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اعي و شود؛ امری اجتممسئله آب به همان ميزان که امری طبيعي و مهندسي تصور مي

 سياسي نيز هست!!
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 روستایی دانشگاه تهران      -شناسی توسعه اجتماعیدکترای جامعه
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 چکيده

 -ی های اجتماعو شکاف "سایاسای شاآن آ "آبی، از آنجایی که اخیراً جامعه ایرانی با مساالیی از بیی  برران ک 

این نوشتار بنا بر ماهیت سیاستی بودن آن، در پی پروبیماتیز کردن مسئیه آ   مواجهه شآه است.سایاسی منت  از آن 

 گذاری کالن و خرد است.در دو سطح سیاست

های سااتعامییتی اساات که ساایا -اساتآل  نهایی این اساات که مساائیه آ  در ایران بیشااتر پیامآ دیااکتیر سااختار

اجتماعی را نیز دامن زده است.  –سیاسی های ر طو  چنآ دهه گذشته بررانابتآارگرایانه را شاک  داده اسات که د

یآ هایی برای جامعه ایرانی بازتواانآ. نتیجه چنین ساایاسااتها در چارچوبی ابتآارگرا تعریف شااآهزیرا این ساایاساات

ه انی در حاای کگذاری را با برران ناکارآمآی مواجه کرده است. جامعه ایرمخاطراتی بوده اسات که ناا  سایاست

جتماعی ا -های سیاسیریختگیپردازد؛ از هرج و مرج، نابسامانی و به گذاری ابتآارگرایانه را میهای سیاستهزینه

ن و گذاری اجتماعی )کالبرد. این موضاو  خود گواه بر این مسئیه است که سطو  سیاستو ابتصاادی نیز رن  می

ین رو اصاال  وضام موجود تابم اصاال  ساختارهای ابتآارگرایانه و از ا گسایختگی شاآه اسات.خرد( دچار از ه 

اکیآ بر دو با ت "تآوین منشور میی آ "بنابراین ها است. پذیرش راهیرد بازگشات به جامعه و توویت خرده سیاست

ها در جهت سااااحت کالن و خرد )زنآگی روزمره(، اتخاا راهیرد بازگشااات به جامعه و توویت خرده سااایاسااات

و جامعوی  پذیری اجتماعی نهادی، تروی  مسئوایتگیری دوات میزگردی با هآف پاسخگویی از بال به پایینشک 

کنا از جمیه  -پاذیری زیساااتی و اشزایا آگاهی در جهت کاها شاااکاف ارزش و همچنین تااکیاآ بر جاامعاه

 شود.ابآامات سیاستی مرسو  می نیترمه 

 اری ابتآارگرایانه، راهیرد بازگشت به جامعه، خرده سیاست.گذسیاسی شآن آ ، سیاست واژگان کليدی:

 

 

 مقدمه -1
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 گذاریمندی آب در ساحت سياستمسئله

واجهه سیاسی منت  از آن م -های اجتماعی و شکاف "سیاسی شآن آ "آبی، با مسالیی از بیی  برران ک  سااهاست که جامعه ایرانی

که اایته  9انآمختیفی برای مآیریت و تمشیت امور مربوط به آ  در جامعه اتخاا نموده هایهای زمانی، سیاستشآه است و بنا بر ماهیت

ئیه سیاسی آن مر  توجه وابم شآه است. در حاای که امروزه مس -های اجتماعیبیشتر رنگ و بوی مهنآسی و تکنیکی داشته و کمتر جنیه

و مفروض رانی را نیز در این زمینه به خود معطوف ساخته است؛ از اینی جههااستیسای اجتماعی و سیاسی تیآی  شآه که آ  به مخاطره

سياسي  شود؛ امری اجتماعي ومسئله آب به همان ميزان که امری طبيعي و مهندسي تصور مياین نوشتار این است که 

رد بازبینی ذاری اجتماعی موگشود وجوه پروبیماتیزه شآن مسئیه آ  در سطو  مختیف سیاستاذا در این نوشتار تالش مینيز هست! 

رث در گیرد و همچنین در سطح خرد به بگذاری کالن مورد نوآ و بررسی برار میمنآی سیاستو تفسیر برار گیرد. ابتآا ساحت مسئیه

 د.گردشود و در پایان پیشنهادات سیاستی نیز اراله میهای زنآگی روزمره و سیر زنآگی اشراد جامعه پرداخته میمورد کنا

 

 محورگذاری اجتماعي کالنسياست

ه با به گذاری کدارد. سیاست "گذاری ابتآارگرایانهسایاست"های پیشاین حکایت از لییه یر نو  گذاریتجار  حاصا  از سایاسات

و  ن نای داشااته اساات. ایتوسااعه ظاهربههای ها و برنامهی ااگوسااازادهیپگیری، سااعی در رانآن جامعه مریی از سااطو  تصاامی حاشاایه

اجتماعی را  –های سیاسی های ممکن کمترین رضاایت را ایجاد و مااشاً اینکه توایآ مخاطره و بررانگذاری با بیشاترین هزینهسایاسات

 گذاری مترم  شااآه اساات؛های گزاشی را از این نو  ساایاسااتمسااتوی  هزینه طوربههایی که حوزه نیترمه نتیجه داده اساات. یکی از 

 .هستخاص منابم آ   طوربهزیست و مریط

شااود و از آن یاد می "اداری"که اخیراً در مراش  مشااخصاااً  اساات یاآبی مواجه اساات؛ سااو ه این مساائیه که جامعه ایرانی با برران ک 

ای به مسااائیه نگاه و ه  از زاویه هرکآا هساااتنآ. « چه بایآ کرد» سااا ا کننآه به پیماانکااران مهناآس این حوزه در پی پاساااخی بانم

شااود؛ اعآادی که خود توان کننآ. ماهیت چنین تفکری حو  مرور چنآین نمودار و عآد و رب  خالصااه میهایی را مطر  میاسااتآل 

ها است که مردمان مریی و جامعه ایران چش  به را دارا هستنآ. مآت« گذاری اداریسایاست»حرف زدن را نآارنآ؛ اما شاک  و شامای  

                                                           
مریی، در اداره و حفاظت از منابم آبی از طریق همیاری و دیگریاری های  یهانسقو در طو  درازای تاریخ، کشاورزان و اینفعان روستایی از طریق حوآبه ها و نا  و  درگذشته .1

ستان اصفهان ینآه رود در بین روستاها و مناطق تابعه در ااست که برای مآیریت و توسی  آ  زا "طومار شيخ بهايي"ها، این نا  و نسق نیترمعروفسنتی شعاایت داشتنآ. یکی از 

سه  توسی   33بر اساس این طومار ک  آ  زاینآه رود به  .شودیمدر دوره صفویه تآوین شآه است. این طومار نمونه ای از مشارکت حکومت و مرد  در مآیریت آ  مرسو  

در طو  تاریخ ایران است، در  هاحکومتابتصادی آ  برای  -سیاسی مار حکومت برار دارد که نشان دهنآه اهمیتمآیریت آ  زاینآه رود بر طیق این طو رأساست، در  شآهیم

 ن. در وابم این سنآ، مشارکت و همیاری همه اینفعانمودنآیمپایین، ماار، کآخآا، مردان باصآ، کشاورزان برار داشتنآ که در یر نا  سنتی و باباعآه از آ  استفاده  یهارده

 .دهآیممنآ بومی نشان شهری و روستایی را در یر شراینآ ناا 
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گواری کننآ. دای  چنین اتفابات ناهر بار پاسخی ناامیآانه دریاشت می متأسفانهاما  انآدوختهگذاران دواتی های سیاستاعآاد و نموداری

 ای .اشتاده سوزخانمانتابم یر اص  مه  است که در یر برن اخیر در دا  این بالی 

شهمی ک  چنین اشااتیاه اسااترات یر واسااطهبهی با آن بربرار کنی . معنادارها توسااعه را بآ شهمیآی  و نتوانسااتی  ارتیاط در طی این سااا  

ئیه لییه مساا ترین معنای توسااعه در سااطح ناا  ساایاساای اجتماعی جامعه گسااترش پیآا کرد و منتهی بهترین و ظاهریرمقتوسااعه، بی

وداایس  در بزرگ شآن و لییه ویروس شئبر ساحت معنایی توسعه شآه است. ریشه بسیاری از مشکالت جامعه ایرانی  "شئوداایس  اداری"

 هایشااونآ، و از طرشی ساایاسااتکنآ تا حآی که ناجی تما  مشااکالت بشاار تیوی میها را بزرگ میاداری اساات. این ویروس دوات

 ها و... بال  نیسااات وها و انجمنسااایاسااات -کننآ. چنین تفکری جایگاهی برای خردهابتاآارگرایااناه خااص خود را ه  باازتوایآ می

ور در مرکارانه و مهنآسپیامآهای این راهیرد مآیریتی پیمان وضاااو بهگیرد. تاا باه امروز هاای ماآیریتی خود را بکاار میاساااترات ی

اجتماعی را بازتوایآ کرده است. بنا بر این مسئیه بیشتر از  -های سیاسیای  که بررانااخصوص حوزه آ  را دیآههای مختیف عییحوزه

دی . ی جامعه بازگرسوبهمرور تغییر دهی  و جامعه را از نگاه ابتآارگرا و دوات اامسال ح ضروری است که رویکرد  هر چیزی لز  و

جامعه در بطن  گذاری تغییر کنآ،گذاری کالن نیست، بیکه رویکرد عمیی به سیاستاین بازگشت به جامعه به معنای رها کردن سیاست

 ت و شرد.گذاری باشآ و نه دوات، حکومسیاست

ش است. بنابراین در چنین رویکردی تال "بزرگ شآن شرد و حاشیه رانآه شآن جامعه "های ابتآارگرایانه،ایراد اساسی سیاست نیترمه 

جامعه  رونیاازاست.  ریناپذیریسخانمان و عویی اشسرده که گرا، تر اشتاده، با اهنی بیدر جهت پاسخ به نیاز شردی خودخواه، مصرف

های خاص و کارکردی. مگر شوط در زمان ردیگیمبرار  موردتوجهرود حس هماآردی و هماآای و عز  و اراده جمعی کمتر می کناار

عیت برران مشااارو منطواًکنآ و گذاری در بااب چنین رویکردی، با بیشاااترین هزینه ممکن کمترین رضاااایت را توایآ میسااایااسااات

ران آ  در ایران که امروزه از ادبیات ساایاساای شااآن آ  برای این وضااعیت بکار برده دهآ. بنابراین بری را نمایا میگذاراسااتیساا

 متوازنعه ی بخواهآ توساجامعهاگر  رونیازابوده است. « مآتکوتاهشردی و »هایی است که مینای توایآ رضایت شود؛ نتیجه سیاستمی

 خواهآ بود. بینآمآتمری جمعی و ؛ بیکه امآتکوتاهداشته باشآ اساساً مینای رضایتا نه شردی و نه 

 

 زندگي روزمره محور خردگذاری اجتماعي سياست

ذاری جامعوی و گگذاری ابتآارگرا به سیاستسیاست"گذاری در سطح کالن که شایسته تغییر رویکرد از شارغ از همه مساال  سایاست

گیرد و عز  میی را در پی داشته باشآ؛ توجه وی ه به سطو   اسات؛ اما آنچه امروزه بیشاتر از هر زمانی بایستی مر  توجه برار "همآلنه

گریز از "های ابتآارگرا هساااتنآ. که نتیجه آن خرد جامعه اسااات. زیرا مساااال  خرد زنآگی روزمره عام  مهمی در بازتوایآ سااایاسااات

تواننآ مان نمیها و حاکه دواتاست. این نکته بایستی بسیار مر  توجه باشآ ک "تفاوتی و کوچر شمردن ابآامات خودمسائوایت، بی

همه نیازها و مشااکالت جامعه را بر طرف کننآ. راه و رمز توسااعه و پیشاارشت جامعه این اساات که مرد  به این آگاهی برساانآ که خود 



 

  «زيستانديشي با متخصصان علوم آب و محيطهم»اولين اجالس 

 1396اسفند  10وزارت نيرو، 
 

جمعی،  برساانآ. تا زمانی که اشراد حس "بیوغ جامعه بودگی"مساائو  توسااعه و مشااکالت خود هسااتنآ. به بیان دیگر اشراد جامعه بایآ به 

ای شااک  نخواهآ گرشت. لزمه این تفکر ایجاد پذیری و مشااارکت وابعی در امور را در خود احساااس نکنآ اساااساااً جامعهمساائوایت

 هایی در سطح خرد زنآگی روزمره است.مکانیس 

ریطی از جمیه مزیساات-های اجتماعیدر ساایاسااتگذاری های اجتماعینادیآه انگاشااتن زنآگی روزمره اشراد و ساایر زنآگی گروه

ه تابم همان های زنآگی اشراد جامعمسااالیی اساات که پ وهشااگران بایسااتی ابعاد گوناگون آن را تشااریح و تییین نماینآ. ساایر نیترمه 

های متناسب با خود را در جامعه بازتوایآ کرده است که با مفاهیمی همچون تنییی، سستی، وارههای پیشینی بوده است که عادتسیاست

صااادیق شااود. این مفاهی  ماوتی، کوچر شاامردن ابآامات خرد، گریز از مساائوایت، شراشکنی، خودمایت انگاری و ... تعریف میتفبی

شاااود. بنابر این مسااائیه مه  لز  اسااات که وجوه های روزمره بسااایاری از اشراد مالحاه میبارزی در ساااطح جامعه دارد که در کنا

انآاز زنآگی روزمره و سطو  خرد عا  و برران آ  در معنای خاص جامعه ایرانی را از چش  پروبیماتیزه شاآن مریط زیست در معنای

اختارهای های اشراد است که سوارهعادت های زیستی باشی . زیرا خیویات، منا وتریییی بیینی  و در پی اخترا  و ابآا  مجآد سایاست

ساااختارهای مآیریتی و پذیرش تغییر خیویات شردی کاری دشااوار به نار کننآ. هر چنآ اصااال  مآیریتی متناسااب با خود را ایجاد می

رولت با آن ت توانآیمترین ابآاماتی است که بشر و سخت نیترمه از  "کشف دوباره امور بآیهی شآه در زنآگی روزمره"رسآ اما می

شااود ابتاااا  دلآله جامعه ایرانی مرسااو  می نیترمه روحی و اجتماعی بزرگی را به وجود آورد. از این رو مساائیه مه  ک  آبی که 

دایی از زی مرتیط با طییعیت و آ  اعما  کننآ و با آشناییهاحوزههای روزمره خود در کنآ که شهرونآان بازنگری اساسی در کنامی

ه برران رسآ کیا روزی میهایی )از بیی ( بپردازنآ. آیا ممکن است آ  از این موآاری که هست ه  کمتر شود؟ آمسئیه به طر  پرسا

وان آ  تتوان از ابزار دیگری برای اساااتفاده بهینه آ  اساااتفاده کرد؟ آیا امروز میآیا می ک  آبی زناآگی روزمره ماا را مخت  کنآ؟

های اهکنی ؟ رکمتری مصارف کرد؟ چه کارهایی در زنآگی ما به آ  مرتیط اسات؟ تا چه حآ به مآیریت مصرف بهینه آ  توجه می

های دیگری با وجوه ناخوشاااینآی ما  نیود آ  )برای ما  بطم شااآن آ  جویی در مصاارف آ  چیساات؟ و پرسااایگزین صاارشهجا

 زدایی کردن، اهن مخاطب را درگیر این مسئیه کنآ که بایآ مآیریت مصرف بهینه داشته باشآ.توانآ با آشناییهنگا  حما  و ...( می

های ماای های ابتصاااادی یا مجازاتقزمانی که مشاااوّ انجا  شاااآه در جامعه مریی این بود؛ برداشااات کیی از ماهیت مطااعات میآانی

را حفظ   رویه ازمنابم آبی وجود نآاشته باشآ، بیشتر مرد  سیر زنآگی شعیی و روش استفادهی در مآیریت و مصرف آ  چشامگیر

وان چنین تبانون ماایات بر اسااتفاده از منابم(. بنابراین میی زنآگی مصاارشی و از طرشی توایآی مخر  و عآ  اعما  هاساایر)کننآ، می

 دارنآ که با امور روزمره و روزانة اشراد پیونآ داشته او تصامیمات اشراد برای پرداختن به آن تنها زمانی معنئیه آ  مسااساتآل  کرد که 

ریق ناارت و که از این ط تأثیر برار گیرنآ ور مستوی  ترتطهایشان را بهها و مریهخانوادهو از طرشی  در باشت مریی برار گیرنآ ؛باشنآ

 اعما  بانون در حفاظت و نگهآاری از منابم آبی به عم  آیآ.
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و  آگیهای زنعنوان بخشاای از شراینآ توانمنآسااازی مرد  در پذیرش ساایرو به ؛شااآگیبرای آلاز شااکسااتن این بف عالوه بر این 

و کنا  ا های متفکرانهبرای اشراد، تعهآی آشکار به مآاخیه دادن و درگیر کردن مرد  در برثدار کردن آن اپایآارتر و معن معیشت

م آ  از در مآیریت مناب« مشارکت مسئولنه جامعه مریی»توان پیشنهاد داد؛ بنابراین را می پایآاری بارۀدر اااامیتنی بر اجتما  مریی

راین توصیه بناب؛ تعریف کرد "راهیرد بازگشت به جامعه"توان آن را نوعی می راهیردهای موابیه با برران اسات که به نیترمه جمیه 

گوی معیشت های ااپذیری زیستی کنشگران اجتماعی، استفاده و مرابیت از طییعت را با توجه به شاخصدهی و جامعهشود؛ با آگاهیمی

 پذیر از سوی همه اشراد و نهادها، عام  پاسآاریجمعی و مسئوایتبنابراین ابآا  ؛ عنوان یر خواسته و اراده جمعی تیآی  شودپایآار، به

ه از طرشهرگونه تالش یرجانیه دوات و نهادهای مربوطه چنآان کارآمآ نیساات. از این رو از مریط زیساات تیوی شااود زیرا ابآا  یر

 .داشتاهآ نتیجة معکوس و منفی خو جانیه، بیهوده و یا در بآترین حاات،در ابآا  یر هاسوی دوات

 

 پيشنهادات سياستي

 

ی اجتماعی گذاررود از گفتگوهای منتهی به سیاستدستاوردهایی که انتاار می نیترمه از  :"تدوين منشور ملي آب"  -

ها، بواعآ و اازامات نهادی هر حوزه به صورت است که در آن دستورااعم « منشور میی آ »در حوزه آ  بیرون آیآ؛ تآوین 

گرشته در حوزه منابم آ  و برران آینآه ایران به صااورت عمیی و عامیانه و از طرف دیگر ادبیات شااک مشااخص اکر شااود 

دلآله  سعی در ایجاد "هر شهرونآ ایرانی یر منشور آ "توان با شعار برای شهرنآان توضیح و تفسیر شود. از این طریق می

را  "خواست و اراده میی "وابیه با اسراف و هآر روی آ  بایستی کنتر  داشات. عالوه براین برای م -آور و خودپایآار، اازا 

توویت کرد که ه  نهادهای دواتی و لیر دواتی و ه  کنشاگران اجتماعی اازا  عمیی رعایت مصرف آ  را در اواویت برار 

 دهنآ.

امعوی و های جریگذاهای ابتآارگرایانه به سوی سیاستگذاریگذار از سایاسات» :"گذارانهتغيير رويکرد سیياسیت" -

با ساااختار پاسااخگویی از بال به پایین در جهت ترمی  ساااختار آساایب دیآه اعتماد جامعه به نهادهای حکومتی در « همآلنه

 ها.جهت پذیرش منشورها و دستورااعم 

مردمی در ها و نهادهای ، انجمن«هابازگشاات به جامعه و توویت خرده ساایاساات» :"اتخاذ راهبرد بازگشییت به جامعه" -

های اجرایی حوزه منابم آ  و همچنین اازا  نهادهای دواتی و جهت اشزایا ناارت و پیگیری بواعآ، ضاوابط و دستورااعم 

اا  گذاری اجتماعی آ  ابتابآاماتی است که سیاست نیترمه از جمیه  "دولت ميزگردی"حکومتی به پذیرش ااگوی 

 کنآ.می
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-های مه  حوزه سیاستشرهنگی متناسب با آ  در مناطق مریی، از ضرورت-: پیوست اجتماعی"شدن آباجتماعي" -

گذاری است. به این معنا که هر برنامه و طر  توسعه ای بایآ یر پیوست زیست مریطی با مروریت آ  داشته باشآ. این رویه 

جتماعی مطر  باشآ؛ در وابم ا شرهنگی ه -شود که آ  عالوه بر بعآ ابتصادی و سیاسی به عنوان یر مسئیه اجتماعیباعث می

کردن مسئیه آ  این مزیت را خواهآ داشت، که موابیه با برران شآیآ ک  آبی، به عنوان یر خواست و نیاز عمومی که تر 

تر اشراد جامعه در مواب  آن مسئو  هستنآ، در خواهآ آمآ که نوعی مطاایه گری جمعی برای حفظ این منیم کمیا  ایجاد 

 خواهآ نمود.

ویی و جهای شرهنگی مالز  با صرشهبرگزاری جشنواره و بینا": پژوهشي -های اجتماعي آموزشيگذاریاستسي -

های اجتماعی، ایجاد های آموزشی از طریق رسانههای مریی مرتیط با آ ؛ برگزاری کارگاهکشف دوباره آواها و ترانه

رور های پ وهشی شرآینآمپذیری اشراد، تعریف سرشص های آموزشی درسی در تما  مواطم ترصییی در جهت جامعهسرشص 

 در جهت توایآ ادبیات مفهومی و عمیی در حوزه مطااعات آ .

 

ذیری اجتماعی پتروی  مسئوایت: "ترويج احساس عدالت زيست محيطيپذيری اجتماعي و ترويج مسئوليت" -

 ها و کنشگران اجتماعی.ز از مسئوایت سازمانهای ناشی از گریدر سطو  نهادی و جامعوی در جهت کاها و جیران خسارت

ه کمطااعات میآانی نگارنآه حاکی از این اساات آمآه از دسااتشااواهآ به :"دوسییتترويج سییبز زندگي طبيعت" -

زیرا  شاااان وجود دارد.های عمیی اشراد در زنآگی روزمرهو کنا های اهنیو دلآله هابین ارزش یآشاااکار گسااایختگی

این  .دارد ایاهمیت حاشیه در موایسه با اثر صنعت بر مریط زیست، شانسایر زنآگی شاخصی و هاآنهای شعاایت معتوآنآ

هان جاشتادگی و اتمیزه شآن را نتیجه داده است و زیستای است که ترمسائیه ناشای از همان رویکرد سیاستی ابتآارگرایانه

میت است، اهابآامشان بیزیرا تفسیر کنشگران این است که گر در آورده اسات. اشراد را در تساخیر ناا  اجتماعی خودتوجیه

های ااین تصاور بایساتی در سطح کنوجود آیآ. به منابمتری از تغییر و ترولت در اساتفاده از ه مجموعة گساتردهنکمگر ای

ود را هرچنآ کوچر خای باشآ که ابآامات روزمره اشراد تغییر کنآ و انگیزه تالش و ابآامات عمیی سطو  خرد بایآ به گونه

 دوست است تنای  کننآ.مه  تیوی کننآ و مسیر سیر زنآگی خود را بر مینای منشور میی آ  که طییعت

 

 

 

 

 

 
 


