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 چکیده

یت تنیدگی امنسو و درهماز یک« امنیت آبی»گذاري در حوزه اهمیت سیاست
شده است که درک و شناختِ جامع و انسانی و آبی از سویی دیگر، سبب 

ترین مراحل عنوان اولین و یکی از مهمبه« امنیت آب»صحیح از مفهوم 
ه عمد تاکنون. باشدگذاري آبی از ضرورت جدي برخوردار یند سیاستفرا

ین گذاريِ کالن در اهاي صورت گرفته مربوط به امنیت آب و سیاستتحلیل
اند. براي پاسخ به این ی محدود شدههاي عینحوزه، تنها به تدوین شاخص

ضرورت، این مقاله تالش دارد با مرور مطالعات صورت گرفته در حوزه امنیت 
اي به تحلیلی و استناد به منابع کتابخانه -و با استفاده از روش توصیفی

ر این گذاري ددهیِ صحیحِ به سیاستهاي امنیت آبی و جهتبازتعریف مؤلفه
دهند که نیل به امنیت آبی در گرو یج این مطالعه نشان میحوزه بپردازد. نتا

فرابخشی در کنار ابعاد عینی در  -سیاسی -ابعاد اجتماعی کردن لحاظ
هاي امنیت آبی، نیازمند شناخت و گذاري آب است و تبیین مؤلفهسیاست

است. بر این اساس، « آب»و ذات منابع « امنیت»درک توأمان ماهیت مفهوم 
( 1هاي امنیت آب با مد نظر قرار دادن: به بازتعریف مؤلفه مقالة حاضر

ها و ها، داشته( خواسته9دهنده به مناسبات آبی؛ هاي برسازنده و شکلهویت
نِ زدایی شدسازي یا امنیتییند امنیتی( فرا0مدخالن؛ ضریب ایدئولوژي ذي

مبست ( ه8ها و آبی براي جلوگیري از سیاسی شدن آن ها و اقداماتطرح
 پردازد.انرژي می -غذا -آب
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Abstract 
The importance of policy making in achieving "water security" 

on the one hand and complexity of human and water security, 
on the other hand, have raised the necessity of a comprehensive 

understanding of the "water security" concept as the first and 

one of the most significant steps of water policy making 

process.  So far, most of the analyzes related to water security 
and water policy making have been limited to the development 

of objective dimensions. To address this limitation, this article 

tries to redefine the concept of water security with 

fundamental-theoretical research, using the descriptive-
analytical method. Results showed that in addition to the 

objective dimensions, it is necessary to pay attention to social, 

political, and cross-sectoral dimensions. Accordingly, this 

paper reframes the components of water security with 
consideration, 1) constructed identities in water relations, 2) 

the importance of the ideology of stakeholders, 3) identifying 

securitization and desecuritization of water projects and taking 

actions against associated politicizing, and 4) the importance 
of water-food-energy nexus. 
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 مقدمه  -7

است و شناخت  1محوريگذاري، مسألهمحور اصلی ایده علوم سیاست
و تعریف صحیح آن، هستة محوري مطالعات فرایند  9مسأله

و تحلیل بررسی . (Smith and Larimer, 2018گذاري است )سیاست
یکی از موضوعات اساسی و قابل توجه اندیشمندان  «امنیت»مفهوم 

، علوم طبیعی، امنیتی، علوم اجتماعی و حوزه علوم سیاسی
از آنجایی که بر این، گذاري بوده است. عالوهو سیاست 0هیدروپلیتیک

ي اجتماعی، اقتصادانسانی از جمله امنیت  هاي مختلفِبخش در امنیت
 «منیت آبا» تأثیرتحت و غیرمستقیم محیطی بطور مستقیم و زیست
 براي «امنیت آب»مسأله و مفهوم و صحیح از  جامع شناختِ ،قرار دارد
ردار ی برخوبسزای اهمیتاز  ي پایدار در این حوزهگذارسیاستنیل به 

بطور خاص، « امنیت آب»بطور عام و « امنیت»شناخت ماهیت  است.
گذاري در این حوزه و نیل به امنیت آبی است. اولین گام براي سیاست

اي مناسب ها و رویکردهاین شناخت براي انتخاب پارادایم
گذاري سیاست شناسیآسیبریزي و همچنین گذاري و برنامهسیاست

  زیست در کشور بسیار مؤثر است.گذشته و حال آب و محیط
 

ایمن » معادل کهاست « االمن»و  securityامنیت از حیث لغوي برابر 
. برخالف معناي لغوي امنیت، در تبیین است« در امان بودن»و « شدن

به دلیل نقص هر  .آن اجماع نظري وجود ندارد صطالحیمعناي ا
نیازمند جامع از امنیت، درک مفهوم امنیت  رویکرد در شناخت

اي خاص به ، تنها از زاویهرویکرد است زیرا هر 8فراپارادایمی اندیشیدن
 جدي بر تبیین اثريتواند میرویکرد و انتخاب هر  نگردمی این مهم
 Eftekhari (2013)نیل به امنیت داشته باشد. ي هاو سیاست راهبردها

 بر شمرده مفهوم امنیت را براي تعریف 1و ایجابی 5دو گفتمان سلبی
. تعریف شده است 7«تهدید» نبودِ معادل امنیت ،است. در گفتمان سلبی

شود. تعریف میبازیگر  8منافعافتادن مخاطره  به تهدید در این گفتمان،
شود که امنیت به وضعیتی اطالق میتمان بر این اساس، طبق این گف

در آن نسبت به منافع بازیگر یا تهدیدي وجود نداشته باشد یا در صورت 
تهدید واقع  مورد براي بازیگر تهدید وجود، امکان مدیریت مؤثر آن

س ح»، امنیت وضعیتی است که در گفتمان ایجابیاما شده باشد. 
. تهدید در این گفتمان دارد اهبه همر 2مدخالنذيرا براي  «رضایت

هاي ها و داشتهحد نسبت خواسته ت و آسیباس« آسیب»مبتنی بر 
(. واضح است که نگرش ایجابی، Eftekhari, 2013) استبازیگران 

تحولی ماهوي نسبت به مفهوم تهدید داشته است؛ زیرا در این نگرش، 
ه به ستند کخارجی ندارد؛ بلکه این بازیگران ه تهدید وجود مستقل و

اي طور کلی، آسیب مسألهدهند. بهاي عنوان تهدید یا فرصت میپدیده
اي خارج از سیستم است که به هر سیستم وارد داخلی و تهدید مسأله

شود. بر این اساس، نیاز است وضعیت داخلی سیستم تقویت شود تا می
گیرد. پدیدۀ بیرونی به آن نسبت تضعیف شده و در کنترل بازیگران قرار 

 بعکس این نسبت نیز برقرار است. بدین نحو که ضعف درونی موج
خارجی، براي بازیگران تبدیل به  هاي ساده و معمولشود پدیدهمی

 (. Eftekhari, 2013تهدیدي بزرگ شوند )
 

امنیت » لف به مفهوم امنیت، تدوینِ چیستیهاي مختبا توجه به نگرش
 آن موجود با هدف رفعِ نواقصهاي نگرش ةریشو آشنایی با « آبی

ال به گزارش س «امنیت آبی»اولین تعریف ارائه شده از  ضروري است.
 ,FAO) استنسبت داده شده  11سازمان خواروبار جهانیم 1221

متعددي از امنیت آبی وارد مباحث علمی ریف اتع، از آن پس و (1996
در ادامه  که (Gerlak et al., 2018) استگذاري شده و عرصه سیاست

 :(Zekri, 2017شوند )میاشاره  آنهاترین برخی از مهمبه 
 
ل و قابل مطمئن هر فرد به آب کافی با نرخ معقو 11میزان دسترسی -

، سالم و مفید بطوري که بهداشتیزندگی  پرداخت به منظور داشتن
 (؛GWP, 2000) زیست محافظت شودمحیط

سالمتی، معیشت، اکوسیستم و ه لحاظ ــدسترسی به آبی که ب -
تولیدات کشاورزي داراي کمیت و کیفیت قابل قبول باشد و اثر 

زیست و اقتصاد نیز مدیریت ا مردم، محیطــمخاطرات آبی در ارتباط ب
 (؛Greya and Sadoff, 2007) شوند

وجود سطح قابل قبولی از خطرات آبی براي انسان و اکوسیستم، به  -
کافی و با کیفیت به منظور حمایت از معیشت، آب به همراه دسترسی 

 (؛Bakker, 2010) امنیت ملی، سالمت انسان و اکوسیستم

خش بدسترسی مطمئن به آبی که از لحاظ کمی و کیفی رضایت -
بوده و براي رفع نیازهاي ضروري بشر، امرار معاش و خدمات محلی 

 یت شوددیربوم قابل تأمین باشد و مخاطرات آبی نیز به خوبی مزیست
(WaterAid, 2012؛) 

جامعه در دستیابی پایدار به مقدار آب کافی با کیفیت قابل  ی ازظرفیت -
اجتماعی با حصول  -قبول براي تداوم معاش، رفاه و توسعه اقتصادي

ها اطمینان از توانایی مقابله با مخاطرات آبی و نیز حفاظت از زیست بوم
 (؛UN-Water, 2012) رار شوددر شرایطی که صلح و ثبات سیاسی برق

ظرفیت یک جمعیت براي حفاظت از دسترسی به مقدار آب کافی با  -
کیفیت قابل قبول براي پایداري سالمت انسان و اکوسیستم بر اساس 

جان و مال در برابر از و اطمینان از حفاظت کارآمد  ه آبخیزضیک حو
 لرزه، فرونشست و خشکسالینظیر سیالب، زمینی خطرات

(UNESCO-IHP, 2017؛) 

راي ــدسترسی مطمئن به میزان قابل قبول کمی و کیفی آب ب -
ه ــا سطح قابل قبول ریسکی کــتولید، حیات و سالمتی که همراه ب

بینی مرتبط با آب را در جامعه داراست تأثیرات غیرقابل پیش
(Zargarpour and Nourzad, 2010.) 
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طور باین تعاریف دهد که صورت گرفته نشان می هايبررسی تعریف
 ا در نبودزیرا امنیت آبی ربرگرفته از گفتمان سلبی امنیت هستند  هعمد

کمیت مناسب، هاي فنی مانند و شاخص 19تهدیدهاي صرفاً عینی
منبع آب در زمان به  یدسترسشاخص کیفیت قابل قبول، سطح 

 ،محیطیهاي زیستها و جریاناکوسیستم حجم آب الزم برايمناسب، 
با قیمت ه عرض شاخصِ، آب ه پایدار و قابل اعتمادعرض شاخصِ

و شاخص مناسب  ریسک شاخص مناسب براي فقدان خطر ومناسب، 
(. Gerlak et al., 2018اند )براي بهبود شرایط اقتصادي تعریف کرده
یابی هایی براي دست«شاخص»در این تعاریف، تأکید بر ارائه و تعریف 

گذاران صرفاً درصدد که در پی آن سیاست به امنیت آبی بوده است
کاهش تهدیدهاي عینی هستند. این در حالی است که ارائه 

و کمی قابلیت تبیین امنیت آبی را ندارد  هاي صرفاً عینیشاخص
(Sadoff et al., 2020زیرا معرفی ) و کمی  هاي صرفاً عینیشاخص

 مدخل ومع ذيجوا کننده برداشت، درک و خواستهتواند منعکسنمی
ها از مکانی به مکان دیگر آن باشد و شاخص 10همچنین کارگزاران

اند. بر این اساس، در این پژوهش تعاریف تشریح شده فوق از متفاوت
اند که وجود امنیت را در نبود تهدیدات عینی معرفی کرده-امنیت آبی 

 -اندهایی نیز معرفی نمودهو به تبع براي رفع تهدیدهاي عینی شاخص
گیرند. از آنجا که تکیه صرف بر امنیت آبی قرار می« بعد عینی»در 

تواند براي تبیینِ امنیت آبی کافی نیست و نمی عینیهاي بُعد شاخص
امنیت را منعکس کنند، ضروري است  هاي گفتمان ایجابیشاخص

تر از امنیت آبی ارائه شود و در تعریف سنتی این مفهوم تعریف جامع
 مفهوم فیبازتعر و هدف نیا به یابیدست يبراگیرد. صورت بازتعریف 

ابعاد مختلف الزامی براي نیل به امنیت آب  پژوهش نیدر ا ،یآب تیامن
گردند. بر این اساس، اولین شکاف موجود در تحلیل و بررسی می

است.  «بُعد اجتماعی»غفلت از امنیت آبی گذاري براي نیل به سیاست
زایی زیست اهمیت بسگذاري آب و محیطسیاست توجه به این بُعد براي

تواند منجر به تغییرات و دگرگونی اجتماعی دارد و عدم توجه به آن می
اشد به همراه داشته بمحیطی تبعات اقتصادي، سیاسی و زیستشود و 

(Mirhashemi Dehkordi et al., 2021a.) 
 

واژه  ی کهاز سوي دیگر، توجه به این نکته حائز اهمیت است که زمان
 گیريهایی در خصوص شکلشود، نگرانیامنیت به آب افزوده می

آید. هاي آبی به وجود میاز طرح 18سازيهایی با هدف امنیتیجریان
ها از حوزه سیاست پدیده خارج نمودنِ عمديسازي به معناي امنیتی

وان بتبدین ترتیب تا  ها به حوزه امنیتی استعادي و وارد کردن آن
ی با توجه به شرایطمعرفی کرد و به تبع آن و تهدیدآمیز  اي راهمسأل

قوانین عادي تعلیق شود و اختیارات  معرفی شده،اضطراري و فوريِ 
رو، براي . از ایندشواخذ براي مواجهه با پدیده مورد نظر فراقانونی 

یرامون پ« بُعد سیاسی»مواجهه و تبیین امنیت آبی ضروري است به 

وجه ویژه شود. بُعد سیاسیِ امنیت آبی تا پیش از این در این مسائل ت
زیست مغفول مانده بود. در این هاي آب و محیطگذاريتدوین سیاست

براي  امنیت آبیسیاسی بُعد پژوهش تالش شده است تا ابعاد مختلف 
گذاري براي نیل به امنیت آب و جبران شکاف دوم در سیاست

تواند به بُعد سیاسیِ امنیت آبی می زیست معرفی شود. عدم توجهمحیط
و  15سازيآب را به ابزاري براي پیشبرد اهداف سیاسی، فرصت

مبدل نماید و مانع از کارکرد حقیقی آب براي تأمین امنیت  11سازيملی
آبی و نیازهاي بشر و اکوسیستم شود. غفلت از بُعد سیاسی در نهایت 

 د.اي قدرتمند تبدیل کنعدهتواند آب را به ابزاري براي کسب قدرت می
 

ابع ماهیت من»گذاري امنیت آبی، عدم توجه به شکاف سوم در سیاست
با  ،17انسانی-طبیعی شدهاکوسیستم جفتاست. آب به مثابه « آب
 ندرکنشا منابع آبی .است ارتباط مستقیم در میاقل و يانرژ ،غذا تیریمد

 رقابلیغ تعامالتو شناخت  دندار مختلف يهابا بخش میمستق
منابع ا ب مختلف يهابخش نیب متعددِ يبازخوردها و ایپو ،ینیبشیپ

و نیازهاي ربراي تأمین امنیت آبی الزامی است. این مهم در کنار آب 
یشتر به ، ضرورت توجه بدر بشر یافتگیمیل شدید به توسعه و به تزاید
 -به صورت کلی و همبست امنیت آب انرژي -غذا -آب 18همبست

 ,.Weitz et al) است کردهتر را پر رنگامنیت انرژي  -امنیت غذا

انرژي نیز براي نیل به امنیت  -غذا -لذا توجه به همبست آب .(2017
ن گذاري، در ایآبی حائز اهمیت است. براي جبران این شکاف سیاست

به  ود.شعرفی میبراي نیل به امنیت آبی م« فرابخشیبُعد »پژوهش 
زوماً نه لو رسیدگی به )و  هاي کالنگذاريهمین دلیل براي سیاست

نگرشی جامع که اتخاذ زیست، تنیده آب و محیطهمحل( مسائل در
را مد  هاگذاريابعاد متفاوت براي نیل به امنیت آب در سیاستبتواند 

 پردازد،بگذاري امنیت آب یند سیاستو به بازتعریف فرا نظر قرار دهد
 است. ضروري

 
به صورت کلی در این مقاله نشان داده خواهد شد که براي نیل به 

عینی بُعد گذاري حوزه آب، نیاز است عالوه بر امنیت در سیاست
 (یجابیا)برگرفته از گفتمان اجتماعی بُعد )برگرفته از گفتمان سلبی(، 

بُعد »ی، بردارن منابع آبمدخالن و بهرهذي حس رضایتبراي تبیین 
 ,.Ghoreishi et al) 12سیاست تنیدگی آب وبه دلیل درهم« سیاسی

2019; Iyob, 2010 آب همبستبه سبب وجود « فرابخشیبُعد »( و- 
هاي امنیت آبی در ذیل ابعاد بیین مؤلفهتتوجه شود.  انرژي -غذا

د از وروتواند می« فرابخشی -سیاسی -اجتماعی -عینی»چهارگانة 
یان کند. به بگذاري جلوگیري به مجامع سیاستاي سلیقهموضوعات 

هاي امنیت بر اساس ابعاد چهارگانة معرفی شده از تبیین مؤلفه، دیگر
دهی صحیح تواند به جهتآن جهت ضروري است که می
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ذاري گسیاست نهادهاي تا کندگذاري در این حوزه کمک جدي سیاست
 د. کنناجرا  مسیر صحیح نیل به امنیت آبی را طراحی و

 
با مرور مطالعات صورت براي دستیابی به هدف مذکور، این پژوهش 

با استناد  تحلیلی و -و با استفاده از روش توصیفی گرفته در حوزه امنیت
اي در تالش است تا ابعاد اجتماعی، سیاسی و به منابع کتابخانه

 بُعدهاي ناشی از تمرکز صرف بر فرابخشی را براي رفع محدودیت
هاي د. در نهایت، مؤلفهکنگذاري منابع آب واکاوي عینی در سیاست

زیست گذاري آب و محیطالزم براي بازتعریف امنیت آبی براي سیاست
  .ندشوارائه می

 

 اجتماعی امنیت آبیبُعد  -0

اجتماعی ابتدا ضروري است نظریه بُعد امنیت آبی در  براي تشریح
که نظریة اجتماعیِ علوم سیاسی است و به تبیین  91گراییبرساخت

رایی گپردازد، بررسی شود. نظریه برساختامنیت از منظر اجتماعی می
است  سیاست بر اجتماعی وعوامل فرهنگی نقش و اثر در صدد تبیین 

و با تأکید بر نقش عنصر هویت و منافع، تالش دارد نواقص نظریات 
 ,Darabi) کندن مطالعات امنیتی را جبراپیش از خود در علوم سیاسی و 

شناسی این نظریه پیش از طرح در علوم سیاسی، در جامعه .(2015
میالدي به  1221و اوایل دهه  1281و از اواخر دهه است مطرح بوده 

وانسته ت است کههاي اصلی علوم سیاسی تبدیل شده یکی از نظریه
ه دایم رئالیسم( را باست نظریات جریان اصلی )به ویژه نظریات پارا

 (.Darabi, 2015چالش بکشد )
 

هر  منافع»در صدد آن هستند که نشان دهند  گرایانبرساخت
 تعامالتبلکه محصول  ،نشده لزوماً از عینیات مشتق «مدخلذي

اي به عوامل است و با رویکرد میانه 99و برساخته اجتماعی 91اجتماعی
و  97هویت، 91، هنجار95ش، ارز98ایدئولوژياز جمله ) 90غیرمادي
( 01نهاد و ، منافع92از جمله قدرت) کنار عوامل مادي( در 98فرهنگ

را در عرصه سیاست تبیین  بازیگرانرفتار منظر و از این  توجه دارد
(. آنها همچنین تالش دارند Shafiee and Rezaei, 2012) دنکنمی

ه تا ها بر عرصه سیاست کتأثیرگذاري هویتگیري و تا چگونگی شکل
 را در کانون مباحثِ بود پردازانهینظرکمتر مورد توجه  آنپیش از 

 .دندهقرار  استیس یِلیتحل
 

ارها ، هنجهامعتقدند به دلیل اهمیت ارزش انگرایبطور کلی، برساخت
ب د و مناسنکنکه فکر می یزيتابع آن چ بازیگرانرفتار  ها،هویتو 

 انجام آن راو توان قدرت  که صرفاً و نه آنچهاست د، ندهص میتشخی
گرایان آن است که (. تأکید برساختAbdollahkhani, 2006) دارند

وص خص در، اجماع نظر آن دربارهوگو گفتتفکر یا  هبه وسیل 01واقعیت

رد. به گیو شکل می شوندمی «ساخته»آن به یکدیگر  تلقین یا آن
گرایان آن است که واقعیت آن چیزي است عبارت دیگر، تأکید برساخت

 يهاواقعیت هستند که به انسانی 09تعامالتاین  شود وکه برساخته می
کنشگران بر مبناي  خوددر نهایت دهند و اجتماعی شکل می

ن بر ایکنند. عمل می به مسائلِ مختلف، هاي منتسب شدهواقعیت
، ایدئولوژيبا تأثیرگذاري بر معتقدند که  انگرایساس، برساختا

تغییر فهم مشترک از در نهایت با و  هاهویت، هنجارها و هاارزش
 تگذاش اثروقوع وقایع تحلیل و سپس توان بر روند می ها،واقعیت

(Keyvan Hosseini and Emam Jome Zadeh, 2013.) 
 

بارت یا به عرو است آنچه پیشرا  مسأله ،گرایانبرساخت به طور کلی
افراد  دانند بلکه معتقدند تلقی و نگرشنمی ،روپیش شرایط عینیِ دیگر،

بازیگران بر سر مسائل روابط میان  و حائز اهمیت است از مسائل
شکل  ،ددهنبه یکدیگر نسبت میآنها بر اساس معنایی که گوناگون، 

. به این دلیل زمانی (Tork Ladani and Moradi, 2015گیرد )می
هاي آید ناخودآگاه افراد تلقیبه میان می« امنیت»که صحبت از 

متفاوتی از این مقوله خواهند داشت و گاهی ممکن است که علیرغم 
نوعی شاهد احساس عدم امنیت هاي امنیتی، بهمطلوب بودن شاخص

ن (. بر ایShab Azar et al., 2017در میان افراد وجود داشته باشد )
اساس، احساس امنیت بیشتر احساس درونی و روانی است 

(Rezadoust et al., 2015عالوه .)  ،بر حسی بودن مفهوم امنیت
ر هر فرد یا بازیگتواند از نگاه ست که میاامنیت مفهوم نسبی نیز 

 متفاوتی از آن صورت پذیرد.  برداشت
 
چشمه دارند و سرگرایان نگاه اجتماعی به امنیت ، برساختاساس این بر

ها امنیت و ناامنی را در نحوه تفکر و ایدئولوژي بازیگران نسبت به پدیده
دانند. آنها معتقدند امنیت و موضوعات، خصوصاً منافع و تهدیدات می

ها ها، هنجارها و هویتمفهومی برساخته و مبتنی بر ایدئولوژي، ارزش
، هاارزش وريگرایان به نقش محاست. با توجه به تأکید برساخت

ها، این پارادایم، هویت هنجارها و همچنین ساخت وقایع و اهمیت
 ,Bahoosh Baradghiکند )تحلیلی کیفی از مفهوم امنیت ارائه می

سیاست را ساخته و پرداختة  رهايگرایان ساختا(. برساخت2017
ط تفکر در خصوص رواب دانند و معتقدند تغییرجتماعی میساختارهاي ا

تواند منجر به تغییر وضعیت امنیت و بهبود آن شود. یگران میبین باز
این بدان معناست که چنانچه تفکر ما تغییر کند، وضعیت امنیتی ما نیز 

(. از Farokhi and Abbasi Ashlaghi, 2009تغییر خواهد کرد )
ها در ارتباط است، لذا روي که امنیت با هویت، هنجارها و ارزشآن

ها، تهدید علیه امنیت محسوب هنجارها و ارزش تهدید علیه هویت،
کدیگر یتواند بازیگران را به رویارویی علیه شود که این مسأله میمی

 اي ذهنی وامنیت را پدیده ،گرایانبرساخت بر این اساس،. سوق دهد
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هند دارائه نمی تعریف واحد و مطلقی براي امنیت ودانند نسبی می
(Bahoosh Baradghi, 2017.) اي، درک مفهوم امنیت در هر جامعه

بستگی به ارتباط متقابل کنشگران امنیتی و ساختارهاي اجتماعی دارد 
ها، مانند هنجارها، هویت غیرماديو تا اندازه زیادي وابسته به عوامل 

در نتیجه، در بسترهاي مختلف اجتماعی است. هها و اندیشهفرهنگ
 ب امنیت وجود داشته باشدمتفاوتی در با هايممکن است که ادراک

(Zarezadeh Abarghoei, 2017.) 
 

واند مفید تبه عنوان نمونه، تبیین شرایط حوضه آبریز رودخانه نیل می
هاي آبریز ترین حوضهباشد. حوضه آبریز رودخانه نیل یکی از پرتنش

فرامرزي در دنیاست که سطح مناقشات کشورهاي ساحلی حتی به 
 هاي اینها و نارضایتییده است. درگیرينظامی نیز رس هايتهدید

مدخالن آن، از امنیت آبی پایینی حوضه باعث شده است که ذي
برخوردار باشند؛ زیرا عالوه بر مسأله تسهیم آب، تضادهاي فرهنگی و 

ان و ، سودبه ویژه مصراین حوضه آبریز  تماعیِ یازده کشور ساحلیاج
واسطه منابع آبی این خواهی به که هر یک در صدد هویت -اتیوپی

گیري مناقشات شدید در این حوضه منجر به شکل -اندحوضه بوده
هاي (. این درحالی است طبق شاخصTerje, 2009آبریز شده است )

المللی منتشر شده، کشورهاي ساحلی حوضه آبریز نیل از تنش بین
مطالعات (. بنابر Gassert et al., 2013نسبتاً کمی برخوردارند ) 00آبی

به  5و با اختصاص عدد  5تا  1صورت گرفته، با درنظر گرفتن مقیاس 
بیشترین سطح تنش آبی، این شاخص در کشور سودان جنوبی صفر، 

. (Gassert et al., 2013است ) 0/1و مصر  1/1، اتیوپی 2/1سودان 
 ازي حوضه آبریز نیل شاهد عدم رضایت کشورهامنطقه، اما در عمل 

. به تاسآبی و بطور کلی احساس عدم وجود امنیت آبی وضعیتِ منابع 
امنیت و حس  اجتماعی بُعدها نسبت به عبارت دیگر، این شاخص

 بُعدبر این اساس، توجه به  اند.توجه بودهبیمدخالن ذيرضایت 

ها نقش بسزایی دارد و براي ورود گذارياجتماعی امنیت آبی در سیاست
سی دو مؤلفه هویت و ایدئولوژي در مسائل ، برربُعدبه ابعاد مختلف این 

 آب حائز اهمیت است.

 های آببُعد اجتماعی: تبیین مؤلفه هويت در سیاست -0-7

 گرایی بر آن است تا اهمیتنظریه برساختهمانطور که قبالً اشاره شد 
 «منافع»گیري را در شکل« هاها، هنجارها و هویت، ارزشایدئولوژي»
( و راهی براي شناخت آن در مسائل 1ند )شکل تفسیر ک« هاسیاست»و 

ا هتا نشان دهد چگونه فرهنگ، تاریخ، هنجار، رویه نمایدمختلف ارائه 
یک به  08االذهانیهاي بینهاي مشترک و سایر همبستگیو ارزش

 ,Hopf) ها نقش دارندیک در تفسیر، تدوین و طراحی منافع و سیاست

و  منافع ،تیهوساختار، متقابل نحوۀ اثرگذاري  1 شکل. در (2002
بر یکدیگر ارائه شده است. همانطور که در شکل مذکور  سیاست

بلکه در اثر  ،نیست 05مشخص است منافع هر بازیگر اکتساب شده
 گیرد.شکل می «هاهویت»و  «ساختارهاي محیطی»تعامل با 

 
 منافعو  سیاست ،تیهوساختار، مشخص است که  1با توجه به شکل 

ی در تخصصیکدیگر اثرگذار هستند. ساختار به عنوان یک مفهوم  بر
چهار تعبیر متفاوت  Wight (2006)علوم اجتماعی تعابیر متفاوتی دارد. 

 الگوهاي رفتار جمعی و -1از مفهوم ساختار را شناسایی و ارائه کرد: 
تنظیمات  -9شوند؛ رفتارهاي تکراري که در طول زمان پایدار می

ساختار به  -0هاي اجتماعی حاکم است؛ که بر واقعیت 01مانندقانون
هاي گوناگون زندگی ها و شیوهعنوان روابط اجتماعی که منافع، هویت

ساختار به معناي فهم  -8کنند و و عملکرد را تعریف و تحمیل می
 اجتماعی را براي االذهانی است که واقعیتالذهنی و معانی بینبین

ازتاب ن را بنند و کارگزاران نیز در رفتار خود آناککارگزاران تعریف می
 (. Wight, 2006ند )کنداده و بازتولید می

 

     

Environmental 

Structure 
Identity 

Interests 

Policy  

Fig. 1- The interaction of Structure, Identity, Interests and Policy (Jepperson et al., 1996) 
   (Jepperson et al., 1996) ر، هويت، منافع و سیاسترابطه ساختا -7شکل 
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سیاست محصول تعامل کارگزار با ساختارهاي  بر اساس این تعبیر،
شکلی متقابل به یکدیگر قوام  محیطی است و ساختار و کارگزار به

ا تعامل کارگزار با آن، ــهر تغییري در ساختارهاي محیطی ی ند.دهمی
تعریف  شده و «هویتی»اد ممکن است منجر به تغییراتی در یکی از ابع

 Mazaheri and) (1ها را ارائه دهد )شکل جدیدي از منافع و سیاست

Molaee, 2014.) 
 

مرز ما و دیگران است و مفهوم نسبی است که هم تشابه و هم  ،هویت
 Azad Armaki and) با یکدیگر در خود دارد انتفاوت را توأم

Valiki, 2013.) یعنی جدا از  ،ی ماهويتوان به شکلها را نمیهویت
اید اي هستند و ببستر اجتماعی آنها تعریف کرد. آنها ذاتاً اموري رابطه

رفتن نظر گنی تلقی شوند که کنشگر با دراي از معابه عنوان مجموعه
 ،هاي اجتماعیدهد. هویتانداز دیگران به خود نسبت میچشم

دهند نشان می هاي خاصی از خود را در رابطه با سایر کنشگرانبرداشت
کنند و در نهایت به تصمیمات و از این طریق منافع خاصی تولید می

خود را دوست یا دشمن « خود»دهند. این که گذران شکل میسیاست
بداند، تفاوت زیادي در تعامل میان کارگزاران، منافع حاصل « دیگري»

از تعامل آنها و در نهایت سیاست مدنظر ایجاد خواهد کرد 
(MoshirZadeh (2004) برگرفته از Wendt (1994) زیرا هرچه .)

احساس یگانگی کارگزاران نسبت به هم بیشتر باشد، همکاري میان 
تر خواهد بود و بالعکس، هر چه از هم احساس دوري آنها محکم

بیشتري داشته باشند، روابط آنها بیشتر به سمت خودمحوري متمایل 
 .(Farokhi and Abbasi Ashlaghi, 2009) خواهد شد

 
 آبی براي اتو مناقش هاهمکاريدولت و ملت، در  شناخت نقش هویت

با هدف نیل به امنیت آب بسیار حائز اهمیت هاي آبی سیاستتبیین 
لقی تدهی به مناسبات آبی، ترین عوامل شکلاست. زیرا یکی از مهم

ر دبازیگران نسبت به یکدیگر و هویتی که هر کدام از آنها و نگرش 
 گرانبازیاین که  .باشداند، میاین مناسبات براي خود در نظر گرفته

خود را دوست یا دشمن دیگري بداند، تفاوت زیادي در تعامل میان 
کند. به همین دلیل، ها بر سر منابع آبی مشترک ایجاد میآن

متفاوت در تعامالت آبی  دهی به منافعهاي متفاوت، باعثِ شکلهویت
هاي بعضاً متناقض میان بازیگران بر سر نتیجه، سیاست شود و درمی

گیري و کند. نقش هویت در شکلمیایجاد منابع آبی مشترک 
افزایش/کاهش مناقشات و منازعات آبی امري مسلم و قطعی است. به 

اي ههاي جغرافیایی )نظیر شهر یا استان( و هویتعنوان مثال، هویت
در یک حوضه آبریز( در مناقشات قومی )در بین اقوام مختلف مشترک 

هاي ملی )کشوري( در مناقشات آبی آبی در مقیاس فروملی و هویت
 در مقیاس فراملی اثرگذار هستند.

 

اي از این مهم، هویت کشور مصر در قبال رودخانه نیل است. نمونه
 هب خدا هدیه مصر» :گویندمی که دارند معروفی المثلضرب یانمصر
تنیدگی هویت مصر با درهم .«است مصر به خدا هدیه نیل و نیل

روساي جمهور این کشور واکنشی  شده است تا اکثررودخانه نیل باعث 
جدي نسبت به ساخت سد رنسانس توسط اتیوپی بر نیل داشته باشند. 

رئیس جمهور وقت مصر در یک سخنرانی رسمی اعالم براي نمونه، 
سد بر روي میز ما قرار  هاي نظامی براي تخریبکه تمام گزینه»کرد 

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

(Ghoreishi et al., 2020, 2019 .) هویت ایجاد شده در قبال
ا ب انههاي ملموس است. این رودخنیز از دیگر نمونهرود رودخانه زاینده

رود عجین شده است و نقش مدخالن حوضه آبریز زایندههویت ذي
داشته است. سیر در طول تاریخ ها اي در برساخت هویت آنبرجسته

رود منجر به داده در حوضه آبریز زایندهتاریخی و تحوالت رخ
و پیدایش دو هویت واگرا « روديزاینده»شدن هویت یکپارچه یقطب

و « اصفهانی»هاي مختلف از جمله هویتهاي در قالب هویت
ود در ـوجـهاي آبی غالب مده است. واگرایی هویتــش« چهارمحالی»
هاي آبی سبب وقوع مناقشات و خشونت رودزاینده زـریـوضه آبـح

 Mirhashemiده است )ــشرود وضه آبریز زایندهــمتعدد در ح

Dehkordi et al., 2021b). 
 

هاي عینی و الزاماً مسائل و چالشآبی هاي شمسائل و چالرو، از این
روي کارگزاران و جوامع پیش هویت روي کارگزاران نیست، بلکهپیش

 ,Szalkai) حائز اهمیت است ايمسأله آنهاست که نسبت به هر

بازیگران و هستند که  از جمله موضوعاتیمسائل آبی (. 2012
به و سازند ها را میها آنها، هنجارها و هویتدر کنار ارزشکنشگران 

ر مبناي آن ــبدهند و در نهایت هاي پیرامون آن شکل میواقعیت
هویت در ر این اساس، ــب .کنندعمل میبرساخته شده  واقعیت
جمعی و  و هویتنقش اساسی دارد مناقشه /همکاريه ــدهی بشکل

 مشارکته تقویت روحیه ــد بــوانــتده میــمشترک برساخته ش
 منافعرا ــ(. زیWessels, 2016بینجامد )ین درگیر مناقشه میان طرف

 در حوضه آبریز مشترک -المللی هر دولتدر مقیاس بین -ر بازیگرــه
در تعامالت و بر اساس ساختارها و  ،بلکه منافع نیست؛اکتساب شده 

. در درک (Wendt, 1999شوند )برساخته و تولید می هاهویت
ایجاد شود قبل از آنکه « ما»نیاز است  ،از تعامالت گرایانهبرساخت

با تأثیرگذاري (. به همین دلیل، Szalkai, 2012) ندشو همنافع برآورد
 توان بر روند وقوع وقایع تأثیرگذاشتبر اذهان و تغییر فهم مشترک می

گرایش به همکاري را افزایش  ،اثرگذاري بر عوامل ذهنی هو به واسط
 Keyvan) جلوگیري کردنیز  يمناقشات و حتی درگیرداد و از 

Hosseini and Emam Jome Zadeh, 2013.) 
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Szalkai (2012)  در مطالعات خود به بررسی اثرگذاري هویت بر منافع
االذهانی میان کشورهاي ساحلی ملی و ارتباط عوامل غیرمادي و بین

. وي در پژوهش خود سه گزاره را با حوضه آبریز مشترک پرداخت
 -1نمود که عبارتند از:  بررسی 07آبریز فرامرزي آمودریا بررسی حوضه

هاي بودن مسائل آب 02محوریا همکارانه 08محورماهیت مناقشه
فرامرزي، نتیجه تغییر معناي منتسب به مسائل در تعامالت و 

تغییر در وضعیت تعامالت میان  -9هاي اجتماعی است؛ برساخت
اي هعناي منتسب به آبآمیخته با تغییر مکشورهاي ساحلی درهم

اي یندهر در وضعیت تعامالت کشورها با فراتغیی -0فرامرزي است و 
ته هم آمیخها دراالذهانیِ مرتبط با مفاهیمِ امنیت ملی و هویت آنبین

(. وي با این نگرش به توجیه مناقشات آبی در Szalkai, 2012است )
شان داد آسیاي مرکزي پس از فروپاشی اتحاد شوروي پرداخت و ن

گیري مرزها و به تبع آن ظهور مناسبات سیاسی و قدرت، باعث شکل
از بین رفتن هویت مشترک در این منطقه شد و تضاد منافع را بین 

آورد. زیرا پس از فروپاشی اتحاد شوروي، کشورهاي ساحلی به وجود 
تغییر ال به دنبو هر یک  تغییر کرد ها نسبت به یکدیگردولتنگرش 
و « خود»از مناسب  ی زمان اتحاد شوروي و تعریفجمع هویت

 هدور براین اساس، .شده بودندهاي مستقلبراي دولت« دیگري»
. دش ی متناسب با منافع هر دولتساختن هویتدوران  استقالل کشورها،

 در و رقیب اهمیت یافت.« دیگري»آیندي نقش در طول چنین فر
ین کشورهاي تازه استقالل ، ا81سازيو دولت 81سازيفرآیند ملت ةنتیج

که برند را ب بهره یافته تالش کردند تا هر یک از منابع خود بیشترین
ابع آب برداري بیشتر از منبراي بهرهباعث باالگرفتن رقابت  مسألهاین 

لذا تعامالت پایدار  (.Szalkai, 2012) ه بین آنها شدات گستردو مناقش
ا گرفته بود از بین رفت. ت هاي مشترک شکلگذشته که در اثر هویت

راغون بر روي رودخانه  ساخت سد ةلأمسجایی که تاجیکستان امروزه 
و  (Menga, 2016)عنوان کرده است  یمرگ و زندگ ةلأمس آمودریا را

ساخت سد »اند که مردان تاجیکی بصورت مکرر اعالم کردهدولت
 «است بر وجدان هر فرد وفادار و فداکار یمدن ياوظیفه راغون

(Kouzehgar-Kaleji, 2019). 
 

Kalpakian (2000)  خود با بررسی و مطالعه آب پژوهشدر نیز- 
و فرات به این نتیجه دجله  و هاي آبریز سندهویت در حوضه -مناقشه

و  داردنقش اصلی را در ایجاد مناقشه بر سر آب  ،که هویت رسید
عامل  تواندمی اندهویتی که هر یک از بازیگران براي خود تعریف کرده

رو، وي تأکید دارد که . از اینها باشدآندهی به مناقشه میان شکل
 ریزهاي آبحوضه بسیاري ازعامل اصلی و منبع درگیري بر سر آب در 
ن نتایج ای است. «هویت» مشترک، مسأله بسیار مهم و مغفول مانده

، لزوماً المللیهاي آبریز بینطالعه نشان داد که مناقشات آبی در حوضهم
حاصل درگیري بر سر آب نیست، بلکه این بازیگران هستند که به 

زنند. او معتقد است که نفت، ثروت، دهی مناقشات دامن میشکل
اند راي مناقشه بودهــاي بسرزمین و قدرت تماماً در طول تاریخ بهانه

اند ه این لیست اضافه شدهــزیست نیز بو محیطو حال آب 
(Kalpakian, 2000.) 

 
ه برساخت ن بخش مطرح شد، مشخص است که هویتبنابر آنچه در ای

تواند در تعریف منافع و شده در اثر تعامالت و مراودات آبی می
 گر اهمیت پررنگهاي آبی نیز اثرگذار باشد. این مهم نمایانسیاست

نسبت به هم در مدخالن منابع آبی و ذيگی احساس یگان کردن
آنها،  تر ساختن همکاري میانمراودات آبی است و اهمیت محکم

هاي هویتی و پرهیز از تشدید احساس دوري پررنگ نمودن مشخصه
رداري باز بین رفتن هویت جمعی در بهرهسازد. بیشتري را نمایان می

و  89رفتن سرحدات از بینهمزمان با  ،آب مانند یمشترک منبعاز 
عامل مخربی براي از بین رفتن هویت جمعی در  80گیري مرزهاشکل
هاي بارز آن بوده است. نمونه مشترک یآب منابعبرداري از بهره

فروپاشی اتحاد شوروي و ایجاد کشورهاي آسیانه مرکزي در 
هاي آبریز دریاي آرال، از بین رفتن خراسان بزرگ )بلخ و هرات حوضه
نستان و طوس، نیشابور و سرخس در ایران و همچنین مرو و در افغا

در ترکمنستان( و همچنین سیستان بزرگ )سیستان ایران،  یورداب
النهرین و دجله و فرات )ترکیه، پاکستان و افغانستان( و حوضه بین

 سوریه و عراق( است.
 

های آب بُعد اجتماعی: تبیین مؤلفه ايدئولوژی در سیاست -0-0

 ستيزطیمحو 

 ستیزطیمح و آب تیامناالذهانی بودن درصدد تبیین بین بُعداین 
ا در نیل به امنیت مدخالن رو در تالش است تا اهمیت نگاه ذي است

ها براي تعریف تهدید، ها و دولت. زیرا ملتآبی بازتصویر کند
متفاوت  هايدهند که توجه به آستانههاي متفاوتی را مبنا قرار میآستانه

هویت ها، هنجارها و ارزشنیز بسیار حائز اهمیت است. از آنجایی که 
 هاي آنها است؛ لذا در تعریف امنیتکننده منافع و خواستهافراد، تعیین

یل وضعیت آن سه مؤلفه بسیار حائز اهمیت است: زیست و تحلمحیط
)برگرفته و  81ضریب ایدئولوژیک -0و  85هاداشته -9؛ 88هاخواسته -1

ها مجموع نیازهاي . خواسته(Eftekhari (2013) اصالح شده از
ها، هنجارها و هویت بازیگران تعریف شده هستند که مطابق با ارزش

ها، توان شوند. داشتهف میزیست تعریهاي آب و محیطدر سیاست
زیست است که در برخی از مواقع با دستکاري انسان اکولوژیکی محیط

ب هاي انتقال آب و آد. براي نمونه، طرحکنتواند تغییر در طبیعت می
توانند منجر به افزایش یا کاهش میزان آب در دسترس ها میکنشیرین

یی که جامعه و هاشوند. ضریب ایدئولوژیک عبارت است از ارزش
پوشی مکرد یا چشکارگزاران براي صیانت یا تقویت آنها حاضر به هزینه
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ها و فاصله داشته باشند و این ضریب برابر باهایشان میاز خواسته
نکته مهم در خصوص فاصله  .(9است )شکل ها در فاز امنیتی خواسته
ود و فراتر بشها آنست که زمانی که این فاصله بیشتر ها و خواستهداشته

ه آسیب ها تبدیل بها و خواستهاز ضریب ایدئولوژیک برود، فاصله داشته
امند. انجها نمیها به تحصیل خواستهشوند و دیگر ضرورتاً داشتهمی

 آبزیست محیط در امنیترا ها ها و داشتهجایگاه خواسته ،9 شکل
فاصله دهد. ذکر این نکته مهم ضروري است که هر چه نشان می

تواند پذیري نیز میها بیشتر باشد، تهدید و آسیبها و داشتهخواسته
 یابد.شدیدتر باشد و در نتیجه عدم امنیت و ناامنی افزایش می

 

از طریق  تواند یا)آب( می امنیتمشخص است  9همانطور که در شکل 
 فزایشایا از طریق  ها،ها با داشتهو با انطباق خواسته «رضایت»تولید 

در  . تحملدشوبه واسطه افزایش ضریب ایدئولوژیک ایجاد « تحمل»
ن مدخالمورد پذیرش ذيشرایط شکل گرفته دهد که صورتی رخ می

 اچارينمدخالن به سبب وجود داشته باشد؛ اما ذيو نارضایتی نباشد 
 آمیزهاي اعتراضاز واکنشکنند و شرایط را تحمل میاین ترس  یا

رضایت وضعیت در مقابل،  .(Eftekhari, 2013) جوینداحتراز می
. در حس رضایت، امنیت حاصل برآورد شدن کندمتفاوتی را ترسیم می

است. بر این اساس، در این  هاي اجتماعیهاي افراد و گروهخواسته
 در جامعه شکلپذیرش عمومی و نظم فراگیر شرایط مشارکت مؤثر، 

« امنیت اجتماعی شده» (. در این صورتEftekhari, 2013) گیردمی
هاي ، هر چه الگوي امنیتی به سمت سیاستروگیرد. از اینشکل می

ه شود و هر چه گرایش بآمیز تمایل یابد، امنیت غیراجتماعی میتحمل

ر تهاي مولد رضایت اجتماعی باشد، امنیت اجتماعیسمت سیاست
لذا توجه به تغییر در هر سه مؤلفه  .(Eftekhari, 2013) شودمی

ها و ضریب ایدئولوژیک براي نیل به امنیت آبی و ها، خواستهداشته
محیطی حائز اهمیت است و غفلت و عدم توجه به هر یک از زیست

شدید ایجاد یا تتواند عامل تهدیدساز و در نتیجه عامل این سه مؤلفه می
هدیدهاي مختلف اشاره کانون ت 1ناامنی باشند. در جدول  کننده
 اند.شده

 
له فاصها و تهدیدهاي حاصل از مصادیق متعددي براي تبیین آسیب

گذاري منابع آب در عرصه مدیریت و سیاستها ها و داشتهخواسته
ن قر یماز ن یشوجود دارد. براي نمونه، مدیریت منابع آب در ایران ب

 یتمأمور» یاستس، یبه رفاه اجتماع یابیهدف دستبا که است 
(. Bakhtiyari et al., 2020را در پیش گرفته است ) 87«یدرولیکیه

هاي هیدرولیکی نظیر ها و سازهزیرساختبر اساس این سیاست، 
هاي انتقال آب و پمپاژ آب از منابع زیرزمینی به سدهاي مرتفع، طرح

ا قرار هدر دستورکار دولت یکردرو تفکر و ینا ينمادها ینترمهمعنوان 
(. این سیاست توانسته است Ghoreishi et al., 2020گرفته است )

ها( را افزایش دهد. اما نکته مغفول مانده دسترسی به منابع آب )داشته
 هايها، خواستهدر این سیاست آن است که به تبع افزایش داشته

ها، بنا تفاوت که توسعه داشتهبا این  یابند.مدخالن نیز افزایش میذي
ابند؛ اما یصورت محدود افزایش میهبر سیاست مأموریت هیدرولیکی، ب

مدخالن بصورت نامحدود ممکن است افزایش یابند هاي ذيخواسته
(.1در جدول  0)ردیف 

 

 
Fig. 2- The role of wants, belongings, and ideological coefficients in water and environmental security 

(Adapted from Eftekhari (2013)) 

 Eftekhari برگرفته و اصالح شده از)ها و ضريب ايدئولوژيک در امنیت آب و محیط زيست ها، داشتهنقش خواسته -0 شکل

(2013)) 
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Table 1- The source of different treats (Adopted from Eftekhari (2013)) 

 (Eftekhari (2013) برگرفته و اصالح شده از) تهديدكانون  -7جدول 
Row The Type of Threat Threatening factor The Definition of Threat 

1 Midterm Threat Wants Increasing of Wants and Stability of Belongings 

2 Short Term Threat Wants Increasing of Wants and Decreasing of 

Belongings 

3 Long Term Threat Belongs Extreme Increasing of Wants and Slow 

Decreasing of Belongingss 

4 Long Term Threat Belongs-wants Stability of Wants and Stability of Belongings 

5 Long Term Threat Belongs-wants Stability of Wants and Slow Decreasing of 
Belongings 

6 Short Term Threat Belongs-Wants Stability of Wants and Extreme Decreasing of 
Belongings 

7 Long Term or Midterm 
Threat 

Ideological Coefficients Weaken of Ideological Coefficients 

8 Short Term Threat Ideological Coefficients Ruining of Ideological Coefficients 

ها، تهها و داشگیري فاصلة هر چه بیشتر میان خواستهدر نهایت شکل
شود. به همین دلیل، در عمده بیشتر می گیري آسیبمنجر به شکل

هاي اتخاذ شده از رویکرد مأموریت هیدرولیکی موارد خروجی سیاست
ناقض در ت -که دستیابی به رفاه اجتماعی بوده است -آنبا هدف اولیه 

ها نه تنها منجر به دستیابی به امنیت آبی ها و پروژهاست و این طرح
در  هاي ابی را افزایش وپذیري سیستماند بلکه تهدید و آسیبنشده

اند. نمونة عینی این سیاست شکست نتیجه امنیت آبی را کاهش داده
هاي آبیاري تحت فشار است که با هدف رسیدگی خورده، توسعه سامانه

به جبران کاستی مخازن آب زیرزمینی رواج یافت اما نتایج مطالعات 
ها به سبب آنکه دسترسی به دهد توسعة این سامانهمتعدد نشان می

ها(، برداران تسهیل نموده است )افزایش داشتهمنابع آب را براي بهره
ب را به دنبال نداشته است؛ بلکه در نهایت نه تنها کاهش مصرف آ

و  ها(اند )افزایش خواستهبرداران سطح زیر کشت را توسعه دادهبهره
و منجر به بیش  شده استاین سیاست به ضدهدف خود تبدیل 

 FAO, 2017; Pfeiffer andاند )برداري از منابع آب نیز شدهبهره

Lin, 2014; Ward and Pulido-Velazquez, 2008 رویه (. این
هاي تکنولوژي محوري که منجر به دهد چنانچه در سیاستنشان می

ژ آب سدها، استفاده از پمپاـافزایش دسترسی به منابع آب شوند )نظیر 
ده در ـه تغییرات ایجاد شــهاي انتقال آب( برزمینی و طرحـزی
وجهی نشود ــمدخالن تدئولوژي ذيــها و ضریب ایواستهــخ
(Islam and Susskind, 2018ا ،) ین سیاست به ضدهدف خود تبدیل

 د و ناامنی را براي جامع به همراه خواهد داشت. شومی
 

والد بر مانند فهاي توسعه صنایع آبمثال دیگر در این خصوص، پروژه
هاي ممنوعه و ممنوعة بحرانی کشور و پتروشیمی در مناطق و دشت

هاي ممنوعه بدلیل (. حضور این صنایع در مناطق و دشت0است )شکل 
از ها(، باعث افزایش نیکم بودن و محدود بودن توان اکولوژیکی )داشته

ها خواسته افزایشها و شود. محدود بودن داشته( میهاخواستهآبی )
)ردیف  کندهاي وارده به منطقه و اکوسیستم را تشدید تواند آسیبمی

هاي آب اريگذ(. بر این اساس، ضروري است در سیاست1در جدول  1
، تصور افزایش امنیت آبی ها، بازیست، تنها بر افزایش داشتهو محیط

یش ادر افز سزاییها، که اهمیت برخ تغییر خواستهد بلکه به نتمرکز نشو
 د. وشهاي آبی دارد، نیز توجه ویژه پذیري و کاهش امنیت سیستمآسیب

 

 سیاسی امنیت آبیبُعد  -3

راي ـو ب دگیربستر یک فرآیند شکل میکه در  استاي ، پدیدهامنیت
تیجه ه در نــیندي کدیدات امنیتی، تحلیل و واکاوي فراا تهــمواجهه ب

آن، تهدیدي امنیتی نمایان شده است، بسیار حائز اهمیت است 
(Coskun, 2009 بررسی فرآیند و چگونگی امنیتی نمایان شدن هر .)

یند امنیتی و بررسی فرااست  88«سازيامنیتی نظریه»، موضوع پدیده
ی سیاس بُعدزیست در ذیل این نظریه و در شدن مسائل آب و محیط

از مشهورترین نظریات شکل « سازيامنیتی»نظریه  گیرد.قرار می
شناسانه )مانند ساخت اجتماعی واقعیت( گرفته با الهام از نظریات جامعه

ن ــین انظراه صاحبــو مباحث فلسفی )مانند فلسفه زبان( است ک
اند و از امنیت داشتهـراي ایجاد طرحی نــوزه تالش بــح
(Zarezadeh Abarghoei, 2017). در حوزه سازيامنیتی نظریه 

 ارائه شده است. 82«مکتب کپنهاگ»مطالعات امنیتی و به ویژه در 
 

در  51نییمک سویبراي اولین بار توسط بیل ،اصطالح مکتب کپنهاگ
در اشاره به نظرات  51«هویت و امنیت: بوزان و مکتب کپنهاگ»کتاب 
مطرح شد  58جاپ دو ویلد ،50الی ویور ،59ري بوزانامانند ب افرادي

(Alavi, 2016).
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Fig. 3- The location of steel and petrochemical plants (Iran Renewable Energy Association, 2019) and the 

plains with restriction of withdrawal 

 یهادشت تیكشور و وضع یهادشت یبر( بر روآب بشدت عيها )بعنوان صنایمیفوالد و پتروش هایهكارخان تیموقع -3 شکل

  (Iran Renewable Energy Association, 2019) برداشت از آبخوان تینظر ممنوعكشور از 

 
آنکه  گذاران به جايپردازان مکتب کپنهاگ معتقدند که سیاستنظریه

 رف کنند، بهتر استتمرکز خود را براي مواجهه با تهدیدات مختلف ص
امنیتی  گیري تهدیداتیندي بپردازند که منجر به شکلبه شناسایی فرا

(. از منظر بوزان، با بررسی Shab Azar et al., 2017شده است )
وجود آمدن بهتوان مانع از نمایان شدن مسائل، می فرآیند امنیتی

 (.Rostami, 2015تهدیدات امنیتی شد ) گیريهاي شکلزمینه
 

پردازان این مکتب معتقدند از آنجایی که امنیت در بستر یک نظریه
زیست براي تحلیل و واکاوي امنیت آب و محیطگیرد، فرآیند شکل می

د زیست به صورت تهدینیز باید فرآیندي که در آن مسأله آب و محیط
سازي امنیتی نمایان شده است مورد بررسی قرار گیرد. مطالعات امنیتی

 چه کسی و با اتکا»زیست به سواالتی از قبیل: در حوزه آب و محیط
زیست را در حوزه مسائل امنیتی به چه تهدیدي، مسأله آب و محیط

قرار داده است؟ چرا آن پدیده در حوزه امنیت قرار گرفته و به صورت 
شود؟ تهدید نمایان شدن مسأله، چه نتایج و تبعاتی تهدید نمایان می

 (. Garashi, 2014دهند )پاسخ می« تواند در پی داشته باشد؟را می
 

ه گرایانز نگاه برساختپردازان مکتب کپنهاگ نیز متأثر انظریه
گیرد. و در اجتماع شکل می االذهانی استمعتقدندکه امنیت، امري بین

وگو و آنها بیشتر بر فهم مشترکی تأکید دارند که از طریق فرآیند گفت
مفاهمه میان کارگزاران امنیتی و مخاطبان درباره تهدید بودن یا تهدید 

(. در Zarezadeh Abarghoei, 2017شود )نبودن مسأله ایجاد می
که  گر امنیتی، درک تهدیدات واقعیتحلیل نگاه مکتب کپنهاگ، وظیفه

 شود، نیست؛ بلکه توجه به فرآیند برسازيخطري اساسی محسوب می
فهمِ مشترک در جامعه، از آنچه به عنوان تهدید درنظر گرفته شده و 

این (. Waever, 2003باشد )باید بطور جمعی به آن پاسخ داد، می
ذاري گپردازان معتقدند کارگزاران امنیتی با برچسبدسته از نظریه

ن مسأله آ بتدابه یک مسأله، به دنبال آن هستند که ا« امنیتی»وصف 
اعالم کنند که  دوم آنکه معرفی کنند؛ 55را به مثابه تهدیدي وجودي

ا توجه به شرایطی اضطراري و فوريِ پیش آمده نیازمند است قوانین ــب
بیري د تا بدین واسطه تداشودي تعلیق شود و اختیارات فراقانونی اخذ عا

کارگرفته شود هالعاده جهت مقابله با تهدید ادعاشده بفوق
(Zarezadeh Abarghoei, 2017 .) 

 
هاي تواند منجر به کسب رانتاین مسأله در مقیاس فروملی و ملی می

هاي آبی با شعار ها و طرحاقتصادي بسیار بزرگ جهت انجام پروژه
کسب امنیت آبی و بدون انجام مطالعات جامع شود که بنابر توضیحات 

تواند سبب افزایش ناامنی ملی و بخش قبل بسیاري از آنها می
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توانند فرامرزي نیز کشورهاي ساحلی می اي آبی شود. در مقیاسمنطقه
راي بزیست، اختیارات فراقانونی سازي از مسأله آب و محیطبا امنیتی

، د. بر این اساسکنناقدامات مخرب خود در منابع مشترک اتخاذ  توجیه
هاي اتخاذ شدۀ حاصل از بررسی دقیق این رویکرد و شناخت سیاست

زیست بسیار حائز اهمیت است هاي آب و محیطگذاريآن، در سیاست
زیست گذاري آب و محیطسیاسی سیاست بُعدکه بررسی دقیق آن در 

 .گیردصورت می
 

پردازان براي تبیین بهتر این رویکرد، قابل ذکر است که برخی از نظریه
دانند مییک پدیده  51معادل با تهدیدانگاريرا  سازياین مکتب، امنیتی

(Garashi, 2014 .)سازي زمانی آغاز به عبارتی دیگر، روند امنیتی
دیده پاي از بازیگران( ابتدا از یک شود که یک بازیگر )یا مجموعهمی

ن ها در نتیجه ای. آنکنندمی« تصویرسازي»به عنوان تهدیدي وجودي 
تهدیدها، لزوماً ناظر به یک خطر واقعی کنند که گزاره را مطرح می

میز بودن آباور مشترک و جمعی مبنی بر تهدیدبلکه ایجاد یک  ؛نیستند
 Garashi) کندپذیر مییک پدیده، مقابله با آن و تأمین امنیت را توجیه

and Dehgani Firouzabadi, 2013)برخی معتقدند همین دلیل  . به
کننده یاي تحلیلی یا ارزیابسازي، بیش از آنکه نظریهامنیتی که نظریه

شتر امنیت بی است و در آن نحوه مدیریت «اي مدیریتینظریه»باشد، 
ک ی ساختنسازي یا امنیتی نمایان یمد نظر قرار دارد. زیرا در امنیت

جه رسیده است که دیگر در شرایط به این نتی 57سازپدیده، بازیگر امنیتی
تواند با آن پدیده مواجه شود و مدیریت آن مستلزم اطالق عادي نمی

 .(Abdollahkhani, 2006است )العاده به آن پدیده وضعیت فوق
موضوع به مثابه یک تهدید در اذهان افراد جامعه پدیده یا تجلی یک 

لی آمیز اما بدون تجدتهدی دیدۀ عینیوجود یک پاندازۀ تواند همنیز می
 (.Garashi, 2014حائز اهمیت باشد )اجتماعی 

 
است زیرا معتقد  است 58امنیت کنش گفتاري ،مکتب کپنهاگبراساس 

اي، مسألههر  براي شناخت صحیح و بررسی راه امنیتی نمایان شدن
 شدنیتیامن و مسأله آن بودن يوجود دِیتهد انیب و ابراز نحوهبررسی 

 سازيهاي امنیتیبسیار حائز اهمیت است و یکی از راهنیز  مسأله آن
 (.Buzan et al., 1998) گفتاري است استفاده از کنش یک پدیده،

نظریه کنش گفتاري یکی از مباحث مهم تحلیل گفتمان در حوزه دانش 
شناسی شناسی است. بر اساس این نظریه، بررسی و تحلیل متنزبان

ا ههاي پنهان آنو شناخت بهتر الیه هاي درکها، یکی از راهگفتمان
نوعی مطالعه  52تحلیل گفتمان .(Najafi Ivaki et al., 2017) هستند

شناسی همگانی دارد و رود که ریشه در زباناي به شمار میرشتهمیان
ز راه سیاسی نیشناسی و علومشناسی، جامعهدر سایر علوم مانند روان

اي از رفتارهاي پیچیده ةمجموعگفتمان بطور خالصه، یافته است. 
یدا پهاي نوشتاري و گفتاري نمود زبانی است که به صورت نمونه

داراي  «زبانی عملِ»گران گفتمان بر این باورند که هر . تحلیلکندمی
است. تحلیل گفتمان، چگونگی تبلور و « ویژگی هدفدار»یک 
 ,Lotfipour Saedi) کندبندي معنا و پیام گفتمانی را بررسی میشکل

. به عبارت دیگر، تحلیل گفتمان، معناي جمالت را در فضا و (1992
مین . به هکندشوند بررسی میهاي زبانی تولید میمحیطی که جمله

مختلف مکانی، زمانی،  11هايدلیل، توجه و درنظر گرفتن بافت
اجتماعی، تاریخی، ادبی و غیره در تحلیل یک متن بسیار حائز اهمیت 

. از این روي، شناخت بافت، اساس (Najafi Ivaki et al., 2017) است
وجه گفتاري هر متنی، ت گفتاري است و در تحلیل کنش نظریه کنشِ

 Najafi) به بسترهاي اجتماعی و تاریخی آن متن اهمیت بسیاري دارد

Ivaki et al., 2017).  
 

در کتابی تحت  11توسط آستین 1275گفتاري در سال نظریه کنش
 .(Austin, 1975) مطرح شد 19«چگونگی انجام کارها با لغات»ان عنو

ایده اولیه آستین آن بود که برخی اظهارات، واقعیت را توصیف 
روش  هاي مبتنی برپژوهشکنند؛ بلکه بیان آنها، انجامِ عمل است. نمی

هایی چون داده هاي گفتاري به بررسیو کنشتحلیل گفتمان 
پردازند میلب روزنامه و مواردي از این دست ها، تصاویر، مطامصاحبه

(Garashi, 2014)ها، عمومی، صورتجلسه هاي. بطور کلی اعالمیه
اي، اسناد حقوقی مانند معاهدات و ها، مقاالت روزنامهرسانهگزارش 

ها و گیران، بروشور و خبرنامهها، بیوگرافی و خاطرات تصمیمنامهتوافق
همگی نوعی کنش گفتاري محسوب  ،هاي سیاستیهمچنین خالصه

ها هاي مختلف مکانی، زمانی و ادبی آنشوند که توجه به بافتمی
بسترهاي  در هابراي درک و شناخت بهتر مناقشات و همکاري

 ,Mirumachi) دارد بسزائیاجتماعی و تاریخی آن متن اهمیت 

تن بسدستور زیست، آب و محیط دربارههاي . برگزاري سخنرانی(2015
هاي هایی از کنشهاي مشترک نمونهاظهارنامه ءدریچه سدها و امضا

ذارند لذا گگفتاري هستند که بر روابط هیدروپلیتیکی کشورها اثر می
ده حائز شها براي تبیین و واکاوي مسائل امنیتیاین دست از تحلیل

 یگاه است آن تیاهمحائز  نکته. (Mirumachi, 2010) اهمیت است
 گرفته صورت ياألهاز مس يسازیتیامن يبرا یحرکت تنها است ممکن

 9ل . در جدوباشد نشده يسازیتیامن مشروع صورت به مسأله و باشد
 يسازیتیامن منظور به گرفته صورت حرکت ییشناسا نحوه بیترت به
 شده ائهار شده يسازیتیامن مسأله کی ییشناسا نحوه و مسأله کی از

 يگفتار يهامشخص است کنش جدول نیا. همانطور که در است
در  مقاالت ارائه ایتوسط وزرا و نخبگان  هایصورت گرفته در سخنران

 يهامعتبر توسط افراد متخصص در زمره حرکت يهاکنفرانس
در  يارگفت يهاکنش نی. اما چنانچه ارندیگیشده قرار م يسازیتیامن

س کشور توسط مجل کیساالنه  يهاو برنامه یاستیعمل و در اسناد س
 ورت شده ص يسازیتیمنعکس شود، آنگاه اقدام امن زین هاونیسیو کم
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Table 2- How to identify a securitisation "Move" (Barnhoorn, 2019) 
 

 (Barnhoorn, 2019سازی )نحوه شناسايی حركت صورت گرفته برای امنیتی -0 جدول

Securitisation "Move" 

Scope Analysis 

What type of move is taking place? Speech, Letters, Oral debates in conference, etc. 

Who is involved in the move? Elite Actors speaking at conferences and events, Prime 

minister, minister, etc. 

When is the move occurring? Date 

How is the move viewed in terms of security? Treat for Human, national, or collective 

Securitisation "Act" 

Scope Analysis 

What type of act is taking place? Policy Note, Declaration, Policy Strategies, Year Plans 

etc. 

Who is involved in the act? Parliament, Commission, etc. 

When is the act occurring? Date 

How is the act viewed in terms of security? Nonpoliticized, Policized, or Securitized 

 .(Barnhoorn, 2019) گرفته است
 

کند، سازي کمک میمطلبی که دانستن آن به فهم بیشتر امنیتی
ردازان پبندي و تفکیک موضوعات موجود در جامعه است. نظریهتقسیم

وان تمکتب کپنهاگ معتقدند به لحاظ نظري، هر مسأله عمومی را می
ا هستند که دولت بدر طیفی قرار داد که از امور غیرسیاسی )مسائلی 

ضرورت بحث و تصمیم عمومی را به وجود  آنها کاري ندارد و
هستند که بخشی از شده )مسائلی  10سازي( تا امور سیاسیدنآورنمی

اختصاص منابع به اداره با اند و به تصمیم دولت و سیاست عمومی
ه ک سازي شده )مسائلی هستند( و امور امنیتیکردن جمعی نیازمندند

اعمالی  امات ضروري وشوند و نیازمند اقدتهدید وجودي معرفی می
 (8 کل)ش( گسترده شده است اندیند سیاسیکننده خارج از فراتوجیه 

(Buzan et al., 1998.)  
 

 سألهم به این معناست که آن مسأله، سازي یک، سیاسیبراین اساس
ه یندي گفتبه فرا سازيامنیتیو  در معرض دید همگان قرار بگیرد

شود که منجر به قرار دادن برخی موضوعات در چارچوب امنیت می
که قبالً در این حوزه قرار نداشته باشند. به عبارتی یشود، درحالمی

ها از حوزه سیاست عادي ه معناي خروج پدیدهــسازي بدیگر، امنیتی
ها به حوزه امنیتی است هاي عمومی و وارد کردن آنیا سیاست

(Buzan et al., 1998 .) تهدیدآمیزي را  مسألهبدین ترتیب چنانچه
کرد،  المللی حلاي مشروع حاکمیتی و بینبتوان توسط قانون و ابزاره

 ودـشاي امنیتی محسوب نمیمسأله اـد یـدیگر تهدی مسألهآن 
(Alavi, 2016 .)این  بر رويجاي دادن یک موضوع  ،از نظر ویور

از  توانبسته به شرایط زمانی و مکانی است و نمیوا (،8)شکل  طیف
جوامع مختلف یک موضوع در قطعی و ثابت بودن جایگاه و اهمیت 

 (. Garashi, 2014) سخن گفت

 
Fig. 4- Securitization spectrum (Buzan et al., 1998) 

 (Buzan et al., 1998) سازی مسائلطیف امنیتی -0 شکل
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سیار شدن موضوعات بامنیتیشدن و همچنین شناخت مرز بین سیاسی
باریک است و بررسی آن بسیار حائز اهمیت است. زیرا تشخیص درست 

تواند واکنش متناسب با آن سطح را در پی وضعیت یک مسأله، می
سازي، مسأله صرفاً در . در سیاسی(Buzan et al., 1998) داشته باشد

آن  گیرد و نسبت بهها قرار میمعرض دید همگان و انتخاب آن
سازي، مسأله به عنوان تهدید شود. اما در امنیتیحساسیت ایجاد می

ه همین دلیل نیازمند اقدامات ــشود و بوجودي یا حیاتی نمایان می
ا آنها را خارج از ــردد که این امر، امکان مواجهه بــگاضطراري می

 . (Coskun, 2009) کندهاي عادي فراهم میهاي سیاسترویه
 

، سازي از منظر مکتب کپنهاگتحلیل و پایش فرآیند امنیتیواحدهاي 
بازیگران ( 0؛ سازبازیگران امنیتی( 9؛ 18امنیت )مرجع( ( موضوع1

 (. موضوعاتBuzan et al., 1998هستند ) 11( مخاطبان8و  15کارآمد
د در معرض تهدی آنها که موجودیتهستند  موضوعات و مسائلیامنیت 

، سازتیامنی بازیگرانبقا، ادعاي مشروعی دارند. د و براي شوانگاشته می
، آن را یک پدیده تهدید بودنِ که با اعالم در معرضِ هستند بازیگرانی

معموالً رهبران سیاسی، که  کنندبه موضوعی امنیتی تبدیل می
 هاي فشار هستندها، دالالن سیاسی و گروه، حکومتکارگزاران

(Buzan et al., 1998) . براي نیل به این مقصود، نیاز است بازیگر
سازي در میان مخاطبان از اقتدار، مشروعیت و همچنین پذیرش امنیتی

ها براي مخاطبان پدیده دادنجلوهتهدید  معرضِبرخوردار باشد تا در 
ننده، کمورد پذیرش واقع شود. از این روي، سطح اقتدار بازیگرِ امنیتی

اي پذیرش موضوع و هشدارهاي او ایجاد اي در مخاطب برتأثیر عمده
موقعیت، جایگاه، توان، به همین دلیل (. Buzan et al., 1998کند )می

نفوذ کالم و نوع قواعد گفتاري به کار گرفته شده از سوي کاریزما، 
ن حائز ساختنمایان  آمیز بودن امنیتیدر موفقیت سازامنیتی بازیگر

 (.Waever, 1995, 2003) اهمیت است
 

ي تأثیر سازیند امنیتیکه بر فراهستند کارآمد بازیگرانی  بازیگران
یگران باز ءگذارند. این بازیگران نه از موضوع امنیت هستند و نه جزمی

ساز که بخواهند موضوعی را امنیتی کنند، بلکه بر تصمیمات در امنیتی
ه ندهایی که تولیدکنبراي نمونه شرکت .تأثیر جدي دارندحوزه امنیت 

ند زیست باشتوانند بازیگران کارآمد براي محیطهستند می آلودگی
(Buzan et al., 1998) .هستند که حلقه تکمیلی  بازیگرانی انمخاطب

یک  سازيشوند و زمانی که فرآیند امنیتیسازي محسوب میامنیتی
عنوان موضوعی امنیتی توسط عموم آنها پذیرفته شد، آنگاه پدیده، به

توان پدیده سازي آن پدیده نهایی شده و میت فرآیند امنیتیتوان گفمی
 ,Buzan et al., 1998; Waeverشده تلقی کرد )مذکور را امنیتی

ذهن، ادراک و بنابراین آنچه در این میان نقش دارد، . (2003 ,1995
مخاطبان  .(Abdollahkhani, 2006است ) نگرش بازیگر و مخاطب

دارند زیرا آنها باید متقاعد شوند تا حرکت سازي نقش محوري در امنیتی
 بامعتقد است  Waever (1995)در این راستا  .شودساز موفق امنیتی
 به موضوع آن ،يوجود دیتهد کی عنوان به موضوع کی دادن جلوه

 که شودیم یتیامن یصورت در موضوع اما رسد،یم شدن یتیامن آستانه
اگر پذیرش از سوي مخاطب صورت نگیرد،  .رندیبپذ را آن «مخاطبان»

توان گفت حرکتی براي امنیتی کردن یک موضوع انجام شده تنها می
 . (Waever, 1995) ولی موضوع امنیتی نشده است

 
 سازي در مکتب کپنهاگبر این اساس، چهار رکن اصلی منطقِ امنیتی

شرایط تبیین ( 9 ؛تجلی تهدید به مثابه تهدید وجودي (1: عبارتند از
( 8 ساز والعاده از جانب بازیگر امنیتیاتخاذ تدابیر فوق (0 ؛اضطراري

 ،پردازان مکتب کپنهاگپذیرش تهدید از جانب مخاطبان. از دید نظریه
ا پویش ی مسأله ، یکسازي روندي است که طی آن یک بازیگرامنیتی

یا بازیگر خاصی را به عنوان تهدیدي وجودي براي هدف مرجع خاص 
کند. اگر مخاطبان این اعالم، آن را بپذیرند این امکان فراهم م میاعال
شود که سیاست عادي به حالت تعلیق در آید و در پاسخ به این می

احساس شده، اقدامات اضطراري در پیش گرفته  برساخت شده و بحرانِ
سازي را دیگر، امنیتی بیان. (Zarezadeh Abarghoei, 2017) شود
خاص با توسل به کنش گفتاري  مسألهقرار دادن  توان فرآیندمی

ر ( دهایا در عصر حاضر توسط رسانه )معموالً توسط رهبران سیاسی
  قلمرو امنیتی )از طریق تهدید جلوه دادن آن( دانست.

 
 17زداییامنیتیمقابل سازي را مکتب کپنهاگ همچنین امنیتی

زدایی تالش یداند. به این معنا که در فرایند امنیتمیموضوعات 
تور اند، دوباره از دسپیدا کرده امنیتی سبقهشود تا موضوعاتی که می

هاي عادي سیاسی یا مشاجرات امنیتی خارج شده و به حوزه گفتمان
ه یندي است که بازدایی فربه عبارتی دیگر، امنیتیعادي برگردند. 

دادن  وجودي جلوه دیدواسطه آن جامعه سیاسی درصدد توقف ته
موضوع امنیت است و بدین طریق اقدامات فوري براي مواجهه با آن 

الش زدایی، تدهند. طی فرآیند امنیتیکنند یا کاهش میرا متوقف می
 عدبُساختن بیش از حد موضوعات و گنجاندن در شود تا از امنیتیمی

ت زنی در حوزه سیاسامنیتی پرهیز شود و فضاي بیشتري براي چانه
ر این اساس، چنانچه در گذشته انجام هرگونه اقدامات فراهم آورد. ب

شده مشروعیت داشت، در طی فوري براي مواجهه با مسأله امنیتی
 12اي مشروعدیگر گزینه 18زدایی، بکارگیري خشونتفرآیند امنیتی

براي مواجهه با آن نخواهد بود. بر این اساس، هدف نهایی در فرآیند 
طی ایجاد شود که در آن موضوع امنیت زدایی آن است که شرایامنیتی

 (.Coskun, 2009دیگر به عنوان تهدید نمایانگر نباشد )
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ن وجود گذارازدایی سه گزینه براي سیاستیند امنیتیبراي انجام فرا
امنیت در دستورکار  در مورد موضوع -1(: Buzan et al., 1998دارد )

 71شد معماي یاي امنیتزمانی که مسأله -9امنیتی صحبت نشود؛ 
شده را به حوزه مسأله امنیتی -0براي آن ایجاد نکنند و  71امنیتی

اسطه زدایی به وسیاست عادي برگردانند. در شرایطی که براي امنیتی
ت زدایی، گزینه سوم اسدو مکانیزم اول دیر شده باشد، تنها راه امنیتی

شده تیامنیاي بسیار دشوار است. مخصوصاً زمانی که مسأله که گزینه
 Buzanمدخالن باشد )اي وابسته به بخش اجتماع و هویت ذيمسأله

et al., 1998 یندابودن فر مطلوب(. ذکر این نکته حائز اهمیت است که 
ر مواجهه دمدیریتِ امنیت  منش به مثابه زداییسازي یا امنیتیامنیتی

(، متکی به Abdollahkhani, 2006با مسائل و موضوعات مختلف )
 استینتهدید امنیتی رنتخاب و تصمیم کارگزار امنیتی است و نه وجود ا
(Zarezadeh Abarghoei, 2017). سازي مسأله همراه با خود امنیتی

نوع خاصی از سیاست اضطراري را به دنبال خواهد داشت که در آن 
شود و زنی محدود میو زمان مجاز براي مشورت، مذاکره و چانه فضا

 Columba andنماید )فوریتی براي مواجهه با مسائل ایجاد می

Vaughan Willians, 2010زدایی فرایندي است که به (. اما امنیتی
شود و دادن موضوع امنیت متوقف میوجودي جلوه واسطه آن تهدید

 شود.نی فراهم میزفضایی متعادل براي چانه
 

 نمايان شدن مسائل آب و بُعد سیاسی: تبیین امنیتی -3-7

 زيستمحیط

یل به تواند تبداي تنها زمانی میمکتب کپنهاگ معتقد است هر مسأله
یک موضوع امنیتی شود که به آن برچسب زده شود. آنها معتقدند براي 

آن  دي که دریناجهه با تهدیدات امنیتی، باید فراتحلیل امنیت و مو
بستر، مسأله امنیتی شکل گرفته است بررسی و شناسایی شود. به 

ند یدانند که در بستر یک فرااي میدهآنها امنیت را پدیعبارت دیگر، 
ست زیگیرد. به همین دلیل براي بررسی امنیت آب و محیطشکل می

یندي که در آن مسأله آب و از منظر مکتب کپنهاگ، باید فرا
به صورت تهدید امنیتی نمایان شده است مورد بررسی  زیستمحیط

ران پردازان معتقدند بازیگقرار گیرد. از سوي دیگر، این دسته از نظریه
دد زیست در صسیاسی با استناد به امنیتی بودن مسأله آب و محیط

مشروعیت بخشیدن به کاربرد زور براي مواجهه با تهدیدات حاصل از 
اي ده هستند. زیرا امنیتی خواندن هر مسألهمسائلِ امنیتی نمایان ش

راي کند تا بساز، سایر بازیگران را مجاب میتوسط بازیگر امنیتی
اي و اختیارات ویژه کردهبرخورد با تهدیدات حاصل از آن، اعالم بسیج 

هاي آبریز در صدد کسب ساز در حوضهطلب کنند. بازیگران امنیتی
 هدیدات ایجاد شده هستند.اختیارات ویژه براي مقابله با ت

 

ساز، زیست، در مقابل بازیگر امنیتیدر حوزه مسائل امنیتی آب و محیط
صادي، هاي اقتزدا قرار دارند. این بازیگران معموالً البیبازیگران امنیتی

مسائل  که در صدد کم اهمیت جلوه دادن اندصنعتی یا کشاورزي
ستفاده و تخریب ها در ازیستی هستند. زیرا منافع آنمحیط
 زیست است. این دسته از بازیگران معموالً در باالدستمحیط
زیستی ایجاد شده محیط هاي تهدیداي آبریز یا در سرچشمههحوضه

اند. براي نمونه، آمریکا، برزیل، هند و چین به عنوان قرار گرفته
ا شوند زیردر توافقات تغییرات اقلیمی شناخته میزدا امنیتیبازیگران 

هاي هاي فسیلی در برنامهاین کشورها از کاهش مصرف سوخت
اي کشور خود امتناع ورزیدند و در صدد آن هستند تا جلوي توسعه

المللی تغییرات اقلیمی تعهدآور حقوقی و مالی را حصول توافق بین
هاي (. همچنین در دههPorter and Welsh Brown, 1991بگیرند )

یایی تولیدکننده کلروفلوروکربن مانع شرکت شیم 12، 1281و  1271
راي حفاظت از الیه ازون شدند ــالمللی بونه اقدام بینــاز هرگ

(Porter and Welsh Brown, 1991 .) 
 
سازي در حیطه مسائل هیدروپلیتیک و تعامالت رویکرد امنیتی در

به دنبال  79دفاع -یدتهد یزمبا استفاده از مکان هادولت المللی آبی،بین
اع از خود دف يوجود یدهستند تا با جلوه دادن مسائل به صورت تهد آن

آن اقدام کشور عراق در حوضه آبریز  نمونه(. Zeitoun, 2007) کنند
اي سازي بردجله و فرات و کشور مصر در حوضه آبریز نیل از امنیتی

. در خصوص (Ghoreishi et al., 2019مدیریت امنیت آبی است )
هاي مشترک حوضه آبریز فرامرزي دجله و مسأله آب سازيیامنیت

 ايجلسه در 1027 تیر 91 تاریخدر  ،عراق آب یروز ی،بالجناحسنفرات، 
 ساحلی کشورهاي هايسدسازي مسأله نسبت به امنیت شوراي در

 یداتدر خصوص تهدو  کرداعتراض دجله و فرات  حوضه در باالدست
 ايکشوره گسترده هايسدسازي مسأله به اقلیمی، و محیطییستز

 قداماتا این» که کرد تأکید و اشاره کشور این با مشترک آبریز حوضه
عراق  يراب یتیامن یتو در نها يو اقتصاد زیستیمحیط نامطلوب اثرات

 داده ارقر تهدید مورد منطقه این در را النهرینبین تمدن و داشته یدرپ
 به را همسایه کشورهاي سدسازي مسأله او اساس، براین. «است

 انستهد مرتبط کشورش ملی امنیت نهایتدر  و زیستیمحیط تخریب
د. کن جلب مسأله این سوي به را جهانی توجه که کرد تالش واست 

سازيِ اقدامات کشورهاي همسایه وي تالش کرد تا به واسطه امنیتی
 و دهد شکلعراق، اوالً تفکرات دیگران را متناسب با خواسته خود 

زیستی ایجاد شده براي انگشت اتهام در خصوص مسائل محیط
اش بگیرد و ثانیاً از جامعه کشورش را به سمت کشورهاي همسایه

 زیستی ایجاد شده کمک بخواهد.جهانی براي مقابله با مسائل محیط
ه سازي براي دستیابی باي دیگر از بکارگیري رویکرد امنیتینمونه

شور مصر در حوضه آبریز نیل است. همانطور که امنیت آبی، اقدام ک
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رک المللی مشترودخانه فرامرزي نیل، یک رودخانه بین قبالً ذکر شد
کشور آفریقایی است که در این بین، سه کشور مصر، سودان،  11بین 

و اتیوپی وابستگی بسیار زیادي به منابع آبی این رودخانه دارند و به 
یت بسزایی دارد. مناقشه بر سر نحوه همین دلیل نیل براي آنها اهم

برداري از این سد از آبگیري سد رنسانس و همچنین نحوه بهره
هاي مناسبات میان کشورهاي ساحلی این رودخانه ترین چالشکلیدي

گري کشورهایی نظیر روسیه، آمریکا، است که علیرغم ورود و میانجی
رداري بوي که بهرهنحاتحادیه آفریقا این مناقشه برطرف نشده است به

یا ترین مسائل هیدروپلیتیک در دناز رودخانه نیل را به یکی از پرتنش
 تبدیل کرده است. 

 

حوضه در صدد کنترل اقدامات کشور  نیا درو سودان  مصرکشور  دو
. هستند لین رودخانه باالدست در رنسانس سد يریآبگ بر یمبن یوپیات
 در کرداعالم  یوپیات 1022 ماهنیفرورد 98در  که است یحال در نیا

هر  تحتکشور  نیا ،مصر و سودان يعدم موافقت کشورها صورت
 آغاز 1022 ورماهیشهررنسانس را در  سد مخزن يریآبگ یطیشرا

 ستا لین دستنییپا در که يمصر واکنش با اظهارات نیاخواهد کرد. 
. بود همراه کندیم یتلق خود تیهو و تیامن مثابه به را لین رودخانه و

مصر در اعتراض به اقدامات  1022 ماهبهشتیارد 99که در  ییتا جا
سازمان ملل متحد  تیامن يرا به شورا ياصفحه 17 يانامه یوپیات
(UNSC ارسال )ساخت سد  لیخواستار توقف احداث و تکم و کرد

 ریوز یو حت داندیم يوجود دیمصر ساخت سد را تهد رایز. است
بر سر  ینظام يریشورا، احتمال درگ نیدر نامه به اامورخارجه مصر 

 . است کردهمناقشه را مطرح  نیا
 

هاي فرامرزي، اقدام کشور ترکیه زدایی در مسائل آباي از امنیتینمونه
کشور ترکیه هاي دجله و فرات است. در خصوص مسأله آب رودخانه

 ،78اوغلواحمد داود که توسط  70«کیعمق استراتژ» نیدکتربر اساس 
 ;Daneshnia et al., 2015مطرح شده است )ترکیه خارجه  یروز

Forughi et al., 2012 ،)از مسائل سیاسی را بطور  زداییامنیت
گسترده در دستورکار خود دارد و این مهم در مسائل هیدروپلیتیکی نیز 

 یاستس در ینینو یکردروعمق استراتژیک  دکترین. نمود یافته است
. است گراییینئوعثمان یکردسوم به رووم که ایجاد کرد ترکیه یخارج

 پلماسیدی از تغییراتی تا است تالش در رکیهت دکترین این البق در
کند که این  ایجاد خود خارجی سیاست در نرم دیپلماسی به سخت

ه داشته هاي آبی ترکیتغییر رویکرد، تأثیر محسوسی نیز بر سیاست
مداران به همین دلیل، سیاست (.Ghoreishi et al., 2020است )

موضع از  تغییر اــب و نرم دیپلماسی اهمیت درک اــبرکیه ــت
 ینچناست( اخیراً  75دیپلماسی سخت )که برخواسته از دکترین هارمون

 و ستنی ترکیه سیاسی اهداف به دستیابی ابزار آبکه  کندیادعا م

 هیچکشور  ایندر  یزآبر هايحوضهآب  مهار هايسازه هستند مدعی
 ایجاد مشترک آبریز هايحوضه دستپایین کشورهاي براي تهدیدي
بطور مشخص، فاتح  .(Anadolu Agency, 2018) کرد نخواهد

ه سدهاي ــاذعان داشت ک 9118یلدیز، سفیر ترکیه در بغداد در سال 
رکیه تأثیر منفی بر تأمین آب عراق نخواهند داشت و سد ایلیسو ــت

رودخانه دجله رژیم آبی این رودخانه را تغییر نخواهد داد ترکیه در 
(Anadolu Agency, 2018). 

 

ی براي درک بهتر عملکرد زدایسازي یا امنیتییند امنیتیدرک فرا
زیست بسیار حائز اثرگذار تعامالت مربوط به آب و محیط بازیگران

، این طزدایی، بسته به شرایسازي یا امنیتیاهمیت است. زیرا امنیتی
 دهد تا بتوانندزدا میامنیتی ساز یا بازیگرانفرصت را به بازیگران امنیتی

ی بطور کل .دنشکل دهخود  هتفکرات دیگران را متناسب با خواست
توان ادعا کرد در یک حوضه آبریز مشترک، بازیگر قدرتمند می

زدایی از مناسبات آبی است و بازیگر در پی امنیتی 71)هیدروهژمون(
 تاسسازي از مناسبات آبی امنیتیدر پی 77تر )غیرهیدروهژمون(یفضع

 تا بدین طریق بتوانند قدرت یا سلطه خود را حفظ کنند یا افزایش دهند.
 

 فرابخشی امنیت آبیبُعد  -0

ابل غیرق است که تعامالت انسانی -طبیعی شدهآب سیستم جفت
ذا، مختلف از جمله غهاي بینی، پویا و بازخوردهاي متعدد با بخشپیش

هاي مختلف با منابع بین بخش رژي و اقلیم دارد. شناخت تعامالتان
براي نیل به بودن حکمرانی آن،  87آب و همچنین درک فرابخشی

در ا آبی تنه ۀتنیددرهم مسائل امنیت ؛ زیرااست امنیت آبی ضروري
ها در . بسیاري از محرک(Juvonen, 2015ند )آب نیست بخش گروي

 فاده از آب، از خارج از بخش آب بر حکمرانی و مدیریت این منبعِاست
اي هاین فرآیندها اغلب تحت تأثیر تصمیمو  اثرگذار هستندحیاتی 

 ;Grigg, 2019) گیرندهاي دیگر نیز قرار میاتخاذ شده در بخش

Gupta et al., 2013)اي ه. براي نمونه، منابع آبی تحت تأثیر فعالیت
ا هغذایی، امنیت انرژي، تغییراقلیم، زیرساخت امنیتی کشاورزي، کمیاب

نیل به امنیت آبی در . (Juvonen, 2015) گیرندو تکنولوژي قرار می
-Gupta and Pahl) ها استبخش مسائلِ سایرگروي توجه به 

Wostl, 2013)منابع آب با  27. بنابراین توجه به اهمیت پیوند ذاتی
نیت جهت نیل به امسایر منابع و همچنین فرابخشی بودن حکمرانی آن 

که بتواند  81گرایانهبسیار حائز اهمیت است و اتخاذ رویکردي کلآبی 
منیت ا )همبستارتباط میان مسائل آبی با بخش غذایی و بخش انرژي 

 وبرا در نظر گیرد براي حکمرانی خآب، امنیت غذا و امنیت انرژي( 
 الزامی است. به عبارت دیگر، ذات و دستیابی به امنیت آب منابع آب

 این هتنیدهاي درهمآب، غذا و انرژي و مسائل و چالش هپیوستهمبه
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رانی گرایانه براي مدیریت و حکمرویکردي یکپارچه و کل نیازمند ،پیوند
 (. Hagemann and Kirschke, 2017; Rasul, 2014) است

 
جزء ارکان  هاي مرتبط با آن،و بخش آب تنیدهدرهم دتوجه به پیون

است  حوزه امنیت آبی گیرانها و تصمیمگذاريبسیار مهم براي سیاست
توجه  زیستی بیشتر موردکه در آینده به دلیل بحران رو به تزاید محیط

 ;Kahrl and Roland-Holst, 2008)  جوامع قرار خواهد گرفت

Siddiqi and Anadon, 2011; Stucki and Sojamo, 2012).  از
آنجایی که آب نقش کلیدي و محوري براي تولید محصوالت 

دارد، کمیابی آبی محدودکننده جدي براي  کشاورزي و تولید انرژي
بینی (. پیشKeskinen and Varis, 2016تولید انرژي و غذا است )

 05و  51، 81نیاز به آب، انرژي و غذا به ترتیب  9101شود تا سال می
(. این مسأله تا حدي حائز Aiko et al., 2017درصد افزایش یابد )

 World) 9115اهمیت است که گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 

Economic Forum, 2015 تأمین امنیت آب، غذا و انرژي را به )
ترین مخاطرات براي ثبات اقتصادي جهان عنوان یکی از بزرگ

 (. Liu et al., 2017است )بندي کرده رتبه
 

در خصوص اثرگذاري آب بر تولید انرژي قابل ذکر است که اکثر 
 آبی به آبویژه انرژي برقهاي تجدیدپذیر بههاي تولید انرژيروش

 ارکان از یکی آب نیهمچن. (Keskinen et al., 2016) استوابسته 

 يراب آن باال ییگرما تیظرف از و است یحرارت يهاروگاهین در یاصل
 ژانسآ منتشرشده گزارش طبق. شودیم استفاده هاستمیس کردن خنک

 ای) نیریآب ش «يهابرداشت»درصد از  15 باًیتقر ،يانرژ یالمللنیب

 است يانرژ دیمترمکعب آب( در هر سال با هدف تول اردیلیم 581
(IEA, 2012 ) مترمکعب( به منبع  اردیلیم 11 ایدرصد آن ) 11و حدود
 ,Lavelle and Grose) دشویم« مصرف»و  شودیبازگردانده نم یآب

گازي اي و هاي هستهمیزان برداشت آب در نیروگاه نیشتریب. (2013

ابی هاي برقگیرد و بیشترین مصرف آب مربوط به نیروگاهصورت می
از سویی . (Drews et al., 2016)به دلیل تبخیر آب پشت سد( است )

ب نظیر توزیع و تخصیص آب، تصفیه آب، دیگر، مدیریت منابع آ
 (.Nhamo et al., 2018نیاز دارند ) نمکزدایی یا برداشت آب به انرژي

نمونه ملموس از همبست و تأثیرگذاري/پذیري تولید انرژي و منابع 
آبی، نیروگاه شهید مفتح همدان است. نیروگاه حرارتی شهید مفتح 

 -جاده همدان 85ر همدان واقع در دشت کبودرآهنگ )در کیلومت
 1111هاي حرارتی ایران است که ظرفیت تولید تهران(، یکی از نیروگاه

مگاواتی است. دشت  951واحد بخار  8مگاوات دارد و شامل 
توسط وزارت نیرو ممنوعه اعالم شد. چهار  1079کبودرآهنگ در سال 

د. ش ممنوعه افتتاح گاه حرارتی شهید مفتح در این دشتسال بعد، نیرو
قه هاي آب زیرزمینی منطاز آنجایی که آب موردنیاز این نیروگاه از سفره

شد، پس از مدتی افت سطح آب زیرزمینی بسیار تشدید برداشت می
(. کمیابی 5هاي متعددي در منطقه به وجود آمد )شکل شد و فروچاله

آب در اثر افتتاح این نیروگاه، تعدادي از مردمِ منطقه را مجبور به 
کرد و تبعات اجتماعی و اقتصادي متعددي را ایجاد کرد. علت مهاجرت 

ها برداشت بیش از حد آب زیرزمینی براي تولید ایجاد این فروچاله
انرژي بود. براین اساس، همبست آب و انرژي نیازمند توجه جدي در 

 ریزي و ساختار حکمرانی است.مدیریت، برنامه

 

 
Fig. 5- Subsidence in Hamedan (Bakhoda, 2018) 

 (Bakhoda, 2018فرونشت زمین در همدان ) -0شکل 
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 21تا  71ترین کاربر آب است و بین از سویی دیگر، کشاورزي بزرگ
شود راي کشاورزي برداشت میــدرصد آب شیرین جهان ب

(IRENA, 2015) . همچنین آب در سرتاسر زنجیره غذایی ازجمله
گیرد و امرار معاش مردم فرآوري، توزیع و مصرف مورد استفاده قرار می

زیادي به کشاورزي وابسته است. کشاورزي هم علت و هم قربانی 
راي تولید هاي کشاورزي بآلودگی آب است. افزودن کود به زمین

باعث  ها و سموم شیمیاییکشمحصوالت بیشتر در کنار استفاده از آفت
هاي هاي سطحی آلوده و آبآلودگی آب شده است. فاضالب و آب

تواند گیرند که میزیرزمینی براي مصارف آبیاري مورداستفاده قرار می
و  کنندگانمحصوالت کشاورزي را آلوده کنند و بیماري را به مصرف

  ورزان انتقال نمایند.کشا
 

رابخشیِ فبُعد هاي تبیین مؤلفهراي ــبه ــنکته حائز اهمیت آن است ک
ضروري است  یفرامل اــی یمل ،یفرومل يهااسیدر مق، امنیت آبی

)اصالح شده  سطح توجه شود. این سطوح عبارتند هفته ــب
(Barjeste et al., 2020))  :ز جامعه ها براي شناخت بهتر ا( ارزش1از

( 8 ها؛( سیاست0 ( هنجارها براي شناخت قوانین؛9پیرامونی؛ 
( فیزیک 1؛ هاي فنی و مدیریتی موجود( تخصص5 ؛هاي موجودبرنامه

د تواننها میمؤلفه( نظام پایش و یادگیري. این 7و طبیعت پیرامونی و 
 .منحصر به فرد باشندی اسیمقو  در هر مطالعه

 
سیار المللی نیز بهاي بینآبی در مقیاس درک فرابخشی بودن امنیت

المللی، غالباً هر یک از کشورهاي حائز اهمیت است. زیرا در مقیاس بین
هاي آبریز مشترک فرامرزي بطور عمده به صورت ساحلی در حوضه

جداگانه و بدون توجه به نیازهاي طرف مقابل در صدد تسلط بیشتر بر 
یت امنیت غذایی، امنیت انرژي، امن براي تأمین امنیت آبی،« منابع آبی»

زیست خود هستند. از این روي، عمدتاً اقتصادي و حفظ محیط
هاي آبریز مشترک فرامرزي بصورت حکمرانی منابع آبی در حوضه

شود. در منتج می 81گراییگیرد و به رویکرد تقلیلبخشی صورت می
بین  تعامالتگرایی، ارتباط گرایی، برخالف رویکرد کلرویکرد تقلیل

شود و به همین دلیل عمدتاً هر یک از هاي مختلف دیده نمیبخش
دیگر توجهی  هاي مختلفِ طرفحلی به امنیت بخشکشورهاي سا

گیري رقابت و در نتیجه مناقشه ندارند که این مسأله منجر به شکل
گذاري منابع طبیعی از هاي متعددي در سیاستها شده و چالشبین آن

هاي گیرد. درک فرابخشی بودن حکمرانی آبمی لجمله آب شک
تواند تعامالت مستحکمی بین کشورهاي ساحلی برقرار فرامرزي می

هاي آب، غذا و انرژي و اثر سازد و توجه به تعامالت بین بخش
مستقیمی که این پیوند بر نحوه تخصیص منابع آبی مشترک فرامرزي 

ها و مناقشات ه با رقابتتواند پتانسیل خوبی براي مواجهدارد، می
 اري ــهاي مشترک و تبدیل آنها به فرصتی براي مشارکت و همکآب

 پایدار باشد. 
 

 بازتعريف امنیت آبی -0

بنابر آنچه در این مقاله مطرح شد، براي تحلیل امنیت آب و 
کننده امنیت براي تواند تأمینهاي کلی نمیزیست، ارائه شاخصمحیط

 زیست در هر زمانکه نیاز است امنیت آب و محیطمدخالن باشد؛ بلذي
 بُعدی و سیاس بُعداجتماعی،  بُعد، عینی بُعدو هر مکانی با توجه به چهار 

هاي فرابخشی بازتعریف گردد و متناسب با این ابعاد، پس از آن شاخص
اي هدر قالب شاخص عینیبُعد مناسبی در هر مقیاس تعریف شود. 

ران و گعمدتاً توسط محققان، تحلیلبُعد ن یابد. ایتبلور می عینی
گیرد که باید معیارهاي فنی را مؤسسات پژوهشی مورد توجه قرار می

د هاي حاصل از بُعاجتماعی مبین آن است که شاخصبُعد برآورد کنند. 
ن هاي جوامع تبییها و هویتباید در پیوند با ایدئولوژي، ارزش عینی
  شود.

 
راي زادیی بسازي و امنیتیی منش امنیتیسیاسی به بررسبُعد در 

سازي یا دهد مطلوب امنیتیپردازد و نشان میمدیریت امنیت می
دهد که اتخاذ زدایی در هر زمان و مکان چیست و هشدار میامنیتی
شا تواند به مثابه منش مدیریتی کارگزدایی میسازي یا امنیتیامنیتی

ه فرابخشی نیز مبین آن است کبُعد د. باشد، اما لزوماً امنیت را در برندار
گی مسائل آبی با مسائل اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، دیتندرهم

نها به ت یآب مسائل یحکمرانفرهنگی و امنیتی سبب شده است که 
 خارج از آب، از استفاده در هامحرک از ياریبس. دمحدود نشوآب  بخش

 الذ. هستند اثرگذار منبع نیا تیریمد و یحکمران بر آب بخش از
 ریثتأ تحت اغلب گذاري و مدیریتی در این حوزهي سیاستندهایفرآ

از  .رندیگیم قرار زین گرید يهابخش در شده اتخاذ يهامیتصم
فرابخشی، نیاز است بُعد روي، با توجه به هفت سطح مطروحه در این

هاي امنیت آبی مدنظر قرار گیرد. نیز در بازتعریف مؤلفه بُعداین 
زیست براي نیل به امنیت گذاري آب و محیطضروري است در سیاست

بر اساس هر چهار بعد بازتعریف گردند. در  عینیهاي آبی شاخص
 نیل به امنیت گذاري آب برايهاي اثرگذار در سیاستمؤلفه 0جدول 

 آبی ارائه شده است.
 

 گذاري براي نیل به امنیت آب واساس، براي بازتعریف سیاستبراین 
زیست در هر مطالعه موردي در قالب ابعاد چهارگانه، نیاز است محیط

 هاي چهارگانه ذیل نیز توجه شود:به مؤلفه عینیهاي عالوه بر مؤلفه
هاي برسازنده مناسبات آبی که تعریف کننده توجه به نقش هویت -1

 هستند؛منافع بازیگران 
هاي وارده( و ضریب ها )آسیبها و داشتهتوجه به حدفاصل خواسته -9

 مدخالن؛ایدئولوژي ذي
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Table 3- Effective components of policy-making for achieving water security 

)مرجع: مطالعه حاضر( یآب تیبه امن لین یآب برا یگذاراستیاثرگذار در س یهامؤلفه -3 جدول  

Components Dimensions 

The availability of an acceptable quantity and quality of water for 

health, livelihoods, ecosystems 

Coping with water-related risks for reducing the threat to 

environments, and economies 

Objective 

State and Nations' Identities 

Ideology of Stakeholders 
Social 

Securitization and Desecuritization Political 

Water-Food-Energy Nexus Cross-Sectoral 

بی ها و اقدامات آزدایی شدن طرحسازي و امنیتیشناسایی امنیتی -0
 گیرد؛هاي سیاسی صورت میبا هدف اتخاذ دستاوردکه تنها 

 انرژي و اثرگذاري و اثرپذیري -ذاغ -توجه به همبست آب -8
 ها بر یکدیگر هاي هر یک از این مؤلفهسیاست

 

 بندیجمع -4

 -عینی»هاي امنیت آبی در ذیل ابعاد چهارگانة در این مقاله مؤلفه
عه نشان نین نتایج مطالبیین شد. همچت« فرابخشی -سیاسی -اجتماعی

نیز هست. بُعد  89، داراي بُعد ذهنیداد که امنیت عالوه بر بُعدي عینی
نی عیهاي زیست، آن چیزي است که شاخصآب و محیط عینی امنیت

ه زیست ببر آن داللت دارند. در مقابل، بُعد ذهنی امنیت آب و محیط
ها بین تمامی از امنیتِ این بخش« احساسِ شخصی»معناي 

ِ مشخصی که شاخصبر این اساس، درحالی باشد.مدخالن آنها میذي
تواند به عنوان تهدیدي امنیتی قلمداد از امنیت آب در نزد بازیگري می

ادي عاي تواند مسألهشود، همان شاخصِ امنیتی نزد بازیگر دیگر می
حساس اد. همچنین شوبرخی موارد و مواقع فرصت نیز تلقی  یا حتی در

گیرد لزوماً به منزله وجود امنیت نیست. امنیتی که در ذهن شکل می
ن مدخالبه همین دلیل ممکن است احساس امنیت در بین جوامع و ذي

هاي شاخص وجود داشته باشد یا بالعکس، احساس امنیت نباشد اما
امنیت را نشان دهند و فرد در معرض بسیاري از تهدیدات  عینی

ناشناخته باشد که ممکن است نسبت به آنها آگاهی و اطالعی نداشته 
الن مدخهاي ذيهاي تکنولوژي محوري که داشتهباشد. نظیر سیاست

دهند و در کوتاه مدت احساس رضایت را براي آنها به را افزایش می
هاي آنها و مدت به سبب افزایش خواسته همراه دارند اما در بلند

 محدودیت منابع ناامنی را رقم خواهند زد. 
 

ت تنها زیسهاي مربوط به امنیت آب و محیطمتأسفانه تاکنون تحلیل
اند. در صرفاً توسط متخصصان علوم طبیعی محدود شده و عینی بُعدبه 

بیین در ت االذهانی بودن امنیت، که معموالًبینو درک حالی که شناخت 
ت. حائز اهمیت اس بسیارشود، زیست مفقود واقع میمسائل آب و محیط

تنیده آب و همبراین اساس، رسیدگی به )و نه لزوماً حل( مسائل در

 -ینیبُعد عزیست نیازمند نگرشی جامع است که بتواند هر چهار محیط
 هرا مد نظر قرار دهد. آنچه که باعث شد فرابخشی -سیاسی -اجتماعی

زیست در کشور ما به است که مسائل مرتبط به امنیت آب و محیط
درستی مورد تحلیل و بررسی قرار نگیرد آنست که این مسائل عمدتاً 

اً هاي صرفهاي صرفاً مهندسی و شاخصو با نگاه عینیبُعد تنها در 
اند و مباحث انسانی، کمی و عددي مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته

زیست مورد غفلت جدي سی مسائل آب و محیطاجتماعی و سیا
د بر این اساس، بای گذاران قرار گرفته است.خبرگان جامعه و سیاست

فنی و کمی، تأکید کرد که مفهوم امنیت آب، یک مفهوم صرفاً 
هاي صرفاً فنی و مهندسی نیست که با یک سري اقدامات و برنامه

ی مسائل اجتماع مهندسی بتوان به آن دست یافت و ضروري است که
 تنیده نیز حتماً در دستورکار این مباحثگذاري درهمو سیاسی و سیاست

وجه به امنیت آبی با تابعاد چهارگانه قرار گیرند و با این نگاه نیاز است 
 انسانی هر حوضه و منطقه بازتعریف شود. -شرایط طبیعی

 
د که داده شمطرح شده از حوضه آبریز نیل نشان  در این مقاله با نمونه

المللی تنش آبی هاي بینشاخص رغم اینکهدر این حوضه آبریز علی
(، اما عینی بُعدهاي دهند )مناسب بودن مؤلفهنسبتاً کمی را نشان می

در عمل عدم رضایت کشورها از وضعیتِ منابع آبی و بطور کلی احساس 
)نامناسب بودن سطح وجود دارد عدم وجود امنیت آبی در منطقه 

اجتماعی(؛ تا جایی که اخیراً سران هر دو کشور اتیوپی  بُعدهاي فهمؤل
سازي دست( اقدام به امنیتی)در باالدست رودخانه نیل( و مصر )پایین

د اناز مسأله تسهیم آب رودخانه نیل با هدف نیل به امنیت نموده
 سیاسی(. به همین دلیل هر یک بُعدسازيِ )استفاده از رویکرد امنیتی

دیگر  هاي مختلف طرفاي ساحلی به امنیت بخشن کشورهاز ای
گیري رقابت و در نتیجه توجهی ندارد که این مسأله منجر به شکل

گذاري منابع هاي متعددي در سیاستها شده و چالشمناقشه بین آن
ی(. فرابخش بُعدآبی حوضه آبریز نیل ایجاد نموده است )عدم توجه به 

د توانهاي فرامرزي مین حکمرانی آبدر حالی که درک فرابخشی بود
تعامالت مستحکمی بین این کشورهاي ساحلی برقرار سازد و توجه به 

هاي آب، غذا و انرژي و اثر مستقیمی که این پیوند تعامالت بین بخش
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سیل تواند پتانبر نحوه تخصیص منابع آبی مشترک فرامرزي دارد، می
منابع آب مشترک حوضه  ها و مناقشاتخوبی براي مواجهه با رقابت

کشور ساحلی آن شود و تبدیل آنها به فرصتی براي  11آبریز نیل بین 
 مشارکت و همکاري پایدار باشد.

 

 هانوشتپی

1- Problem Orientation 

2- Problem  

3- Hydropolitics 

4- Thinking Across Paradigms  
5- Negetive Discourse 

6- Positive Discourse 

7- Threat 

8- Benefits 

9- Stakeholder 

10- FAO 

11- Access  

12- Objective 

 کنندۀ سیاستتدوین -10

14- Securitization 

15- Opportunitization  
16- Nationalization  
17- Coupled Human-Natural System  
18- Nexus 

19- Politics  
20- Constructicivisim 

21- Social Interaction  

22- Social Construction 

23- Non Material  
24- Ideology  

25- Values  

26- Norms  

27- Identity 

28- Culture  

29- Power 

30- Institution  

31- Reality  

32- Interactions  

33- Water Stress 

االذهانی اشتراک یا توافق بالفعل یا بالقوه اذهان مختلف در مفاهیم بین -08
مورد چیزي، پذیرفتن فهمی مشترک در اذهان مختلف بدون گفتگو مستقیم 

 (Intersubjective) هستند
35- As given 

36- Law-like 

حوضه آبریز آمودریا در آسیاي مرکزي شامل کشورهاي افغانستان،  -07
کشورهاي باالدستی( و کشورهاي  عنوانبهتاجیکستان و قرقیزستان )

 دستی( است.کشورهاي پایین عنوانبهترکمنستان و ازبکستان )
38- Conflict-Oriented 

39- Cooperative-Oriented 

40- Nation-Building 
41- State-Building 

42- Frontiers  
43- Boundaries   

44- Wants 

45- Belongings 

46- Ideological Coefficients 

47- Hydraulic Mission 
48- Securitization Theory 

82- Copenhagen School= هایی مکتب کپنهاگ، یکی از رهیافت

است که صرفاً بر مطالعات امنیتی متمرکز بوده و بر آن است تا مسائل سنتی 
 اي بر آن بیفزاید. امنیتی را به چالش بکشد و موضوعات تازه

50- Bill McSweeney  
51- Identity and Security: Buzan and the Copenhagen 

School (1996) 

52- Barry Buzan 

53- Ole Waever 

54- Jaap de Wilde 

55- Existential Threat = تهدید وجودي به حدي از تهدید اشاره دارد

اندازد و به همین خاطر، رسیدگی به آن در اولویت که موجودیت را به خطر می
 .گیردقرار می

 است.« فقدان تهدید»معادل « امنیت»در مکتب کپنهاگ  -51

57- Securitizing Actor  
58- Speech Act 
59- Discourse Analysis 

60- Contexts 

61- Austin 

62- How to Do Things with Words 

63- Politicization 

64- De-Securitization 

65- Violence  
66- Legitimate Option  
67- Security Dilemma 

ر د« الف»اشاره دارد که در آن اقدامات دولت  یتیبه وضع تیامن يمعما -18
« ب»ظن در نزد دولت وءس جادیخود، منجر به ا یتیامن بیضر شیجهت افزا

ود خ يبرا یتیامن دیرا تهد« الف»دولت  تیامن شیافزا« ب»دولت  شود و

 .بپندارد

69- Threat-Defense Mechanism 
70- Strategic Depth 
74- Ahmet Davutoğlu ( و در زمان  هیترک رینخست وز نیموششستیب

اردوغان بیطرجب ) 
75- Harmon 
76- HydroHegemony 
77- Non-HydroHegemony 
78- Trans-sectoral 

79- Interlinkage  
80- Holism 

81- Reductionism 
82- Subjective  
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