شود و ساختار نادرست در اثر جهت

. (Zeitoun and Warner, 2006) مبنی بر علم و دانش نداشته باشد
ی دجله و هارودخانهساخت سدهای له دهی ذهنی ترکیه در مسأجهت

 هایساخت سدرغم له است؛ این کشور علیفرات نمونه عینی این مسأ
در این حوضه، تالش کرده است بصورت علمی و با طرق مختلف  متعدد

این ذهنیت را ایجاد کند که مقدار آب رها شده برای کشورهای 
بسیاری از مسائل و دست )عراق و سوریه( کافی بوده و عامل پایین

ن ی، سوءمدیریت و پایمحیطی در این کشورهاآبی و زیست مصائب
کشورهای عراق و  در خش کشاورزیآبی در بوری بودن راندمان بهره

ها و چالشسدسازی ترکیه تأثیری بر این های پروژهو  استسوریه 
 2یسوسد ایلبحران نداشته است؛ در این راستا، ترکیه مدعی است که 

بر روی رودخانۀ دجله یک سد برقابی است و برای آبیاری طراحی نشده 
دست را مختل نهای پاییاست؛ لذا احداث و آبگیری این سد جریان

انتشار مقاالت سوی دیگر، ترکیه با  .(Avarideh, 2018) کردنخواهد 
و گزارشات علمی فراوان در خصوص حوضۀ آبریز دجله و فرات، اهداف 

ا کند. از جمله اینکه بمشخصی را از منظر دیپلماسی علمی دنبال می
را  هانتشار مقاالت مختلف و به اصطالح علمی تالش دارد تا این مسأل

حقابه تخصیص داده شده المللی ایجاد نماید که در فضای علمی بین

-------------------------------------------------------------------------- 

 0100 ساالنه و است مکعبت متر 20133333 سد ینا یرۀحجم مخزن ذخ -2
 .کندیم یدساعت برق تول کیلووات
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از سوی ترکیه در رودخانه فرات، به شرط استفادۀ درست عراق و سوریه 
کیه ترهای سدسازیاز آب نه تنها برای این کشور کافی است بلکه 

باشد؛ زیرا در نهایت کشورهای برای همه کشورهای حوضه سودمند می
 .دریافت خواهند کرد آب تنظیم شده دستپایین

 
 یکی دیگر از ابزارهای قدرت معنایی تحریف )غلبه( گفتمانی است.

تر از یقوتعریف یا ادعایی است که طرف  تحریف )غلبه( گفتمانی
ه در است ک تحریف گفتماندهد. ساختارِ دانش نوعی واقعیت ارائه می

ث به ساختارسازی مباح تواند متناسب با منافع خودتر میآن طرف قوی
توان به . برای نمونه، می(Zeitoun and Warner, 2006) بپردازد

رویکرد ترکیه در مورد منابع آبی این کشور اشاره کرد. این کشور در 
نابع مآب مانند نفت و سایر منابع طبیعی بوده و همه »ابتدا مدعی بود 

د و یک شونبا رعایت حقوق طرفین به اشتراک گذاشته باید طبیعی 
اما اخیراً با درک اهمیت «. بشکه آب معادل یک بشکه نفت است

ابی به آب ابزار دستی»دیپلماسی نرم و با تغییر موضع مدعی شده است 
اهداف سیاسی ترکیه نیست و هیچ تهدیدی برای کشورهای 

 «با این کشور وجود ندارد های آبریز مشترکدست حوضهپایین
(Avarideh, 2018). 
 

 قدرت نرم -9-4

 دینام نرم قدرت را ،یزنچانه قدرت و ییمعناقدرت  بیترک تونیز
(Zeitoun, 2008) به دستتوانایی »را . بطور کلی، نای قدرت نرم 

 تعریف کرده است« ی اعمال زور و اجبارجابهخواهید می آنچهآوردن 
(Nye, 2004) های معطوف آبی به استراتژی مناسباتِدر  نرم. قدرت

های سیاسی های مشترک، رسیدن به ارزشحلیابی به راهبه دست
 دید دارنتأکو همکاری  مناقشهی جهت مدیریت ابزارسازشمشترک و 

(Zeitoun, 2008 .)رای ــه سیاست طرف قدرتمند بــزمانی ک
 ابدیسایرین مشروعیت داشته باشد، قدرت نرم آن نیز افزایش می

(Nye, 2004). 
 
در  های اجتماعیپیشرانه عنوانبههنجارها  ها وکه ارزشیی آنجا از

های زمانی متفاوت گیری قدرت سهیم هستند، لذا قدرت در دورهشکل
راین بناب و در شرایط مکانی مختلف اشکال گوناگونی خواهند داشت.

ها و هنجارهای تعریف قدرت در جوامع گوناگون که دارای ارزش

 
-------------------------------------------------------------------------- 

1- Compliance-Producing Mechanism 

2-  Coercive Compliance-Producing Mechanism 

 یه معنب یبه عبارت یارفتار بد است.  یبرا یهارائه تنب یاستدر اصطالح به س -0
 .(Stick Strategy) رودیبه کار م یدتهد یاستس

4- Utilitarian Compliance-Producing Mechanism 

ی برداری از منابع آبو بهرهمتفاوت هستند، متغیر خواهد بود. استفاده 
 -های طبیعیسامانه عنوانبهآبی،  یهاسامانه تعامالتمشترک در 

انسانی، نیز اشکال متفاوتی از قدرت را برای کسبِ پذیرشِ کشور مقابل 
و، ین را ازآورد. می به وجودبرداری از منابع مشترک در استفاده و بهره
پذیرشِ قدرت حائز اهمیت  های متفاوت ایجاد کنندۀشناخت مکانیزم

 است.
 

 كنندۀ پذيرشِ قدرتهای ايجادمکانیزم -4

شناخت الگوی رفتاری کشورها در خصوص قدرت و نحوۀ استفاده از 
آبی دارد و به شناخت بهتر  مناسباتِقدرت، اهمیت بسزایی در 

ران ـگکند. تحلیلقدرت کمک می 1ذیرشِـای ایجادکنندۀ پـهمکانیزم
 ,Lustick) اندانیزم برای ایجاد پذیرش پیشنهاد دادهقدرت، چهار مک

(. این 0جدول گیرد )درت شکل میـق اـهآنی واسطهبهکه ( 2002
  (:Zeitoun, 2008) از اندعبارتچهار مکانیزم 

در این  قدرت: 2آور برای ایجاد پذیرشِاجبارمکانیزم  -مکانیزم نوع یک
تقیم و اعمال زور و اجبار مکانیزم، برای ایجادِ پذیرش از تهدید مس

است.  مؤثردر این مکانیزم  0شود. استفاده از استراتژی چماقاستفاده می
 هزینه است. پر سیاسی و اقتصادی اما این مکانیزم از لحاظ

 
 2ی مطلوبیت برای ایجاد پذیرشِیجادکنندهامکانیزم  -مکانیزم نوع دو

ن بع مشترک دارد. در ایتبادل منافع در منا بهقدرت: این مکانیزم اشاره 
 برای البته که استفاده کرد 4از استراتژی هویج توانمکانیزم می

تری است و فقط تا زمانی که هویج بیشتر یا بزرگ مدت مؤثرکوتاه
 باشد کاربرد دارد. ازین مورد

 

اد برای ایج توافق هنجاریی یجادکنندهامکانیزم  -مکانیزم نوع سه
بین  ایجاد رضایت برای یمؤثر روشم قدرت: این مکانیز 9پذیرشِ
شدۀ هیرفتپذای است که است. توافق هنجاری تعهد یا وظیفه کشورها

 ا هستندهطرفین باشد. قوانین و احکام دولتی جزو این دسته از مکانیزم
 .کنندرا رعایت می همگان آن و تقریباً

 
ی ای هژمون ایدئولوژیک بریجادکنندهامکانیزم  -مکانیزم نوع چهار

ها اشاره دولت قدرت: این مکانیزم به ایجاد مشروعیت 7ایجاد پذیرشِ
ی برای ایجاد پذیرش است. الزم به ذکر است مؤثرتردارد، لذا مکانیزم 

------------------------------------------------------------------- 

 Carrot) هدف است یشبردپ یارائه مشوق برا یاستح به سدر اصطال -4

Strategy). یوانح یزهعنوان انگبر سر چوب به یزانآو یجاز هو برگرفتهاستعاره  ینا 
 انجام کار است. یبرا

6- Normative Agreement Compliance-Producing Mechanism 

7- Ideological Hegemony Compliance-Producing Mechanism 
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 ، هر یک به یکیشدهارائهکه چهار مکانیزمی که برای ایجاد پذیرش 
، ارتباط 0جدول آبی مرتبط هستند. در  مناسباتِاز اشکال قدرت در 

چهار مکانیزم ایجادِ پذیرش و نوع قدرت برآمده از آن آورده شده بین 

 .است

 

 هژمونی -1

 های مهم ایجاد کنندۀ پذیرشِ انیزمـهمانطور که اشاره شد، یکی از مک
هژمون یک واژه یونانی است شرایط هژمونی است.  مهیا شدنقدرت، 

 2گرییا سلطه 1رهبری»به معنی  آکسفوردو در دیکشنری انگلیسی 
شده است. اولین آورده « های دیگریک جامعه یا یک کشور بر گروه

 ینچنزوو 0توان به فیلسوف ایتالیاییتعریف از واژه هژمون را می
دانست  9ا برتریــو ی 4حاکمیت»وی هژمون را  نسبت داد. 2یوبرتیج
قی الـاخ ازنظرا ــا قانونی نیست امــحقوقی ی صورتهــبه لزوماً ــک

 «تاس رـؤثرتـمو  رـتنفوذلـابـجنسان قگر همــبین دی رفی درـو ع
(Gioberti, 1851) .ساده، هژمون به مفهوم بازیگری است که  ورطبه

 ی، هژمون سه مشخصه اصلی داردطورکلبهبیشترین قدرت را دارد. 
(Dirzauskaite and Ilinca, 2017) :هژمون باید در مقایسه با اول ،

اید ، هژمون بدومبیشتری داشته باشد؛  سایر بازیگران قدرت نسبی
لملل را ابتواند نقش رهبر را ایفا کند و همچنین قوانین و سیاست بین

های بزرگ ، این رهبری باید توسط سایر قدرتسومالقا کند. 
شده باشد. بر این اساس، ابتدا داشتن قدرت کافی و سپس یرفتهپذ

تمند از شروط الزم برای تمایل سایرین به انجام و اطاعت از فرمان قدر
 ,Dirzauskaite and Ilinca) دستیابی به شرایط هژمونی است

های متفاوت آن، در . با توجه به تعاریف مختلف قدرت و جنبه(2017
ند: االملل سه مکتب اصلی به تعریف هژمون پرداختهتئوری روابط بین

 مکتب نئورئالیسم، مکتب نئولیبرالیسم و مکتب گرامشی
(Dirzauskaite and Ilinca, 2017). 

 

 هژمونی از منظر نئورئالیسم -1-0

از منظر مکتب نئورئالیسم، در یک سیستم، هژمونی به مفهوم سلطه 
یک بازیگر بر سایرین است و در این سیستم هژمون تنها قدرت برتر 

پردازان این مکتب، وظیفۀ اصلی هژمون حفظ باشد. از منظر نظریهمی
)نظیر امنیت(  7لمللی از طریق تولید کاالهای عمومیاصلح و ثبات بین

در راستای تأمین منافع ملی خود هژمون است تا بدین طریق با ایجاد 
که تشریح شد،  طورهمان نظم و ثبات، برتری خود را تضمین کند.

ذا متغیر لقدرت از منظر مکتب رئالیسم، ظرفیت مادی یک بازیگر است. 
مــــینظا ونی در این مکتب، ظرفیتاصلی دستیابی به شرایط هژم

 
Table 3- Main features of three dimensions of power and their related Compliance- Producing Mechanisms, 

showing the efficiency of each (Zeitoun, 2008) 
  (Zeitoun, 2008) یاثربخشان میز و رشيپذ-جاديا زمیمکان با آن ارتباط و قدرت ابعاد یاصل یژگيو -9جدول 

 
-------------------------------------------------------------------------- 

1- Leadership 

2- Domination 

 .است ایتالیایی پردازنظریه گرامشی، آنتونی کار حاصل هژمونی واژۀ اصل -0

-------------------------------------------------------------------------- 

4- Vincenzo Gioberti 

5- Supremacy 

6- Superiority 
7- Public Goods 

 خشیاثرب

 کم

 زیاد

نوع مکانیزم ایجادِ  
 پذیرش

 :I نوع
 اجبارآور 

  :IVنوع 

 هژمونی

؛ موقعیت جغرافیای
توان  ؛توان اقتصادی
 نظامی

 توان سیاسی

 مشروعیت

 هامشخصه

 قدرت سخت

 زنیقدرت چانه

 معناییقدرت 

 انواع قدرت

و   نفوذ بر عقاید

 ترجیحات

 ایجاد مطلوبیت : IIنوع 

 هنجاریتوافق  :IIIنوع 

 قدرت نرم
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 ندۀ نظمکناین مکتب فکری معتقد است که روابطِ قدرت تعیین است.
بنابراین قدرتمندترین بازیگر خواهان تحمیل قوانین، به ؛ جهانی است

یری یک گنئورئالیسم معتقد است شانس شکل واسطۀ اجبار خواهد بود.
ا در صورت ظهور جهانی بسیار کم است. زیر صورتبهقدرت هژمون 

 1پردازند تا موازنه قدرتها به مبارزه با آن میقدرتِ هژمون، سایر قدرت
تواند ایجاد شود و بازیگران به ای میایجاد شود. اما هژمونی منطقه

پردازان این مکتب فکری، نهادها نقش از منظر نظریه دنبال آن هستند.
 بین بلندمدتی ها معتقدند که همکاررنگی دارند و آنبسیار کم

 اعتمادی بین بازیگران وجودشد زیرا ترس و بی بازیگران ایجاد نخواهد
پردازان رئالیسم نظریه .(Dirzauskaite and Ilinca, 2017) دارد

نیاز دارد و هماهنگی نیز مستلزم  2معتقدند که همکاری به هماهنگی
 . (Asgar Khani, 2016) اعمال زور است

 

 ر نئولیبرالیسمهژمونی از منظ -1-0

پردازان نئولیبرالیسم، معتقدند یهنظررابرت کوهین و جوزف نای از 
ایجاد شرایط هژمونی وابسته به توان اقتصادی است. از منظر آنها، 
قدرت هژمون باید کاالهای سایر کشورها را به بازار خود وابسته سازد 

االهایی که و همچنین بر مواد خام، بازار و واردات، منابع سرمایه و ک
 Keohane) دارای ارزش افزوده باال هستند نیز کنترل داشته باشد

and Nye, 1987) ها بر نفوذِ اقتصادی هژمون است. ید آنتأک. لذا
ها معتقدند کنترل بر این چهار دسته از منابع به هژمون کمک آن
ون کنندۀ متحدان هژمکند تا بر دشمنان غلبه کند و از طرفی کمکمی

ینکه از منظر ا وجود با. (Keohane and Nye, 1987) واهد بودنیز خ
اقتصادی  ید بیشتر بر دستیابی به توانتأکپردازان نئولیبرالیسم، نظریه

ها به اهمیت ظرفیت نظامی برای ایجاد شرایط هژمونی است، اما آن
لذا آنها معتقدند بازیگر هژمون نیازمند قدرت نظامی  .دارند اشارهنیز 

 ت تا بتواند از اقتصاد سیاسی خود محافظت کند. نیز اس
 

ها و نهادها به نفع منافع همچنین از منظر این مکتب، ایجاد رژیم
تواند به واسطۀ نهادها به رهبری خود هژمون است و بازیگر هژمون می

انند توالملل میها و نهادهای بینمشروعیت ببخشد. در عین حال رژیم
ری تداوم بخشند و همچنین با حفظ ثبات از نهادینه شوند و به همکا

منافع سایر بازیگران حفاظت کنند. نئولیبرالیسم معتقد است زمانی که 
روند زیرا نهادها تقریباً در راستای هژمون سقوط کند، نهادها از بین نمی

 ,Dirzauskaite and Ilinca) شوندمدخالن ایجاد میمنافع تمام ذی

ترک منجر به تبادل داده و اطالعات شده ایجاد یک نهاد مش .(2017

 
-------------------------------------------------------------------------- 
1- Balance of Power 

2- Coordination 

ازد. سهای مشترک ایجاد میو فضای بهتری برای نظارت بر فعالیت
به همین جهت زمانی که عدم تقارنِ قدرت در یک محیطی حاکم 
باشد، ایجاد یک نهاد مشترک جهت ایجاد همکاری و توزیع قدرت بین 

وزیع قدرت در نظام ثر باشد. بنابراین، تتواند مؤمدخالن میتمام ذی
پردازان این مکتب تقریباً برابر است، زیرا الملل از منظر نظریهبین

ن شود و برایبخشی از قدرت دولت به بازیگران غیردولتی واگذار می
 .(Asgar Khani, 2016) گردداساس قدرت دولت توزیع می

 

 هژمونی از منظر گرامشی -1-9

 یسم( نهادها )تعریف نئولیبرال رویکرد گرامشی ظرفیت اقتصادی و نقش
ایجاد شرایط هژمونی  را برایو ظرفیت مادی )تعریف نئورئالیسم( 

؛ اما تفاوت عمده این رویکرد با دو مکتب قبلی آن داندضروری می
ای ترین عامل برپردازان رویکرد گرامشی معتقدند مهماست که نظریه

ب رضایت دستیابی به شرایط هژمونی در یک جامعه مدنی، کس
اجبار  ،ایدئولوژیکی و فرهنگی است. طبق تعریف گرامشی، در هژمونی

در  باهمو رضایت )قدرت نرم( هر دو وجود دارند و  )قدرت سخت(
ترین عاملی است اما رضایت، مهم؛ (Gramsci, 1992)ارتباط هستند 

که یک بازیگر در راستای دستیابی به شرایط هژمونی در یک جوامع 
رای ب صرفاًنیاز دارد. از منظر رویکرد گرامشی، زور و اجبار مدنی به آن 

پردازان و ایجاد کنندۀ هژمون نخواهد بود. نظریه 0حفظ هژمونی است
ا هاین رویکرد معتقدند که شرایط هژمونی بر پایه یک سری از ارزش

شود. هژمونی یک هدف استراتژیک است و تفاهمات مشترک ایجاد می
 سیاسی و ایدئولوژیکی کالس اجتماعی است یر رهبریتأثکه تحت 

(Gramsci, 1992). 
 

محقق کانادایی، بر اساس تعریف  2در مکتب نئوگرامشی، رابرت کاکس
هژمونی گرامشی، هژمونی را رضایتی تعریف کرده است که به واسطۀ 

گیرد. کاکس معتقد است یت قرار میحما موردمنابع مادی و نهادها 
ی الزامی است، اما این شرایط برای هژمون وجود سلطه یک کشور قو»

شدن کافی نخواهد بود. بلکه عامل اصلی ایجاد هژمونی، کسب رضایت 
وی معتقد است که (. Cox, 1981)« مدخالن استایدئولوژیکی ذی

از:  اندعبارتساختار یک سامانه، نتیجۀ اندرکنش سه متغیر است که 

از منظر کاکس در نظام . (1)شکل  های مادیها، نهادها و ظرفیتایده

یک ساختار اجتماعی، ساختار اقتصادی و ساختار »جهانی، هژمونی 
یکی از این سه ساختار مطرح  درتواند تنها سیاسی غالب است و نمی

 ,Cox) «داشته باشد باهمباشد، بلکه باید برتری در هر سه ساختار را 

-------------------------------------------------------------------------- 
 رتقد یطورکلکه استفاده از زور و اجبار و به یسمرئال پردازانیهظرن برخالف -0

 .انددانسته هژمونی شرایط کنندۀ ایجاد اصلی عامل را سخت
4- Robert Cox 
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درت در نظام پردازان این مکتب معتقدند که توزیع ق. نظریه(1983
 .(Asgar Khani, 2016) الملل نابرابر استبین

 
، نئورئالیسم تنها به قدرت سخت در راستای ایجاد 2با توجه به جدول 

شرایط هژمونی متکی است. توان اقتصادی و نهادسازی برای همکاری، 
اشد و بی هژمون از منظر نئولیبرالیسم میهاترین مشخصهمهم ازجمله

گیری هژمونی از منظر نئوگرامشی،کسبِ شکل ترین مشخصهمهم
بر این، نئوگرامشی معتقد پذیرش و رضایت ایدئولوژیک است. عالوه

 است که توان اقتصادی و نظامی نیز برای ثبات هژمونی حیاتی هستند.
 

 
Fig. 1- Cox’s structure of three categories of forces 

(Cox and Sinclair, 1996) 
ر كاكس در خصوص نحوۀ اندركنش سه متغیر در ساختا -0 شکل

 (Cox and Sinclair, 1996) يک سامانه
 

 0هیدروهژمون -8

ی آبریز مشترک، کشور هیدروهژمون، کشوری است که در یک حوضه
شور باشد. این کبرداری از منابع آب مشترک ی نحوۀ بهرهکنندهکنترل
ه چ یرهیدروهژمون()غ مدخالنسایر ذیکند که می تعیین مدخلیا ذی

توانند می مشترک آبمنابع از  میزان، چه زمانی، چرا و چگونه
یسم، ل)برپایه مکتب نئورئا شکل هیدروهژمونیاما ؛ برداری کنندبهره

ط توستواند شی( حاکم بر حوضه مینئولیبرالیسم و یا نئوگرام
سایر  2یضد هژمونو یا اقدامات هیدروهژمون های کشور فعالیت

 .مشخص شود 0غیرهیدروهژمون کشورهای
 

هر کشور ساحلی در پی طبیعی  طوربههای آبریز مشترک، در حوضه
. لذا است حاصل )برداشت( از منابع آبی مشترک سود کردن بیشینه

 
-------------------------------------------------------------------------- 

1- Hydro-Hegemony 

2- Counter-Hegemon 
3- Non-HydroHegemon 

صورت هب بین طرفین طور فیزیکی کم است، تعامالتجایی که آب به
خواهد  ادجرقابت ای آببیشتر حجم ه ــبوده و برای دستیابی ب رقابتی

هدف تولید انرژی  با تواندها میکشور رقابت آب، شد و در مناطق پر
اشد ب و یا با هدف کنترل کیفیت آب کنترل سیالب، بیشتر برقابی

(Zeitoun and Warner, 2006.) 
 

در  (حداقل برای خودش)مثبتی را  نتایج تواندمیهیدروهژمون کشور 
آبی مشترک در حوضۀ آبریز برداری و استفاده از منابع خصوص بهره

 تواند انتخاب کند کهعنوان قدرت برتر، میایجاد کند. هیدروهژمون به
 «گریسلطه»، یعنی شکل شکل منفی به سایر کشورها را وادار

که  کند هیدروهژمون« رهبری» یا شکل مثبت، هیدروهژمون
ن ی. ااز آن سود ببرند حوضهآن تمام کشورهای ساحلی  ییلهوسبه

 ،اشدب نیز هژمونیراقدامات کشورهای غ یرتواند تحت تأثاب میانتخ
هایی که کشور است. مرتبط با قدرت سیاسی فرآیندهای تابع یتاًاما نها

توانند به کنند، میشکل منفی هیدروهژمونی را دریافت می
سل متو شانیطشرا وضعیت و برای بهبود یهای ضدهژموناستراتژی

اده زنی است. با استفتاً بر اساس قدرت چانهها عمد. این استراتژیشوند
 نند.کزنی، بازیگران فضای بیشتری برای مذاکره ایجاد میقدرت چانه
ند زدایی، پیوامنیتی، اخالقی، اصول المللبین قوانین استفاده از

 جمله ازو مذاکره  منبع جایگزین ینی اقتصادی، تأمموضوعی، توسعه
یدروهژمون در مقابل هیدروهژمون هیرغاقداماتی است که کشورهای 

توانند بکار برده و نوع هیدروهژمون حوضه را به شکل مثبت منفی می
نابع برداری و استفاده از متبدیل کنند و نتایج بهتری برای خود در بهره

  .(Zeitoun and Warner, 2006) آبی مشترک ایجاد کنند
 

کنترل منابع آب و  رمنظوبه( استدالل کردند که 2339زیتون و وارنر )
برای  2توانند از سه استراتژیایجاد شرایط هیدروهژمونی، کشورها می

 کسبِ پذیرش سایر کشورهای حوضۀ آبریز مشترک استفاده کنند
(Zeitoun and Warner, 2006). ی، هر یک از این طورکلبه

مرتبط با یکی از مکاتب فکری که تعریف هژمون ارائه  استراتژی
 بر اساس) 4از: استراتژی تسخیر منابع اندعبارتباشد و یاند مداده

مکتب نئولیبرالیسم(  براساس) 9مکتب نئورئالیسم(، استراتژی همگرایی
مکتب  )براساس 7و استراتژی محدودسازی استفاده از منابع

 نئوگرامشی(.
 

-------------------------------------------------------------------------- 

ه اهداف ب یدنرس یبلندمدت برا ریزیبرنامه و جهت تعیین معنای به استراتژی -2
 است.

5- Resource Capture 

6- Integration 
7-Containment 
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Table 4- Comparative features of hegemony in Neo-Realism, NeoLliberalism and Neo-Gramscianism (Asgar 

Khani, 2016; Dirzauskaite and Ilinca, 2017) 

 Asgar Khani, 2016; Dirzauskaite and)های هژمونی از منظر نئورئالیسم، نئولیبرال و نئوگرامشی مقايسۀ ويژگی -4 جدول

Ilinca, 2017) 

  نئورئالیسم نئولیبرالیسم نئوگرامشی

 ف هژمونیمتراد سیطره رهبری رهبری
 های مادی و اجتماعیظرفیت

 ها و هنجارها(اجتماعی )ایده -
 سیاست )نهادها( -

 اقتصاد )قدرت مادی( -
 «قدرت هوشمند»

کنترل بر چهار دسته از منابع: منابع 
خام، ذخایر مالی، بازار و تولید 

 کاالهای باارزش
قدرت اقتصادی+ نهادها و »

 «ای همکاریهسازمان

مانند قدرت های مادی ظرفیت
 نظامی و توان اقتصادی 

 «قدرت سخت»

 شرايط ايجاد هژمونی

 توزيع قدرت نابرابر تقریباً برابر نابرابر

تواند با استفاده از چهار سازی این سه استراتژی میاعمال و پیاده
اشند. بصورت گیرد که بطور کامل تابع استراتژی انتخابی می 1تاکتیک

های ایجاد پذیرشِ قدرت مرتبط هستند. یزماین چهار تاکتیک با مکان
های متناسب با آن در و به تبع آن تاکتیک انتخاب نوع استراتژی

دهندۀ نوع مسیر انتخابی برای استفاده از منابع آبی مشترک، نشان
دستیابی بر کنترل منابع مشترک )راهکار ایجاد هیدروهژمون( خواهد 

 بود.
 

 الیسمهیدروهژمون از منظر نئورئ -8-0

ردازان پبه دنبال بقا است و نظریه که گفته شد، نئورئالیسم طورهمان
ستیابی دانند. ابزار داین مکتب فکری شرط بقا را دستیابی به قدرت می

یت ایجاد شرایط هژمونی، از منظر این تئوری، استفاده نها دربه قدرت و 
 یاندر جر پردازان رویکرد نئورئالیسماز توان نظامی است. لذا نظریه

ای بودن و استفاده از زور و اجبار های فرامرزی، بر پتانسیل مناقشهآب
ت بزار دستیابی به موقعیاهای فرامرزی متمرکز هستند و بر سر جریان

های آبریز مشترک را استفاده از توان نظامی هژمونی در حوضهوهیدر
تای در راسیت به مناقشات پیرامون آب درنهانوع نگرش، دانند. این می

شود. همانطور که ذکر شد، در دستیابی و کنترل منابع آب ختم می
. این ودشاستفاده میاستراتژی تسخیر منابع رویکرد نئورئالیسم از 

جانبه اشاره دارد و کشورهایی که توانایی استراتژی به توسعه یک
توانند از این استراتژی استفاده های زیرساختی دارند، میساخت پروژه

کشور ترکیه در پروژۀ گاپ و همچنین استراتژی استراتژی مانند  کنند
کشور با استفاده از استراتژی  . این دو2کشور مصر در ساخت سد آسوان

 
-------------------------------------------------------------------------- 

 . است استراتژی اجرایی هایشاخص و فنون بیانگر، تاکتیک -1

 مکعب متر میلیارد 4/44 مصر حقابۀ سودان، و مصر بین 1646 نامۀتوافق براساس -2

  میلیارد 12 رودخانه آورد. شد گرفته نظر در مکعب متر میلیارد 4/11 سودان حقابۀ و

 و جانبۀ کشور خود در حوضۀ آبریز پرداختهبه توسعه یک تسخیر منابع
 .(Zeitoun and Warner, 2006) کنندتصرف می کامالًمنابع آب را 

 
این مکتب فکری، کشور هیدروهژمون برای استفاده از این  براساس

(، از مکانیزم اول ایجادِ پذیرش یعنی مکانیزم تسخیر منابعاستراتژی )
. تاکتیک (Zeitoun and Warner, 2006) بردبهره می اجبارکننده

است. یک نمونه از  0مرتبط با این مکانیزم، اعمال زور و تهدید مستقیم
د به تخریب سد در کشور ساحلی دیگر توسط کشور این تاکتیک، تهدی

 قدرتمندتر حوضه آبریز مشترک است.
 
از سد  یهسور یبرداردر بهره 1674در سال  یهعراق و سور یننش بت

 یشپ یارجنگ تمام ع یکرودخانه فرات تا مرز  یالثوره و کاهش دب
ف اختال ینبه بمباران سد الثوره کرد. ا یدرا تهد یهرفت و عراق، سور

ر مستق مشترک خود را در مرز نظامی یروهایباعث شد که دو کشور ن
سابق  یعربستان و شورو گرییانجیبا م یتن مسأله در نهای. ایندنما

 از این تاکتیک، . نمونۀ دیگر(Korkutan, 2001) یافتخاتمه 
سانس رن ساخت سد خصوصدر  یوپیحمله به اتمصر به  یدات مکررتهد

برای نمونه، محمد مرسی، رئیس جمهور وقت  ی است.آب یلن یر روب
 های نظامیکه تمام گزینه»مصر در یک سخنرانی رسمی اعالم کرد 

برای تخریب سد بر روی میز ما قرار دارد زیرا مصر هدیه خدا به نیل 
و نیل هدیه خدا به مصر است و اگر یک قطره از آب نیل کم شود 

 «. جواب ما یک قطره خون خواهد بود
 

-------------------------------------------------------------------------- 

 آسوان سد دریاچۀ سطح از آب بخار حجم مکعب متر میلیارد 13 و است مکعب متر
 یاسهمیه گونههیچ زمان آن در ترتیب بدین. شد آبگیری 1692 سال در که است
 .نشد گرفته نظر در حوضه باالدست کشورهای سایر و اتیوپی برای

 . رودمی بکار آبی مناقشات در ندرتبه تاکتیک این البته -0
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 هیدروهژمون از منظر نئولیبرالیسم -8-0

ها دستیابی به توان اقتصادی و همچنین ایجاد فضای نئولیبرالیسم
د. داننشرایط ایجاد هژمونی می ازجملههمکارانه به واسطۀ نهادسازی را 

این  ها بر پتانسیل همکارانۀهای فرامرزی، نئولیبرالیسمآب مناسباتِدر 
ط هیدروهژمونی را منوط بر ایجاد حسن ید دارند و ایجاد شرایتأکمنابع 

استراتژی همگرایی در راستای دانند. رابطه، معاهدات و نهادسازی می
 در این رویکرد استفاده موردهای استراتژی ازجملهاستفاده از منابع، 

، افقنامهاسطۀ ایجاد توواست. این استراتژی، به دنبال تقویت پذیرش به
برداری مشترک از منابع ساحلی و بهرهایجاد همکاری بین کشورهای 

 است. 
 

برای استفاده از این استراتژی، از مکانیزم دوم ایجادِ پذیرش )ایجادِ 
ه ( استفادتوافق هنجاریمطلوبیت( و مکانیزم سوم ایجادِ پذیرش )

مرتبط با مکانیزم  . تاکتیک(Zeitoun and Warner, 2006) شودمی
است که  هاهپروژ درسود  تبادل و ایجاد ارزشدوم ایجادِ پذیرش 

 مشارکت .شودروابط پایدار گیری شکلمنجر به  تواند بعضاًیت میدرنها
 رودخانۀ یرو بر 1چوکا یبرقاب سد ساخت یبرا بوتان و هند کشور دو

 ازنمونه  کیسد،  نــیاز ا یردارـببهره و کشور دو نیب 2چووونگ
 یفرامرز یهارودخانه از یربردابهره برای کیتاکت نیاز ا یریگبهره
درصد از هزینۀ ساخت این سد را کشور هند و  23. در این پروژه، است

ها واسطۀ کمک مالی تأمین شد و با ادامۀ همکاریدرصد آن به 93
نیز افزایش یافت. طبق توافق ایجاد  MW 073ظرفیت تولید برق تا 

أمین کند تان را تبایست نیاز داخلی بوشده، برق تولید شده در ابتدا می
واند تو سپس برق اضافه به هند فروخته شود. بر این اساس، بوتان می

میلیون دالر از فروش برق درآمد کسب کند. این  133از ساالنه بیش
میلیون نفر بسیار قابل توجه  2میزان درآمد برای کشوری با کمتر از 

ه و شداست. همچنین این همکاری باعث شد هند بتواند برق تولید 
خرد. نرخی بصورت دو نرخی و سپس تک مازاد کشور بوتان را ابتدا به

. تولید شده در کشور هند است مراتب کمتر از هزینۀ برقاین قیمت به
رای های بیشتر بتأثیر مثبت همکاری این دو کشور، منجر به همکاری

مگاوات و چوکا  1323با ظرفیت  Iساخت دو سد برقابی دیگر )چوکا 
II  مگاوات( شد 633با ظرفیت (Biswas, 2011) .گذاری لذا اشتراک

های فرامرزی بین کشورهای حوضۀ آبریز مشترک، سود حاصل از آب
باشد. تأمین  ثرترتواند بسیار مؤگذاری فیزیکی آب مینسبت به اشتراک

امنیت غذایی، تولید انرژی برقابی و کنترل سیالب از جمله محاسن به 
های فرامرزی های مشترک در آبود حاصل پروژهگذاری ساشتراک

( برآورد 2314میرامچی ). (Tafesse and Eguzozie, 2009) است

 
-------------------------------------------------------------------------- 

1- Chukha 

 داندی همکاری میارزش اقتصادی آب را عامل اساسی ایجادکننده
(Mirumachi, 2015) ( 2334و همکاران ) ویتینگون. همچنین

ی یری همکارگمعتقدند چنانچه ارزش اقتصادی آب برآورد شود، شکل
 . (Whittington et al., 2005) تر خواهد بودآسان

 
گیری همکاری بین های اقتصادی در شکللذا شناخت مشوق

 عدم همکاری یرگذار است به نحوی کهتأثکشورهای ساحلی بسیار 
 های اقتصادی بسیار زیادیبین کشورهای حوضۀ آبریز مشترک هزینه

 آسیای کشورهای. برای نمونه، تواند برای طرفین ایجاد کندرا می
 هایآب دو حوضۀ رودخانهمنابع استفاده از بر سر  هامدت مرکزی

 یبرا یاسیس داتهعت رغم وجودیعل دارند. یا رقابتدریرو س یاآمودر
ی بین کشورهای ساحلی حوضه در آسیای مرکزی )جمهوری همکار

، به دلیل ان(ازبکستترکمنستان و  یکستان،تاج یزستان،قزاقستان، قرق
عدم هماهنگی و مغایر بودن منافع هر کشور با استراتژی کلی منطقه، 

ت کشورها صورت نگرفته استاکنون همکاری و مشارکت آبی بین این 
های قابل توجهی برای توسعۀ منطقه له مخاطرات و هزینهو این مسأ

هزینۀ عدم همکاری و مشارکت کشورهای ساحلی  ایجاد کرده است.
میلیارد دالر برآورد  4/2دریاچۀ آرال در آسیای مرکزی،  حوضۀ آبریز

میلیارد  74/1ها عبارتند از: این هزینه. (Pohl et al., 2017) شده است
میلیارد دالر بابت افزایش  09/1دالر بابت کاهش تولیدات کشاورزی، 

میلیارد دالر بابت محدودیت  21/1قیمت انرژی و ناامنی انرژی و 
 .(Pohl et al., 2017) المللیندسترسی به ارز ب

 

یری گبرای شکل لذا وجود منافع اقتصادی لزوماً عامل قابل اتکایی
ل را دالیـزی مشارکت بین کشورهای حوضۀ آبریز مشترک نیست.

ع اقتصادی ــرغم منافمدخالن علیود دارد که ذیــمتعدد دیگری وج
 دـدارنــنرای همکاری ــلی بـاد در مشارکت و همکاری، تمایــزی
(Dinar and Nigatu, 2013)توان به مطالعات متعدد . برای نمونه، می

ه ـاصل از مشارکت همکارانـدر خصوص برآورد منافع اقتصادی ح
 ;Alemu and Dinar, 2000) محور در حوضۀ نیل اشاره کرد

Swain, 2011; Wu, 2000)دهد . نتایج مطالعات مختلف نشان می
اقتصادی فراوان مشترک در صورت همکاری  رغم برآورد سودکه علی

رای ب همکاریمیان کشورهای ساحلی حوضۀ آبریز نیل، در این حوضه 
دستیابی به منافع بیشتر اقتصادی شکل نگرفته است. زیرا برای کشور 
هیدروهژمون حوضۀ آبریز نیل )مصر(، حفظ موقعیت سیاسی و هژمونی 

ای ساحلی ارحجیت بر سودِ اقتصادی حاصل از مشارکت با کشوره
توان اینگونه نتیجه گرفت که شرط الزم برای داشت. لذا می

-------------------------------------------------------------------------- 

2- Wong Chho 



 

 

 

 0968، تابستان 0تحقیقات منابع آب ايران، سال پانزدهم، شماره 

Volume 15, No. 2, Summer 2019 (IR-WRR) 

247 

 

گیری مشارکت بین کشورهای حوضۀ آبریز مشترک، لزوماً به شکل
 شود.دستیابی به منافع اقتصادی محدود نمی

 
، استراتژی همگراییهای همانطور که اشاره شد، از جمله دیگر تاکتیک

مکانیزم هنجاری )مکانیزم سوم ایجاد های مرتبط با ایجاد تاکتیک
ایجاد حسن رابطه، امضای پذیرش( است. استفاده از معاهدات، 

ها، های این تاکتیک هستند. رژیماز مکانیزم نهادسازی جهتتوافقنامه 
المللی آب از و قراردادهای بین 1های حوضۀ رودخانهنهادها، سازمان

آبی هستند. البته ایجاد  مناسباتِیجادکنندۀ همکاری در اعوامل مهم 
 معاهدات در اکثریت موارد در جهت منافع کشور هیدروهژمون است

(Mirumachi, 2015)( نشان می2337. مطالعات جاگرساگ ) دهند
زمانی که عدم تقارن قدرت بین کشورها وجود داشته باشد و این عدم 

رای ی بها اثرگذار باشد، ایجاد یک رژیم آبنامهتقارن بر اجرای توافق
یبروقلو ک (.Jägerskog, 2003)است  مؤثرگیری همکاری شکل

( معتقد است که رژیم حوضه رودخانه دجله و فرات، ابزاری 2332)
ی جامع در این حوضه خواهد بود. انامهمناسب جهت دستیابی به توافق

وی ایجاد رژیم آبی جامع در حوضه آبریز، منجر به تخصیص  نظر از
نظارت  شود تاشود و سبب میداده و اطالعات می مناسب آب و تبادل

Kibarog) گیردی مدیریت آب صورت بهتری بر شیوه ̆lu, 2002) .
 0است. این نهاد« 2یلن حوضۀ یهاابتکار دولت»توافقنامه نمونۀ آن 

توانست با ایجاد جایگاه مساوی برای تمام کشورهای حوضۀ آبریز نیل 
را فراهم ساخته و  2باز توزیع قدرتکنندگان در این حوضه، و مذاکره

منجر به مشارکت تمام کشورهای حوضه در نحوۀ تخصیص منصفانه 
 (.Rees, 2010) آب شود

 

 هیدروهژمون از منظر نئوگرامشی -8-9

ها شرط دستیابی به موقعیت همانطور که مطرح شد، نئوگرامشین
ز اهژمونی را در ابتدا کسبِ رضایت ایدئولوژیکی و سپس استفاده 

برای ایجاد شرایط  مؤلفهدانند. کاکس سه های مادی میظرفیت
( نهاد معرفی 0( ظرفیت مادی و )2ها و هنجارها، )( ایده1هژمونی را )

 
-------------------------------------------------------------------------- 

1- River Basin Organization (RBO) 

2- Nile-Basin-Initiative (NBI)  
 ا،یسودان، کن یوپی،کنگو، مصر، ات ی،بروند هایکشور یالدیم1666در سال  -0

 ینتنش در روابط ا یشافزا یرا امضا کردند. در پ NBIرواندا و اوگاندا توافقنامه 
 در سال ینکهبرگزار شد تا ا یآب، جلسات متعدد یزانم یدکشورها و کاهش شد

 یلن یاصالح توافقنامه قبل و یچارچوب همکار یینبه منظور تع یاتوافقنامه 2313
 یا،نک یوپی،ات ی،توافقنامه شش کشور بروند ینا ی. در امضایدبه امضا رس مجدد

ما دو مشارکت داشتند، ا یلن یزحوضۀ آبر یرهاو اوگاندا به عنوان کشو یارواندا، تانزان
 آن  یده گرفته شده است از امضایحقوق آنها ناد ینکها یانکشور مصر و سودان با ب

های فرامرزی شامل قدرت معنایی آب مناسباتِکرد. این عناصر در 
ها و هنجارها(، همچنین قدرت سخت )ظرفیت مادی( و قدرت )ایده
 زااستراتژی محدودسازی استفاده از منابع ( هستند. زنی )نهادهاچانه

ها است. در این استراتژی، کشور های نئوگرامشیناستراتژی جمله
هیدروهژمون از نیاز رقبای خود و همچنین قوانین عرفی آگاه است و 

ۀ واسطها را بهی نادیده گرفتن رقبا، پذیرشِ آنجابهدهد ترجیح می
ا( هایجادِ پذیرش )نفوذ بر عقاید و دیدگاههای سوم و چهارم مکانیزم
 گونه. یک نمونه از این(Zeitoun and Warner, 2006) آورد به دست

در خصوص درخواست ویتنام برای  2319مسأله، اقدام چین در سال 
نکه رغم ای. کشور چین علیاسترهاسازی بیشتر آب رودخانه مکونگ 

ا درخواست ویتنام رتوانست به سبب قدرت بیشتری که داشت، می
نادیده بگیرد، اما درخواست این کشور را پذیرفت. در این سال ویتنام با 
خشکسالی شدیدی مواجه بود و از کشور باالدست حوضه آبریز مکونگ 
درخواست آب بیشتر داشت و چین نیز با این درخواست موافقت کرد. 

)بطور  رچین به سبب داشتن قدرت اقتصادی، نظامی و تکنولوژیکی بهت
ایی که هکلی قدرت سخت برتر حوضه( توانسته است با توجه به کمک

معنایی زنی و قدرت کند قدرت چانهبه سایر کشورهای حوضه می
این راستا کمک  بیشتری نیز بدست آورد. از جمله اقدامات چین در

کشور کامبوج برای پاالیش کیفیت آب رودخانه  هفت میلیون دالری به
نیز  2332است. این کشور همچنین در سال  هانگلو بازگردانی ج

های هیدرولوژیکی با سایر کشورهای حوضۀ نامه تبادل دادهموافقت
 .4آبریز مکونگ را امضا کرد

 
ی در یک حوضۀ آبریز مشترک کشورهای هیدروهژمون طورکلبه

انبه جکامل در اختیار بگیرند و توسعۀ یک طوربه( منابع را 1توانند: )می
ها، عدم تقارن در معاهدات و سایر روش واسطهبه( 2ته باشند، )داش

هایی به ( رژیم0برداری از منبع مشترک در حوضه ایجاد کنند، )بهره
اشته رنگی دتر نقش کمنفع خود ایجاد کنند که در آن کشور ضعیف

توانند عالوه بر تأمین ( می2و ) (Zeitoun and Warner, 2006)باشد 
هت ج رضایت و پذیرش سایر کشورها را نیز بدست آورند.نیازهای خود 

، المللی مشترکهای آبریز بینبرآورد وضعیت هیدروهژمونی در حوضه

-------------------------------------------------------------------------- 

دست از باال یکشورها یاسیو س یاقتصاد یریگکردند. اما با آغاز قدرت یخوددار
 از برداریبهره برسر سودان و اتیوپی ،مصر 2314سر انجام در سال  یوپی،جمله ات

 یمرژ یبرتت ینمسئله همزمان با افول قدرت مصر بود به ا ین. ارسیدند توافق به نیل
 مدخالنیذ تمام برای منصفانه رژیمی به تبدیل تا دارد تالش نیل در گرایانهسلطه
 .شود

4- Redistribution of Power 

 ایاالت حمایت با مکونگ آبریز حوضه دستپایین کشورهای 2336 سال در -4
 هدف .باشدنمی آن عضو چین که کردند ایجاد را مکونگ همکاری کمیسیون متحده

 .است بوده چین قدرت کاهش و قدرت تقارن عدم بردن بین از آن
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 وبـارچــه عبارتند از: چــده است  کـوسعه داده شــدو روش کلی ت
 هیدروهژمونی و دایرۀ هیدروهژمونی.

 

 چارچوب هیدروهژمونی -5

تحلیلی  چوب هیدروهژمونی را برایچار 2339زیتون و وارنر در سال 
حوضه آبریز مشترک معرفی کشورهای آبی  مناسباتِواکاوی نحوۀ  و

چارچوب هیدروهژمونی نخستین ساختار در هیدروپلیتیک است . کردند
های آب مناسباتِیدی در و کلعامل اصلی  عنوانبهکه در آن قدرت 

. (Zeitoun and Warner, 2006) فرامرزی در نظر گرفت شده است
واسطۀ تحلیل چارچوب هیدروهژمونی مشخص خواهد شد که چگونه به

های فرامرزی مطابق ترجیحات کشور اشکال مختلف تعامل بر سر آب
، برای تحلیل 2و وارنر مطابق شکل  زیتونشود. هیدروهژمون ایجاد می

: موقعیت از ندند که عبارتگرفته در نظر مؤلف، سه هیدروهژمونیوضعیت 
ن تعریف، ــایها و قدرت. بنابررساختـایی، پتانسیل استفاده از زیجغرافی

این سه عامل نسبت به سایر  درمجموعکشوری هیدروهژمون است که 
 ,Zeitoun and Warner) کشورهای حوضۀ آبریز برتری داشته باشد

2006).  
 

ه جریان(، دست، میان)باالدست، پایینبدین ترتیب، موقعیت جغرافیایی 
در میزان استفاده های چارچوب هیدروهژمونی ان یکی از مؤلفهبه عنو
 ید به این نکته دقتیرگذار هست. اما باتأثبرداری از منابع آب و بهره

اده از برداری و استفکننده در بهرهیینتععامل  لزوماًلفه، کرد که این مؤ
در  دستی پایینمنابع آبی مشترک نخواهد بود زیرا چنانچه همسایه

 مؤثرتریار تواند بسه آبریز مشترک، قدرت بیشتری داشته باشد میحوض
برداری کند. برای نمونه، مصر در از منابع آبی مشترک استفاده و بهره

یونیستی در میانۀ رودخانۀ اردن صهدست رودخانۀ نیل و رژیم پایین
این  ی توزیع جریانی نحوهکنندهیینتعاند و این کشورها قرار گرفته

ها )اتیوپی ها هستند و کشورهای باالدست در این حوضهنهرودخا
باالدست نیل و لبنان باالدست رودخانۀ اردن( نقش بسیار کمرنگی در 

اما این حقیقت که  (.Zeitoun, 2008) مدیریت تخصیص آب دارند
توانند جریان آب را به طرق مختلف تغییر دهند کشورهای باالدست می

سازی آب جاری به سد، انحراف آب یا آلوده با ایجاد مثالعنوانبه)
دست اثر بگذارند، وجود دارد. دست( و بر کشورهای پایینسمت پایین

برای نمونه، کشور ترکیه در باالدست حوضه آبریز دجله و فرات واقع 
، کشور هیدروهژمون در این حوضه آبریز است. کشورشده است و این 

ا در اختیار داشتن پتانسیل که بیدرصورتیایی جغرافلذا موقعیت 
قع وا مؤثرتواند برداری و با ظرفیت و توان فنی همراه باشد میبهره

ه کلیدی در چارچوب هیدروهژمونی، قدرت است. درک مؤلفشود. اما 
 هایی که بر سر تخصیصنقش قدرت و هژمونی به پذیرش عدم قطعیت

 .(Mirumachi, 2015) کندآب وجود دارد، کمک می
 

س این نظریه، چنانچه کشور باالدست در موقعیت کشور بر اسا
. گیری همکاری تقریباً بعید استهیدروهژمونی قرار داشته باشد، شکل

گیری همکاری، ایجاد ارزش در جهت منافع کشورهای رکن شکل
گر این امکان را یدروهژمون منفی یا سلطههمدخل است. کشور ذی

 هیچ منفعتی در همکاری برای نهاتنهکند زیرا برای سایرین مهیا نمی
ر ــرابــاو وجود ندارد؛ بلکه از ابزار الزم کنترل بر آب برای مقاومت در ب

وردار است. ــرخــدست نیز بیینپاای ــتقاضای همکاری کشوره
 (2ه دجله و فرات است )شکل ــانــارز آن حوضه رودخــنمونه ب

(Zeitoun and Warner, 2006). 
 

های دجله و فرات کشور ترکیه در باالدست رودخانه، 2مطابق شکل 
است و در این حوضه، قدرت سخت و قدرت نرم این کشور  شده واقع

نسبت به عراق و سوریه بیشتر است و پتانسیل باالیی در استفاده از 
یجه کشور هیدروهژمون نت در( دارد، ساخت سدها )مثل زیرساخت

دست قدرت کشور پایین کهیدرصورتاما  شود.منطقه محسوب می
وجه به کنندۀ جریان آب باشد. با تتواند کنترلبیشتری داشته باشد، می

، اندشده واقع، کشور لبنان و سوریه در باالدست رودخانه اردن 0شکل 
باشند؛ بلکه رژیم صهیونیستی که یدروهژمون منطقه نمیهاما کشور 

ل استفاده از در میانه جریان است، با توجه به قدرت و پتانسی
 شودهایی که دارد، کشور هیدروهژمون منطقه محسوب میزیرساخت

(Zeitoun and Warner, 2006). 
 

یک بازنگری در چارچوب  2313 سال در تونیز و کاسکائو
ه برای این چارچوب در نظر مؤلفها چهار هیدروهژمونی انجام دادند. آن

 زنی، قدرت معنایی واز: قدرت سخت، قدرت چانه اندعبارتگرفتند که 
. (Cascão and Zeitoun, 2010) (2نهایتاً موقعیت جغرافیایی )شکل 

 2بر این اساس، چارچوب هیدروهژمونی حوضۀ آبریز نیل نیز در شکل 
ست دکه کشور مصر در پایینرغم آنارائه شده است. در این حوضه علی

فۀ لؤباشد. بدیهی است که قدرت یک ماست، کشور هیدروهژمون می
ایستا نیست و با گذشت زمان به سبب تغییر شرایط سیاسی، تاریخی، 

ه های ارائه شدروی، چارچوباقلیمی و فرهنگی تغییر خواهد کرد. ازاین
های آبریز دجله و فرات، اردن و نیل در هر زمان در خصوص حوضه

 شکل متفاوتی خواهند داشت.
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Fig. 2- Comparison of relative positions of Hydro-Hegemony between riparians - Euphrates river basin 

(Zeitoun and Warner, 2006) 

 (Zeitoun and Warner, 2006)  ی موقعیت نسبی هیدروهژمونی در حوضه دجله و فراتمقايسه -0شکل 

 
Fig. 3- Comparison of relative positions of Hydro-Hegemony between riparians in the Jordan river basin 

(Zeitoun and Warner, 2006) 

 (Zeitoun and Warner, 2006) ی موقعیت هیدروهژمونی در حوضه رودخانه اردنمقايسه -9شکل 

 
Fig. 4- Comparison of relative positions of Hydro-Hegemony between riparians in the Nile river basin 

(Cascão and Zeitoun, 2010) 

 (Cascão and Zeitoun, 2010) لین زيآبر حوضۀ یدروهژمونیه چارچوب -4شکل 

 

های دجله و فرات، های هیدروهژمونی حوضۀ آبریز رودخانهچارچوب
دهند که کشورهای هیدروهژمون لزوماً کشورهای اردن و نیل نشان می

وماً مباشند بلکه عبا موقعیت جغرافیایی باالدست حوضۀ آبریز نمی
کشورهایی هستند که در تمام ابعاد قدرت در حوضۀ آبریز برتری دارند. 
در مقابل کشورهای هیدروهژمون، تقریباً تمام کشورهای غیرهژمون 

عنوان استراتژی ضدهژمون برای مقابله زنی بهتوانند از قدرت چانهمی

با کشور هیدروهژمون حوضۀ آبریز استفاده کنند. برای نمونه، کشور 
ریه در حوضۀ آبریز اردن و کشور اتیوپی در حوضۀ آبریز نیل، که سو

توانند با ، میاندواقع شدهکشورهای هیدروهژمون حوضه  باالدستِ
های آبی نظیر المللی برای احداث زیرساختهای بینکسب حمایت

زنی خود را در مقابل کشورهای در حوضۀ آبریز، توان چانه ساخت سد
یم صهیونیستی در حوضۀ آبریز اردن و مصر هیدروهژمون حوضه )رژ
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دست در حوضۀ آبریز نیل( افزایش دهند. اما کشور عراق در پایین
ست دحوضۀ آبریز دجله و فرات و همچنین کشور فلسطین در پایین

زنی کمتری در مقابل کشورهای حوضۀ آبریز اردن به نظر قدرت چانه
ارند؛ اما این هیدروهژمون و همچنین کشورهای باالدست حوضه د

زنی خود هالمللی قدرت چانتوانند با توسل به قوانین بینکشورها نیز می
 .(Cascão and Zeitoun, 2010) را در حوضه آبریز افزایش دهند

 

 0دايرۀ هیدروهژمونی -8

روش دیگری برای تحلیل هیدروهژمونی  2312در سال  2فلیپو منگا
ا استدالل کرده است هر طبق آنچه منگ .(Menga, 2014) ارائه کرد

( و همچنین در 2339چند در چارچوب هیدروهژمونی زیتون و وارنر )
(، درک خوبی برای بررسی روابط 2313چارچوب کاسکائو و زیتون )

اما در  است؛ شدهارائههیدروپلیتیکی کشورهای حوضه آبریز مشترک 
 شود که هسته مرکزی ایننشان داده نمی وضوحبهها، این چارچوب

ها، تحلیل، هیدروهژمونی است. وی معتقد است که در آن چارچوب
 است و نهایتاً تحلیل هیدروپلیتیک قرارگرفتهقدرت در مرکز بررسی 

حاصل از این چارچوب منجر به بررسی وضعیت قدرت در حوضه آبریز 
ها ارتباط مناسبی بین قدرت و هژمونی نشان شود و در آن چارچوبمی

که هدف از بررسی و تحلیل قدرت، نهایتاً یصورتدرداده نشده است؛ 
ایجاد شرایط هژمونی است. منگا معتقد است که هژمون باید در مرکز 

ی هاهمؤلفاین ساختار تحلیلی قرار گیرد. او نمایش قدرت به واسطۀ 
های گیری و برآورد آن را برای تحلیلستونی و همچنین اندازه
اساس، او طرح جدیدی برای  داند. براینهیدروهژمونی مفید نمی

ساختار هیدروهژمونی پیشنهاد داد که در آن اشکال قدرت نه تنها با 
. (Menga, 2014) یکدیگر مرتبط هستند بلکه همپوشانی نیز دارند

(، با هدف نمایش تئوری نظری موجود 4دایرۀ هیدروهژمونی )شکل 
ت و در ها با هژمونی ارائه شده اسدر سه نوع قدرت و همپوشانی آن

شود که چگونه سه شکل قدرت با یکدیگر در تعامل آن نشان داده می
برای ایجاد یک فضای هیدروهژمون عمل  باهمهستند و همزمان 

 .(Menga, 2014) کنندمی
 

های مؤلفهسه شکل قدرت که در دایرۀ هیدروهژمونی ارائه شده با 
. قدرت قدرت در چارچوب هیدروهژمونی زیتون و وارنر تفاوت ندارد

سخت شامل موقعیت کشور حوضه آبریز، مساحت آن، توان نظامی، 
قدرت اقتصادی، ظرفیت ساختاری و توان تکنولوژیکی است. منظور از 

های بزرگ است. قدرت توانایی ایجاد زیرساخت، ظرفیت ساختاری
زنی با توانایی تعیین دستور کار سیاسی و ایجاد فضایی بیشتر برای چانه

 
-------------------------------------------------------------------------- 
1- Circle of Hydro-Hegemony 

بط است. قدرت معنایی نیز به توانایی تحمیل یک مذاکرات مرت
ن یمؤثرترکه قدرت معنایی  یحال دریدئولوژی خاص مرتبط است. ا

قدرت در بین سه شکل قدرت است اما باید توجه داشت که ارزش 
تواند متناسب با شرایط مختلف بسیار نسبی هر سه شکل قدرت می

ری و برآورد وزن هر یک گیی اندازهجابهمتفاوت باشد. بر این اساس، 
از اشکال قدرت، باید بررسی کرد که هر یک از کشورهای حوضه آبریز 

کنند و پشت این انتخاب چه مشترک از کدام نوع از قدرت استفاده می
 .(Menga, 2014) ای نهفته استاستراتژی

 

دایرۀ هیدروهژمونی را برای تحلیل وضعیت  2312منگا در سال 
ۀ آبریز دریاچۀ آرال واقع در آسیای مرکزی بکار هیدروهژمونی در حوض

له در مدیریت آب در آسیای ترین مسأمهم. (Menga, 2014) برد
 دست در اینمرکزی تضاد منافع بین کشورهای باالدست و پایین

حوضۀ آبریز است. چالش اصلی کشورهای باالدست این منطقه 
های کشور امنیت انرژی و چالش اصلی )قرقیزستان و تاجیکستان(

 دست )ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان( امنیت غذایی استپایین
(Mianabadi, 2016) در دورۀ اتحاد جماهیر شوروی سدها و مخازن .

بزرگی با هدف اولیۀ تأمین آب مورد نیاز کشاورزی در کشورهای 
قرقیزستان و تاجیکستان ساخته شده بودند که در طول تابستان 

ردند در ب، قزاقستان و ترکمنستان از آن بهره میکشورهای ازبکستان
 که اهداف ثانویۀ این سدها نیز تولید انرژی برقابی بود. به ازایحالی

 دست، کشورهای باالدستاورزی کشورهای پایینــن آب کشـــتأمی
تفاده دست استوانستند از منابع زغال سنگ و گاز کشورهای پایینمی

ابع بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی کنند. این سامانه تقسیم من
الف( برای تحلیل -9فسخ گردید. منگا دایرۀ هیدروهژمونی را )شکل 

های که دو کشور تاجیکستان و قرقیزستان در مقابل کشور تاکتیک
داد. طبق دایرۀ هیدروهژمون هیدروهژمون حوضه )ازبکستان( ارائه 

اختار ا استفاده از سپیشنهادی، دو کشور تاجیکستان و قرقیزستان ب
الملل، حمایت داخلی و همچنین استفاده از منابع در دانش، حمایت بین

مقابل کشور هیدروهژمون )ازبکستان(، استراتژی ضدهژمون را بکار 
 اند.برده

 
های ایجاد شرایط هیدروهژمونی برای کشور ازبکستان بر تاکتیک

 رت سخت است، قدرت معنایی و همچنین قدزنیاساس قدرت چانه
(Menga, 2014). ن اساس، منگا دایرۀ هیدروهژمونی را در ــرایـب

رد ـه کـی ازبکستان نیز ارائــونـژمـخصوص نحوۀ حفظ هیدروه
کشور ازبکستان با داشتن جمعیت و قدرت نظامی بیشتر،  ب(.-9)شکل 

تواند با استفاده از دروهژمون در این حوضه آبریز است و میـکشور هی

-------------------------------------------------------------------------- 
2- Filippo Menga 
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Fig. 5- The circle of hydro-hegemony (Menga, 2014) 

 (Menga, 2014) یدروهژمونیه رۀيدا -1شکل 

 
، الملل، تسخیر منابع، ساختار دانشهای استفاده از حمایت بینتاکتیک

وانین دست در قی به کشور پایینــرسانیبـــآساستفاده از اصل عدم 
ر هیدروهژمونی خود را دالملل و همچنین پیوند موضوعی، وضعیت بین

 ضد هژمونهای ها با تاکتیکحوضه حفظ کند. اگرچه این تاکتیک
قرقیزستان و تاجیکستان مشابه هستند اما دو تفاوت کلی با آن وجود 

رقبای خود از قدرت سخت نیز برای  برخالفکشور ازبکستان  -1داد: 
تر این بیش کند که ناشی از توان نظامیخود استفاده می 1دفاع از عالیق
ن ــتر این است که کشور ازبکستان ایورد مهمــم -2کشور است. 

ها را در جهت حفظ شرایط هیدروهژمونی و صرفاً در جهت تاکتیک
ه ـرد و نــبکشورهای باالدست بکار می ساخت سدهایا ــمقابله ب

 برای مقابله با شرایط ضدهیدروهژمون در حوضه آبریز مشترک
(Menga, 2014). 

 

 گیری نتیجه -6

قش ن روابط انسانی است. هرگونهیزناپذیر گرهای قدرت یکی از جنبه
طبیعی -های انسانیسامانهدر زمرۀ که ) آب یپلماسیقدرت در د

 ؛ به نحوی که ادعا شده است کهاست تیحائز اهم اریبس ( نیزهستند
 بطور کلی، .(Reisner, 1993) شودمی قدرت جاری سمت به آب

 
-------------------------------------------------------------------------- 
1- Interests 

استفاده  آوردن قدرت به دستالدست عموماً از آب برای کشورهای با
ه بقدرت برای از عموماً  ،دستکشورهای پایین کهدرحالی ؛کنندمی

. نتایج مطالعات (Warner, 2004) برندمی بیشتر بهرهآوردن آب  دست
موقعیت صرفاً که  دهدمینشان صورت گرفته در این پژوهش 

 ای درکنندهیینتعترک نقش جغرافیایی کشورهای حوضۀ آبریز مش
ننده در کیینتععامل مهم و یک  بلکه ؛تسهیم منابع آب مشترک ندارد

 .این تعامالت، قدرت است
 

 مناسباتائز اهمیت در ـای بسیار پررنگ و حــهقدرت یکی از جنبه
ها و هنجارها که ارزشییآنجا زاست. ا ی آبیهاالمللی سیستمبین
ذا لگیری قدرت سهیم هستند در شکل ،تماعیهای اجپیشرانه عنوانبه

های زمانی و در دورههای کسب و پذیرش آن مو مکانیزتعریف قدرت 
های متنوعی مکانیزم. در شرایط مکانی مختلف متفاوت خواهد بود
برداری از منابع مشترک برای کسبِ پذیرشِ قدرت در استفاده و بهره

آور برای ایجاد اجبارکانیزم م -1 :ها شاملدارد. این مکانیزم وجود
ی مطلوبیت برای ایجاد پذیرشِ یجادکنندهامکانیزم  -2پذیرشِ قدرت، 

برای ایجاد پذیرشِ  توافق هنجاریی یجادکنندهامکانیزم  -0قدرت، 
ی هژمون ایدئولوژیک برای ایجاد یجادکنندهامکانیزم  -2قدرت و 

 پذیرشِ قدرت هستند. 
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A- The four tactics forming  Kyrgyz and Tajik 

counter-hegemonic strategy 
ضد هیدروهژمون مرتبط با استراتژی چهار تاكتیک  -الف

 تاجیکستان و قرقیزستان

B- The five tactics forming the Uzbek hegemonic 

strategy 
ر هیدروهژمون  كشو ايجادكنندۀ استراتژی پنج تاكتیک -ب

 ازبکستان 

Fig. 6- The circle of hydro-hegemony in the Aral Sea (Menga, 2014) 

 (Menga, 2014) آرال  یايدر زيحوضۀ آبر یدروهژمونیه تیوضع -8شکل 

 
هدف از بررسی و تحلیل قدرت، شناخت عوامل ایجادکنندۀ شرایط 

تقویت و شناخت انواع قدرت به ایجاد و هژمونی است. بر این اساس، 
های آبریز مشترک ونی کشورها در حوضهبهبود شرایط هیدروهژم

 طیبه شرا یابیدست یبرا هیدروپلیتیک، علم درکمک خواهد کرد. 
هر  های مختلفی وجود دارد کهها و تاکتیکیاستراتژی، دروهژمونیه

یک از آنها برگرفته از مکتب تعریف شدۀ هیدروهژمونی هستند. این 
تب مک بر اساسابع )اند از: استراتژی تسخیر منها عبارتاستراتژی

بر ) جانبه اشاره دارد(، استراتژی همگرایینئورئالیسم که به توسعه یک
مکتب نئولیبرالیسم که به دنبال تقویت پذیرشِ کشور مقابل  اساس

، ایجاد همکاری بین کشورهای ساحلی و اسطۀ ایجاد توافقنامهوبه
اده استف برداری مشترک از منابع است( و استراتژی محدودسازیبهره

مکتب نئوگرامشی کشور هیدروهژمون از نیاز رقبای  )بر اساس از منابع
ده ی نادیجابهدهد خود و همچنین قوانین عرفی آگاه است و ترجیح می

ا هها را به واسطۀ نفوذ بر تفکرات و عقاید آنگرفتن رقبا، پذیرشِ آن
چهار  اده ازبا استف ،سازی این سه استراتژیاعمال و پیادهبدست آورد(. 

یجاد های اها همان مکانیزمگیرد که این تاکتیکتاکتیک صورت می
 پذیرش قدرت هستند.

 
هرهبمتناسب با آن در  یهاکیتبع آن تاکتو به ینوع استراتژ انتخاب
 یراب یانتخاب ریمس وعــن دهندۀنشانمشترک،  یاز منابع آب برداری

. لذا آشنایی و شناخت ودب خواهد مشترکآبی  منابع برداری ازبهره
های مختلف در مواجهه با این مسأله بسیار حائز ها و تاکتیکاستراتژی

اهمیت است. این شناخت در نهایت منجر به انتخاب استراتژی واحد 
گذاری منسجم در دیپلماسی آب دهی به یک سیاستبرای شکل

 ،تواند متناسب با شرایط سیاسی، اقتصادی، اقلیمیشود که میمی
فرهنگی و اجتماعی هر حوضۀ آبریز در مناسباتِ منابع مشترک صورت 

 گیرد.
 

 قدردانی -01

 که با ارائه نظرات محترمیدانند از داوران نویسندگان بر خود الزم می
 ارزنده خود موجب غنای پژوهش حاضر شدند، تشکر و قدردانی نمایند.
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