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Abstract
The role of social components on socio-hydrological water
interactions is one of the key elements and essential
requirements for study and understanding complex water
systems. Different cultural characteristics and diversity of
identities in human societies have led to the development of
diverse attitudes and values for dealing with water problems.
Despite the considerable importance of the role of social
identity on water interactions including conflict and
cooperation, this issue has been seriously neglected in conflict
management in water systems. This research gap has led to the
hypothesis of the present study which states that there is a
direct, mutual and dynamic relationship between social
identity and the formation of water conflicts. The main purpose
of this study is to investigate the role of social identity on water
conflicts over shared and transboundary river basins. For this
purpose, a systematic review of relevant resources in various
databases was conducted. According to the results, conflict is
an inherent and intrinsic characteristic in water systems.
Besides, the social identity and destructive / constructive water
conflicts are in a mutual and complex relationship. The
polarized of social identities in a river basin will exacerbate
the potential of water conflict. However, the effort to create a
collective identity can lead to cooperation among stakeholders
as well as effective dealing with water conflicts in shared and
transboundary river basins.
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چکیده
توجه به نقش مؤلفههاي اجتماعی بر تعامالت آبی از ملزومات شناخت و
 تفاوت در ویژگیهاي.مطالعه شرایط پویاي حاکم بر مسائل آبی است
فرهنگی و هویتی جوامع منجر به ایجاد نگرشها و ارزشهاي متعددي در
 با وجود اهمیت بسزاي نقش هویت اجتماعی.مواجهه با مسائل آبی شده است
 این مسأله در مدیریت منابع آب مورد غفلت جدي واقع شده،بر تعامالت آبی
 شکاف تحقیقاتی مذکور منجر به طرح فرضیه پژوهش حاضر مبنی.شده است
 متقابل و پویاي هویت اجتماعی و شکلگیري مناقشات،بر ارتباط مستقیم
 واکاوي نقش هویت اجتماعی در، هدف اصلی این پژوهش.آبی شده است
برساخت مناقشات آبی در ضمن بهرهبرداري از منابع آب مشترک و فرامرزي
 براي آزمون فرضیه موردنظر به مرور نظاممند منابع مرتبط در.است
پایگاههاي اطالعاتی مختلف و واکاوي نحوه اثرگذاري متقابل هویت
 مناقشه یک، بر اساس نتایج حاصل.اجتماعی و مناقشات آبی پرداخته شد
ویژگی ذاتـی و طبیعی در سیستمهاي آبی است و هویت اجتماعی و مناقشات
 قطبی شدن. سازنده آبی در ارتباطی متقابل و پویا با یکدیگر هستند/مخرب
هویتهاي اجتماعی در یک حوضه منجر به تقویت پتانسیل ایجاد مناقشات
، این در حالی است که تالش براي ایجاد هویت جمعی.آبی خواهد شد
زمینهساز همکاري بین ذيمدخالن و مواجهه کارآمد با مناقشات آبی در
.حوضههاي آبریز مشترک و فرامرزي است

، همکاري، مناقشات آبی، هویت اجتماعی، هویت:كلمات كلیدی
. رودخانههاي فرامرزي،حوضههاي آبریز مشترک
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مناقشه» به دنبال آن است که در هر صورت ،مسأله 19را حل کند .در
این رویکرد ،اینطور تصور میشود که پس از حل یک مناقشه ،رابطه
بین طرفین مستحکم شده است و مناقشه مذکور ،دیگر ظهور نخواهد
یافت .این رویکرد به دلیل عدم نگاه صحیح به ماهیت و چیستی
مناقشه و تصور و تأکید بر حذف و برطرف کردن مناقشه ،دیدگاه ناقص
و نادرستی به مواجهه با مناقشات در سیستمهاي درهمتنیده انسانی-
طبیعی دارد« .مدیریت مناقشه» نیز اغلب به دنبال جلوگیري از
پیامدهاي احتمالی مناقشه است؛ اما «تغییر ماهیت مناقشه» یکی از
رویکردهاي مواجهه با مناقشه است که سعی بر انتقال مناقشه از حالت
مخرب به حالت سازنده دارد و بر این باور است که مناقشه ،جزءِ
جداییناپذیر تعامالت انسانی است و میتوان از پتانسیل آن براي
حصول نتایجِ مثبت استفاده کرد ( .)Bond, 2014طبق نظریهها و
مدلهاي نوین مواجهه با مناقشه ،رویکرد «تغییر ماهیت مناقشه» بر
رویکردهاي «حل مناقشه» و «مدیریت مناقشه» ارجحیت یافته است
(.)Reimer et al., 2015

 -7مقدمه
مناقشه ،بخش جداییناپذیر زندگی بشر است ()Cooper, 2003
طوري که اگر نیازهاي بشر به هر شکلی مورد تهدید قرار گیرند ،احتمال
وقوع مناقشه افزایش مییابد ( .)Reimer et al., 2015آب بهعنوان
یکی از اساسیترین و حیاتیترین نیازهاي انسان در طول تاریخ ،بارها
هم بهعنوان هدف و هم بهعنوان ابزار مناقشه مورداستفاده قرار گرفته
است ( .)Abukhater, 2013; Kreamer, 2012مناقشات آبی
میتوانند کمیت و کیفیت منابع آب را تحت تأثیر قرار دهند ،به
زیرساختهاي آبی صدمه بزنند ،معیشت ذيمدخالن حوضه را با
مشکل مواجه کنند ( )Kramer, 2004و درمجموع ،پایداري 1و امنیت
جوامعِ وابسته را کاهش دهند (.)Kreamer, 2012
مناقشه ،به ذات پدیده مخربی نیست و میتواند ماهیت سازنده نیز
داشته باشد ( .)Pierre-Louis, 2016مناقشه زمانی سازنده خواهد بود
که انرژي مخرب آن به حالتی مثبت تبدیل شود (.)Bond, 2014
مناقشات سازنده ،3منبع ارزشمندي براي رشد و یادگیري افراد به شمار
میروند .درصورتیکه مناقشهاي بهسوي سازنده بودن سوق پیدا کند،
روابط افراد تقویت میشود ،وحدت گروهی شکل میگیرد و کیفیت
تصمیمگیريها بهبود مییابد ( .)Thompson-Abell, 2017در
مناقشات سازنده ،منافع 9تمامی طرفهاي درگیر درنظر گرفته میشود
و سعی بر حصول نتیجهاي بُرد -بُرد است (.)Reimer et al., 2015

یک مثال کاربردي براي مواجهه با مناقشه با استفاده از رویکرد تغییر
ماهیت مناقشه ،نحوه مواجهه با مناقشه بین دو بخش معدن و
کشاورزي در یکی از مناطق شیلی است .در نواحی خشک جنوب آمریکا
مانند شیلی ،رقابت شدیدي بر سر منابع آب بین بخشهاي کشاورزي
و معدن وجود دارد به نحوي که کشاورزان براي امرارمعاش خود
بهشدت به منابع آب محدود منطقه وابسته هستند و هرگونه احساس
تهدید براي این منابع میتواند موجب مناقشه شود .زمانی که براي
احداث معدن بزرگی در شیلی برنامهریزي شد ،انتظار بر آن بود که بین
بخشهاي معدن و کشاورزي ،مناقشات آبی رخ دهد .پیش از وقوع
مناقشه احتمالی و بهمنظور تغییر ماهیت آن ،متخصصان با مشارکت
کلیه ذيمدخالن اعم از کشاورزان و بخش معدن ،پیشنهاد دادند که
یک سد ذخیرهاي توسط بخش معدن در این منطقه احداث شود و
ذخیره آب آن ،به استفاده کشاورزان برسد و تنها تحت شرایط ویژهاي،
بخش معدن حق برداشت مازاد آن را داشته باشد .با این تدبیر ،علیرغم
آنکه از شکلگیري مناقشات احتمالی در منطقه پیشگیري شده است،
بین بخشهاي کشاورزي و معدن نیز همکاري شکل گرفته است
(.)Bond, 2014

در شرایط کنونی حاکم بر جهان ،از یکسو نیازهاي آبی و تقاضا براي
منابع آب افزایش یافته است ( ،)Yoffe et al., 2003از سوي دیگر،
دسترسی به این منابع در برخی نقاط از کره زمین به دالیل متعدد
محدود شده است ( .)Gleick and Iceland, 2018با این وجود،
بررسی مناقشات آبی حاکی از آن است که در اکثر موارد ،دلیل
شکلگیري این قبیل از مناقشات ،فراتر از اختالف صِرف بر سر کمیت
یا کیفیت یک منبع بوده است و از اختالفهاي موجود بین دیدگاهها،4
مفاهیم 5و بسترها 6در سطوح محلی ،1ملی 1و بینالمللی 3سرچشمه
گرفتهاند .به همین دلیل است که میتوان ادعا نمود مدیریت منابع آب
در حال حاضر ،بیش از آنکه مسألهاي صرفاً فنی و مهندسی باشد ،به
مقولهاي امنیتی براي جوامع تبدیل شده است و مدیریت مناقشات آبی
نیز بهعنوان هسته اصلی آن به شمار میرود (.)Wolf et al., 2005
ضرورت مواجهه با مناقشات (بهطور عام) و مناقشات آبی (بهطور
خاص) ،منجر به ارائه راهکارها و روشهاي متعددي در طول تاریخ
شده است .از جمله رویکردهاي مذکور میتوان به رویکردهاي «حل
مناقشه»« ،14مدیریت مناقشه» 11و «تغییر ماهیت مناقشه» 13اشاره
کرد (« .)Farajzade Arnesa, 2019; Galtung, 1969حل

گام نخست براي مواجهه با مناقشه با رویکردهاي مختلف بهویژه با
هدف تغییر ماهیت مناقشه ،شناسایی ریشههاي شکلگیري مناقشه
است .این گام ،دربرگیرنده شش مرحله اصلی شامل -1 :شناسایی و
اولویتبندي عوامل کلیدي -3 ،شناسایی ذيمدخالن و بازیگران
اصلی -9 ،تجزیهوتحلیل طبیعت پویاي مناقشه و تعامالت بین اجزاي
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آن ،گروه هویتخواه با نوعی تمایزطلبی یا بهوسیله برجسته ساختن
یکی از ابعاد هویتی خویش ،یک هویت خاص را مبناي کنشهاي
فردي و جمعی خــود در جامعه قرار میدهد ( Talebi and
 .)Karimzadeh, 2018بدین ترتیب ،هویتخواهی منجر به تقویت
یک بُعد خاص از ابعاد متعدد هویتی فرد یا گروه میشود و بهتبع آن،
فرد یا گروه مذکور از «هویت اجتماعی» 13خود فاصله میگیرد.

مختلف -4 ،تعیین نقاط استراتژیک موجود در مناقشه -5 ،کسب
شناخت نسبت به موفقیتها و شکستهاي پیشین در مواجهه با مناقشه
موردنظر و  -6کسب آگاهی نسبت به ابعاد منطقهاي درگیر در مناقشه
است .در گام دوم در رویکرد تغییر ماهیت مناقشه ،طرحی براي تعیین
چگونگی تغییر ماهیت مناقشه از حالت مخرب به حالت سازنده تدوین
و اجرا میشود .ارائه طرح مذکور با در نظر گرفتن درهمتنیدگیهاي
حاکم بر مناقشه صورت میگیرد .در ایــن طرح ،استراتژيهاي
مختلفی بهمنظور مداخله در مناقشه پیشنهاد میشود و خروجیهاي
مورد انتظار از این استراتژيها نیز در بلندمدت توصیف میشوند
(.)Oxfam Novib, 2012

بر اساس توضیحات مذکور و با توجه به اهمیت و نقش مؤثر هویت
اجتماعی در تعامالت انسانی ،پژوهش حاضر با هدف واکاوي نقش
«هویت اجتماعی» در برساخت 34مناقشات آبی ضمن بهرهبرداري از
منابع آب مشترک و فرامرزي شکل گرفته است .فرضیه پژوهش به
این صورت است که شکلگیري مناقشات در حوضههاي آبریز ،بهشدت
تحت تأثیر هویت ،باورها و درک ذيمدخالن از هویت «دیگر» 31قرار
دارد .بهمنظور آزمون فرضیه مذکور و دستیابی به هدف پژوهش به
مرور نظاممند منابع موجود در پایگاههاي اطالعاتی مختلف و تحلیل
ارتباط متقابل هویت اجتماعی و مناقشات آبی پرداخته میشود .در
مجموع ،پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال کلیدي است که «هویت»
چه تأثیري در شکلگیري/تشدید مناقشات آبی دارد؟

در بررسی علل ایجاد مناقشات آبی ،بهعنوان گام نخست در مواجهه با
مناقشات مذکور ،میتوان به موارد متعددي اشاره کرد .کمیابی آب،14
یکی از عواملی است که میتواند باعث ایجاد تنش 15شود ،اختالفات16
مرزي را افزایش دهد و منجر به بروز مناقشه شود (،)Kreamer, 2012
اما مطالعات مختلف نشان داده است که در بسیاري از مناطق ،کمیابی
آب عامل اصلی شکلگیري مناقشات آبی نیست ( Yoffe et al.,
 ،)2003بلکه نحوه مدیریت و حکمرانی منابع آبی ،دلیل پیدایش این
قبیل از مناقشات بوده است ( .)Petersen-perlman et al., 2017از
جمله عوامل مؤثر در سوء مدیریت و حکمرانی بد منابع آبی میتوان به
فقدان نهادهاي کافی متناسب با مسائل و شرایط حوضه آبریز ،ظرفیت
نامناسب سازمانی ،عدم شفافیت اطالعات ،نبودِ زیرساختهاي الزم و
عدم انسجام ساختارهاي مناسب سیاستگذاري و مدیریت منابع آب
اشاره کرد (.)Carius et al., 2004

 -8مبانی نﻈری
نظریههاي خِردگرا مانند رئالیسم و لیبرالیسم بر این باورند که بازیگران
با اهدافی از پیش تعیینشده وارد اجتماع میشوند و اجتماع ،نقشی در
شکل دادن به منافع آنها ندارد .بر این اساس ،منطقِ عمل براي
بازیگران از دید چنین نظریههایی ،منطقِ نتیجه است ( Pourahmadi
 )and Mosavinia, 2006و توجه خاصی به هویت ندارند
( .)Soleimanzadeh et al., 2018اکثر رئالیستها (واقعگرایان) بر
این باورند که دولتها ،بازیگران اصلی در سیاست جهانی هستند که
بر اساس نظریه منطقی عمل میکنند .بر این اساس ،در نظریه
واقعگرایی ،تنها درنظر گرفتن «گروههاي مناقشه» 33کفایت میکند و
هویت افراد و نقش آنها در پیشبرد مناقشه ،از اهمیت خاصی برخوردار
نیست (.)Legro and Moravcsik, 1999

عالوه بر موارد مذکور« ،عدم اعتماد متقابل» در بین ذيمدخالن نیز
یکی از عوامل اصلی مؤثر بر ناکارآمدي مدیریت منابع آب و
شکلگیري مناقشات آبی در حوضههاي آبریز است (Petersen-
 .)perlman et al., 2017بیاعتمادي ،یک بُعد مهم از بیگانگی
اجتماعی 11محسوب میشود ( .)Hajiani, 2000طی فرآیند بیگانگی
اجتماعی ،فرد از باورها ،ارزشها ،هنجارها و انتظارات جمعی دور
میشود ( .)Zaki, 2009زمانی که پیوند ذهنی و عینی فرد با جامعه و
ساختارهاي اجتماعی منفصل شود ،فرد در پی برآورده ساختن
دغدغههاي شخصی و نیل به اهداف و اولویتهاي فردي خویش است
( .)Rothman, 2012در اولویت قرار گرفتن منافع شخص یا گروه،
سبب ایجاد «هویتخواهی» 11میشود و به دنبال آن از میزان تعلق
اجتماعی آنها کاسته میشود ( Bidel and Mahmoudzadeh,

در کنار نگاه رئالیستها ،Fukuyama ،لیبرالیسم را نیز مبتنی بر «فرد»
میداند و معتقد است که لیبرالیسم ،به هویت بهعنوان یک نقطهضعف
مینگرد Fukuyama (2018) .در کتاب «هویت :سیاست هویت
کنونی و مبارزه براي به رسمیت شناخته شدن» 39آورده است که
«لیبرالها ،اصوالً نگاه مثبتی به مسأله هویت ندارند و معتقدند که
هویت به اختالف منجر میشود ،لذا از به رسمیت شناختن این مفهوم
خودداري میکنند .لیبرالها همواره بر این اعتقاد بودهاند که هویت

2012; Moradi Payam et al., 2015; Talebi and
 .)Karimzadeh, 2018هویتخواهی ،فرآیندي شناختی است که در
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مسأله مهمی در سیاست نیست؛ بلکه مسأله اصلیِ سیاست ،رفاه و
بهروزي شهروندان و بهطور مشخص ،رفاه اقتصادي آنها است.
ازاینرو ،رویکرد لیبرالی سالهاست که در معرض نقدها و چالشهاي
جدي قرار گرفته است».

 -6هويت
مفهوم درهمتنیده «هویت» ،در علوم مختلف مانند فلسفه ،روانشناسیِ
اجتماعی ،جامعهشناسی ،مردمشناسی ،انسانشناسیِ اجتماعی ،علوم
تربیتی ،علوم سیاسی ،جغرافیاي سیاسی ،تاریخ ،مدیریت ،اقتصاد،
زبانشناسی و ادبیات موردتوجه جدي قرار گرفته است و نظریههاي
متعددي در مورد آن ارائه شده است .اگرچه سابقه کاربرد مفهوم هویت
در معارف نظري و بهویژه فلسفه ،قدمت بیشتري نسبت به سایر علوم
دارد ،اما کاربرد روانشناسانه این مفهوم ،رواج بیشتري یافته است
( Freud & Erikson .)Raufi, 2010از اولین روانشناسانی بودند که
به نظریهپردازي در مورد هویت پرداختند ،Freud (1950) .حس تعلق
به یک گروه را مترادف با هویت قرار داده استErikson (1968) .
نیز هویت را به معناي تلفیق تغییرات فردي و نیازهاي انسانی دانسته
است (.)Azarakhsh et al., 2014

در مقابل نظر مکاتب خردگرا نظیر رئالیسم و لیبرالیسم در خصوص
مفهوم هویت Kant ،بهعنوان مبتکر مکتب سازهانگاري ،34مفهوم
هویت را که ریشه در جامعهشناسی دارد ،به روابط بینالملل پیوند زده
است تا ناکارآمديهاي نظریههاي خردگرا را جبران کند ( Darabi,
 .)2015سازهانگاري ،سعی بر آن داشته است که به مسائلی فراتر از
اقتصاد و امنیت بپردازد .ازاینرو ،بر هویت افراد متمرکز شده است.
سازهانگاري با تمرکز بر هویت ،یکی از نیازهاي سطح باالتر و
درعینحــال واقعی بشر ،یعنی نیاز بــه تعلق داشتن و نیاز بـه شناخته
شدن از طرف دیگران را هـدف خـود قــرار داده است
(.)Soleimanzadeh et al., 2018

 Berg & Meadاز نظریهپردازان معروف دیگري هستند کـه مقوله
هـویت را در جـامعهشناسی مـوردتـوجـه قــرار دادهانـد
( .)Azarakhsh et al., 2014هویت از نظر )،Berg (1991
مجموعهاي از معانی بهکاررفته براي «خود» 31در یک نقش یا موقعیت
اجتماعی است Mead (1934) .نیز هویت را برابر با «خود» دانسته
است و آن را در برابر «دیگر» قرار داده است« ،Mead .خود» را به دو
بخش شامل «خود فاعلی» 31و «خود مفعولی» 33تقسیم کرده است.
خودِ فاعلی ،خصوصیات طبیعی منحصربهفرد و خودبهخودي شخصیت
هر فرد را نشان میدهد اما «خودِ مفعولی» ،جنبههاي اجتماعی ویژه
«خود» را نشان میدهد .درواقع خودِ مفعولی ،همان شخصیت اجتماعی
فرد است و در اثر ارتباط با دیگران یعنی در جامعه شکل میگیرد
(.)Hajiani, 2013

این نگرش بر ساختِ اجتماعی واقعیت تأکید میکند .به این معنی که
همه کنشهاي انسانی در فضایی اجتماعی ایجاد میشوند و معنا پیدا
میکنند و این معناسازي است که به واقعیتهاي جهانی شکل میدهد.
در نظریه سازهانگاري ،هویتها ،هنجارها و فرهنگ ،نقش مهمی در
سیاستهاي جهانی ایفا میکنند ( .)Darabi, 2015برساختگرایی
برخالف دیدگاه غالب اومانیستی که فرد را هسته اصلی حیات اجتماعی
تلقی میکند ،فرد را بهعنوان «خود رابطهاي» 35معرفی میکند که
صرفاً در جریان تعامالت اجتماعی تکامل مییابد .ازاینرو ،هویت را
مقولهاي پویا در نظر میگیرد و بــر تعامالت انسانها و نقش
ابـزارهاي فرهنگی در فرآیند برساخت رفتار و هویت تأکید دارد
(.)Khoshkjan and Dabaghi, 2017

از نظر ) Jenkins (1996نیز هویت بهطور همزمان دو مفهوم
«تفاوت» و «شباهت» را دربر میگیرد .بر این اساس ،آنچه به یک
گروه انسانی هویتی خاص میبخشد ،شباهتهایی است که باعث
تفاوت آنها از گروههاي دیگر میشود .شباهتها و تفاوتها ،مفاهیمی
هستند که توسط افراد برساخته میشوند .بر این اساس هر فرد میتواند
در موقعیتهاي مختلف ،هویتهاي متعددي را بسازد و خود را متعلق
به آنها بداند .عالوه بر نظریهپردازان غرب ،نظریهپردازان ایرانی
متعددي نیز به بحث هویت پرداختهاندShayegan and Valiani .
) (2007در کتاب «افسونزدگی جدید :هویت چهلتکه و تفکر سیار»،
بهوضوح بـر تداخل هویتها و چندگانگی در وجود انسان اشاره میکنند
( .)Ghezelsofli and Maashashani, 2010به اعتقاد آنها ،انسان
در جایگاههاي متفاوت ،هویتهاي متعددي دارد که مانند تکههاي

 -3روششناسی
مقاله حاضر از نوع مروري نظاممند 36است .مرور نظاممند بر پرسشی
خاص متمرکز است و ضمن تجزیهوتحلیل شواهد معتبر ،درصدد
پاسخگویی به پرسش موردنظر است .این نوع از مرور از طریق
جستجوي منابع در پایگاههاي اطالعاتی متعدد ،تحلیل و ارزیابی
شواهد ،استخراج و تولید دادهها از شواهد و تولید یافته انجام میشود
( .)Sohrabi, 2013پژوهش حاضر نیز بر این سؤال کلیدي متمرکز
است که «هویت اجتماعی چه تأثیري در شکلگیري مناقشات آبی
دارد؟» .بهمنظور پاسخ به این سؤال نیز به مرور نظاممند پژوهشهاي
مرتبط میپردازد .درنهایت ،جمعبندي و تحلیل مطالب منتخب در قالب
مدلی مفهومی (شکل  )3ارائه میشود.
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موزاییک در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند و این هویتها به وحدت با
یکدیگر نخواهند رسید (.)Shayegan and Valiani, 2007

دارد» ( .)Hajiani, 2013هویت اجتماعی از نظر  Jenkinsعبارت است
از« :شیوههایی کــه بــهواسطه آنها افـراد و گروهها در روابط
اجتماعی خــود از افـراد و گـروههاي دیگر متمایز میشـونـد»

) Ashna and Rohani (2011نیز هویت را بهعنوان پدیدهاي معرفی
کردهاند که «از خصوصیترین تجلیات فردي تا عمومیترین حوزههاي
اجتماعی را دربر میگیرد .از نظر آنها ،هویت حاصل دیالکتیک خود و
دیگري است ،در میان طیفی از شبکههاي معنایی ذهن و ساختارهاي
اجتماعی و فرهنگی در حرکتی رفتوبرگشتی قرار میگیرد و بر این
مبنا به نسبتی میان دو سر طیف دست مییابد .این نسبت ثابت نبوده
و هر آن ممکن است تغییر کند؛ تغییري که نهتنها از خود (شبکه
معنایی) بلکه از دیگري (ساختار اجتماعی) نیز ناشی میشود».

(.)Talebi and Karimzadeh, 2018

) Yuki & Brewer (2003نیز در آخرین بررسیهاي خود به تبیین
رابطه فرهنگ و هویت اجتماعی پرداختهاند .در این مطالعه بر اهمیت
نقش فرهنگ در شکلگیري هویتهاي اجتماعی تأکید شده است.
درواقع از دیدگاه این دو نظریهپرداز ،هویت اجتماعی ،محل تالقی
روانشناسی فردي ،نظامهاي معنایی و کردارهاي فرهنگی است .طبق
این نظریه ،آنچه در هر نظام فرهنگی بر فرآیند هویتیابی اثر دارد،
عوامل اجتماعی -بومشناختی نظیر جغرافیا ،ساختار اجتماعی و تحرک
است ( .)Hajiani, 2013بر اساس نظریههاي مطرح ،هویت اجتماعی
بهطورکلی به دو نوع شامل «هویت فردي» و «هویت جمعی» تقسیم
میشود.)Shiani and Ahmadpour, 2017( .

از نظر )« ،Azadarmaki and Vakili (2013در نگاه عرفی ،هویت
مرز ما و دیگران است و یک مفهوم نسبی است که هم تشابه و هم
تفاوت را توأم با یکدیگر در خود دارد .هویت ما اختصاصات ویژه ما
است که از آنِ دیگران نیست و از این حیث ،ما و آنها در آن چیزها
متفاوت هستیم و همین مایه شناخت متقابل میان ما میشود .در
شکلدهی هویت هر فرد از خود و تعریف فرد از دیگران ،نکته
قابلتوجه آن است که هویت در هر سطحی در مقابل «دیگر» مطرح
میشود».

 -7-0هويت فردی

از آنجا که مفهوم هویت از مفاهیم درونی و پایهاي است ،هرگونه
بررسی در مورد این موضوع ،باید از سطح فرد آغاز شود ( Hajiani,
 .)2000هنگامی که فرد بر تفاوتهاي فرديِ متمایز از دیگر اشخاصِ
درونِ گروه تأکید دارد ،هویت فردي مطرح میشود .درواقع هویت
فردي ،معطوف به بازشناسیِ مرز میان خود و دیگري است .هویت
فردي ،توانایی فردي شخص را در به کار بردن ضمیرِ «من» نشان
میدهد و معرف استقالل شخصی او است (.)Solgi et al., 2018

 -0هويت اجتماعی
مفهوم «هویت اجتماعی» نخستین بار در اندیشه غرب توسط )(1970

 Turner & Tajfelارائه شد .هویت اجتماعی در نظریه مذکور به درک
فرد نسبت به تعلق به گروههاي اجتماعی معین و ارزش و اهمیت قائل
شدن براي عضویت در گروههاي مذکور اشاره میکند ( Shiani and
) Kuhn (1978) .Ahmadpour, 2017در تشریح هویت اجتماعی،
به تنوع در منابع هویتساز و طیف گستردهاي از گروههایی که انسانها
به آن تعلق دارند اشاره کرده است .در الگوي  ،Kuhnمواردي مانند
محل اقامت افراد ،قومیت ،مذهب و شغل از منابع هویتساز محسوب
میشوند .منابع مذکور منجر به شکلگیري اجتماعهاي متعدد قومی،
مذهبی و شغلی میشوند و بخش مهمی از هویت اجتماعی افراد را
تشکیل میدهند (.)Hajiani, 2013

هویت فردي در هر مناقشهاي میتواند نمود داشته باشد حتی اگر آن
مناقشه بهصورت گروهی و بــر سر دغدغههاي همگانی صورت
گـرفته باشد .درواقع در بسیاري از مــوارد ،افرادِ درگیر در مناقشه بــه
دنبال مطالبه خواستههاي فـردي خآآود هستند ( Rothman and
 .)Alberstein, 2013بهعنوانمثال ،در اعتراضات کشاورزان اصفهان
به پروژه انتقال آب زایندهرود به یزد ،باوجود آنکه اعتراضات بهصورت
گروهی انجام میشوند اما هر کشاورز بهصورت جداگانه نیز در پی
دستیابی به حقابه خود براي امرارمعاش است.
هویت فردي ،مبانی شکلگیري برخی از مدلها و نظریههاي مرتبط
با مناقشه را نیز شکل میدهد 91که از آن جمله میتوان به «مدلهاي
حل مناقشه مبنی بر منافع» 93اشاره کرد .این دسته از مدلها با هویت
و احساسات در سطح فردي مرتبط هستند و عموماً بر فرهنگ یا
ایدئولوژي خاصی تمرکز ندارند .فرآیند حل مناقشه مبتنی بر منافع،

) Jenkins (1981در چارچوب نظریه کنش متقابل نمادین ،94هویت
و هویت اجتماعی را مترادف دانسته است ( Talebi and
 .)Karimzadeh, 2018از نظر « ،Jenkinsوقتی آنچه مردم درباره
یکدیگر میاندیشند ،مهمتر از آن چیزي است که انسان در مورد خود
فکر میکند ،یعنی هویت فردي در فرایندهاي اجتماعی شدن ریشه
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صورت شکلگیري هویت جمعی ،نگرانیها ،دغدغهها ،منافع ،عالیق
و تهدیدها از سطح فردي فراتر رفته و به سطح گروه منتقل میشوند
( .)Kelly, 1993ازاینرو ،چنانچه اعضاي گروه ،هویت جمعی خود را
در معرض خطر ببینند ،دست به اقدامات دفاعی مشترک میزنند و
احتمال وقوع مناقشه افزایش مییابد ( .)Samuelson, 2003این قبیل
از منــاقشـــات ،با هدف بهبود شرایط حاکم بــر گروه انجام میشوند
(.)Kelly, 1993

فراتر از بحثهاي حقوقی پیش میرود ،منافع و احساسات طرفین را
در نظر میگیرد و به دنبال شفافسازي انگیزههاي واقعی یا منافع
اساسی طرفین در ایجاد مناقشه است .درنهایت نیز راهکاري با نتیجه
بُرد -بُرد براي سازش 99طرفین ارائه میدهد ( Rothman and
 .)Alberstein, 2013مدل کوه یخ مناقشه که در شکل  1نشان داده
شده است ،بیانگر مبناي شکلگیري چنین نظریهها و مدلهایی است.
Visible

ضرورت توجه به نقش هویت جمعی بر شکلگیري مناقشات بر آن
شده است تا در ریشهیابی علل پیدایش مناقشات و مدلهاي مربوطه،
عالوه بر هویت فردي ،هویت جمعی نیز موردتوجه قرار گیرد .94این
قبیل از مدلها بر جنبههاي اجتماعی -روانشناسی شکلگیري مناقشه
تمرکز دارند و راهکارهایی که ارائه میدهند بر مبناي گفتمان با
هویتهاي اجتماعیِ دیگر شکل گرفتهاند .مدلهاي مواجهه با
مناقشهاي که هویت جمعی را موردبررسی قرار میدهند ،فرض میکنند
که چارچوبهاي ایدئولوژیک و ادراک اجتماعی ،محرکهاي اصلی
شکلگیري مناقشه هستند (.)Rothman and Alberstein, 2013
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Fig. 1- The iceberg of conflict (The law Reform
)Commission, 2008

در حال حاضر بیش از  914رودخانه فرامرزي و  644آبخوان مشترک
بینالمللی وجود دارد که حدود  41/1%از سطح کره زمین (بهاستثناي
قطب جنوب) را در برگرفتهاند و حدود  53%از جمعیت جهان در این
نواحی زندگی میکنند ( .)McCracken and Wolf, 2019به دلیل
وابستگی جمعیت قابلتوجهی از مردم به منابع آب فرامرزي ،مدیریت
این منابع از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ بهویژه زمانی که منبع
موردنظر ،سهم چشمگیري در تأمین آب کشور داشته باشد یا تنها منبع
آبی به شمار رود .در چنین شرایطی ،هیچیک از کشورهاي ساحلی
بهتنهایی قادر به کنترل کامل منابع آبی نخواهند بود و سیاستگذاران
به همکاريهاي بینالمللی نیاز دارند ( Shroder and Ahmadzai,
 .)2016اگر این منابع بهخوبی مدیریت نشوند میتوانند باعث
شکلگیري تنش و مناقشه مخرب شوند (.)Jägerskog, 2013

شکل  -7مدل كوه يخ مناقشه ( The law Reform

)Commission, 2008

بر اساس این مدل ،تنها جزیی از مناقشه ،نمود خارجی دارد .بخش
عمدهاي از عوامل مؤثر در شکلگیري مناقشه ،به هویت فردي طرفین
شامل خصوصیات شخصیتی ،احساسات ،منافع ،نیازها ،مطالبات ،ادراک
شخصی ،انتظارات نهان و مسائل حلنشده از گذشته بستگی دارد که
در فرآیندهاي مرسوم داوري و دادخواهی در نظر گرفته نمیشوند .در
مدلهاي مبتنی بر منافع ،برخالف بسیاري از رویکردهاي کالسیک
مواجهه با مناقشات ،اعتقاد بر آن است کــه در اولویت قــرار دادن
«منافع» افراد نسبت به «قدرت» و «الزامات حقوقی» ،منجر بــه
پیشروي بــه سمت یک سیستم حل اختالف مـؤثر خــواهد شـد
(.)The law Reform Commission, 2008

عالوه بر رودخانههاي فرامرزي که بین دو یا چند کشور مشترک
هستند ،در مقیاسهاي ملی و محلی نیز منابع آبی بهصورت مشترک
بهرهبرداري میشوند .در بعد ملی و فروملی منابع آبی عمدتاً بین دو یا
چند استان ،شهر ،روستا یا دو یا چند خانوار در یک روستا مشترک
هستند .در اکثر این منابع آبی مشترک ،سازوکار مشخصی در خصوص
نحوه بهرهبرداري وجود ندارد .به همین دلیل در بسیاري از موارد ،هر
یک از ذيمدخالن در حوضه آبریز در پی به حداکثر رساندن منافع

 -8-0هويت جمعی

وقتی افراد بر شباهتهاي درونگروهی و تفاوتهاي بین گروهی تأکید
دارند ،بحث هویت جمعی مطرح میشود ( .)Hajiani, 2013این
مفهوم ،اشاره به وجود یک هویت مشترک با گروهی خاص دارد که
بهعنوان یک احساس «ما» ،حول اهداف مشترک شکل میگیرد .در
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پژوهش ،کمیابی آب ،دلیل شکلگیري مناقشات آبی در حوضه دجله
و فرات نبوده است و مناقشات آبی رخداده مانند تنش بین عراق و
سوریه در بهرهبرداري از سد الثوره ،91مناقشات بین ترکیه و سوریه بـر
سر سد کبان 91و اعتراضات عراق و سوریـه بــه پروژههاي آبی ترکیه،
ریشــه در اختالفهاي هویتی از جمله اختالف در ایـدئولـوژي بـیـن
ذيمدخالن حوضه داشتهاند (.)Kalpakian, 2000

خود هستند .منافع ،معموالً در قالب باالدست و پائیندست شکل
میگیرند و تالش براي برآورده ساختن آنها (در صورتی که بــا
یکدیگر همسو نباشند) ،در اکثر موارد منجر به بروز مناقشه مخرب
میشود (.)Petersen-perlman et al., 2017
تفاوت در ویژگیهاي فرهنگی و هویتی جوامع منجر به ایجاد نگرشها
و ارزشهاي متفاوتی در مواجهه با مسائل محیطزیستی (بهطور عام)
و مسائل آبی (بهطور خاص) شده است ( .)Veisi et al., 2020علیرغم
اهمیت واکاوي نقش هویت بر تعامالت آبی در حوضههاي آبریز
مشترک و فرامرزي ،مطالعات معدودي در این زمینه انجام شده است.
از جمله مطالعات مذکور میتوان به پژوهشهاي صورتگرفته بهمنظور
واکاوي نقش هویت در مناقشات آبی در حوضههاي آبریز دجله و فرات،
ایندوس ،95نیل ،اردن ،آبخوان فرامرزي ادواردز 96و جنبشهاي ضد
سدسازي در ترکیه و اسپانیا اشاره کرد.

 -8-4نقش هويت در مناقشات آبی حوضه آبريز ايندوس

حوضه ایندوس بین کشورهاي هند ،پاکستان ،چین و افغانستان
مشترک است .در این حوضه ،پاکستان فعالیتهاي آبی هند را بهعنوان
کشور باالدست حوضه ،تهدیدي براي امنیت خود تلقی میکند و بر
این باور است که طراحی معیوب و ناقص پروژههاي آبی هند منجر به
نقض حقوق آبی پاکستان شده است .در حال حاضر ،عمده اختالف آبی
بین این دو کشور نیز بر سر ساختن سد ،ذخیرهسازي و انحراف مسیر
آب است ( Kalpakian (2000) .)Hadian and Rigi, 2020در
پژوهش خود عالوه بر حوضه دجله و فرات ،به بررسی نقش هویت در
شکلگیري مناقشات آبی ایندوس نیز پرداخت .نتایج پژوهش حاکی از
آن است که در این حوضه ،عوامل مؤثر بر «هویت» ،اهمیتی بهمراتب
بیش از «کمیابی آب» در شکلگیري مناقشات آبی داشتهاند .درواقع،
ذيمدخالن حوضه ایندوس براي حفظ آب نمیجنگند؛ بلکه براي
پایبندي به اسطورهها و افسانههاي خود در مقابل یکدیگر قرار گرفتهاند
و مناقشات آبی در حوضه مانند اعتراضات پاکستان به ساخت سد
باگلیهار 93در پی اختالفهاي هویتی بهویژه اختالفهاي دینی بین
هندوها و مسلمانان پاکستانی ظاهر شدهاند (.)Kalpakian, 2000

 -7-4نقش هويت در مناقشات آبی حوضه دجله و فرات

حوضه دجله و فرات ،بزرگترین حوضه آبریز فرامرزي در منطقه غرب
آسیا است که بین شش کشور شامل ترکیه ،سوریه ،عراق ،ایران،
عربستان سعودي و اردن مشترک است؛ اما سه کشور ترکیه ،سوریه و
عراق ،بیشترین تأثیر را در تأمین آب این حوضه دارند .در این حوضه
عواملی از جمله تمایل شدید به توسعه ،عدم اعتماد به کشورهاي
همسایه و امکان استفاده از پتانسیل آب بهعنوان ابزار سیاسی و امنیتی
منجر به گسترش طرحهاي ذخیرهسازي آب توسط کشورهاي ساحلی
شده است ( .)Mianabadi and Amini, 2019ترکیه در باالدست
حوضه ،طرحهاي متعددي را اجرا کرده است و به دلیل کاهش آورد
رودخانه در کشورهاي پائیندست و ایجاد صدمات زیستمحیطی،
منجر به اعتراض این کشورها بهخصوص عراق و سوریه شده است
(.)Karami et al., 2016

 -3-4نقش هويت در مناقشات آبخوان ادواردز

آبخوان ادواردز یکی از معروفترین آبخوانهاي آرتزین در جهان است
که در حاشیه شرقی فالت ادواردز در حوضه سن آنتونیو 44در تگزاس
آمریکا قرار گرفته است .به دلیل اهمیت بسزاي این آبخوان در تأمین
آب آشامیدنی ،کشاورزي و صنعت براي ساکنان پنج منطقه از
ایاالتمتحده از جمله شهر بزرگ سنآنتونی ،مناقشات آبی متعددي در
این حوضه رخ داده است ( .)Grubb, 1997; Votteler, 2002از جمله
کلیديترین مسائلی که منجر به مناقشه در این آبخوان شدهاند میتوان
به مدیریت یک منبع آبی محدود با مصرفکنندگان بسیار ،نگرانی در
مورد حقوق مالکیت ،نحوه تخصیص آب ،اثر برداشت بیرویه بر تراز
آبخوان و در معرض خطر قرار گرفتن گونههاي جانوري موجود در
چشمههاي نشأتگرفته از آبخوان اشاره نمود (.)Samuelson, 2003
) Samuelson (2003ریشهیابی مناقشات آبی در آبخوان ادواردز را
مستلزم توجه به عوامل کلیدي مؤثر در ایجاد مناقشه دانست؛ ازاینرو،

) Kalpakian (2000در مطالعهاي به بررسی نقش هویت ملی و
پذیرش هویت «دیگر» در شکلگیري مناقشات و همکاريهاي آبی
در چند حوضه از جمله حوضه آبریز فرامرزي دجله و فرات پرداخت.
فرضیه اصلی پژوهش آن بود که اختالفنظر بر سر مسائل آبی در این
حوضه ،نمیتواند منجر به مناقشه شود و مناقشات آبی رخداده در
حوضه دجله و فرات ،نمودِ ثانویهاي از مناقشاتی هستند که ریشه در
مسائل هویتی (قومی یا ملی) دارند .در راستاي آزمون این فرضیه و
ریشهیابی علل شکلگیري مناقشات مذکور ،سیر تحوالت تاریخی،
معاهدات و روابط بین کشورهاي ساحلی در این حوضه موردمطالعه و
واکاوي قرار گرفت .بر اساس تجزیهوتحلیلهاي صورتگرفته در این
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و حیات خود را کامالً وابسته به نیل است تا آنجا که مردم مصر« ،مصر
را برابر با نیل میدانند» و هرگونه تهدیدي که متوجه نیل باشد،
تهدیدي براي استقالل کشور مصر به شمار میرود .آب ،عالوه بر
نقشی که بر شکلگیري هویت ذيمدخالن در این حوضه داشته است،
گاه از هویت آنها در قالب مناقشات آبی نیز تأثیر پذیرفته است .در
برخی از موارد ،وجود تضاد هویتی در حوضه ،منجر به اختالف بین
قومیتها و ملیتها و بروز مناقشات آبی شده است .به عبارتی ،در این
حوضه آبریز ،آدابورسوم ،ارزشها ،فرهنگها و هویتهاي متفاوتی
در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند که هر یک از این هویتها ،در پی
دستیابی به نیازها و منافع آبی متفاوتی بودهاند و به دنبال هویتخواهی
و برآورده ساختن نیازهاي خود باعث شکلگیري مناقشه در حوضه
شدهاند (.)Oestigaard, 2009

به بررسی نقش هویت در مناقشات این منطقه پرداخت .نتایج تجزیهو
تحلیلهاي انجامشده در پژوهش مذکور نشان میدهد که بحران
هویتی موجود بین گروههاي هویتی مختلف در حوضه اعم از
باالدستی ،پائیندستی ،شهرنشینان ،روستائیان ،کشاورزان و
صنعتگران تأثیر بسزایی در شکلگیري مناقشات آبی این آبخوان
داشته است و ایجاد یک هویت جمعی مشترک ،میتواند بهطور
چشمگیري باعث تسکین مناقشات در خصوص بهرهبرداري مشترک
از منابع آبی این آبخوان شود (.)Samuelson, 2003
 -6-4نقش هويت در مناقشات حوضه آبريز نیل

نیل طویلترین رود جهان است که از کشورهاي مرکزي آفریقا و
اتیوپی سرچشمه میگیرد و بعد از عبور از سودان به دریاي مدیترانه در
مصر میریزد ( .)Faraji and Ranjbar Heydari, 2017این رود بین
 11کشور شامل مصر ،سودان ،اتیوپی ،تانزانیا ،جمهوري آفریقاي
مرکزي ،جمهوري دموکراتیک کنگو ،اوگاندا ،کنیا ،رواندا ،بروندي و
اریتره مشترک است ( Mokhtari Hashi and Ghaderi Hajat,
 .)2008یکی از مهمترین موضوعاتی که در حال حاضر منجر به
اختالف در حوضه شده است ،اقدامات اتیوپی براي ساخت سد النهضه
یا رنسانس است ( .)Faraji and Ranjbar Heydari, 2017اتیوپی بر
آن است تا با ساخت این سد به بزرگترین تولیدکننده برق در قاره
آفریقا تبدیل شود ( .)Ferrari et al., 2013از طرفی مصر به دلیل
وابستگی باال به رود نیل ،بهشدت نگران ساخت این سد و کاهش آورد
رود به کشور خود است ( .)Zeidan, 2013مصر درصدد است تا اتیوپی
را ملزم به آزادسازي مقدار مشخصی از جریان کند؛ اما اتیوپی این
موضوع را بهعنوان محدودیتی در بهرهبرداري از پتانسیل عظیم نیروگاه
آبی خود تلقی میکند .ازاینرو در شرایط موجود ،دستیابی به توافق بین
مصر و اتیوپی دشوار شده است (.)Lossow et al., 2020

 -0-4نقش هويت در جنبشهای اجتماعی ضد سدسازی در
تركیه

) İlhan (2009در مطالعات خود نقش هویت در شکلگیري
جنبشهاي اجتماعی ضد سدسازي را موردتحقیق قرار داد .فرضیه
پژوهش به این صورت بود که در تمامی مناقشات اجتماعی از جمله
مناقشات آبی ،الیههایی از هویت مشهود است .بهمنظور ارزیابی فرضیه
پژوهش ،مناقشات آبی رخداده بر سر سد ایلیسو 41در ترکیه موردبررسی
قرار گرفت .بر اساس نتایج پژوهش ،جنبش مذکور به دلیل احساس
مورد اجحاف واقع شدن قوم کرد شکل گرفته بود .با ساخت این سد،
منطقه کردنشین حَصَنکِیف در جنوب ترکیه بهطور کامل زیر آب می-
رفت و نابود میشد .43کردهاي ساکن در این منطقه ،این حادثه را برابر
با آخرین مرحله پاکسازي قوم کُرد توسط دولت ترکیه تلقی میکردند.
ازاینرو ،بقاي حصنکِیف را برابر با بقاي هویت کُرد میدانستند و براي
حفظ هویت خود دست به اعتراض زدند (.)İlhan, 2009

) Oestigaard (2009تأثیر متقابل هویت و مسائل آبی را در این
حوضه آبریز فرامرزي موردمطالعه قرار داد .به این منظور ،مطالعات
متعددي در نقاط مختلف حوضه آبریز نیل انجام شد که عنصر مشترک
تمامی آنها ،بررسی رابطه متقابل هویت و ایدئولوژي با مسائل آبی
حوضه بود .نتایج پژوهش حاکی از آن است که منابع آب در این حوضه
آبریز ،نقش بسزایی بر ابعاد اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی جوامع و
کشورهاي ساحلی داشته است و اهمیت منابع مذکور منجر به اثرگذاري
قابلتوجهی بر هویت ذيمدخالن شده است .حیات و بقاي کشورهاي
ساحلی حوضه آبریز نیل تا حد زیادي وابسته به این رودخانه است تا
جایی که شکلگیري برخی از تمدنها و وحدت ملتها در این حوضه،
مدیون رودخانه نیل بوده است .مصر ،یکی از کشورهایی است که تمدن

 -4-4نقش هويت در جنبشهای اجتماعی ضد سدسازی در
اسپانیا

مناقشات ضد سدسازي در اسپانیا نیز از تالش دولت براي تحقق رؤیاي
ملی خود مبنی بر توسعهیافتگی نشأت میگرفت .دولت اسپانیا ،تحقق
رؤیاي خود را در گروي اجراي پروژههاي عظیم هیدرولیکی و ساخت
سدهاي بزرگ میدانست .در مسیر دستیابی به این هدف ،عدهاي از
مردم بهشدت مورد اجحاف قرار گرفتند .بهعنوان مثال ،در بدو کار قرار
بر آن بود که آب ذخیرهشده در پشت سدها به تولیدکنندگان خُرد
اختصاص یابد؛ اما در عمل ،عمده آب ذخیرهشده پشت سدها به شهرها
و مالکان زمینهاي بزرگ تعلق گرفت .برق تولیدي از نیروگاههاي
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هویتهاي ذيمدخالن شامل فلسطینی ،لبنانی ،سوري ،اردنی و
اسرائیلی ،نقش جدي در انتخابهاي آنها در بازي داشته است.54
ازاینرو ،با توجه به زمین بازي طراحیشده ،استدالل شد که براي
دستیابی به مدیریت پایدار اجتماعی -سیاسی بهعنوان اصلیترین
هدف مدیریت یکپارچه منابع آب ،نیاز است توجه بیشتري بـه
هویتها ،اعتقادات 51و ادراک از دیگري 53شود (.)Wessels, 2016
خالصهاي از مناقشات بررسیشده و هویتهاي غالب اثرگذار بر
شکلگیري هر یک از مناقشات در جدول  1ارائه شده است.

برقابی نیز به صنعت اختصاص داده شد؛ سدسازي به پیمانکاران و
کارفرمایان نامی سپرده شد و زندانیان سیاسی ،بهاجبار در ساخت سدها
شرکت داده شدند .قرارگیري عوامل مذکور در کنار یکدیگر منجر به
افزایش نارضایتی مردم اسپانیا شد و به دنبال آن ،جنبشهاي ضد
سدسازي در این کشور شکل گرفتند (.)Shah et al., 2019
در خصوص مناقشه رخداده بر سر سد ایتویز 49اینطور تجسم میشود
که حکمرانی بد منجر به هویتخواهی قومی شده بود .این جنبش
بهمنظور پاسداري از دره ایراتی 44واقع در اسپانیاي شمالی و در پی
هویتخواهی قوم باسک 45شکل گرفت .احداث سد ایتویز با هدف
تأمین آب براي آبیاري منطقهاي در مجاورت دره ایراتی بود .آب پشت
سد بهوسیله کانالی که از این دره عبور مینمود به منطقه موردنظر
انتقال داده میشد .ساکنان دره ایراتی به دلیل آسیبهاي
زیستمحیطی که طرح انتقال به منطقه وارد میکرد ،به مخالفت با
احداث سد و کانال انتقال پرداختند و معتقد بودند که «براي بقاي دره،
راهی جز پیروز شدن بر سد ایتویز وجود ندارد» (.)İlhan, 2009

 -7بحث و نتیجهگیری
سیستمهاي آبی بهعنوان سیستمهاي جفتشده درهمتنیده انسانی-
طبیعی 59شامل ذيمدخالن متعدد با تعامالت غیرخطی ،پویا و تطورگرا
بین آنها است (.)Islam and Susskind, 2018; Liu et al., 2007
این ذيمدخالن در سطوح مختلف محلی ،استانی ،ملی و بینالمللی با
ارزشها ،هنجارها و هویتهاي مختلف و متناقض در سطوح و
مقیاسهاي مختلف با یکدیگر در ارتباط هستند ( Mianabadi et al.,
 .)2015بدیهی است که هر یک از ذيمدخالن در یک حوضه آبریز
می توانند داراي هویت ،احساسات ،تجربیات و عقاید خاصی باشند
( .)Wessels, 2016وجود ارزشها ،هنجارها و هویتهاي مختلف در
یک حوضه آبریز ،میتواند منجر به تناقض و تضاد منافع ذيمدخالن
شود و احتمال شکلگیري/تشدید مناقشات آبی را افزایش میدهد
( .)Petersen-perlman et al., 2017تنوع ذيمدخالن ،تعدد ارزشها
و هویتهاي اجتماعی موجود در حوضههاي آبریز مشترک و فرامرزي
و تضاد طبیعی منافع ،سبب میشود که مناقشه یک ویژگی ذاتی و
طبیعی سیستمهاي آبی محسوب شود و همین ویژگی ،سبب
غیرقابلحذف شدن مناقشات آبی از سیستمهاي درهمتنیده آبی
میشود .بر این اساس ،نکته قابلتوجه در نوع مواجهه با مناقشات آبی،
لزوم تالش براي مدیریت و تغییر ماهیت مناقشات آبی از مخرب به
سازنده و نه حذف مناقشات از سیستمهاي آبی است.

 -7-4نقش هويت در مناقشات حوضه آبريز اردن

حوضه اردن یکی از درهمتنیدهترین سیستمهاي هیدرولوژیکی و یکی
از پرتنشترین حوضههاي آبریز جهان است ( Yoffe and Wolf,
 )2007که بین پنج کشور شامل اردن ،لبنان ،سوریه ،فلسطین و رژیم
صهیونیستی مشترک است ( .)Reed, 2017به دلیل اهمیت منابع آبی
حوضه و اهمیت نظامی و استراتژیک آن ،رژیم صهیونیستی همواره به
دنبال سیطره بر رودخانه اردن بوده است و این امر منجر به پیدایش
مناقشات بسیار شدید و متعددي در حوضه شده است ( Zeitoun et
 )al., 2012که از آن جمله میتوان به حمالت نظامی بین سوریه و
اسرائیل در پی اعتراض به طرح حامالن ملی آبِ 46اسرائیل ،تخریب و
توقیف پمپهاي آبیاري فلسطین توسط اسرائیل پس از جنگ
ششروزه بین اعراب و اسرائیل ،حمله اسرائیل به کانال شرقی غور41
در اردن ،حمله اسرائیل به لبنان و اخذ کنترل موقت رود وازانی ،مناقشه
وازانی بین اسرائیل و لبنان و ایجاد مناقشه بین ساکنان منطقه جِنین
در کرانه باختري و نیروهاي اسرائیلی در پی تخریب لولههاي آب
منطقه اشاره کرد (.)FAO, 2009

در کنار ذاتی بودن مناقشه در سیستمهاي درهمتنیده آبی ،بیاعتمادي
یکی دیگر از عوامل اثرگذار در شکلگیري و تشدید مناقشات آبی
محسوب میشود .بیاعتمادي پدیدهاي روانشناختی است که طی آن
فرد ،اطمینان خود را نسبت به دیگري از دست میدهد
( .)Heidarabadi, 2011در این صورت ،شرایطی ایجاد میشود که
شخص از محیط اطراف خود بیزار میشود ( )Hajiani, 2000و
ازآنجاییکه اعتماد متقابل ،اصلیترین شرط برقراري ارتباط بین
انسانهاست ،تعامالت انسانی کاهش مییابند ( Moradi Payam et
 ،)al., 2015درنتــیجه ،فـردگرایی بر جمعگرایی ترجیح داده میشود

) Wessels (2016نقش اعتقادات ،ارزشها و هویتهاي ذيمدخالن
حوضه آبریز اردن را در ایجاد مناقشات آبی موردتوجه قرار داد .بهمنظور
دستیابی به اهداف پژوهش ،با استفاده از نظریه شناخت اجتماعی 41و
روش بازيهاي جدي 43به تحلیل نقش هویت در مدیریت مناقشات
آبی در حوضه اردن پرداخت .نتایج پژوهش  Wesselsنشان داد که
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Table 1- A summary of reviewed conflict case studies, the involved identities and examples of water
conflicts derived from these cases

 هويتهای درگیر و نمودِ آبی مناقشات مذكور، خالصهای از مناقشات بررسیشده-7 جدول
Case study
Water conflicts in the
Euphrates-Tigris River
basin
Water conflicts in the
Indus River basin
Water conflicts in
Edwards aquifer

Water conflicts in the Nile
River basin
Anti-dam movements in
Turkey
Anti-dam movements in
Spain
Water conflict in Jordan
river basin

The dominant identities
Examples of occurred water conflicts
involved in the conflict
Iraqi, Syrian and Turkish
 Tensions between Iraq and Syria over the use of the Tabqa Dam
national identities
 Conflicts between Turkey and Syria over the Keban Dam
 Iraq and Syria protest against Turkish water projects like
Southeastern Anatolia Project or Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)
Pakistani and Indian
 Pakistan's protests over India's water projects such as the Kishan
national identities
Ganga Dam, Baglihar Dam, and Rattle and Tulbul projects
Different identity groups
 Continuous water conflicts among different identity groups in the
including upstream,
basin since 1950
downstream, urban
dwellers, villagers, farmers,
and
craftsmen
Sudanese, Utopian,
 Ethiopian protests against the construction of the Aswan Dam in Egypt
Ugandan and Egyptian
 Egyptian protests against Ethiopian efforts to build Renaissance Dam
national identities
Kurdish identity
 Conflicts over the construction of the Ilisu Dam
The identity of the Basque
people
Palestinian, Lebanese,
Syrian, Jordanian and
Israeli national identities

 Conflicts over the construction of the Itoiz Dam
 The formation of military attacks between Syria and Israel following
the protest against the plan of Israel's national water carriers
 Destruction and confiscation of Palestinian irrigation pumps by Israel
after the six-day war between the Arabs and Israel
 The Israel attacks on the eastern Ghor canal in Jordan
 The Israel attacks on Lebanon and temporary control of the Wazzani
River
 The Wazzani conflict between Israel and Lebanon
 Destruction of water pipes in the Jenin area in the West Bank by
Israel forces and forming conflict among the residents of the area and
these forces

موردنظر است که منجر به تقسیم گروه یا هویت به مجموعههاي
 درصورتیکــه گروهها یا.)Hajiani, 2008( کوچکتر میشود
 نوعی از مناقشه تحت،هویتهاي جدید در مقابل یکدیگر قرار گیرند
 این.)Rothman, 2012(  شکل میگیرد51»عنوان «مناقشه هویتی
، ملی، استانی،موضوع زمانی که منابع آبی بین دو منطقه (محلی
منطقهاي و بینالمللی) مشترک باشند میتواند سبب ایجاد مسأله و
اثرگذاري جدي بر نحوه بهرهبرداري از منابع آب مشترک و
، زمانی که هویتها قطبی میشوند.تشدید مناقشات آبی شود/ایجاد
،منافع خاص بر منافع عام ارجحیت مییابند و بین افراد یا گروهها
، در پی رقابت پدید آمده.)Wessels, 2016( رقابت ایجاد میشود
 بهعنوان حدنهایی-امکان پیدایش هر یک از سطوح مناقشه و خشونت
Biswas and (  به طرز چشمگیري افزایش مییابد-نمودِ مناقشه
.)Tortajada, 2015

) و پایداري و انسجام گروهی مورد تهدید قرارHajiani, 2000(
 ایجاد، با کاهش تعامالت بین افراد یا گروهها.)Anam, 2011( میگیرد
54 متضاد و تضاد منافع بین گروهها تشدید میشود/هنجارهاي متناقض
 آن دسته از قواعد رسمی و، منظور از هنــجارها.)Wessels, 2016(
غیررسمی است که بیانگر نوع رفتار و روابط فرد یا گروه در جامعه
.)Salehi and Emamgholi, 2016( هستند
هنجارهاي اجتماعی معموالً بر اساس ارزشهاي اجتماعی شکل
میگیرند و افراد جامعه در برخوردها و رفتارهاي خود از این هنجارها
 چنانچه فرد نسبت به گروه.)Guo et al., 2016( الگوبرداري میکنند
 به رعایت هنجارها و پایبندي به،خاصی تعلقخاطر نداشته باشد
 عدم.)Bidel and Mahmoudzadeh, 2012( ارزشها نمیاندیشد
 موجب ازهمگسیختگی «انسجام،رعایت هنجارهاي اجتماعی
Jahanbin and (  میشود56» و سپس «نظم اجتماعی55»اجتماعی
) و قطبی شدن هویتهاي اجتماعی را به دنبال خواهدGorji, 2019
 از51 به معناي دور شدن منابع هویتساز، قطبی شدن هویت.داشت
یکدیگر و برتري یک یا چند نوع از منابع مذکور در بستر و شرایط

Galtung, (  تهاجم قابلاجتناب به نیازها و زندگی بشر است،خشونت

) و زمانی ظاهر میشود که انسان تا حدي تحت تأثیر قرار بگیرد1990
 تحت اراده پتانسیل بالقوه نفس قرار گیرد،که ذهن و جسم آن
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مدنظر به دغدغهاي مشترک براي تمامی آنها تبدیل میشود .در این
صورت ،تعلقخاطر ذيمدخالن به این موضوع مشترک ،موجب ایجاد
حس همبستگی و شکلگیري یک واحد جمعی در مدیریت مناقشات
( )Hajiani, 2013و سبب تقویت احتمال تغییر ماهیت مناقشه مخرب
به مناقشه سازنده میشود.

( .)Galtung, 1996بهصورت کلی ،سه نوع خشونت شامل خشونت
مستقیم ،53خشونت ساختاري 64و خشونت فرهنگی 61در شکلگیري
مناقشات اثرگذار هستند Galtung (1990) .خشونت مستقیم بهنوعی
از خشونت اطالق میشود که فرد با توسل به اعمال زور ،موجب
تحمیل محدودیت ،محروم کردن یا اعمال صدمه جسمی و روحی
بهطرف مقابل شود ( .)Galtung, 1990خشونت ساختاري را به معناي
وجود بیعدالتی 63غیرقابلانکار در توزیع منابع ،ثروتها و مسئولیتها
در جامعه دانسته است و خشونت فرهنگی را بهعنوان جنبههایی از
فرهنگ معرفی کرده است که براي مشروعیت بخشیدن به خشونت
مستقیم یا خشونت ساختاري به کار گرفته شوند .از نظر گالتونگ،
خشونت مستقیم در اکثر مطالعات موردتوجه قرار میگیرد و بهعنوان
یک رویداد در بانکهاي اطالعاتی ثبت میشود اما خشونت ساختاري
و خشونت فرهنگی ،با وجود اهمیت بسزایی که در ایجاد مناقشه دارند،
جایگاه قابلتوجهی در مطالعات ندارند.

علیرغم ارتباط و اثرگذاري متقابل هویت اجتماعی و مناقشات ،این
موضوع در روشهاي مرسوم مواجهه با مناقشات آبی موردتوجه قرار
نگرفته است .یکی از ضعفهاي مطرح در روشهاي مرسوم بهمنظور
مواجهه با مناقشات آبی ،درنظر گرفتن ذيمدخالن بهعنوان بازیگران
با رفتار و رویکرد عقالنی است .بر این اساس ،گزینههاي جایگزین بر
مبناي مفهوم عقالنی انتخاب میشوند و ضمن مدنظر قرار دادن
پیشفرض عقالنیت و در نظر گرفتن یک سري اهداف و عالئق
بیرونی ،نتایجی اتخاذ میشود که به نظر میرسد بهینهترین حالت را
براي طرفهاي درگیر در مناقشه به همراه دارند .در این رویکردها و
روشهاي مواجهه با مناقشات آبی ،هویت افراد ،منافع ،اولویتها و
عالئق و ارزشهاي آنها درنظر گرفته نمیشود .این در حالی است که
انتخابهاي افراد تا حد زیادي از عوامل کلیدي مانند هویت ،موقعیت
اجتماعی و ارزشها و هنجارهاي پذیرفتهشده توسط آنها تأثیر
میپذیرند و درنظر نگرفتن تأثیر چنین عواملی ،که در قالب هویت افراد
یا گروهها تجلی مییابند ،خطاي فاحشی در ریشهیابی عوامل ایجاد
مناقشه و مواجهه با آن به شمار میرود .این موضوع منجر به ناکارآمدي
روشها و مدلهاي مذکور در مواجهه با مناقشات در سیستمهاي
درهمتنیده آبی شده است .بهطورکلی ،نکات کلیدي حاصل از پژوهش
حاضر را میتوان در موارد زیر خالصه کرد:
 -1مناقشه ،یک ویژگی ذاتی ،طبیعی و غیرقابلحذف در سیستمهاي
درهمتنیده آبی است؛
 -3مناقشه به ذات پدیده مخربی نیست و میتواند ماهیت سازنده نیز
داشته باشد .مخرب /سازنده بودن مناقشه وابسته به نوع مواجهه با این
پدیده است؛
 -9مواجهه کارآمد با مناقشات آبی مستلزم توجه به مؤلفههاي اجتماعی
اثرگذار بر تعامالت آبی از جمله هویت اجتماعی و ارزشها و هنجارهاي
غالب در حوضههاي آبریز مشترک و فرامرزي است؛
 -4علیرغم اثرگذاري قابلتوجه هویتهاي قطبیشده بر
شکلگیري/تشدید مناقشات مخرب آبی ،ایجاد هویت جمعی در
حوضههاي آبریز مشترک و فرامرزي میتواند زمینهساز شکلگیري
همکاري و مشارکت در تعامالت آبی باشد.

هرچه مناقشات طوالنیتر و خشونتآمیزتر شوند ،حجم باالتري از
پیشداوريها ،سوءظنها ،بیاعتماديها ،نفرت و خشونت در ذهن
طرفین انباشته میشود ،بیشتر در باورها و اعتقادات مردم رخنه میکنند
و جایگاه مستحکمتري در حافظه جمعی پیدا میکنند .باورهاي
اجتماعی نیز از طریق نهادهاي اجتماعی ،آموزشی و فرهنگی گسترش
مییابند و بهصورت مضامین رایج در ادبیات ،متون درسی ،فیلمها،
نمایشها ،نقاشیها و دیگر محصوالت فرهنگی ورود پیدا میکنند و
به محصوالت پایداري تبدیل میشوند که از نسلی به نسل دیگر منتقل
میشوند ،با اخالق و منش اجتماعی افراد ادغام میگردند و بدین
ترتیب ،در هویت اجتماعی ماندگار میشوند و بر فرایند ایجاد/تشدید
مناقشه دامن میزنند ( .)Davoudi, 2012مدل مفهومی ارائهشده
شکل  ،3فرآیند اثرگذاري متقابل هویت اجتماعی بر شکلگیري/تشدید
مناقشات آبی را نشان میدهد.
بر این اساس ،یکی از راههاي مواجهه با مناقشات آبی ،تالش براي
ایجاد «هویت جمعی» 69بر سر مسأله موردِ مناقشه است .شکلگیري
هویت جمعی این قابلیت را دارد که منجر به تغییر ماهیت مناقشه شود
و زمینههاي همکاري را بین ذيمدخالن در حوضه آبریز فراهم کند
( .)Samuelson, 2003بهمنظور ایجاد یک هویت جمعی مشترک،
باید هویتی که دربرگیرنده منافع کلیه ذيمدخالن است ،جایگزین
هویتهایی شود که با هدف دستیابی عدهاي معدود به منافع خاص
شکل گرفتهاند ( Rafie Jirdehi and Habibzadeh Khotbehsara,
 .)2012چنانچه هویت جمعی بین ذيمدخالن ایجاد شود ،مسأله
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Fig. 2- The process showing how social identity interacts with the formation of water conflicts (Source:
)present research

شکل  -8فرآيند اﺛرگذاری متقابل هويت اجتماعی بر شکلگیری مناقشات آبی (منبع :پژوهش حاضر)

تمرکز پژوهش حاضر بر تحلیل ارتباط متقابل و پویاي هویت اجتماعی
و مناقشات آبی بوده است .در راستاي دستیابی به هدف مذکور ،مروري
نظاممند بر پژوهشهاي موجود در پایگاههاي اطالعاتی مختلف در
زمینه ارتباط هویت اجتماعی و مناقشات آبی انجام شد .درنهایت نیز
تحلیل مطالعات بررسیشده در قالب مدلی مفهومی (شکل  )3ارائه شد.
در این مدل ،مناقشه یک ویژگی طبیعی و ذاتی در سیستمهاي آبی
تعریف و درنظر گرفته میشود .عدم وجود اعتماد بین ذيمدخالن
بهعنوان یکی از کلیديترین عوامل زمینهساز اختالف و شکلگیري
مناقشه موردتوجه قرار گرفته است .بیاعتمادي میتواند سبب کاهش
تعامالت و هنجارهاي همسو در بین ذيمدخالن شود .در صورتی که
هنجارهاي متناقضی بر گروه حاکم شود ،هویتها قطبی میشوند و
هر هویتی به دنبال نیل به اهداف خود خواهد بود .در پی رقابت
ایجادشده ،امکان پیدایش سطوح مختلف مناقشه و شکلگیري انواع
خشونت در حوضههاي آبریز مشترک و فرامرزي افزایش مییابد .در
صورت تشدید و تداوم مناقشههاي آبی نیز امکان نهادینه شدن
بیاعتماديها ،سوءظنها و اختالفها در هویت اجتماعی ذيمدخالن
حوضه افزایش پیدا میکند .تعدد ذيمدخالن در حوضههاي آبریز
مشترک و فرامرزي منجر به وجود هویتهاي اجتماعی مختلف،
تناقض و تضاد منافع و وجود مناقشه در ذاتِ سیستمهاي آبی شده
است .مناقشه همیشه پدیده مخربی نیست و میتواند ماهیت سازنده

 -2جمعبندی
هویت ،مفهومی انتزاعی است که توسط اندیشمندان و نظریهپردازان
متعددي موردبررسی قرار گرفته است .وجه اشتراک اکثر نظریههاي
هویتی به این موضوع اشاره دارد که هویت ،مقولهاي پویا ،متغیر و
الیهاي است .به این معنا که هویتها قابلیت شکل گرفتن ،تغییر
کردن ،تکامل یافتن ،از بین رفتن و جایگزین شدن را دارند .عالوه بر
این ،هر فرد میتواند در جایگاههاي مختلف ،داراي هویتهاي متفاوت
باشد و این هویتها هیچگونه تداخلی با یکدیگر نداشته باشند.
برخی از جوامع ،منابع آب و رودخانهها را بخشی از هویت خود تلقی
میکنند و هرگونه تهدیدي براي رودخانه بهمثابه تهدید هویت جمعی
آنها به شمار میرود .وابستگی بسیار زیاد مصر به رود نیل ،تالش
دولت و مردم افغانستان براي حفظ منابع آب فرامرزي و عجین شدن
زایندهرود با هویت مردم اصفهان تا آنجا که گاه حقابه کشاورزان از
زایندهرود ،مهریه زنان بوده است ،گویاي تأثیر متقابل آب بر هویت
ذيمدخالن و هویت ذيمدخالن بر نحوه بهرهبرداري از منابع آب
است .در مواردي از این قبیل ،در معرض خطر قرار گرفتن منافع حاصل
از رودخانه براي ذيمدخالن ،احتمال ایجاد مناقشات آبی را افزایش
میدهد.
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30- Symbolic Interactionist Theory

داشته باشد .مخرب /سازنده بودن مناقشههاي آبی وابسته به نوع
مواجهه با مناقشات مذکور است .در صورت تالش براي تغییر ماهیت
مناقشه و نه صرفاً حذف این پدیده طبیعی ،پتانسیل مخرب مناقشه به
حالتی سازنده تبدیل خواهد شد و نتیجهاي مطلوب را براي طرفهاي
درگیر در مناقشه به همراه خواهد داشت .ایجاد هویت جمعی در
حوضههاي آبریز مشترک و فرامرزي یکی از راهکارهاي کارآمد
بهمنظور تغییر ماهیت مخرب مناقشات آبی است .در صورت
شکلگیري هویت جمعی ،ذيمدخالن میتوانند نیازهاي هویتی و
موقعیتی خود را با یکدیگر در میان گذارند؛ درک بهتري نسبت به
ارزشها و نیازهاي طرف متقابل به دست آورند؛ هدف مشترکی را
دنبال کنند و بهرهمندي پایدار از منابع آبی به دغدغهاي براي عموم
آنها در حوضههاي مشترک و فرامرزي تبدیل شود.

 -91مدلهاي مذکور ،تحت عنوان «مدلهاي نسل اول مناقشه» نام
گرفتهاند (.)Rothman and Alberstein, 2013

32- Interest Based Conflict Resolution
33- Compromise

 -94از این مدلها با عنوان «نسل دوم مدلهاي مرتبط با مناقشه» یاد
میشود .مدلهاي مذکور ،هویت جمعی را مبنا قرار دادهاند .ازجمله آنها
میتوان به مدل  ،ARIAمیانجیگري تحولگرا ،روایات و راهکار کیومی
اشاره کرد (.)Rothman and Alberstein, 2013

35- Indus
36- Edwards
37- Tabqa Dam
38- Keban Dam
39- Baglihar Dam
40- San Antonio
41- Ilisu

 -43الزم به ذکر است که این اتفاق در  19فروردینِ سال  1933به وقوع
پیوست و شهر تاریخی حصنکیف بهصورت کامل زیر آب مخزن سد ایلیسو
قرار گرفت.

پینوشتها

43- Itoiz
44- Irati
45- Basque
46- National Water Carrier
47- Jordan's East Ghor Canal
48- Social Cognitive Theory

1- Stability
2- Constructive Conflicts
3- Interest
4- Attitude
5- Meaning
6- Context
7- Local
8- National
9- International
10- Conflict Resolution
11- Conflict Management
12- Conflict Transformation
13- Problem
14- Water Scarcity
15- Tension
16- Disputes
17- Social Alienation
18- Quest for Identity
19- Social Identity
20- Construction

 ،Serious gaming -43روش بازيهاي جدي روشی مشارکتی است که با
مشارکت ذيمدخالن ،سعی بر به تصویر کشیدن درهمتنیدگیهاي حاکم بر
مناقشه دارد (.)Marini et al., 2018
 -54براي مثال ،بازیکن لبنانی به دلیل پیشزمینه ذهنی خود ،حاضر به
صحبت با اسرائیلیها نشد.

51- Beliefs
52- Perception of Other
53- Complex Coupled Human-Natural System

 -54این نکته شایانذکر است که وجود هنجارهاي متناقض /متضاد در
گروههاي مختلف ،امري بدیهی است و لزوماً منجر به پیامدهاي منفی
نمیشود.

55- Social Solidarity
56- Social Order

 ،Other -31در مفهوم هویت ،بحث «دیگر» بسیار اهمیت دارد« .هویت،
هیچگاه فینفسه با کاوش درونی فرد شکل نمیگیرد» و مواجهه با «دیگر»
است که شخص را به تعریفی از هویت خود میرساند ( Yahyaei and Kia,
 .)2009بهعبارتدیگر ،هویت زمانی ظهور مییابد که انسان با «دیگر» مواجه
شود .این «دیگر» عبارت است از جامعهاي دیگر ،طرز تفکرهاي مختلف و
نقشهاي جدیدي که سازنده هویت او هستند (.)Ghorbani, 2004

 -51ازجمله منابع هویتساز میتوان به محیط اجتماعی ،نظام اجتماعی (نظام
آموزشی ،نظام خانواده ،نظام اقتصادي ،نظام فرهنگی ،نظام سیاسی و
حقوقی) ،فرآیند اجتماعی شدن ،فرآیندهاي جاري تعامل ،زبان ،جغرافیا و
مکان ،تاریخ ،دیانت (دین و مذهب) ،ملیت ،قومیت ،فرهنگ ،منافع مشترک،
ارزشهاي مشترک ،هنجارهاي مشترک ،خاطره جمعی ،رؤیاهاي شخصی،
ساختار سیاسی ،سبک زندگی ،رسانهها ،نهادها ،دستگاه قدرت و موقعیتهاي
نهادي اشاره کرد.

22- Conflict Groups
23- Identity: Contemporary Identity Politics and the
Struggle for Recognition
24- Constructivism
25- Relation Person
26- Systematic Review
27- Self
28- I
29- Me

58- Identity Conflict
59- Direct Violence
60- Structural Violence
61- Cultural Violence
62- Injustice
63- Collective Identity
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