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ABSTRACT 
 
     Human-water resources interface is a fundamental core to form the socio-economic structures 
and conceptual understanding of its evolution is important to investigate the causes of current 
challenges of water resources. Therefore, identifying and analyzing the human-water resources 
interface in agriculture sector of Iran by using a theoretical-historical approach was the purpose of 
this research. Also a descriptive-analytical method was employed to perform and write this paper. 
This study attempted to combine different theories such as “Asiatic Mode of Production (AMP)”, 
“social institutions”, “social changes (Ibn Khaldun theory and Marx theory)” in order to represent 
the formulation and evolution of human-water resources interface. In addition, the secondary data 
and literature were applied to describe the water resources change over time. Due to limitation of 
water resources, the Asiatic Mode of Production (autocratic central government and group work 
organization) was formulated and its major institutional features (despotism, ethnicity, and 
patriarchy) were reproduced in a repeatable cycle during the history. Human-water resources 
interface has been changed by two mutation steps (i.e. the constitutional movement and the land 
reform), and it was trying to transition from the traditional institutions (despotism, ethnicity, and 
patriarchy) to modern institutions (rights-based legislation and law-based administration). But it is 
seen that coexistence (sometimes peaceful coexistence and sometimes violent coexistence) 
was found between the traditional and modern institutions. Also, due to attempts to institutionalize 
and rearrange of human-water resources interface mechanisms an organized chaos has established 
that it has been considered as the major reason of water crisis in Iran. 
 
Keywords: Water Crisis, Asiatic Mode of Production (AMP), Social Changes, Despotism, 
agriculture sector 
 
Objectives 
Change is the only constant thing of the world and the all dynamic systems such as Social-
Ecological Systems (SESs) have been exposing the unpredictable drivers over time. The interface 
of human-water resources in agriculture sector, as an important sub-system of SESs, has faced the 
various drivers such as climate change (drought and flood) and social change (population growth). 
While a SES has been exposing to these drivers, the different sub-system must be apply the 
adaptation behaviors to survive the whole system. Due to the acceptance of appropriate behaviors 
for adaptability of a system rely on the knowledge and information surrounding the system and its 
sub-system, there have been developed a lot of studies using different approaches in different 
disciplines to understand the SESs and the human-water resources interface. Some studies were 
focused on developing and applying the frameworks to describe the complexity of human-water 
resources interface in a multidisciplinary context and some others were investigated the 
transformation of water governance to meet modernity. Despite there have been valuable studies 
regarding the human-water resources interface that providing significant knowledge for adapting 
the challenges, a historical-theoretical understanding is lacking of knowledge in the literature. 

https://ijaedr.ut.ac.ir/issue_9885_10056.html
https://ijaedr.ut.ac.ir/article_76618.html
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Therefore, this study is an attempt to fill the research gap by merging different theories of social 
changes and water institutions.  
 
Methods 
A descriptive-interpretive approach was employed in order to achieve a long-time analysis of 
human-water resources interface. For implementing this approach, the Annalws School was 
selected that is an influential agenda for historiography, especially regarding the use of social 
scientific methods by historians, emphasizing social and economic. Using theories of Asiatic Mode 
of Production (AMP), Social Institutions and Social Change (Ibn Khaldun and Karl Marx), the 
formulation and evolution of human-water resources interface were described and interpreted 
within a historical theme. The theory of the Asiatic mode of production (AMP) was raised by Karl 
Marx. This theory has been described that Asiatic societies were maintained in thrall by despotic 
ruling governance and directly expropriating farmers’ communities. Social institutions 
are mechanisms and patterns of social order focused on meeting social needs, such as government, 
economy, education, and so on. Also, social institutions govern the behavior of a set of individuals 
into a given community and throughout time and the water institutions are considered in this study. 
The social change theories of Ibn Khaldun and Karl Marx were the basic foundations of 
understanding the transformation of human-water resources interface during the past centuries. 
Theory of Ibn Khaldun has been classified as cyclic theory of social changes that has been shown 
the rise and fall of civilizations is closely dependent on the social-economic features of 
communities during the time. Other social change theory that known as the materialist conception 
of history was raised by Karl Marx that show the trajectory of historical development. In this 
theory, history is classified into several linear steps; primitive communism, slave society, 
feudalism, and capitalism. In addition the secondary data is used to describe the trend of changes in 
parameters related to water resources.  
 
Results 
The results showed that the formulation and emergence of human-water resources interface in Iran 
as an arid and semi-arid area were described. Water scarcity has caused to form an autocratic 
central government and group work organization, because this scarcity has been known as an 
environmental constraint to emergence and evolution of social-economic structures in term of a 
collective action. Despite the environment limited the initial communities to survive in a difficult 
situation, the traditional institutions such as despotism, ethnicity, and patriarchy were developed in 
order to adapt and adjust the collective actions in response to the environmental constraints. The 
Qanat technology was invented in ancient communities of Iran and the boneh structure organized 
in rural society for adjusting human-water resources interface to meet the water use constraints. 
Next, the transformation of human-water interface was studied throughout the time. The history of 
Iran was classified in three periods (before the constitutional movement (1907), between this 
movement and the land reform (1963), and after land reform), and then the different aspects of 
human-water resources were descripted and interpreted. The result showed that major institutional 
features of human-water resources interface (despotism, ethnicity, and patriarchy) were reproduced 
in a repeatable cycle during the first period of history (before 1907). Human-water resources 
interface has been changed by the first mutation (i.e. the constitutional movement) and attempts to 
transition from the traditional institutions (despotism, ethnicity, and patriarchy) to modern 
institutions (rights-based legislation and law-based administration) have started. But there have 
been not sufficient coevolution for different aspects of human-water resources interface. If there 
had prevailed the Asiatic mode of production before 1907 in governing the human-water resources 
interface, a lord and peasant structure would be formed during the second period (1907-1963), and 
eventually, after land reform (1963), smallholder farmers would develop that all of them have 
prevented the formation and development of private property. Also, the diffusion of new 
technologies such as dams and water well drilling after 1963 has led to the development of surface 
and groundwater utilization and finally human-water resources interface has faced the wicked 
challenges.   
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Discussion 
Human-water resources interface have met the fundamental changes, but it seems that traditional 
institutions of water and social order have not completely become alternative institutions (rights-
based legislation and law-based administration). Overall, there are two pathways in response to the 
disorder of human-water resources interface; the first, the governance system enable to rearrange of 
rule-in-use of water and try to establish the alternative institutions in practices, and the second, 
using various attempts to find and apply the ways and strategies which combine the traditional and 
alternative institutions. It seems that the second pathway is much more suitable due to the 
traditional institutions have formulated during centuries and have acted as behavioral bases of 
collective actions in a society, then each change lacking the enough knowledge and wisdom might 
go the SESs to unsolved problems. Finally, applying the participatory approach in different steps of 
change in human-water resources interface is recommended as a significant consideration.  
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 یخیتار-يشناخت نظر کی: رانیابخش کشاورزي  تعامل انسان و منابع آب در
 

 2و محمدرضا اکبري*1امیر علم بیگی

 ن، کرج، ایراندانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزي، دانشگاه تهرا ، استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزي،1
دانشگاه تهران،  گروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزي، يدکترجوي دانش، 2

 کرج، ایران
 )9/6/98تاریخ تصویب:  -9/10/96(تاریخ دریافت: 

 

 دهیچک

 
 ياقتصادی ومناسبات اجتماع يریگشکل یاصلي ربناهایاز ز یکیتعامل انسان و منابع آب 

هاي نقش مهمی در شناخت علل چالش ،مفهومی سیر تحوالت آندرك و  باشدمی رانیار د
هدف تحقیق حاضر، شناخت و تحلیل تعامل انسان و منابع آب در  .کنونی منابع آب دارد

تحلیلی -تاریخی است که به شیوه توصیفی-بخش کشاورزي ایران با  یک رویکرد نظري
 ،»ییایآس دیتول وهیش« هايتالش شده است تا نظریه، مطالعه نیدر انگاشته شده است. 

با یکدیگر » مارکس) هیخلدون و نظرابن هی(نظر یاجتماع اترییتغ«و  »یاجتماع ينهادها«
عالوه بر . ترسیم گرددمنابع آب  وو تحوالت تعامل انسان  شیدایپ ندیفرآ تلفیق شوند تا

منظور تشریح تغییرات منابع آب در شین بههاي ثانویه و مطالعات پیهاي مذکور، از دادهنظریه
 دیتول وهیش يریگشکل سازهیمنابع آب زمن تیمحدودها نشان داد، طول زمان استفاده شد. یافته

 يهاصهیخص نیتر) بوده است که مهميو حکومت مرکز یکار گروه يها(سازمان ییایآس
در طول چرخه تکرار شونده  کیدر  يو پدرساالر ییگراقوم ،یاستبداد شرق یعنیآن،  ينهاد

جنبش مشروطه و  یعنی یدو جهش اصل یاند. تعامل انسان و منابع آب طشده تیتقو تاریخ
قوانین مبتنی بر حقوق و ( نینو ينهادها بر این بود کهتالش دگرگون شد و  یاصالحات ارض

) يپدرساالر و ییگراقوم ،ی(استبداد شرق یسنت ينهادها نیگزی) جامدیریت مبتنی بر قوانین
و  یسنت ينهادها نیب زیو گاه قهرآم زیآمگاه مسالمت یستیهمز کی رسدیشود. اما به نظر م

تعامل  يهازمیمکان یمیو بازتنظ يسازنهینهاد يتالش برا ،نیشکل گرفته است. همچن نینو
 بحران آب يبرا یشده است که سر منشاء مهم افتهینظم ینظمیب کیانسان و منابع آب سبب 

 .گرددیمحسوب م رانیدر ا
 

بخش  ،یاستبداد شرق ،یاجتماع اترییتغ ،ییایآس دیتول وهیبحران آب، ش: يدیکل يهاواژه

 کشاورزي
 

 مقدمه
ما است  رامونیپ يایدن داریتنها اصل پا »رییتغ«

)Sterman, 2000و در سراسر  هانهی) و در تمام زم
 هیر پاکائنات در حال وقوع است. انبساط فضا و زمان ب

تکامل  هیپروانه، نظر لهیپ یسیبنگ، دگرد گیب هینظر

 (از انسان یتحوالت و توسعه جوامع انسان ریو س نیدارو
 رییعصر اطالعات) از انواع متنوع تغ نبه انسا نیغارنش

 که همه است نی. اما نکته قابل توجه اشوندیمحسوب م
مشترك هستند و آن  یژگیو کی يدارا ندهایفرآ نیا

همواره در  ندیفرآ نیاست. ا» شدن«به » بودن«از  گذار
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 انیجر نیکه ا ستین ياحال اتفاق افتادن است و لحظه
 يهایدگیچیپ هکاز حرکت متوقف شود. حال آن

را خلق  ياناشناخته يهایشگفت ،مختلف يهانظام
تعامل «موجود  يهانظام نیتردهیچیاز پ یکی. کندیم

از آن جهت  یدگیچیپ نیاست. ا »ستیزطیانسان و مح
 يزبان مشترك برا کیمنحصر به فرد است که هنوز 

نشده است  جادیدانشمندان ا نیدرك و شناخت آن در ب
همواره با  کنند،یکار م نهیزم نیکه در ا يو افراد

 روبرو هستند.  هاتیها و عدم قطعناشناخته
از دانشمندان با  یتوجه است که برخ انیشا البته

 کیه یبه دنبال ارا ییهاو چارچوب میمفاه استفاده از
 ستیزطیشناخت تعامل انسان و مح يهمسو برا ریمس

-ینظام اجتماع توان بهمی ،عنوان نمونههستند. به
١ياکولوژ   )2009Ostrom, ی)، نظام انسان-

٢یستیزطیمح   )2005Turner et al., یاجتماع ) و نظام-
٣هیدرولوژیکی   )1220Sivapalan et al., ( اما اشاره کرد .

 یدگیچیاز تنوع و پ یتوجه داشت که جوامع انسان دیبا
ه شده یارا میبرخوردار هستند و چارچوب و مفاه یخاص

 .مناطق مختلف متفاوت باشد طیبا توجه به شرا تواندیم
در زمینه تعامل انسان و منابع آب در ایران   

 Yazdanpanah etمطالعات ارزشمندي انجام شده است. 

al. )2013(  به تحلیل گذار از سنت به مدرنیته و بحران
اند. در این تحقیق استدالل شده آب در ایران پرداخته

است که مدرنیته در قالب مواردي از جمله افزایش 
تولیدات کشاورزي، مرکزیت دولت در یک ساختار 

مراتبی براي مدیریت آب و توسعه مبتنی بر انتقال سلسه
الل در تعامل انسان با منابع آب تکنولوژي سبب اخت

) در بستر Mirnezami & Bagheri )2017شده است. 
حکمرانی آب به بررسی ابعاد تعامل انسان و منابع آب 

گرش به مسأله، ها، نها، کنشگران، شبکه(از جمله مقیاس
گیري اند و نهایتاً نتیجهها و غیره) پرداختهاستراتژي

ختلف تعامل انسان و منابع آب اند که نه تنها ابعاد مکرده
اند، بلکه هماهنگی و انسجام الزم به خوبی تکامل نیافته

 Miremadiها وجود ندارد. یافتگی آنبین سطح تکامل
هاي غالب ) با نگاهی به آینده روند تغییر خردمایه2018(

                                                                                  
1.  Social-ecological systems  
2.  Human–environment system  
3.  Socio-hydrology 

گذاري آب را در بستر سیر تحوالت گذشته و در سیاست
ات تکنولوژیکی از جمله کند و تغییرحال ارزیابی می

گذار از تکنولوژي قنات به تکنولوژي سد را به عنوان 
رویه هاي ذهنی با سوق به مصرف بیعامل تغییر انگاره

اي دیگر به خوبی تشریح شده سازد. در مطالعهمطرح می
است که چگونه توسعه دانش تکنوکراتیک، 

گذاري نامناسب طی فرآیند گذاري و قانونسیاست
سبب مدیریت نامناسب آب و به دنبال وضعیت  توسعه

 ,Nabaviهاي زیرزمینی شده است (نامناسب منابع آب

2018 .(Moghimi et al. )2018 بیان داشت طی (
فرآیند یادگیري اجتماعی، کشاورزان به خوبی یاد 

برداري از منابع آب اند که به دنبال حداکثر بهرهگرفته
بل جبرانی به منابع باشند که این موضوع آسیب غیرقا

هاي سطحی و زیرزمینی وارد کرده است. هر کدام از آب
مطالعات مذکور بخشی از تعامل انسان و منابع آب را در 

اند، تحقیق سیر تاریخی و فرآیند توسعه آشکار ساخته
کند یک روند تکاملی از حاضر در همین راستا تالش می

هد. تمایز تعامل انسان و منابع آب در ایران ارایه د
برجسته این تحقیق با مطالعات پیشین شامل توجه به 

هاي نهادي تر، تمرکز بر ریشهمحدوده زمانی طوالنی
هاي مختلف برداري و تلفیق نظریهبهرهگیري نظام شکل

 منظور درك سیر تحوالت تاریخی است.   به
 

 روش تحقیق
جایی که هدف تحقیق حاضر شناخت و تحلیل از آن
نسان و منابع آب در بخش کشاورزي ایران با  تعامل ا

تاریخی است، این تحقیق به شیوه -یک رویکرد نظري
تحلیلی نگاشته شده است. شایان توجه است -توصیفی

که براي توصیف و تحلیل تعامل انسان و منابع آب از 
٤مکتب آنال عنوان یک استفاده شده است. مکتب آنال به 

شود و به حسوب میچتر فلسفی مطالعات تاریخی م
مدت اجتماعی و تأثیرات جغرافیا بر نظام تاریخ طوالنی

). این تحقیق برپایه Karimi, 2011اجتماعی تاکید دارد (
هاي مندي از نظریهاین مکتب تدوین شده است و با بهره

٥ییایآس دیتول وهیش« و  »یاجتماع ينهادها« ،»

                                                                                  
4.  Annalws School 
5.  Asiatic Mode of Production (AMP) 
6.  Social institutions 
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١یاجتماع راتییتغ« ل انسان گیري و تکامل  تعامشکل ،»
و منابع آب را در یک بستر تاریخی تشریح و تحلیل 

هاي کمی در زمینه منابع منظور ارایه دادهگردد. بهمی
هاي آب و تولیدات کشاورزي از مطالعات پیشین و داده

کار هاي بهثانویه استفاده شده است. در ادامه، نظریه
گرفته شده در این تحقیق به عنوان بنیادهاي اساسی 

یف و تحلیل تعامل انسان و منابع آب در مقاله توص
 حاضر ارایه شده است. 

 ییایآس دیتول وهیش
٢مارکسکارل  دگاهیکه از دآن با جوامع  خیتار 
کرده  يرویپ یکسانیها و قواعد از مجموع فرمول یانسان

هر منطقه بر  یمیو اقل ییایجغراف يهایژگیاست، اما و
موثر است.  اریآن بس یو تکامل نظام اجتماع يریگشکل

 ریو تکامل آن تحت تاث دیتول هیمناسبات اول
عبارت . بهردیگیقرار م یمیاقل-ییایجغراف هاتیمحدود

، مناسبات مختلف ییایو جغراف یمی، در مناطق اقلدیگر
عنوان . بهردیگیشکل م یمتفاوت یو اجتماع ياقتصاد

 یخشک که جوامع انسانمهینمونه در مناطق خشک و ن
 يبرداربهره تیریمنابع آب روبرو هستند مد تیمحدود با

ي مرکزي هاحکومت يریگشکل ازمندیاز منابع آب ن
رابطه یک  يحکومت مرکز يریگقدرتمند است. با شکل

به  رکزيم يهاحکومتي طبقهدو  نیب گرایانهاستثمار
. ردیگیم شکل يدینظام تولطبقه عنوان طبقه حاکم و 

٣یشرق  سمیدسپوت  انیجر یکالبد اجتماع نیدر ا  ایو  
و  دیبه نظام تول یدهسبب نظم یاستبداد شرق

در  دیتول وهیش نی. اگرددیاز منابع آب م يبرداربهره
معروف  ییایآس دیتول وهیمطالعات مارکس و انگلس به ش

آن  يهایژگیو نیتر) و از مهمSawer, 2012است (
ام در نظ یخصوص تیعدم توسعه مالک«به  توانیم

» در طبقه حکومت یسازمان جمع يریگشکل« ،»دیتول
 نیدر ب دیتول يبرا یجمع يهاسازمان يریگشکل«و 

 اشاره کرد.» کشاورزان ایو  گرانگروه کار
 یاجتماع ينهادها

 ادیو بن هیپا ،مشترك يازهاین ه شدنبرآورد
 يبوده است. نهادها یاجتماع ينهادها يریگشکل

                                                                                  
1.  Social changes 
2.  Karl Marx 
3.  Despotism 

هستند که  يادهیچینظم و پم يرفتار يالگوها یاجتماع
 يازهایبه منظور پاسخ به ن ینظام اجتماع کیدر 

 یو در طول زمان به شکل دنریگیمشترك افراد شکل م
در نظام  راانسان  يکه رفتارها دنکنیم دایتکامل پ

 ,.Ghannadan et al( ندنکیو کنترل م میتنظ یاجتماع

 يبرا ریناپذضرورت اجتناب کی ی). نهاد اجتماع2004
 یعبارت). بهEfendiev et al., 2017( باشدمیجامعه  يبقا
ها، هنجارها مشتکل از ارزش ینظام ینهاد اجتماع گر،ید

 ياست که نقش آن استقرار رفتارها یو مناسبات اجتماع
جامعه  کیدر  یاساس يکارکردها يفایا يبرا ناسبم

 .کندیعمل م یمیتنظ زمیمکان کیعنوان است و به
 یجتماعا رییتغ

 مهم دراز مباحث  یکی یاجتماع رییتغ
کارکرد و ساختار  رییتغ گرانیاست و ب شناسیجامعه

 ,McMichaelدر طول زمان است ( ینظام اجتماع

اند به دو طرح شده نهیزم نیکه در ا ییهاهی). نظر2011
و  یدوران يهاهیکه شامل نظر شوندیم میگروه تقس

 هینظر یدوران هیرنظ نیباست. در  یخط يهاهینظر
٤خلدونابن  پردازانهینظر نی) و در ب1332-1406(  
 تی) اهم1818-1883کارل مارکس  ( هینظر یخط
دارد. هر کدام  یاجتماع اترییدر درك تغ یتوجه انیشا

در  رییدرباره تغ يدانشمندان مباحث ارزشمند نیاز ا
 اند. ه دادهیارا یساختار و کارکرد نظام اجتماع

ه داده است و یارا یدوران هینظر کی ونخلدابن
 کیدر  یمقوله است که ساختار اجتماع نیا گرانیب

 نیاست و ا دگرگونیهمواره در حال  یدوران کلیس
ساختار از پنج مرحله مختلف تهاجم، اوج، تجمل، 

 ه،ینظر نیا هیشده است. برپا لیاستبداد و انحطاط تشک
-یقوم الزم است که جامعه یدوران کلیدرك س يبرا
 يهافهیو طا لیناهمگن که قبا يا(جامعه يالهیقب

نظام  کیدر قالب  کینزد ییایمرز جغراف کیمختلف در 
 يهایژگی(و تی) و مفهوم عصبکنندیم یزندگ یاجتماع

شجاعت، انسجام،  ،یاز جمله آزادگ یو گروه يفرد
وجود  تواندیم لهیقب کیو ... که در  یوحدت اجتماع

خلدون، در هر ابن هینظر هی. برپاگردد داشته باشد) طرح
از سطح  ینظام اجتماع لیاز قبا یکی یدوره زمان

                                                                                  
4.  Ibn Khaldun theory 
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 لهیآن قب ،نیبرخوردار است و بنابرا ییباال تیعصب
 کلیکه پنج مرحله مختلف س کندیم دایآن را پ تیقابل
(تهاجم، اوج، تجمل، استبداد و انحطاط)  یاجتماع رییتغ

 یژگیغالب از لحاظ و لهیکند. در مرحله تهاجم قب یرا ط
به  کند،یم قبایل ریاقدام به مغلوب کردن سا تیعصب

 یدر به حداکثر رسان یدنبال آن با توسعه قلمرو، سع
بعد وارد  ،در مراحل  .قدرت خود دارد (مرحله اوج)

 کلیس انی. در پاشودیاستبداد و انحطاط م یی،گراتجمل
که نسبت به  یدر نظام اجتماع يگرید لهیغالب، قب لهیقب
برخوردار است وارد  يشتریب تیاز عصب لیقبا ریسا
 خیدر طول تار کلیس نیو ا شودیم ياپنج مرحله کلیس

 ).Sidani, 2008همواره تکرار شده است (
 یو خط یروند تکامل کیفوق،  هیموازت طرح نظر به

مارکس ارایه شده  ياز سو یاجتماع رییتغ ندیفرآ يبرا
 یعنی خینج گانه تکامل تاراست که شامل مراحل پ

و  »يدارهیسرما« ،»یفئودال« ،»يداربرده«، »کمون«
 ينظام اقتصاد یاست. در هر دوره زمان »ستیالیسوس«

 انیبوده است. البته شا کمحا یبر نظام اجتماع یخاص
قابل  يدارهیفوق تا مرحله سرما هیذکر است که نظر

 میمفاه نیاگذشته را با استفاده از  توانیدرك است و م
اما درك و هضم مفهوم سوسیالیست در  بهتر درك کرد.

تر از دیگر مراحل این نظریه مشکل انتهاي این مسیر
سابق  يدر شورو(سوسیالیست) مرحله  نیا رایز ، است

 يدر نظام اقتصاد تاًیوارد مرحله عمل شد و نها
 هینظر نیکه بر ا ییهضم شد. فراتر از نقدها يدارهیسرما
تحوالت ارایه  خیاز تار ییدورنما تواندیشده است، موارد 

تالش  قیتحق نیدر ا ،نی). بنابراCohen, 2000دهد (
 نیآن استفاده شود و ا یتنها از روند خط شودیم

با هر  ،يدارهیرا دانست که هر نظام ماقبل سرما تیواقع
 نیشده است. در ا يدارهیوارد نظام سرما یخاص یژگیو

به عنوان نظام غالب ماقبل  ییایآس دیولت وهیش ،مطالعه
مورد توجه قرار گرفته است که  رانیدر ا يدارهیسرما
از  یخیتار یشناسجامعه پردازانهینظر دگاهیبر د یمبتن

 Mosaviو احمد اشراف است ( انیکاتوز ونیجمله هما

& Roknabadi, 2016.( 
 
 
 

 هایافته
 رانیا تعامل انسان و منابع آب در يریگو شکل شیدایپ

حدود و وسعت  ران،یا یشناسنیزم بیو ترک شکل
 يدر دما ادیو اختالف ز یزراع يهاانواع خاك دهیچیپ

تنوع و  ،یساالنه بارندگ عیم با اختالف در توزأهوا تو
 جادیکشور ا نیا ستیزطیرا در مح يدیشد يتضادها

از  یکیکمبود آب  .)Lambton, 1991( کرده است
 يریگشکل ملو عوا هاتیدودمح نیترو مهم نینخست

 دگاهید هیبوده است. برپا رانیدر ا دیتول هیمناسبات اول
به منابع آب  یدسترس تیمحدود پردازان،هیاز نظر یبرخ
 يهاستمیاز س يبه استحصال و نگهدار يازمندیو ن

کار  يهاسازمان يریگشکل سازهیزمن ،دیتول يبرا ياریآب
بوده است  رانیر اخودکامه د يو حکومت مرکز یگروه

)Katouzian, 2010 .(Azghandi (2006)  به نقل از
 ییایجغراف يهایژگیدارد که با توجه به و انیب تفوگلیو

دوچندان بوده است و  يارینظام آب تیاهم ران،یدر ا
بوده و  دارنیزم نیبزرگتر این کشوردر  مرکزي حکومت
 بیترت نیرا در کنترل خود داشته است. به ا يارینظام آب

و  یاسیس سلطه کی ازمندین ،ياریآب کپارچهی زمانسا
در مناطق  یخیبوده است که با توجه به بستر تار يمرکز

به شکل استبداد  نهاد نیا زمیخشک مکانمهیو نخشک 
 & Mosavi( کندیم دایو توسعه پ جادیا یشرق

Roknabadi, 2016استنباط کرد که  توانیم ،نی). بنابرا
شده است تا  نمناطق موجب آ نیادر  عتیخست طب

گردد که بتوان به کمک آن در  انتخاب دیاز تول ياوهیش
موجود حد  يدیو روابط تول یعینامطلوب طب طیشرا

-Safiو آب را ممکن سازد ( نیاز زم يورمطلوب بهره

Nejad, 1974 .(  
مقوله  نیا گرانیب یشناسآثار باستان نیتریمیقد

 شکل رانیدر ا الدیبل از مها هزاره قاست که قنات
 توانیجهت م نی). از اKardavani, 1998اند (گرفته

ها، با احداث قنات يمرکز يهاداشت که حکومت انیب
 ایرا مه ینیزمریز يهااز منابع آب يبرداربهره طیشرا

سطح  يدشوار تیبا وضع یو از طرف ساختندیم
 هیاول یاز منابع آب سازمان جمع يو نگهدار يبرداربهره

شکل گرفته است و به این منابع از  يبرداررهبه منظور به
دهنده نظم و مکانیزم انیاستبداد به عنوان جر ،لیهر دل
) يطبقه حاکم (حکومت مرکز نیروابط ب کنندهمیو تنظ
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خلق شده است. در واقع، استبداد در  يدیو نظام تول
 یتعامل زمیمکان کیبه عنوان  ینهاد اجتماع کینقش 

کرده است.  لعم يدیو نظام تول يحکومت مرکز نیب
دوره شامل بنه، حراثه و  نیدر ا یکار گروه يهاسازمان

 ).Safi-Nejad, 1974صحرا است (
 

تعامل انسان و منابع  يریگشکل ينهاد يهایژگیو -1جدول 
 رانیآب در ا

 حاتیتوض یژگیو
و  يحکومـت مرکـز نیبـ یعامل نظـم اجتمـاع یاستبداد شرق

ــه منظــور تولبهره ــابع آب ب ــرداران از من ــب  داتی
 .يکشاورز

 ياقتصاد نظام
 حاکم

 نیهمچنـ ،یخصوصـ تیـمالک يریگعدم شـکل
و منــابع آب  هــايآباد تیــطبقــه حــاکم از مالک
 .برخوردار بوده است

 سازمان
 يبرداربهره
از منابع  یگروه

 آب

بـود  ییهاسازمان نیتربنه، حراثه و صحرا از مهم
ــه در آباد ــيک ــت و   اه ــکل گرف ــتاها ش و روس

مختلــف بــه منظــور کــار  يهــاخــانواده در گروه
از منـــابع آب  يبـــرداربهره يبـــرا یگروهـــ

 .شدندیم یسازمانده
فرد مسن و ذکور در  يبرا اریقدرت و اخت يبرتر يساالر پدر

 .از منابع آب يبردارنظام خانواده و نظام بهره
ــ ییگراقوم ــجام درون گروه ــاع یانس ــاقوم در یاجتم  يه

 يو ارتباط بـا افـراد يبه همکار لیمختلف و تما
 یکـیهـا و اصـل و نسـب نزدکه از لحـاظ ارزش

 .دارند يشتریب

 
قبل از  شود که تا عصر حاضر (تا ذکر دینکته با نیا 

مناسب از  يبردارکه مستلزم بهره يکشف نفت)، کشاورز
و بنیاد  منبع درآمد نیتراست، مهم نیمنابع آب و زم

). Lambton, 1991بوده است ( يحکومت مرکز اییدار
 تیکه مالک کردیم جادیرا ا یطیساختار شرا نیا

سبب  یخصوص تیمالک رایشکل گرفته نشود. ز یخصوص
با  یو از طرف هشدیم يحکومت مرکز ياقتصاد فیتضع

 ،يحکومت و روابط استبداد يتوجه به انحصار قدرت برا
 یخصوص تیکو توسعه مال يریگشکل يبرا یفرصت

دوره جامعه از دو قطب  نی. در اوجود نداشته است
شده بود، قطب طبقه حاکم و قطب نظام  لیتشک
 یکار گروه يهاکه در قالب سازمان يبرداربهره

روند باال به  کیاستبداد  انیشده بودند. جر یسازمانده
از جمله  ییهایژگیو قاعدتًا و کردیم یرا ط نییپا

کرده  دایفرهنگ توسعه پ نیدر ا ییاگرو قوم يپدرساالر
است که  یساختار نظام اجتماع کی ياست. پدرساالر
 ینظام اجتماع ياعضا ریتر نسبت به سافرد ذکور مسن

از  دیافراد نظام با ریدارد و سا يشتریو قدرت ب يبرتر
به  لیتما ییگرا). قومKim, 2006کنند ( يرویپ وي

و  ییایاز لحاظ ناست که  يبا افراد يارتباط و همکار
از لحاظ  ایمشابه هستند و  ای کسانی یاصل و نسب

. کنندیم يرویخاص پ يالگو کیاز  یفرهنگ يهاارزش
نظام  ينهاد يهایژگیطور مختصر و) به1در جدول (

 و تعامل انسان و منابع آب ارایه شده است.  یاجتماع
 رانیتعامل انسان و منابع آب در ا تحوالت
تعامل انسان و  هیمناسبات اول يریگاز شکل پس

تکامل آغاز شده  ینوع ایتحوالت و  ندیمنابع آب فرآ
درك بهتر تحوالت الزم است که روند  ياست. برا

 یکل خیارایه گردد. تار رانیا تیمختصر از وضع یخیتار
که شامل دوران  ؛ردیگیدر پنج دوره مختلف قرار م رانیا

دوران  د،الیاز م شیپ لسا 600تا  3200باستان 
 650و سال  الدیاز م شیپ 600سال  نیب یشاهنشاه

 تا يالدیم 650 ز سالا یانیم يهادوران سده  ،يالدیم
 1500 سال از هیدوران معاصر اول  ،يالدیم 1500 سال

 سال و دوران معاصر از يالدیم 1925سال تا  يالدیم
از  ياری). بسKatouzian, 2010تا االن است ( 1925

اول و دوم مجهول است، مگر  نبه دورامباحث مربوط 
-یپدرساالر و قوم يامطرح است که جامعه هیفرض نیا

 ,Lambtonاست ( افتهیدر آن دوران توسعه  يالهیقب

نکته قابل توجه است که در دوران  نی). البته ا1991
 ییو روستا يالهیقب یتیکه ماه هینخست جوامع اول

از  تهرف. رفتهاست افتهیشکل گرفته و توسعه  اند،هداشت
برخاستند که منشاء قدرت و  یمردم رهبران انیم

که بدان منسوب  یلیقبا یکیبود،  زینفوذشان دو چ
آنان بود. پس از  تیو حق مالک یاراض گریبودند و د

 وهیش ،شکل گرفت يمرکز يهاحکومت نیکه نخستآن
همچون قنات  يهاياز منابع آب با تکنولوژ يبرداربهره

 ي مرکزيهاحکومت نیاول يریگشد. با شکلمتحول 
 هی. برپاشودیخلدون آغاز مابن یاجتماع رییتغ کلیس

استدالل کرد  توانیابن خلدون م یاجتماع رییتغ هینظر
از  لیقبا رینسبت به سا لیاز قبا یکیبار  نیکه نخست

 يبرتر نیبرخوردار بوده است. ا يشتریب تیعصب یژگیو
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 هالهیاقوام و قب ریشده که ساموجب آن  تیاز لحاظ عصب
 يحکومت مرکز کیسلطه  ریرا با استفاده از تهاجم ز

به حداکثر قدرت  يحکومت مرکز ،قرار دهد. پس از آن
اوج)، به دنبال  یعنی کلی(مرحله دوم س دیرسیخود م

در و  شدیم ریطبقه حاکم فراگ نیدر ب ییگراآن تجمل
بداد و وارد مرحله است يآن حکومت مرکز ،تینها

اول از حکومت  لهیانحطاط قب روی. پشدیانحطاط م
برخوردار  يشتریب تیعصب یژگیکه از و یقوم ،يمرکز

 کلیمراحل س ریو سا شدیبود وارد مرحله تهاجم م
 . کردیم یخلدون را طابن

آن  ينهاد يهاصهیکه از خص ییایآس دیتول وهیش
 نیادر ، است يو پدر ساالر ییقوم گرا ،یاستبداد شرق

با گذار  ی،شده است. به عبارت تیدوره شکل گرفته و تقو
 کلیس تیعصب یژگیبسته به زمان و و يالهیهر قب خیتار
 ،و سپس کردندیم یابن خلدون را ط یاجتماع رییتغ

 ندیفرآ نی. اکردیم یرا ط ریمس نیا گرید قبیله
شدت به ينهاد يهاصهیباعث شد تا خص یچرخش

نظام  يساختارها و کارکردها یگردد و به نوع تیتقو
دوره  نیکند. در ا دایها توسعه پآن يهیپا بر یاجتماع

از  يبردارشد و بهره یباعث نظم اجتماع یاستبداد شرق
قرار داشت.  صهیخص نیا ریثأمنابع آب به شدت تحت ت

طبقه حاکم و  نیکه ب يااستثمار گونه يبر رابطه عالوه
جود داشت، در درون همچون بنه و یسازمان کار گروه

رفتار  کی گر،ید دیتول یسازمان گروه اینظام بنه و 
 يشتریکه از قدرت و نفوذ ب يافراد نیب انهیاستبداگرا

-ياقتصاد گاهیکه از لحاظ جا يبرخوردار بودند و افراد
قرار داشتند، وجود  يترفیضع تیضعدر و یاجتماع

 هینظر یچرخش کلیس دی). شاKhosravi, 2002داشت (
طرح چرخه  يبرا ياقانع کننده لیخلدون دلبنا

 ییایآس دیتول وهیاستبداد در دوره توسعه ش ریرناپذییتغ
 ).Katouzian, 2010باشد ( رانیدر ا

ظهور  سازنهیکه زم یخصوص تیدوره، مالک نیا در
 يدارهیو به دنبال آن ظهور نظام سرما یفئودال ستمیس

که تمام  دهدینشان م قاتینشد. تحق جادیا ،است
به  ایها را و منابع آب متعلق به پادشاه بوده و آن هانیزم

سران و بزرگان  به ولیبه عنوان ت ایرسم بخشش و 
است، البته  دادهیم یسرداران نظام ایحاکم  يطبقه

افراد حق تصرف داشتند نه حق  نیذکر است که ا انیشا

 نیاستفاده از چن يزاافراد در ا نیتملک و هر کدام از ا
 یمکلف به انجام دادن خدمات خاص یو منابع آب هانیزم
 ,Lambtonبودند ( يحکومت مرکز ایپادشاه و  يبرا

 یسنت یدر نظام اجتماع ياقتصاد یژگیو نی). ا1991
جهت ظهور نظام  هیاول يازهاینشیسبب شد تا پ رانیا

نشود. سازمان کار غالب در  جادیدر اقتصاد ا يدارهیسرما
ک یه، حراثه و صحرا بوده است که در آن دوره بن نیا

 انیب دیوجود داشته است. البته با یساختار سلسه مراتب
حکومت  ندهیکدخدا به عنوان نما يداشت که طبقه

از  اتیمال يآوردر روستاها مقدمات جمع يمرکز
. دو جهش که سبب کردندیم لیکشاورزان را تسه

منابع آب در تعامل انسان و  یاساس رییو تغ یدگرگون
 یارض اصالحات)  و 1284-86شد جنبش مشروطه (

 يگذارقانون ندی) بود. با جنبش مشروطه فرآ51-1341(
از  ياو دوران تازه دیآغاز گرد رانیدر ا يمحورو قانون

انسان و منابع آب شکل گرفت. با لغو  انیروابط م خیتار
در رابطه با  نیقوان از يسر یکی بیو تصو يولداریت

 ءایمه یخصوص تیمالک يریگمقدمات شکل ،اتیمال
 ). Lambton, 1991( دیگرد

شد که  بیتصو یگوناگون نیقوان ،یدوره زمان نیدر ا
رابطه انسان و منابع آب را در بستر  ياهر کدام به گونه

١کردند نییمشخص و شفاف تب نیقوان  کهنی. فراتر از ا
ط به از ابعاد مرتب کیبه کدام  نیقوان نیهر کدام از ا

 کینشان دهنده  پرداختند،یتعامل انسان و منابع آب م
تعامل انسان و منابع آب است.  نهیدر زم يادیبن رییتغ
عنوان به يمحورو قانون يگذارکه در آن قانون يرییتغ
 مطرح شده است. یسنت ينهادها نیگزیجا

                                                                                  
 -13قانون مدنی مواد «قوانین مرتبط به تعامل انسان و منابع آب شامل  .1

تا  136- 104-134 -101 - 100 -99 -97- 96 -95 – 27 - 25 - 21
ه ششم قانون گذاري در مصوب دور  605 – 594 -160تا  148 -139
 تکمیل قانون«،  »1309 مصوب 4و  3مواد  قنوات قانون«، »1307سال 
 بنگاه تأسیس اجاره قانون«، »1313مصوب  واحده ماده - قنوات قانون

و امور  آبیاري بنگاه تأسیس قانون اصالح قانون«، »1332 مصوب آبیاري
 آب وزارت تأسیس به راجع قانون«،  »1334 کشور مصوب آبیاري مربوط به

 از منابع حفظ و حراست قانون«، »1344 مصوب 1 ) مادهبند (ج و برق
 آن شدن ملی و نحوه آب قانون«، »1345 کشور مصوب زیرزمینی آبهاي

، »1358 مصوب ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون«، »1347 مصوب
هاي قانون تعیین تکلیف چاه«و » 1361 مصوب آب عادالنه وزیعت قانون«

 Bakhshiباشد (می» 1389برداري مصوب آب فاقد پرونده بهره
Jahromi et al, 2014.( 
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مرتبط  ينهاد يهاصهیاز جنبش مشروطه، خص پس
قرار  یخوش دگرگونآب دستبه تعامل انسان با منابع 

شده  يزیرو برنامه شدهتیهدا رییتغ کیگرفت. در واقع 
 محوريو قانون يگذارقانون دیشکل گرفت که در آن با

ل انسان و تعام ینظام اجتماع یتعامل درون کنندهتنظیم
و  يگذارقانون یعنی ،ينهاد رییتغ نیاو منابع آب گردد. 

بخش نخست  شود؛یم میدر دو بخش تقس محوريقانون
و مکتوب کردن آن و بخش دوم مربوط  بیتصو ندیفرآ

ام به عمل کردن به آن است که مربوط به تمام ابعاد نظ
مرحله الزم بود که  نی. در اباشدیم یاجتماع
و  يفکر يربنای(در ز یدر نظام اجتماع يمحورقانون

 شود. نهیعمل افراد) نهاد
شود که  يادآوریکه قبل از ادامه بحث، الزم است 

ها و با فرهنگ ییارویشاهد رو خیدر طول تار رانیا
 شیب ریسال اخ 150 یمختلف بوده است و ط يهاتمدن

در معرض فرهنگ و تمدن غرب و  گریاز هر زمان د
 ارمقوله آشک نیقرار گرفته است. ا افتهیتوسعه يکشورها

جامعه به دو طبقه  همشروط جنبشاست که قبل از 
ه آگاه و روشنفکر ک یاست؛ طبقه اجتماع شدهیم میتقس

 بقهبرخوردار بوده است و ط یقابل قبول یافتگیاز توسعه
 هیلاو يازهاین ریدرگ شتریکه ب افتهیو کمتر توسعه تیرع

حاکم بوده است.  يو اقتصاد یاسیخود و تابع نظام س
که  شدهیآن م ببس یگسست اجتماع ایو  یناهمگن نیا

ا نهنباشد و ت ينهاد رییبه دنبال تغ یعنظام اجتما تیکل
 شدبا ينهاد راتییطبقه آگاه و روشنفکر آن به دنبال تغ

و  افتهیسوق  يمحوربه سمت قانون ينهاد رییتغ نیکه ا
الهام  افتهیتوسعه يبه شدت از روند توسعه کشورها

 شده است. گرفته 
است  یدرون یمفهوم» نهاد«توجه داشت که  دیبا اما

 جادیآن را ا ازین کیپاسخ به  يبرا یاجتماعکه نظام 
 . شودیمنتقل م گریبه نسل د یو سپس از نسل کندیم

 

 یغالب بر نظام اجتماع انیو جر یگسست اجتماع
 يامدهایشده و پ جادیا راتییاز تغ ياریکننده بسنییتع
 رانیا یو آگاه نظام اجتماع کرها است. طبقه روشنفآن

در نظام  ينهاد رییقبل از جنبش مشروطه به دنبال تغ
است که طبقه فرودست  یدر حال نیبودند و ا یاجتماع

 یافتگیرشد ن لیبه دل تیطبقه رع یعنی ،ینظام اجتماع
 یاز آگاه یو روانشناخت یاجتماع ،یاسیس ،ياقتصاد

 نیا جهینتبرخوردار نبود.  ينهاد رییتغ يالزم برا
 ییگراقانون يسازنهیدر نهاد یگو فرهن یگسست شناخت

 رییکرد. تغ دایتعامل انسان و منابع آب نمود پ يبرا
طبقه آگاه و  يشده از سو تیشده و هدا يزیربرنامه

 رغمیتا عل شدیسبب آن م ،یفرادست نظام اجتماع
تعلل  سازيپیادهکردن و  ییمکتوب کردن قانون، در اجرا

از  ناشی يهازمیناز مکا ياریبس یو به نوع ردیگ رتصو
د نبمان یبه شکل نهفته باق نیریز هیدر ال یسنت ينهادها

ي اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و رفتارها يربنایو ز
را  فرهنگی بین کنشگران تعامل انسان و منابع آب 

که در گذار از رغم اینبه عنوان نمونه، علیدهد.  لیتشک
اند، شدهسنت به مدرنیته قانون جایگزین نهادهاي سنتی 

هاي آب غیرمجاز در برخی از کشاورزان که داراي چاه
هاي زیرزمینی هستند، طی تصویب و برداري از آببهره
قانون تعیین «و » قانون توزیع عادالنه آب«سازي پیاده

اند که آموخته» برداريهاي فاقد پروانه بهرهتکلیف چاه
 ,Moghimi et alتوانند خالف قانون عمل کنند (می

هاي مسئول اجرایی ناگریز مجبور به ) و دستگاه2018
 انیب به متوسل شدند به قدرت نیروي انتظامی هستند.

ی اسیشده در نظام س دأییت يمحور، با وجود قانوندیگر
در قالب  هاشهیو اند هاتیاز فعال ياریبس ،و حقوقی

و  ییگراقوم ،یاستبداد شرق یعنیفرهنگ ماقبل آن، 
از  یکل یی) نما1در شکل ( کرده است. عمل يپدرساالر

 مباحث طرح شده ارایه شده است.
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 خیدر طول تار یتحوالت نظام اجتماع ری. س1 شکل
 
در نظام  راتییتغ ،گرید یاساس راتییاز تغ یکی

 دیآب با تیحاکم بوده است. در رابطه با مالک ياقتصاد
منابع آب  تیطه کلداشت که قبل از جنبش مشرو انیب

 نیا یقرار داشته است، ط يحکومت مرکز اریدر اخت
و آب  نیزم یخصوص تیمالک یجنبش تا اصالحات ارض

اصالحات  یانیپا راحلم نیاست، اما در ح افتهیتوسعه 
 يهاتمام آب قانون طبق 1347سال  یعنی یارض

آن به  اریو اخت گرددیم یمل ینیرزمیو ز یسطح
. اگرچه در دوره قبل از شودیم داده يحکومت مرکز

 کی تیطبقه حاکم و طبقه رع نیجنبش مشروطه ب
و  یخصوص تیمالک يریگگسست وجود دارد، با شکل

 تاجنبش مشروطه  يهاسال یط یتینظام ارباب و رع
و  تیطبقه رع نیب یانجیطبقه م کی ی،اصالحات ارض

 دایبه عنوان طبقه ارباب توسعه پ يطبقه حکومت مرکز
 یباق یافتگیدر توسعه ن تیو همچنان طبقه رع ندکیم
 نیطبقه ارباب از بی، . پس از اصالحات ارضماندیم
حکومت  هب کیکراترونظام بو یک و قدرت آن در رودیم

) و تنها حق Azkia, 2014( شودیداده م يمرکز
 دی. اگرچه باشودیداده م تیآن به طبقه رع يبرداربهره

طبقه حاکم با طبقه  هیثمارگراتوجه داشت که روابط است
در  يساختار یسیو دگرد یفروپاش«کمتر شد، اما  تیرع

 نهیعدم نهاد«و » تعامل انسان و منابع آب ینهاد سنت
» در عمل يمحورقانون یعنیتعامل  نینو يدهاشدن نها

بردار منابع کنترل طبقه بهره رقابلیغ يموجب رفتارها

 نیدر ا يریگجهینت کیعنوان به ،نی. بنابراه استآب شد
در  ينهاد راتییوجود تغ داشت که با انیب دیبخش با

 راتییاز تغ ياریرابطه با تعامل انسان و منابع آب، بس
بوده است و  یتنها در پوسته نظام اجتماع ينهاد

 اند.طور ناقص به روند خود ادامه دادهبه یسنت ينهادها
 کیگذشته نزد ران؛یتوسعه و منابع آب در ا

)، 1939-1945دوم ( یاز جنگ جهان قبل تا
 افتهینتوسعه و افتهیتوسعه ي در قالبکشورها بنديطبقه

. پس از المللی رایج نبوددر ادبیات علمی و تعامالت بین
سابق دو قطب مهم  يو شورو کایدوم، آمر یجنگ جهان

با نظام  کای. آمردانندیم لیرا تشک انجه یاسیس
به  یستیالینظام سوس  باسابق  يو شورو يدارهیسرما

 ياز نظام اقتصاد يرویپ يکشورها برا ریدنبال جذب سا
با ارایه  کایحاکم بر جامعه خود بودند. آمر یاسیو س
 ییاروپا يکشورها ياز جمله طرح مارشال برا يهاطرح

 ییقایو آفر ییایآس يهاکشور يو اصل چهار ترومن برا
بود  مستقل يبه دنبال جلب توجه و توسعه کشورها

)Zamani pour, 2008دوره جهان در سه بخش  نی). در ا
 يو کشورها کایجهان اول که شامل آمر ؛شد بنديطبقه

و  يمتحد با آن بود، جهان دوم که شامل شورو
) و جهان سوم که نیمتحد با آن (مانند چ يکشورها

ها کدام از آن چیبود که از ه ییکشورها ریشامل سا
تازه مستقل شده بودند  کهنیا ایو  کردندینم يرویپ
)Azkia, 2014کیبه عنوان  یخیدر آن برهه تار رانی). ا 

 

 غالب بهره برداري نظام خرده مالکی ارباب و رعیتی شیوه تولید آسیایی 

 تهاجم
 سیکل ابن خلدون

 اوج
 استبداد تجمل

 انحطاط

 خصیصه هاي نهادي استبداد شرقی، قوم گرایی و پدرساالري استبداد شرقی (عامل نظم)، قوم گرایی و پدرساالري

 نظام اقتصادي حاکم خرده مالکی مالکیت خصوصی عدم مالکیت خصوصی (تیولداري با حفظ مالکیت حکومت)

 سازمان کار غالب فردي  سازمان کار گروهی (بنه، حراثه و صحرا)

 1341-51اصالحات ارضی   1284-86جنبش مشروطه 

 تغییر نهادي تالش براي قانون گرایی
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و  رفتیرا پذ یتوسعه غرب وهیکشور جهان سوم راه و ش
 یغرب زانیرمشاوران و برنامه سازي آن ازي پیادهبرا

از  یطور رسمبه رانیتوسعه ا يهاکمک گرفت. برنامه
 يتحوالت ساختار شروع شد و با وجود 1320اواخر دهه 

در حال اجرا بوده است  همواره ،شده جادیا يو نهاد
شامل برنامه اول  اسالمی (برنامه توسعه قبل از انقالب

سوم  )، برنامه1334-1341)، برنامه دوم (1334-1327(
برنامه  و) 1347-1351)، برنامه چهارم (1346-1341(

توسعه  يهابرنامه نی) است، همچن1352-1356پنجم (
)، 1368-1372شامل برنامه اول ( اسالمی پس از انقالب

)، 1379-1383)، برنامه سوم (1374-1378برنامه دوم (
-1394)، برنامه پنجم (1384-1388برنامه چهارم (

). با توجه باشدی) م1396-1400) و برنامه ششم (1390
که انجام شده است،  یکشور و اقدامات یزمان يازهایبه ن

 يهابرنامهبر حاکم  یشت که چتر فلسفدا انیب توانیم
بر راهبرد  یمبتن 1356تا  1327از سال  توسعه
و  دیتول شیراهبرد افزا نیبوده است. در ا کیراتتکنوک

 رانیو مد مداراناستیمورد توجه س دیبه تنوع تول ازین
 نی). در اAzkia & Ghaffari, 2004قرار گرفته است (

مقدمات  نینو يهايآورو نو هايدوره با ورود تکنولوژ
 شده است ءایاز منابع آب مه شتریاستفاده ب

)Miremadi, 2018(يبرا يشتریتالش ب اهدوره نی. در ا 
 لیبا تشک رفتیکنترل منابع آب شکل گرفت و انتظار م

و  یزراع-یسهام يهااز جمله شرکت یجمع يهانظام
شده  جادیا ينهاد راتییتغ ي،کشاورز يهایتعاون

 یاجتماع يمانند بنه و نهادها یسازمان جمع ی(فروپاش
توجه داشت که  دیوابسته به آن) را کنترل کنند. اما با

نظام مشاع در  یو حت یکشت جمع يهاوهیش نیا
 يبرا یمناسب نیگزینتوانستند جا 1358-59 يهاسال

 ،جهت نی. از اشوند(بنه، حراثه و صحرا)  یساختار سنت
از  يبرداردر بهره یاساس راتییروند توسعه باعث تغ

 شده است.  يو رشد اقتصاد تیمنابع آب، جمع
 يهاتوسعه از سال يهااست که برنامه یدر حال نیا

 ياز راهبردها یبیترک هیبر پا شتریب 1379تا  1368
در  بوده است. یاساس يازهاین يو راهبردها کیتکنوکرات

منظور به دیتول شیعالوه بر افزا 1370دهه  لیاوا
(به  ییو توسعه جوامع روستا یبه سازندگ ،ییفاخودک

رفاه) که بستر  شیو افزا يکاهش نابرابر نظورم
چه از است. آن ي شدهاژهیتوجه و باشد،می يکشاورز

 ریدر قرن اخ ،شودیمشاهده م یزمان ریس يهاداده
بوده است  یبه شکل رانیانسان و منابع آب در ا يرابطه

خورده است. اگر تعداد  مبه یکه تعادل گذشته به کل
کنترل  ردخالت انسان د زانیم يسدها نشان دهنده

نشان  قیعم يهاباشد و تعدادها چاه یسطح يهاآب
 جیاز منابع آب باشد، نتا يبرداربهره تیدهنده وضع

از منابع آب  يبردارکه روند کنترل و بهره دهدینشان م
 2است (شکل افتهی شیبه شدت افزا ینیرزمیو ز یسطح

دوره  نیکه در ا دهدیروندها نشان م نی). ا3و شکل
از  شتریب اریبه منابع آب بس یجوامع انسان شارف یزمان

که  ياآن بوده است به گونه يریپذسطح برگشت
دشت  609دشت از  404از آن است که  یگزارشات حاک

). ISNA, 2019اند (به شدت دچار بحران منابع آب شده
 – 61/5برابر  ینیزمریز يهابآ یحجم آبرفت راتییتغ
مأخذ: اطالعات شرکت ( استمکعب  رمت اردیلمی

 شیاز افزا یحاک عدد نیو ا )مدیریت منابع آب ایران
منابع آب در سطح کشور  تیاز ظرف شیب يبرداربهره

ها و تاالب ها،اچهیکه خشک شدن دراست. حال آن
 ست.منابع آب ا تیآثار وضع نیتراز مهم زیها نرودخانه

 
(مأخذ: اطالعات  رانیسدها در ا ی. روند توسعه کم2 شکل

 شرکت مدیریت منابع آب ایران)
 
 

 
(مأخذ:  رانیدر ا قیعم يهاچاه ی. روند توسعه کم3شکل 

 اطالعات شرکت مدیریت منابع آب ایران)
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بهتر درك  1380دهه  لینامساعد آب در اوا تیوضع
از  یکیدو دهه مفهوم بحران آب  نیا یشد و ط

مجامع  ياصطالحات به کار گرفته شده برا نیترمتداول
است که  نیشده است. نکته قابل توجه ا مدنیو  یعلم
نامناسب به  تیریو مد تیجمع شیافزا م،یاقل رییتغ

مطرح  بمنابع آ ی وضعیت کنونیاصل لیعنوان سه دل
 یمهم و اساس لی). دو دلMadani, 2014شده است (
نامناسب به  تیریو مد تیجمع شیافزا یعنیبحران آب، 

 به منابع آب اشاره دارد.  بینقش انسان در آس
براي درك بهتر اثر رشد جمعیت بر منابع آب، 

توان به رشد تولیدات کشاورزي و آسیب به منابع آب می
 30، حدود 1351 الدر س رانیا تیجمعاشاره کرد؛ 

 دیاست که تول یدر حال نینفر بوده است و ا ونیلیم
مانند گندم و برنج در همان سال،  یکیوالت استراتژمحص
تن بوده است.  901000و  3700000برابر با  بیبه ترت

 77بالغ بر  رانیا تیجمع 1391چهار دهه، در سال  یط
محصوالت  دینفر شد و به دنبال آن تول ونیلیم

و  14000000 بیگندم و برنج به ترت کیاتژاستر
 5/2 باًیور تقرکش تی(جمع افتیتن رشد  3200000

 دیتول زانیم تیرشد جمع نیبرابر شد و در پاسخ به ا
برابر شده است  6/3برنج  دیبرابر و تول 7/3گندم حدوداً 

(Rezvanfar & Akbari,2016)يهاتعداد چاه نی. همچن 
این  برابر شده است که همه 14 هاسال نیا یط قیعم

شکل گرفته در  ینظمیب کی ينشان دهنده موارد
 .باشدیامل انسان و منابع آب متع

به نظر  يادیتحوالت بن نیا رغمیهر حال علبه
 یو نظم اجتماع دیتول وهیش یسنت يکه نهادها رسدیم

ی، نظم اجتماع جادیا يبرا ی(همانند استبداد شرق
 يبه نهادها لی) به طور کامل تبدگرایی و پدرساالريقوم
دند و ) نشيمحورو قانون يگذار(قانون نیگزیجا

 گریکدیبا  زیآمقهره و گاه زیآممسالمتگاه  یستیهمز
 ی قابلیتچه کشاورزان از لحاظ حقوق اند. اگرداشته

مشخص و  يهارا داشتند، اما الزم بود تا با برنامه دیتول
ها از منابع آب در راستاي آن يبرداربهرهی، نیمع

گونه همان. شدمیو کنترل  میتنظ حفاظت از منابع آب
بودن  یقانونریغ رغمیعل هاي فوق ذکر شد،بخش که

و  جادیمجاز ا ریبه طور غ ،آب يهااز چاه ياریبسحفر 
 ي(تضاد رفتار قرار گرفته است يبردارمورد بهره

 با مداران و مدیرانو همچنین سیاست کشاورزان
پس از که  يطور، به)»يقانون محور« نینو ينهادها

در سال آب کشاورزي،  هاي غیرمجازافزایش تعداد چاه
 بیتصو هاآن فیتکل نییمنظور تعقانون به کی 1389
، اما در این قانون )Bakhshi Jahromi et al, 2014شد (

هاي غیرمجاز حفر شده تا قبل از ذکر شده است که چاه
 ,Moghimi et alگردند (مجاز اعالم می 1385سال 

2018.( 
ابع آب من نظمی ایجاد شده در تعامل انسان وبی

ها نیز شاهد سبب آسیب به منابع آب شده است و انسان
نظمی خواهند بود که به عنوان بازخوردهاي این بی

مهاجرت و فقر در بخش  ،يکاریبه بتوان نمونه می
رفاه  هشکا یو به طور کل زگردهایر شیافزا ،يکشاورز
  ها اشاره کرد.انسان

 يریگجهینت
نشان  رانیا منابع آب در تیوضع یکنون طیشرا
در تعامل انسان و  یقرن دگرگون کیاز  شیب يدهنده

 يهاانیجر يریگمنابع ارزشمند است. با شکل نیا
به مرحله  ورودو  افتهیتوسعه کشورهاي در یارتباط

 يتحول در نهادها ی،نظام اجتماع یاز زندگ دیجد
 یاصل هشدو ج یکرد. ط دایضرورت پ یسنت یاجتماع

تالش  یمشروطه و اصالحات ارضانقالب جنبش  یعنی
 ید. طنشو یسنت ينهادها نیگزیجا نینو يشد تا نهادها

تعامل انسان و منابع آب که  ینظام سنت انیجر نیا
 دیتول وهیش يهاصهیو خص يوابسته به حکومت مرکز

) بود يو پدرساالر ییقوم گرا ،ی(استبداد شرق ییایآس
 نینو يتا نهادها شدو تالش  گردید یدچار دگرگون

د. اما نآن شو نیگزیجا يمحورو قانون يگذارقانون یعنی
 کی رسدیرقم خورد که به نظر م يابه گونه طیشرا
 ينهادها نیب زیو گاه قهرآم زیآمگاه مسالمت یستیهمز
که تالش  يشکل گرفته است. به طور نیو نو یسنت
تعامل  يهازمیمکان یمیو بازتنظ يسازنهینهاد يبرا

شده  افتهینظم ینظمیب کیع آب سبب انسان و مناب
م انظ در شده است که جادیا یتیاست. در واقع، وضع

 نینو يطور کامل از نهادهانه به دیتول یاجتماع
 یقابل برگشت طیو نه شرا شودیم يروی) پییگرا(قانون

خلق شده به  طیوجود دارد. شرا یسنت ينهادها يبرا
 یو ناتوان هاتیعبا عدم قط ییارویدهنده رونشان یوعن
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 تیو شفاف از وضع قیانسان از درك دق یشناختمعرفت
در این بین راهبردهایی از جمله توسعه موجود است. 

)، Rahimifayzabad et al., 2016سازي کشاورزان (آگاه
) و توسعه Zarat Kish, 2016گذاري اقتصادي آب (ارزش

 & Ataeiبران (هاي آبمدیریت جمعی در بستر تشکل

Izadi, 2014 مطرح شده است که هر کدام نیازمند (
 ریزي عملیاتی است.برنامه

نظمی ایجاد شده دو مسیر براي درك بی ،تینهادر 
در تعامل انسان و منابع آب قابل ترسیم است؛ نخست 

نظمی ایجاد شده یک اختالل سیستمی است و که بیاین
اي هتواند با توسل به طرح مکانیزمنظام حکمرانی می

ي و بازدارنده مانند جریمه کردند افراد خاطی از تنبیه
دهی قوانین مرتبط با منابع آب، به دنبال تنظیم و سامان

نظمی که بیدوم اینو تعامل انسان و منابع آب باشد، 
ایجاد شده وابسته به یک سلسه علّل پیچیده است و 

نظمی شناسایی و الزم است که در گام اول قواعد بی
هاي مختلف اقتصادي و اجتماعی ب با ویژگیمتناس
ها و افراد درگیر با منابع آب، تعامل انسان و منابع گروه

آب تعدیل و تنظیم گردد. انتخاب هر کدام از مسیرها 
هاي متفاوتی را به دنبال داشته باشد. در تواند جریانمی

صورتی که مسیر اول انتخاب شود، الزم است پیروي از 
شده با قاطعیت بیشتر و بدون در نظر قوانین تدوین

گرفتن هیچ یک از مالحظات اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادي در اولویت قرار گیرد و به دنبال آن براي ثبیت 

بردارن فعلی گام برداشته شود. اما در محوري بهرهقانون
 صورتی که مسیر دوم انتخاب شود، الزم است که با

ی و تجرب ينظر ،یخیو کند و کاو تار قیمل، تحقأت
هاي رفتار غیرقانونی کشاورزان در بیشتر، ریشه

برداري از منابع آب شناسایی گردد و سپس در بهره
راستاي بهبود آن اقدام شود. البته با توجه به نتایج این 
تحقیق که تغییرات افراد از نهادهاي سنتی به نهادهاي 

هاي زیر را براي توان گامنوین را مطرح کرد، می
آغازگري تغییر در نظام اجتماعی در راستاي بهبود 

 تعامل انسان و منابع آب ارایه کرد: 
 

گیري سطح تغییرات طراحی مقیاسی جهت اندازه
 برداران کشاورزي؛ الزم است مقیاسینهادي در بین بهره

روانشناختی طراحی شود تا سطح پذیرش نهادهاي نوین 
در افراد  دهاي سنتی رامانده از نهاو سطح باقی

هاي توان ویژگیگیري کند. در کنار این مقیاس میاندازه
سی اجتماعی و اقتصادي افراد را ارزیابی کرد و با برر

ها ها با سطح تغییرات نهادي نه تنروابطه بین این ویژگی
شود، بلکه بردارن ارایه مییک شناخت جدید از بهره

ع آب برداران منابنقطه آغاز تغییر در جامعه بهره
 گردد.شناسایی می

تهیه مقیاس فوق تنها گام نخست است و الزم است 
گیري سطح تغییرات نهادي (در سطح که پس از اندازه

پذیري تغییر ارزیابی پایلوت مطالعاتی)، سطح امکان
اید ه بگردد و زمان و هزینه مورد نیاز برآورد گردد. البت

توجه داشت که ارزیابی درست سبب حداکثر شدن 
 هزینه خواهد شد. وري از زمان وبهره

هاي تغییر کننده سایر بخشسومین اقدام که تعیین
ریزي مشارکتی است؛ زیرا یکی شود، برنامهمحسوب می

از دالیل تکامل ناهمگن تعامل انسان و منابع آب تدوین 
مسیرهاي تغییري است که تعدادي از ذینفعان براي 

ریزي شامل تعیین نامهاند. برتمام ذینفعان ترسیم کرده
وضعیت موجود، اهداف، مسیر تغییر و تعیین منابع مورد 
نیاز براي تغییر است. البته باید توجه داشت که مشارکت 

گیرد که ذینفعان مختلف واقعی هنگامی  شکل می
توانایی گفتگو و یادگیري از یکدیگر را در یک بستر 

 شفاف داشته باشند. 
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