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سخن سردبیـــــر
اثربخش ،گفت و گو کرد ،از جامعه دریغ شده است .به همین سبب ،برای طرح
مسئله اولیه و پرداختن به این موضوع در روز ملی علوم اجتماعی ،در  18آذرماه
 1400در نشست مشترکی بین انجمن جامعهشناسی ایران و اندیشکده تدبیر آب
ایران ،با عنوان «علوم اجتماعی و مسئله آب» ،موضوع در حد طرح اولیه مسئله،
با حضور دکتر سیامک زندرضوی ،دکتر علی باقری ،دکتر فرزاد غالمی و حضور
جمعی از کارشناسان اجتماعی و آب مورد گفت وگو قرار گرفت.

انحالل مرکز امــور اجتماعی آب و انــرژی وزارت نیرو پس از تغییر کابینه و
استقرار دولــت سیزدهم درآخــریــن ســال ســده  ،14اگــر چه مهر تأئید دیگری بر
دشوار یهای ساختاری و فرایندی حکمرانی آب به شمار میرود ،اما امیدواری
اندکی را که دربــاره اندیشیدن به استفاده از دستاوردهای علوم اجتماعی در
مواجهه بــا چالشهای مدیریتی زنــده نگاه داشته بــود ،متأسفانه دیگر بــار با
پریشانی و دشواری مواجه کرد .این در شرایطی است که پیامدهای اقتصادی،
اجتماعی و محیطزیستی ناشی از شکاف بین میزان تأمین و تقاضای آب،
به دلیل طرح پرسشهای جدید و ناتمامماندن مباحث و گفت و گوها در
هر روز گستردهتر و پیچیدهتر میشود .نگاهی به پیامدهای مشهود ناترازی در
مدیریت آب در دهـههــای اخــیــر ،خشکشدن برخی دریــاچـههــا ،تــاالبهــا و نشست اول ،و نیاز به ادامه مباحث و شنیدن دیدگاههای صاحبنظران دیگر،
رودخانههاُ ،افت ترازهای آب زیرزمینی و فرونشست زمین و خشکشدن باغات دومین نشست «علوم اجتماعی و مسئله آب» در  21بهمن  1400با همکاری پویش
و بروز تعارضات اجتماعی را در پیش چشم میآورد .و اگر پیامدهای نامشهود خانواده آب (روشنی فرهنگ و اندیشه در کارنامه آب) ،انجمن جامعهشناسی
را چون افزایش ریسک سرمایهگذار یها و احساس ناامنی و اضطراب روانی در ایران و اندیشکده تدبیر آب ایران با حضور اساتید و اندیشهورزان علوم اجتماعی
جامعه به آن اضافه کنیم ،ابعاد دشوار یها آشکارتر میشود ،به گونهای که این چــون حسین س ــراجزاده ،محمد فاضلی  ،حسن محدثی ،اسماعیل خلیلی،
ان ــوش ن ــوری اســفــنــدیــاری ،ک ــاوه معصومی ،علی
احتمال تقویت مـیشــود کــه بــا ادام ــه رونــدهــای
مــوجــود و اســتــمــرار آن ،نــاپــایــداری ســکــونــت در
حاجیمرادی ،حسین حجتپناه ،جبار رحمانی
بخشهای بزرگی از سرزمین ایران ،با مخاطرات
و مریم محمودی ،برنامهریزی و برگزار شد .در این
ناترازی
مشهود
پیامدهای
به
«نگاهی
جدی روبرو خواهد شد.
نشست هر کــدام از سخنرانان ،طــرح مسئله خود

در مدیریت آب در دهههای اخیر،
خ ــشــکش ــدن ب ــرخ ــی دری ــاچـ ـهه ــا،
ُ
تاالبها و رودخانهها ،افت ترازهای
آب زیرزمینی و فرونشست زمین و
خشکشدن باغات و بروز تعارضات
اجتماعی را در پیش چشم میآورد».

این موضوع مسئله آب را بیتردید از مسئلهای
ً
صــرفــا فنی ب ــرای تأمین و عــرضــه بیشترآب ،به
مسئلهای فنی -اجتماعی تبدیل کرده است که
نیازمند تولید دانــش جدید و بومی و کاربست
آن در فرایندهای سیاستگذاری و اجرایی آب
است .یعنی ،در تغییرات و اصالحات حکمرانی
آب ،تنها راهحلهای فنی و رویکردهای متعارف
و بخشینگر به موضوعات آبی کفایت نمیکند و
صاحبان دانش اجتماعی (سوسیوکراتها) باید
نقش فعال و محوری در توسعه مباحث دگرگونی
حکمرانی آب به عهده بگیرند .بنابراین دانش
و ظرفیتهای مناسب بــرای مدیریت عمومی و فرایندها و میانجیگریهای
الزم برای بهبود حکمرانی آب بسیار با اهمیت تلقی میشود و خواهد شد .این
دانش و کردارهای اجتماعی مرتبط ،باید گوناگون و میانرشتهای باشد تا بتواند
پیچیدگیهای چگونگی رفع ناترازی در استفاده از آب و حکمرانی آن را به طور
شایسته مد نظر قرار دهد.

امــا متأسفانه فــرص ـتهــای بسیار قلیلی کــه بــتــوان دربـ ــاره نقش دان ــش و
کارشناسان علوم اجتماعی در درک درست مسئله آب و رسیدن به راهحلهای

را دربــاره رابطه مسئله آب و علوم اجتماعی بیان
کردند.
پس از برگزاری دو نشست و انتشار فایل صوتی
گفت و گــوهــا در فــضــای مــجــازی ،بــر آن شــدیــم تا
مــبــاحــث مــطــرحشــده در دو نــشــســت را در یک
مجموعه کاملتر برای ادامه و پیگیری کار مستند
کنیم و در دسترس دیگر عالقهمندان قــرار دهیم.
این شماره فصلنامه گفت و گوی آب به این مهم
اختصاص دارد.

این ویژهنامه از سه بخش تشکیل شده است.
بخش اول به بیان تجربه تأسیس مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو-
به عنوان برشی از شرایط موجود -و نشر مقالهای درباره ضرورت فهم میانرشتهای
درباره سیستمهای اجتماعی -هیدرولوژیکی -به عنوان چشماندازی از ارتباط
علوم اجتماعی و فنی در پرداختن به مسئله آب -اختصاص دارد .مباحث
مطرحشده در نشست اول و نظرات مطرحشده در نشست دوم -که شناخت
دقیقتری از دیدگاهها و ظرفیتهای موجود را به دست میدهند -به ترتیب در
بخشهای بعدی تدوین شدهاند.

مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو
ضرورت تأسیس و دالیل انحالل
محمد ارشدی -پژوهشگر حکمرانی و مدیریت آب و معاون مرکز سابق امور اجتماعی

مقدمه

ویژهنامه
سال دهم ،شماره سی و پنجم ،زمستان 1400

رد پــای توجه بــه علوم اجتماعی (بــه معنای وسیع آن و
کاربست آن در مدیریت آب را به صــورت پراکنده و غیرمنسجم
باید در دهــه ( 40بــه واسطه مطالعات بر روی قانوننویسی مدرن
بــرای قانون آب و نحوه ملیشدن آن و نظامهای بهرهبرداری آب
در توسعه و مدیریت روستا) و حتی دهه پیش از آن با تأ کید بر امر
مشارکت در بنگاه مستقل آبیاری جستجو کــرد .اما علم اقتصاد
اولین حوزه علوم اجتماعی بود که به دلیل نیاز تفکر غالب بر توسعه
برای توجیه و اولویتبندی طرحهای توسعهای و در سطح اقتصاد
طرح به صورت نظاممند و منسجم وارد عرصه مدیریت آب شد.
با وجود فراز و فرودها و تالشهای متعدد متخصصان این حوزه،
توجه به علوم اقتصادی در مدیریت آب از این فراتر نرفت و در امر
سیاستگذاری و مدیریت کالن آب به صورت مؤثری مورد استفاده
قــرار نگرفت ،که نیاز است متخصصان اقتصاد آب به واکــاوی و
بررسی مسیر تاریخی توجه به علوم اقتصادی در آب بپردازند.
اما ،اولین نشانههای توجه جدی به حوزه جامعهشناسی
در مدیریت آب را مـیتــوان در مطرحشدن مــحــدود و اب ــزاری امر
مشارکت در توسعه شبکههای آبیاری و زهکشی در اواخر دهه 60
جستجو کــرد .ایــن رویکرد در اوایــل دهــه  70با باال گرفتن موضوع
لزوم توجه به مشارکت مردم در طرحهای توسعه در سطح جهانی
و همچنین تــوجــه مــدیــران وقــت بــه جنبههای اجتماعی بــرای
پائینآوردن هزینهها و تعارضات مربوط به طرحهای توسعه منابع
آب ،منجر به شکلگیری شورای برنامهریزی و هماهنگی مطالعات
اجتماعی آب در وزارت نیرو در سال  1375شد .اما پس از مدتی
بــه دالیــل مختلف ،از جمله منحلشدن ش ــورای بــرنــامـهریــزی و
هماهنگی مطالعات اجتماعی آب و به ویژه عدم وجود مطالبه در
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 -1این مقاالت با همکاری آقای انوش نوری اسفندیاری تهیه شد.

تاریخچه توجه به علوم اجتماعی در مدیریت آب
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آب از ع ـنــاصــر و مــؤل ـف ـههــای ک ـل ـیــدی در تــوس ـعــه اج ـت ـمــاعــی و
اقتصادی جامعه بوده و هم تأثیرگذار بر ساختارهای اجتماعی و
اقتصادی و هم تاثیرپذیر از آنها اســت .از این رو ،مدیریت منابع
ُ
چندبعدی و در عین حــال پیچیده و متشکل از
آب موضوعی
مؤلفههای گوناگون آب ،ســاز ههــا ،تکنولوژ یها ،مــردم ،نهادها و
روابــط گوناگون اجتماعی و محیط طبیعی است .به دیگر سخن
مدیریت آب در بستر حکمرانی آب در هر جامعه انجام میشود
و از این رو است که نیازمند رهیافتها و دانــش علوم اجتماعی
است .بستر حکمرانی ،در حوزه آب ،به تمام ارزشهــا ،فرایندها،
رفتارها ،شرایط ،ساختارها ،رویهها ،قواعد و هنجارهای اجتماعی،
یشــود کــه از مکانی به
اقــتــصــادی ،سیاسی و فرهنگی گفته م ـ 
مکان دیگر و از زمانی به زمان دیگر تغییر میکند .ماهیت دانش
آب به طور مشخص ،بسترمند اســت ،به این معنی که نمیتوان
نسخههای واحــدی بــرای همه نقاط جهان پیچید (,Mollinga
 .)2020با این ضرورت ،نیاز است به مدیریت آب در ایران ار دریچه
علوم اجتماعی به معنای موسع آن شامل اقتصاد ،جامعهشناسی،
ارتباطات ،حقوق ،تاریخ ،روانشناسی و غیره توجه شــود .تولید
دانش علوم اجتماعی و توسعه ظرفیتها مورد نیاز برای کاربست
آن میتواند نگاه فراختر و عمیقتری به فهم مسئله آب و راهحلهای
پایدار بــرای مدیریت بهینه آب ارائــه دهــد .بنابراین ،مسئله آب
پیش و بیش از آنکه مسئلهای فنی و مهندسی باشد ،مسئلهای
اجتماعی است.
بــا درک ایــن مـهــم ،پــس از هفت ســال فعالیت در حــوزه
اجتماعی و حکمرانی آب در اندیشکده تدبیر آب ایــران ،در بهار
ســال  1397بــه واسـطــه ارائ ــه دو مقاله ،بــا عناوین «ارز یــابــی طرح
تعادلبخشی از منظر حکمرانی» و «رو یـکــردهــای نو به حکمرانی
آب در ایــران» ،1در حضور وزیر وقت نیرو در اجالس هماندیشی با
متخصصان علوم آب و محیطزیست ،بــه درخــواســت ایـشــان به
همکاری با وزارت نیرو در شکلدهی به مرکزی به نــام «مرکز امور
اجتماعی منابع آب و انــرژی» دعوت شدم .راهانــدازی این مرکز به
ابتکار دکتر محمد فاضلی ،جامعهشناس و مشاور وقت برنامهریزی
راهبردی و توسعه پایدار وزیر نیرو ،و با حکم وزیر نیرو در بهار 1398

شروع شد .اما ،یکسال طول کشید تا کارهای اداری انجام و فعالیت
خود را به صورت جدی آغاز کند .اضافهشدن اینجانب به مجموعه
به صورت رسمی در اول خرداد  1398انجام شد و تا مرداد  1400که
این مرکز منحل شد ،حــدود دو سال و نیم ادامــه داشــت .در ادامه
سعی میشود در ابتدا ضــرورت و اهــداف تأسیس و فعالیتهای
مرکز و سپس بستر ناهموار فعالیت و تالشهای صورتگرفته را در
این بستر ناهموار برای تولد و تثبیت مرکز تشریح کنم.

صفحه 6

جامعه کارشناسی آب و فضای عمومی جامعه ،رویکرد اجتماعی
به تدریج بسیار محدود و کماهمیت و ناپدید دنبال شد .شایان
ذکــر اســت کــه مجله آب و توسعه در دهــه  70مـجــرا و رســان ـهای
بود که با ارائــه دیدگاههای علوم اجتماعی در آب تالشی را برای
تقویت گفتمان نگاه غیر فنی به آب ساماندهی کرد .اما به دالیل
مختلف از جمله عدم حمایت مسئوالن امر متوقف شد (ارشدی
و حبوطن.)1400 ،
در دهــه اخـیــر ،بــا بدخیمشدن مسئله آب و آشکارشدن
پیامدهای منفی اقتصادی ،اجتماعی و محیطزیستی بحران آب
و بروز تعارضات اجتماعی متعدد ،توجه به رویکردها و جنبههای
اجتماعی در مــدیــر یــت آب در بین خـبــرگــان و جامعه مــدنــی و
همچنین در نظام سیاستگذاری و مدیریتی بخش آب افزایش
یافت .متخصصان علوم اجتماعی هم شروع به بیان دیدگاههای
خود کردند .از جمله رو یــداد سلسله نشستهای آب ،فرهنگ و
جامعه با هــدف اجتماعیشدن مسئله آب و ورود متخصصان
علوم اجتماعی در سالهای  1393-1394برگزار شد و موجی از
توجه به ابعاد گوناگون اجتماعی آب و ورود اساتید دانشگاهی علوم
اجتماعی با تعریف رسالههای کارشناسی ارشد و دکترا و فعاالن
اجتماعی و جامعه روشنفکری بــا کنشگری و فضای رســانـهای
شکل گرفت .به تدریج گفتمان نگاه اجتماعی به آب تقویت پیدا
کــرد .با چنین سابقهای و در چنین فضایی مرکز امــور اجتماعی
فعالیتهای خود را با رسالت تحقق اهداف زیر آغاز کرد:
•تولید دانش اجتماعی تخصصی و جهتگیری شده به
سمت مسائل منابع آب و انرژی در ایران
•تربیت نیروی انسانی مجهز به علوم اجتماعی برای
به کارگیری در نظام حکمرانی و مدیریت منابع آب و
انرژی
•استفاده از یافتههای علوم اجتماعی در جهت تحقق
مدیریت مصرف و تقاضای انرژی و آب
•بــهــب ــود تــصــمــیــمس ــازی و ت ـص ـم ـی ـمگ ـیــری و ن ـظــام
سیاستگذاری عمومی در عرصه حکمرانی و مدیریت
منابع آب و انرژی
یســاخـتــن یــافـتـههــای «ع ـلــوم اجـتـمــاعــی آب و
•اجــرایـ 
انرژی» در کلیه سیاستها ،برنامهها و طرحهای وزارت
نیرو و زیرمجموعههای تابعه.
در اولین گــام ،برنامه کــان مرکز با عنوان «ساختار و کارکردهای
مرکز امور اجتماعی منابع آب و انــرژی وزارت نیرو» در پنج بخش
شامل مقدمه و ضرورت ،تعریف مفاهیم ،برنامه استراتژیک شامل
(چــش ـمانــداز ،مــامــور یــت ،اه ــداف راه ـبــردی و اه ــداف اجــرایــی)،
خدمات و زمینههای همافزایی و ساختار اجرایی مرکز در قالب
یهــای اقتصاد اجتماعی و
ســه گــروه سیاست اجتماعی ،بــررسـ 
بررسیهای سیاست و حکمرانی آب و انــرژی ،تهیه و منتشر شد
(برنامه مرکز امور اجتماعی.)1397،

فعالیتهای مرکز

با این تشخیص که ایجاد تشکیالت و ساختار سازمانی
مناسب برای نهادینهکردن این رویکرد در ساختار مدیریت آب،
دستیافتن به دانش اجتماعی مناسب برای حکمرانی و مدیریت
پایدار منابع آب و انرژی را تسهیل میکند ،مرکز امور اجتماعی منابع
آب و انرژی وزارت نیرو تأسیس شد .مرکز برای دستیابی به اهداف
خــود ،فعالیتهای خــود را در ســه حــوزه کــاری «سیاستپژوهی
و تولید دان ــش»« ،توسعه ارتباطات و ظرفیتهای اجتماعی» و
«کاربست رویکرد اجتماعی» سازماندهی کرد (گزارش اقدامات ساز
و کاری.)1400 ،

 -1سیاستپژوهی و تولید دانش

یکی از مأموریتهای اصلی مرکز امــور اجتماعی ،تولید
دانــش اجتماعی در حــوزه آب و انــرژی بــود .به دلیل تمرکز اصلی
مدیریت آب و انرژی کشور بر جنبههای فنی و مهندسی و تأ کید بر
تأمین و عرضه بیشتر در  7دهه گذشته ،دانش اجتماعی در حوزه
آب و انرژی ضعیف بوده و نیاز بوده و هست که ابتدا دانش کافی
در این حوزه تولید شود .تولید دانش و مفاهیم باعث ایجاد شرایط
ذهنی مناسب در تمام گــروداران آب و تقویت ظرفیتهای فکری
و دانشی برای انجام کنش جمعی در جهت بهبود حکمرانی آب
دارد .مرکز با تعریف پــروژ ههــای متعدد چــون «سنجش ارزشهــا،
نگرشها ،رفتارها و سواد ایرانیان در آب و انــرژی» ،ترجمه کتاب
پیشرفتها در حکمرانی آب زیرزمینی ،کتاب «شهر حساس
به آب» و عدالت آبی و دیگر اسناد مرتبط ،اقــدام به تولید دانش
اجتماعی در ح ــوزه آب و ان ــرژی کـنــد .مـحــورهــای متعددی هم
برنامهریزی شد تا تولید دانش در آنها صورت گیرد.

 -2توسعه ارتباطات و ظرفیتهای اجتماعی

پــس از تولید دان ــش ،یکی از مــأمــوری ـتهــای مهم مرکز،
فراهمکردن بستر مناسب و مؤثر برای گفت و گو ،تعامل و همکاری
بین وزارت نیرو و دیگر نهادهای دولتی و غیر دولتی و دانشگاهی و
همچنین کمک به آموزش و توسعه ظرفیتهای انسانی و اجتماعی
در جهت حــرکــت بــه سمت حکمرانی خــوب آب و ان ــرژی بــود.
کمک به شبکهسازی ،تسهیلگری در ایجاد همکار یهای ملی،
ارتباطگیری گسترده با ذینفعان و کمک به فعالکردن محرکها و
کنشگران اجتماعی برای تغییر در شرایط کنونی و اصالح حکمرانی
آب و ان ــرژی ،از جمله فعالیتهای ایــن حــوزه کــاری بــود .مرکز،
فراهمشدن بستر گفت و گوی اجتماعی و جمعی ،طرحهای گفت
و گوی اجتماعی درباره پروژههای متعدد اجرایی چون پروژههای
انتقال آب و شکلگیری شبکه متخصصان اجتماعی آب را در این
حوزه دنبال میکرد.

 -3کاربست رویکرد اجتماعی

ایــن حــوزه از فعالیتها کــه یکی از مــراحــل بلوغیافتگی
فعالیتهای مرکز و از شاخصهای تثبیت رویکرد اجتماعی و

مرکز امور اجتماعی در مدیریت آب و انرژی کشور به شمار میآید،
بر فعالیتهای مختلف در پیادهکردن نگاه و رویکرد اجتماعی در
نظام سیاستگذاری ،تصمیمگیری و اجرایی مدیریت آب و انرژی
کشور تأ کید داشت .این حوزه شامل «تثبیت و نهاییشدن اصالح
فرایندها و ساختارها موجود» و «گفت و گویی و مشارکتیشدن
فرایندهای تصمیمگیری ،تهیه و اجراییشدن فهرست پیوست
اجتماعی» و «نهادینهشدن اعمال مالحظات تأثیرات اجتماعی
سیاستها ،برنامهها و طرحهای آب و انرژی در زندگی گروههای
مختلف اجتماعی»« ،استفاده از علوم اجتماعی برای مؤثرساختن
نظام ارتـبــاطــی وزارت نـیــرو» و غیره بــود .تــدو یــن و ابــاغ فهرست
خدمات مطالعات اجتماعی طرحهای آب و انرژی ،مشارکت در
تهیه پیوست اجتماعی طرحهای عمرانی و تهیه الیههای دیگری
نهادی در مدیریت آب و انرژی از اقدامات مرکز در این حوزه بود.
اما بعد از دو سال و نیم فعالیت مرکز امــور اجتماعی که
بیشتر به انجام کارهای زیربنایی و مقدماتی در زمینه تولید دانش
و فــراه ـمآوردن زیرساختهای اولیه نهادی و اداری صــرف شد،
با روی کارآمدن دولت سیزدهم و شروع به آشکارشدن نتایج این
اقدامات ،مرکز امور اجتماعی منحل شد.

سخن پایانی

ویژهنامه
سال دهم ،شماره سی و پنجم ،زمستان 1400

فصلنامه اندیشکده تدبیر آب ایران

•ت ــاش بـ ــرای بـهـبــود حـکـمــرانــی آب در ســطــح طــرحهــا
و پ ــروژهه ــا :تــاش شــد کــه بــا اص ــاح و اب ــاغ فهرست
خــدمــات جــدیــد اج ـت ـمــاعــی ط ــرحه ــای وزارت نیرو
و کمک و همراهی در راهانـ ــدازی کمیته تخصصی
اجتماعی طرح تهیه ضوابط و معیارهای طرحهای آب
و آبفا ،مباحث حکمرانی آب در سطح پروژهها تقویت
شود .در این مسیر برای ایجاد بستر نهادی برای تحقق
شفافیت در حوزه پروژهها و حضور سمنها در مسیر
تصویب و اجرای طرح با برجستهکردن استماع عمومی
طرح در مرحله پیدایش آن و موضوع ارزیابی پیامدهای
اجتماعی طرحها اقداماتی صورت گرفت.
•کمک بــه تولید و مــدیــر یــت دان ــش اجتماعی در آب:
مــرکــز تــاش کــرد کــه بــا تــوجــه بــه فقر دانــشــی کــه وجــود
دارد پروژههایی بــرای تولید دانــش اجتماعی تعریف
کند و برخی از آنها را به نتیجه برساند .فعالیتهایی
که در باال گفته شد ،به همراه گفت و گو و همکاری
برای تعریف رسالههای کارشناسی ارشد و دکترا برای
پرداختن به موضوعات اجتماعی آب در دانشکدههای
اجتماعی و مهندسی آب ،از جمله تالشهایی است
که برای تولید دانش و ایجاد فرایند و مسیری برای تولید
دانش اجتماعی انجام شد.
•تقویت رویکرد اجتماعی در ساختار جدید آب :برای
تقویت نگاه اجتماعی به آب رایــزنــی و تــاش زیــادی
ب ــرای اص ــاح در فــرایـنــدهــا و ســاخـتــار جــدیــد شرکت
مدیریت منابع آب انجام شــد .اضافهکردن عنوان و
وظــایــف امــور اجتماعی بــه دفتر رواب ــط عمومی ،گــروه
توسعه نـظــامهــای حکمرانی و فرایندهای چهارگانه
س ـیــاس ـتگــذاری اج ـت ـمــاعــی  ،مــدیــریــت مــنــاقــشــات ،
مشارکت و یادگیری اجتماعی به فرایندهای جدید
مدیریت آب تا حد امکان از جمله کارهایی است که
برای تقویت تفکر اجتماعی انجام شد .به گونهای که با
وجود انحالل مرکز ،امور اجتماعی در شرکت مدیریت
منابع آب بــا حـضــور ن ـیــروهــای دغــدغـهمــنــد در حال
تقویت و برجستهشدن است تا فرایندها و ساز و کارها
از پائین به باال دنبال شود.

صفحه 7

بــا نگاهی بــه شــرایــط ،ظرفیتها و بستر فعالیت مــرکــز و
شیوه راهانــدازی و فرایندهای کاری آن ،آشکار میشود که انحالل
مرکز اتفاق چندان دور از انتظاری هم نبوده اســت .نخست این
سئوال مطرح میشود که آیا نقطه شــروع اصــاح حکمرانی آب از
اصالح ساز و کارهای اداری و ایجاد یک واحد اداری جدید برای
پیشبرد امر اجتماعی انجام میشود؟ اگر پاسخ به این سئوال مثبت
باشد،و توانمندسازی دولت و تقویت ساز و کارهای اداری یکی از
نقاط شروع اصالح حکمرانی است ،مسیر اصالحات اداری پایدار
در جهت اعمال رویکردهای اجتماعی در مدیریت آب ،چه فرایند
یا مراحلی را باید طی کند؟
حال میتوان اندیشید که با وجود ساختارها و فرایندهای
معیوب و کژکارکرد رسمی و غیر رسمی و عدم وجود ظرفیتهای
فکری  ،انسانی و اجتماعی الزم برای تولید دانش اجتماعی و انجام
کار اجتماعی آب (کمبود پژوهشگران اجتماعی آب  ،کارشناسان
زبــده اجتماعی در بدنه کارفرما ،ناظران صاحب صالحیت) ،تا
چه ان ــدازه باید از مرکز امــور اجتماعی ،به عنوان عاملیت ،برای
تغییر اجتماعی (بخوانید تغییر حکمرانی و مدیریت آب) انتظار
داشــت؟ ایــن پرسشها از ایــن منظر اهمیت بسیار پیدا میکند
که بخواهیم تجربه راهانــدازی این مرکز را عمیقتر تحلیل کنیم و از
آنها درسهایی را فراگرفته تا از این نظر ،نقطه شروع ،چشمانداز و
مسیر درستی را برای تغییر حکمرانی و مدیریت آب مشخص کنیم
و پیش ببریم .ناگفته نماند که فقر نظری و علمی در حــوزه علوم
اجتماعی آب در بین دانشگاهیان ،اقتصاد سیاسی پیچیده و
رانتی آب برای حفظ منافع بازیگران موجود ،فقدان نیروی انسانی
کارآمد در بدنه وزارت نیرو ،زمانبر بودن تربیت نیروی انسانی مجهز

به دانش اجتماعی و ریلگذاری تغییر فرایندهای سیاستگذاری،
مطالعاتی و اجــرایــی ب ــرای جانمایی رو ی ـکــردهــای اجتماعی و
آشکارشدن اثــرات فعالیتهای اجتماعی ،و غالببودن تفکر و
نظام ارزشی فنی -مهندسی و پراگماتیستی بر فضای مدیریت آب،
یک زمین بازی بسیار ناهموار و سخت را برای انجام کار اجتماعی
و فعالیت مرکز فراهم میکرد .در این بستر ناهموار مرکز تالش کرد در
مدت دو سال و نیم فعالیت خود ،اقدامات اندکی را انجام دهد تا
رد نهادی برای به کارگیری رویکرد اجتماعی در مدیریت آب ایجاد
کند .از جمله میتوان به:
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•توسعه ظرفیتها :با توجه به وضعیت نیروی انسانی
و شبکه ارتباطی تالش شد که با انجام فعالیتهایی
چون برگزاری دور ههــای مختلف ،چون دوره ارزیابی
حه ــای آب و ک ـمــک به
پ ـیــامــدهــای اج ـت ـمــاعــی ط ــر 
شناسایی و تقویت ن ـیــروی انـســانــی مجهز بــه دانــش
اج ـت ـمــاعــی و هـمـچـنـیــن ت ــاش بـ ــرای ایــج ــاد شبکه
متخصصان اجتماعی آب و تقویت بستر تعامل با
سمنها ،بــه توسعه ظرفیتهایی ب ــرای تقویت امــور
اجتماعی کمک شود.

فهرست منابع

	-برنامه مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو،1397 ،
وزارت نیرو.
	-گزارشهای سیاستی اقدامات ساز و کاری وزارت نیرو ،1400،مرکز
امور اجتماعی وزارت نیرو.
	-ارشــدی ،محمد ،حبوطن ،محمد ،1400 ،امر اجتماعی آب و
انرژی ،پای فردا بر شانه امروز ،حال و بایستههای سیاست و برق،
ویژهنامه ایران.
- Peter P. Mollinga (2020) Knowledge, context and problemsheds: a critical realist method for interdisciplinary water
studies, Water International, 45:5, 388-415.

به سوی فهم میانرشتهای سیستمهای
•
اجتماعی -هیدرولوژیکی
برگردان :حمید پشتوان

چکیده

در سال  2018در مؤسسه سانتافه  ،کارگاه هماندیشی برای
پیریزی زبان مشترک میان متخصصانی که سیستمهای آب را از
دیدگاههای علوم اجتماعی و علوم فیزیکی مطالعه میکنند ،برگزار
گردید .این زبان مشترک برای برقراری ارتباط میان چارچوبهای
مفهومی رشتههای مختلف ضــرورت داشــت .در جمعبندی این
کــارگــاه ،سخن اصلی ما ایــن اســت که سیستمهای اجتماعی-
هــیــدرولــوژ ی ـکــی 2را بــایــد ســاخ ـتــاری دی ــد کــه هـمــزمــان از عناصر
اجتماعی ،مهندسیشده ،و طبیعی تشکیل یافتهاند .هــدف،
مطالعه «چالشهای سرشتین مدیریت» 3است که در این ساختار
پدیدار و در زمــان ،فضا ،و بافتارهای اجتماعی اقتصادی تکرار
میشوند .این رویکرد ،در نقطه مقابل نظریههایی قرار دارد که در
بیشتر پژوهشهای سیستمهای آب در علوم فیزیکی متداول است:
ایــن سیستمها در قلمروهای طبیعی و اجتماعی جــدا گــانـهای،
مفهومسازی میشوند و پیوند آنها بر پایه بازخوردهای دوسویه 4مد
نظر قرار میگیرند .تمرکز بر چالشهای سرشتین مدیریت ،ما را به
فراتر رفتن از جستجوی شواهد بازخوردها تشویق میکند و به جای
آن ،پرسشهایی از این دست را پیش میکشد:
1

1. Santa Fe Institute
2. Socio-hydrological systems
3. Characteristic management challenges
4. Bi-directional feedbacks

آب همیشه یکی از پایهایترین منابع بشر ،و همزمان یک
تهدید بالقوه به شمار مـیآمــده اســت .در واقــع ،نوسان مکانی-
زمانی طبیعی آب ،آن را به یک محدودیت برای فعالیت اقتصادی
تبدیل ســاخـتــه ،تهدیدهایی را متوجه دارایــیه ــای ســرمــایـهای
کرده ،و راههایی را برای سرایت بیماری از نخستین زمان پیدایش
یکجانشینی فراهم آورده است .آب برای تشکیل جوامع انسانی،
اهمیت بنیادی دارد ،چرا که بیشتر استفادههای انسانی از آب
نیازمند مدیریت جمعی اســت .نتایج برهمکنشهای حاصل
میان جنبههای اجتماعی ،مهندسی ،و طبیعی سیستمهای
آب ،چالشهایی را پیرامون مدیریت ریسک سیل ،پیامدهای
خشکسالی ،و کیفیت آب به وجــود مـ ـیآورد .باید توجه داشت
که خصوصیات این چالشها در بافتارهای گونا گون اجتماعی،
5. Coupled systems
6. Sustainability science

* علم پایداری از رشتههای دانشگاهی نوظهور در قرن  21است که سرچشمه آن ،مفاهیم توسعه پایدار و علم
محیطزیست به شمار میآید .تمرکز این حوزه ،بررسی برهمکنشها میان سیستمهای انسانی ،محیطزیستی ،و
مهندسیشده به منظور فهم و پیریزی راهحلها برای چالشهای پیچیدهای است که آینده بشر و یکپارچگی
سیسـتمهای پشـتیبانیکننده حیات در کره زمین را تهدید میکند ،مانند تغییر اقلیم ،از بینرفتن تنوع زیسـتی،
ُ
آلودگی و افت وضعیت منابع آب و زمین.
7. Socio-hydrology

ویژهنامه
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این مقاله به انتخاب آقای انوش نوری اسـفندیاری برای ترجمه پیشـنهاد گردید .از مشـارکت ایشـان در بازخوانی
ترجمه و پیشنهادهای اصالحی قدردانی میشود.

مقدمه

سال دهم ،شماره سی و پنجم ،زمستان 1400

• نوشتار پیش رو ،ترجمه مقاله زیر است:

Developing a sustainability science approach for water systems. 2020. Ecology and Society 25 (2): 23.

کلیدواژهها :نهادها؛ هیدرولوژی اجتماعی*7؛ سیستمهای آب

فصلنامه اندیشکده تدبیر آب ایران

•چه نوآور یهای موفقی برای پرداختن به این چالشها
به کار برده شده است؟
•کــدام مؤلفههای ساختاری ایــن سیستم بر تــابآوری
آن در برابر رویدادهای هیدرولوژیکی تأثیر میگذارد و از
طریق چه ساز و کارهایی؟
یه ــای مــوفــق و نــامــوفــق در حل
•آیـ ــا م ـیــان اسـ ـت ــرات ــژ 
چالشهای سرشتین مدیریت ،تفاوتهایی وجــود
دارد؟ اگر چنین است ،این تفاوتها از ساختار نهادی
و بــافـتــارهــای ا کــولــوژ یـکــی و اق ـت ـصــادی ،چگونه تأثیر
میپذیرد؟

شهــا ،ا ک ـنــون الزم اس ــت فــرایــنــدهــای
بـ ــرای پــاســخ بــه ای ــن پــرس ـ 
اجتماعی ،در کانون مطالعه و تمرینهای مدیریت آب قرار گیرند.
همچنین ،بحث بر سر این است که سیستمهای آب ،دسته مهمی
*6
از سیستمهای پیوندیافته 5به شمار میآیند که به علم پایداری
ربط دارند ،چون به ویژه ،این نوع مقایسههای نظاممند که امکان
انباشت دانــش را فراهم میسازد ،در بــاره آنها قابل بررسی است.
در واقع ،در شناسایی چالشهای سرشتین مدیریت ،درمییابیم
که آنها در شمار اندکاند و در بخش اعظم تاریخ بشر و در بیشتر
مکانهای جغرافیایی تکرار میشوند .این بازتکرار باید ما را قادر
ســازد تا با مطالعه سابقه تاریخی طوالنی نــوآور یهــای نهادی در
مدیریت سیستمهای آب ،دانش را انباشته کنیم تا به پرسشهای
باال پاسخ گوئیم.

صفحه 10

اقتصادی ،و فنی ،با یکدیگر همخوانی دارد ،و از ایــن رو آنها را
«چالشهای سرشتین مدیریت آب» میخوانیم .این چالشها،
نهــای ن ــوآوری در نـهــادهــای آب در هــزار ههــای تــار یــخ بشر
پــیــشــرا 
بودهاند .بحث ما این است که بازرخداد آنها و کثرت نوآور یهای
نهادی که در مواجهه با آنها در درازنای تاریخ سر میزند ،الگوهای
عمومی پویایی سیستم پیوندیافته اجتماعی و هیدرولوژیکی 1را
آشکار میسازد .مطالعه این الگوها به یک برنامه پژوهشی منجر
یشــده را
مـیشــود کــه مـیتــوانــد دانــش حاصل از نمونههای بــررسـ 
انباشته سازد و شناخت نوآور یهای نهادی الزم را برای سازگاری
با آینده نامطمئن ،هم بــرای مشکالت آب و هم به طــور کلیتر،
مشکالت پایداری بهتر کند.
ً
پــژوهــش م ـیــانرش ـت ـهای در ب ـ ــاره سـیـسـتـمهــای آب غالبا
رویکردهای هیدرولوژی و مهندسی را در ترکیب با رویکردهای
ً
اقــتــصــاد و دی ـگــر ع ـلــوم رف ـتــاری بــه ک ــار گــرفـتــه اس ــت .و غــالـبــا از
رویکردهایی که دیدگاه فراختری را به کار میگیرند ،مانند ادبیات
سیستمهای اجتماعی -اکولوژیکی 2یا علوم سیاسی بهره نبرده
اســت .با این همه ،برخی جنبههای پژوهش در بــاره سیستمهای
آب ،به و یــژه سابقه طوالنی آن در تشخیص پیوند 3عمیق میان
وضعیت هیدرولوژیکی و رفتار اجتماعی جمعی ،نیز میتوانند
استراتژ یهای مفیدی را برای پژوهش در سیستمهای اجتماعی-
اکولوژیکی شکل دهند .بر این باوریم که ُجستن الگوهای منظم
در رفتار نهادی و چگونگی بــازرخــداد ایــن الگوها در بافتارهای
مختلف میتواند به درک تعمیمپذیرتر سیستمهای اجتماعی-
هیدرولوژیکی کمک نماید.

انگیزه و روشها

ایـ ــن ن ــوشــت ــار ،ب ــر اسـ ــاس نــظ ــرات ارائ ـ ـ هشـ ــده در کــارگــاه
لسـ ــازی و سـنـجــش پــو یــایــی اج ـت ـمــاعــی-
م ــی ــانرشــتــهای «مـ ــد 
4
هیدرولوژیکی در مقیاسهای مختلف» تدوین شده است .این
کارگاه در مؤسسه سانتافه در ژوئن  2018برگزار شد .انگیزه برگزاری
این کارگاه ،پــرورانــدن فهم یکپارچهتر در بــاره چگونگی اثرگذاری
فعالیتهای اجتماعی ،نـهــادی ،و اقتصادی بر نتایج آبــی ،هم
انسانی و هم محیطزیستی بود .این نتایج شامل چگونگی استفاده
بهرهورانه ،منصفانه ،و پایدار آب ،و نیز پیامد این انتخابها بر
نتایج هیدرولوژیکی مانند ریسک سیل ،خالیشدن سفره آب
زیرزمینی ،یا کیفیت آب است .دو تن از نویسندگان این مقاله،5
تفاوت ز یــادی را در چارچوب و ز بــان نوشتارهای علوم اجتماعی
(شــامــل سـیـسـتـمهــای اج ـت ـمــاعــی -ا کــولــوژ ی ـکــی) و نــوشـتــارهــای
سیستمهای آب و منابع آب به قلم هیدرولوژیستها مشاهده
کردند .نوشتارهای مربوط به سیستمهای آب ،گامهای بلندی
را در گنجاندن عوامل انسانی در تحلیلهای خود برداشتهاند .با
این همه ،با به کارگیری قواعد قطعیتگرا در بــاره پویایی متغیرها
1. Coupled social and hydrological system
2. Social-ecological systems
3. Coupling
4. Modeling and Measuring Socio-Hydrological Dynamics Across Scales.
5. Christa Brelsford, Marion Dumas

در سطح جمعیت یا در بــاره رفتارها در سطح فــردی ،یا با تمرکز بر
چارچوبهای نظری تصمیم در مدیریت ،نگاه محدودشدهتری
ً
را بــه عاملیت انـســان بــه کــار م ـیبــرد .ایــن نگاه معموال نهادها و
تصمیمگیری جمعی را یکپارچه نمیکند (به استثنای مهم زیرحوزه
تعارض آبــی ،که از نظریه بــازی بــرای تحلیل تعارضها استفاده
میکند) .در مقابل ،گرایش نوشتارهای علوم اجتماعی مرتبط با
آب ،توصیف ترتیبات اجتماعی شکلگرفته بــرای مدیریت آب
(مورد به مورد) ،با جزئیات زیاد ولی با پیوند اندکنظاممند یا عمیق
با نتایج هیدرولوژیکی است که از دید هیدرولوژیستها و مدیران
آب مهم به شمار میآید.
ایــن کــارگــاه بــا هــدف کند و کــاو در ب ــاره ایــن شکاف و در
تالش برای شکلگیری پرسشهای مشترک میان حوزههای مرتبط
با سیستمهای آب سازماندهی شــد .شرکتکنندگان در کارگاه
ً
تقریبا به طور مساوی میان علوم اجتماعی و علوم طبیعی (شامل
علوم سیاسی ،اقتصاد ،جامعهشناسی ،مردمشناسی ،هیدرولوژی،
و مهندسی) توزیع شده بودند 23 .شرکتکننده در کارگاه از نظر
جنسیت نیز م ـتــوازن بــودنــد ،از پنج ق ــاره ،و از دانشجویان دوره
لیسانس گرفته تا متخصصان ارشــد ،و همگی بر پژوهش دربــاره
سیستمهای آب تمرکز داشتند .زمان کارگاه به تناسب میان بحث
غیر رسمی در گروههای کوچک در بــاره ایدههای اولیه پژوهش ،و
نشستهای عمومی با تمرکز بر شناسایی اهــداف کــان مشترک
پژوهشی ،در حــوزههــای انــدیـشـهورزی گوناگون حاضر در کارگاه
تقسیم شده بود .در نشستهای عمومی ،پیشرانهای اثرگذار بر
مــوجــودی ،تقاضای آب و تعارضات تخصیص در مقیاسهای
زمانی و مکانی مختلف بررسی شدند .در نشستهای غیر رسمی،
پژوهشگران در گــرو ههــای کوچک همفکری داشــتــنــد ،و نظرات
خود را با یکدیگر در بــاره پژوهشهای موجود ،در پرتو پرسشهای
مهم شناساییشده در نشستهای عمومی در میان گذاشتند.
تهــای ع ـمــومــی ن ـیــز در ب ـ ــاره فــرص ـتهــا و چــال ـشهــای
در ن ـش ـس ـ 
روششناختی شناساییشده در نشستهای غیر رسمی ،که بر
مسائل روششناختی و تجربی تمرکز داشت نظر داده شد.
تـنــوع پیشینهها و رو ی ـکــردهــای حــاضــر در کــارگــاه ،بــه ما
امکان داد نظرات مشترک را که فکر میکنیم میتواند به پیوند و
پیشبرد مطالعه سیستمهای آب کمک کند استخراج کنیم .یکی
از جمعبندیهای اصلی ما ایــن اســت که میتوانیم با پرسیدن
پرسشهای مختلف در فرایند مدلسازی و شناسایی الگوهای
تکرارشونده ،نهادها را در مدلسازی هیدرولوژیکی ادغام کنیم .به
نظر ما این تغییر جهتگیری ممکن است به هیدرولوژی اجتماعی
کمک کند تــا بــه جــای پیشبینی پویایی بلندمدت ،بکوشد تا
چگونگی برهمکنش عوامل هیدرولوژیکی ،اقتصادی ،و نهادی را
در تأثیرگذاری بر تــابآوری و تطبیقپذیری این سیستمها تحلیل
نماید .در حوزه علوم اجتماعی ،تمرکز بر مشکالت بازگشتپذیر
یتــوانــد بــه انباشت دانــش بهتر در بــررســی نمونههای
مدیریت مـ 
موردی کمک نماید.

حوزه پیامدها

عناصری که با هم ،سیستمهای
اجتماعی -هیدرولوژیکی را میسازند.

مشکالت سرشتین مدیریت

رفتار ظهوریافته

اثرات

توزیع اجتماعی -مکانی ریسک

توزیع حقوق آب و پویایی بینزمانی
عدم قطعیت عمیق ،توزیع مجوزهای آلودهسازی ،پایش و
چالشهای اجرای مقررات

مشکالت سرشتین مدیریت آب

 .4آلودگی از منشأ غیر نقطهای ،به آلودگی تجمعی حاصل از چندین منبع پراکنده در یک محدوده بزرگ اشاره
دارد که تنها از یک منبع سرچشـمه نمیگیرد (آلودگی از منشـأ نقطهای) .برای نمونه در نواحی شـهری ،روغن
و دیگـر مـواد شـیمیایی در سـطح خیابانهای شـهر ،سـرریزهای فاضلاب و رواناب حاصل از سـطوح مفروش
(نفوذناپذیر) ،سبب آلودگی آب میشوند.

سال دهم ،شماره سی و پنجم ،زمستان 1400

 .3زیرساخت سبز (برای آب) ،به سیستمهای طبیعی یا نیمهطبیعی گفته میشود که برای مدیریت منابع آب،
گزینههایی را فراهم میآورد و منافع این گزینهها ،معادل یا مشـابه زیرسـاختهای فیزیکی اسـت .به کارگیری
زیرساخت سبز مستلزم شناخت خدمات اکوسیستم در رویکرد جامعنگرانهتر به مدیریت آب است.

ویژهنامه
فصلنامه اندیشکده تدبیر آب ایران

1. Nonstationarity
2. Hysteresis

کــاهـشدهـنــده سـیــل ،حفاظت ساحلی ،و شکلهای گونا گون
زیرساخت سبز 3تأثیر میپذیرند .گزینشها و سیاستها دربــاره
موقعیت فیزیکی فعالیتهای انسان ،بر توزیع و اثرات ریسک در
گروههای اجتماعی ،بخشهای اقتصادی ،و اکوسیستمها تأثیر
میگذارد .کیفیت آب میتواند به سبب بروز اختالالت بیولوژیکی
(بــرای نمونه پاتوژ نها) ،ژئوشیمیایی (بــرای نمونه مــواد مغذی یا
آالیندهها) ،و حرارتی (برای نمونه انتشار گرما) آسیب ببیند .وقتی
کیفیت آب یــک مشکل بــاشــد ،چــالــش نـهــادی مــهــم ،چگونگی
مدیریت عدم قطعیت ناشی از پیچیدگی و ناشناختگی اثرات
تجمعی این اختال لها است که به برهمکنش پیچیده و تشدید
شهــای دیــگــر عبارتند از
آن بــا گــذشــت زم ــان تمایل دارن ــد .چــالـ 
تخصیص بارهای آالینده و پایش و اجرای تخصیصها با توجه به
ماهیت آلودگی از منشأ غیر نقطهای.4
برنامه پژوهشی با تمرکز بر چالشهای مدیریت آب ،مجال
بهتری بــرای یکپارچهسازی عمیقتر دانــش رشتههای مختلف
مییابد .همچنین میتواند پژوهش را برای انباشت موفق دانش،
به لطف بازپیدایش ایــن چالشها در مکان و در درازن ــای تاریخ
سازماندهی کند ،و بدین ترتیب انجام مقایسههای نظاممند را
امکانپذیر مـیســازد .در مقابل ،تمرکز بر مشکالت مــدلســازی،
قیــافـتــن بــه جــر یــانهــای پــژوهـشــی منفکتر کــه ابــعــاد مهم
بــه ســو 
سیستمها را نادیده میگیرد تمایل دارد .برای نمونه ،ادبیات کنونی
جامعهشناسی -هیدرولوژی ،رفتار انسان را در چارچوب معادالت
دیفرانسیل مدل میکند .این شیوه به طور ضمنی ،متخصصان را به
مدلکردن رفتار متوسط سوق میدهد .به بیانی دیگر ،ناهمگنی در
رفتار فردی و نیز تصمیمات و نهادهای جمعی را نادیده میگیرد.
در نمونهای دیگر ،بیشتر آثار در علوم سیاسی و سیاست عمومی،

صفحه 11

در دهههای اخیر ،پژوهشگران در پی نظریههای ّ
کمی برای
توصیف رفتار سیستمهای پیوندیافته انسانی و فیزیکی برآمدهاند.
این ادبیات ،به ویژگیهای ذاتی مانند خطینبودن ،وابستگیهای
متقابل و وابستگیهای درونــی ،ناایستایی ،1ماندگاری حالت،2
و هدفهای چندگانه توجه دارد که نیازمند استراتژ یهایی برای
توصیف و پیشبینی ایــن دســت رفـتــارهــای سیستم اســت .این
استراتژ یها با استراتژ یهای تجربی که با موفقیت در شناخت
سیستمهای طبیعی و اکولوژیکی مستقل از فعالیتهای انسان
به کار گرفته شدهاند ،متمایز اســت .علیرغم تالش قابل توجه،
چارچوبهای ّ
کمی توصیفکننده رفتار سیستمهای پیوندیافته
انسانی و فیزیکی ،هنوز محدودیت دارند .پیشنهاد ما بر این است
که ُجستن عمومیت در چالشهای مدیریت ،به جای مشکالت
مــدلســازی ،به پیشرفت علم و سیاست پــایــداری کمک خواهد
کرد.
منظور از عمومیت در چــالـشهــای مــدیــر یــت چیست؟
نهــا و
ادع ــای مــا در اینجا ایــن اســت کــه مشکالت آب در مـکــا 
زمانهای مختلف ،به یکدیگر میمانند ،و این همانندی باید ما
را قادر سازد به شناخت تعمیمپذیر درباره رفتارهای سیستمهای
اجتماعی -هیدرولوژیکی و استراتژ یهای مدیریت دست یابیم.
برای نمونه ،جایی که کمیابی آب یک تهدید است ،چالشهای
سرشتین مدیریت به طور کلی با تخصیص و تــوازن (عدم توازن)
بلندمدت منابع و تقاضا سر و کار مییابد .مدیریت موفق به طور
کلی بر مــدار مسائلی چــون تخصیص حقوق آب یا دسترسی به
آب برای مردم ،بخشهای اقتصادی ،و استفادههای اکولوژیکی
مـیگــردد .مدیریت پایدار آب نیز نیازمند توجه به پویایی زمانی
و مکانی مصرف آب در ارتباط با کاهش مخزن یا آب زیرزمینی
شهــای
اس ــت .وق ـتــی آب بـسـیــار ز یـ ــاد ،یــک تـهــدیــد اس ــت ،چــالـ 
ً
نهادی معموال متوجه توزیع ریسک سیل و خسارت ناشی از آب
در مکانها و گــرو ههــای اجتماعی اســت .پیامدها از اقــدامــات

راهحلهای نهادی ،به این مسائل
میپردازد.

صفحه 12

ً
بر مدلسازی و اندازهگیری رفتار در همکاری ،لزوما بدون بازنمود
روشن مشکل آب که باید حل شود تمرکز دارد.

درسآموختههـای عمومـی از نوآوریهـای نهادی
در تاریخ

مطالعه سیستمهای پیوندیافته اجتماعی و هیدرولوژیکی،
هم مــدرن و هم تاریخی ،استراتژ یهای فراوانی را در رویارویی با
مشکالت سرشتین فراهم م ـیآورد که برخی از آنها موفق بودهاند.
ادارهکنندگان امور آب در دوران باستان ،نهادها و تکنولوژ یهایی
را توسعه دادنــد که قــادر بــود قدرتمندانه بر شرایط نیمهخشک و
بسیار متغیر اقلیمی چیره شود .آنان برای مشکالتی که همزمان رخ
میدهند ،راهحلهایی را توسعه دادنــد ،از جمله ترتیبات مکمل
برای کنترل برداشتها و تدارک زیرساخت آب یا تعدیل الگوهای
کشت که همزمان ،نیازهای آب و دیگر متغیرهای اکولوژیکی را
مورد توجه قرار میداد .مطالعات تاریخی ،ما را از میزان سازگاری
بــا تغییر مــوجــودی آب ،و نیز در تنگنا قــرارگــرفـتــن ســازگــاری در
یســازنــد .ایــن سابقه تاریخی،
غیاب زیرساخت ذخـیــره آ گــاه مـ 
نمونههای شگرفی را از چگونگی شکلگیری نهادها متأثر از شرایط
محیطزیستی به دست میدهد ،برای نمونه ،تغییر نهادهای آب از
شرق پرباران تا غرب کمباران امریکا یا تابآوری جوامع روستایی
در برابر شرایط اکولوژیکی متغیر در محیطهای خشک .این دست
نوآور یهای نهادی و اجتماعی -فنی تاریخی ،نشاندهنده طیف
گسترده استراتژ یها و مسیرهای تحول اجتماعی -فنی است که
کهــا و
در پــاســخ سیستمهای اجتماعی -هیدرولوژیکی بــه شــو 
تغییرات مختلکننده بروز مییابند .بسیار مهم است که در دستور
کار جدید پژوهش ،ساز و کارهایی که انسان در اصالح نهادها به
تناسب تغییر موجودی آب یا الگوهای استفاده آب ،گاه موفق و گاه
ناموفق به کار بسته ،مورد توجه قرار گیرد.
علیرغم هــزاران ســال تجربه بشر ،مدیریت سیستمهای
پــیــونــدیــاف ـتــه اج ـت ـمــاعــی و هــی ــدرول ــوژ یــک ــی ن ـیــازم ـنــد ن ـ ــوآوری
دسـتانــدرکــاران و متخصصان اســت .مشکالت قدیمی ،حادتر
شــدهانــد و مـشـکــات جــدیــدی بــه دل ـیــل )1( :رش ــد اق ـت ـصــادی و
جمعیت )2( ،تغییر اقلیم انسانساخته )3( ،شناخت بیشتر
درباره نیازهای به حسابنیامده آب جوامع محلی و اکوسیستمها
و ( )4پیچیدگی رو به رشد برهمکنشهای میانحوضهای و میان
مقیاسهای مختلف ،به سبب تجارت ،زیرساخت بزرگمقیاس ،و
الگوهای تغییر کاربری اراضی ظاهر شده است .همچنین مدیریت
تــوزیــع مــوجــودی آب و ریسک بــرای ب ـهــر هبــرداران بــا خصوصیات
اجتماعی اق ـت ـصــادی مختلف ،ض ــرورت پـیــدا ک ــرده اس ــت ،به
ً
جــای آنکه صرفا بر مــوجــودی و ریسک تجمعی یا متوسط تمرکز
شود .مطالعات فراوانی درباره نابرابری دسترسی به آب و تماس با
آالیندهها در ادبیات عدالت محیطزیستیâ*1و توسعه انجام شده
1. Environmental justice

* عدالـت محیطزیسـتی را توزیـع یکسـان ریسـکها و مخاطـرات محیطزیسـتی ،و بهرهمنـدی عادالنـه از
سرمایهگذاریها و منافع محیطزیستی و طبیعی ،بدون تبعیض در تمام سطوح؛ دسترسی همگانی به اطالعات،
مشارکت همگانی در تصمیمگیری ،و اجرای عدالت برای همگان در موضوعات مرتبط با محیطزیست تعریف

است .همچنین مطالعاتی درباره تعارض میان استفادههای شهری
و کـشــاورزی آب وجــود دارد ،و ادبـیــات سیستمهای اجتماعی-
اکولوژیکی بر تخصیص منابع مشترک تمرکز داشته است .با این
همه ،در حال حاضر تحلیل توزیع کیفیت و کمیت آب در جامعه،
به یک روال همیشگی در مدلسازی هیدرولوژیکی تبدیل نشده
است .این روندها بدین معنا است که فرایندهای اجتماعی ،اکنون
باید میداندار مطالعه و تمرینهای مدیریت آب در همه زمینهها
شود .با توجه به چالشهای امــروز ،اکنون زمان بسیار مهمی برای
درسآموزی از سابقه تاریخی نوآوری نهادی است.

پرسشهایی برای پژوهشهای آتی

برای فهم درسهای تاریخ و تدبیر رویکردهای کارساز برای
آینده ،به صورتبندی همسازتر و جمعیتر چالشهای سرشتین
ن ـیــاز اس ــت .در گــذشـتــه ،بـسـیــاری از پــژوه ـشهــای اجتماعی-
لســازی مشکالت صــورتبــنــدیشــده در
هـیــدرولــوژ یـکــی ،بــر مــد 
حوزههای علمی مختلف و فنون مدلسازی آنها تمرکز داشته،
و کوشش در پیوند مدلها ،مبتنی بر استفاده از بازخورد دوسویه
میان مؤلفههای فیزیکی و اجتماعی بوده است .در رویکردی دیگر،
میتوانیم سیستمهای اجتماعی -هیدرولوژیکی را ساختاری
ببینیم که همزمان از عناصر طبیعی ،مهندسیشده و اجتماعی
تشکیل یافته است و مشکالت سرشتین را پدیدههایی برآمده از
این ساختار در نظر بگیریم .بــرای نمونه ،ترکیب حقوق دارایــی و
ویژگیهای چشمانداز و هیدرولوژیکی -اقلیمی ،به توزیع مکانی-
زمــانــی خــاص آب منجر م ـیشــود .ایــن زاو ی ــه دی ــد ،از جستجوی
شــواهــد بــازخــوردهــا میان قلمروهای جــدا گــانــه مفهومساز یشده
طبیعی و اج ـت ـمــاعــی ،ه ـمــان گــونــه کــه در ح ــوزه هــیــدرولــوژی-
اجتماعی بــر آن تمرکز ب ــوده اســت فــراتــر مـ ـیرود .در ع ــوض ،مــا را
تشویق میکند تا پرسشهایی از این دست را واکــاوی کنیم :چه
روشهــایــی در پرداختن به ایــن چالشها ناکام بــودهانــد یا موفق
شــدهانــد؟ ک ــدام یــک از مــؤلـفـ ههــای ســاخ ـتــاری ایــن سیستم ،بر
تــابآوری آن در برابر رویدادهای هیدرولوژیکی و از طریق چه ساز
و کارهایی تأثیر میگذارد؟ آیا میان استراتژ یهای موفق و ناموفق
در حل چالشهای سرشتین مدیریت ،تفاوتهایی وجود دارد؟
اگر چنین است ،موفقیت چگونه تحت تأثیر ساختارهای نهادی،
بافتار اجتماعی-اقتصادی و شرایط اکولوژیکی قرار میگیرد؟ مردم
چگونه ریسک هیدرولوژیکی را تصور میکنند و تصورات آنــان،
چگونه با تغییر شرایط طبیعی تغییر میکند؟ چگونه ناهمگونی در
توزیع پیامدهای یک رویداد نامطلوب ،مانع از کنش جمعی برای
رسیدگی به آن میشود؟ آیا بر اساس درک عناصری که همزمان با
هــم ،سیستمهای اجتماعی -هیدرولوژیکی را تشکیل میهند،
مـیتــوان به گونهشناسی کلی سیستمهای آب و استراتژیهای
مدیریت دست یافت؟
ما به همگرایی بیشتر در روشهایی که رشتههای مختلف
میکنند .عدالت محیطزیستی ،جنبشی اجتماعی است که به آسیبدیدگی ناعادالنه جوامع فقیر و محروممانده
ناشی از استخراج منابع ،پسماندهای خطرناک و دیگر کاربریهای زمین میپردازد.
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فصلنامه اندیشکده تدبیر آب ایران

1. Decision-support systems

* سامانههای کامپیوتری اطالعات که مدلها و دادهها را در تالش برای حل مشکالت ساختارنیافته ،ترکیب
میکند .مشارکت ذینفعان در این فرایند ،جایگاه ویژهای دارد.

صفحه 13

(به ویژه هیدرولوژی ،اقتصاد ،سیاست عمومی ،و علوم سیاسی)
مسائل را صــورتبـنــدی میکنند نـیــاز دار ی ــم تــا دان ــش حــاصــل از
نــمــونـ ههــای مختلف ب ـتــوانــد انـبــاشـتــه ش ــود .متخصصان علوم
اجتماعی تشویق میشوند تا گونهشناسی ناکامیهای حکمرانی
را بــرای تعمیمبخشیدن به یافتهها تدوین کنند .آنــان همچنین
میتوانند از تعیین مشخصات تصمیمگیریهای فردی و جمعی
و پویایی همکاری ،فراتر رونــد و تأثیر پویاییهای اجتماعی را بر
سیستمهای طبیعی ردیابی کنند .در نهایت ،متخصصان علوم
اجتماعی میتوانند کمبود دادههای تطبیقی درباره نهادها را مورد
توجه قــرار دهـنــد .متخصصان علوم طبیعی تشویق میشوند تا
دریافتهای غنیتری را در بــاره سیستمهای اجتماعی ،به ویژه با
در نظرگرفتن نقشی که نهادها در سیستمهای آب ،متمایز با رفتار
افــراد ایفا میکنند بگنجانند .هیدرولوژیستهای فرایند ممکن
لســازی انعطافپذیر ،مشارکتی و
اســت بــر توسعه ابــزارهــای مــد 
قابل گسترش تمرکز کنند تا برای پژوهشگران موضوعات نهادی و
ذینفعان ،امکان استفاده از آنها به گونهای که انتظارش را هم ندارند
فراهم آید .این ابزارها باید گنجاندن فرایندهای انسانی و طبیعی
را کارآمد سازد ،برای نمونه توانایی در مدلسازی سطوح نفوذناپذیر
یهــای گــونــا گــون ،آالی ـنــدههــای شـهــری و ســرایـتپــذیــری ،و
بــا زبــر 
زیرساخت هیدرولیکی .این شمولگرایی ،به تمرکز بیشتر بر ظرفیت
تطبیقی سیستم ،از منشأ نهادها و زیرساختهای آن ،به جای
مــدلهــای پیشبینیگر پویایی بــه همپیوسته بلندمدت منجر
مـیشــود .از نظر تجربی ،ما باید بر چالشهای ترکیب دادههــای
اجتماعی بــا دادههـ ــای هـیــدرولــوژ یـکــی و ا کــولــوژ یـکــی فــائــق آئیم.
دادههــای هیدرولوژیکی و اکولوژیکی ،ویژگیهای قلمرو مکانی-
زمانی پیوسته را میسنجند ،در حالی که داد هه ــای اجتماعی،
ً
گسسته و غالبا ایستا هستند و ممکن اســت بــا مقیاس مکانی
ظهور نتایج هیدرولوژیکی تطبیق نداشته باشند .پیشرفتها در
علم کامپیوتر و مدلسازی هیدرولوژیکی میتواند به ما کمک کند،
انواع مختلف دادهها را در تحلیلهای یکپارچهتر و علت و معلولی
ترکیب کنیم .پیشرفتها در رقومیسازی سوابق تاریخی ،پردازش
زبان طبیعی ،یادگیری ماشینی و تصاویر دورسنجی میتواند به ما
کمک کند تا رفع کمبود دادهها درباره نهادها و ساختار اجتماعی
را تقویت نمائیم.
در نهایت ،متخصصان علوم اجتماعی و طبیعی تشویق
میشوند تا پاسخهای نهادی به فشارها را که مدیران آب در سرتاسر
جهان بدان مبادرت ورزیدهاند ،مطالعه کنند و از آن بیاموزند و به
این فکر کنند که چگونه میتوان پاسخها به چالشهای محلی آب
را با مکان ،زمان و مقیاس تطبیق داد .استراتژ یهای تصمیمگیری
جمعی با استفاده از فنونی مانند ابزارهای محاسباتی چندبعدی
یتــوانــد از تـعــامــات عـلــم و سیاست
و م ــدلس ــازی ا کـتـشــافــی م ـ 
پشتیبانی کند ،به متخصصان کمک میکند تا طیفی از نتایج
محتمل را توضیح دهند و به سیاستگذاران کمک میکند تا
طیف تصمیمات ممکن را برای متخصصان روشن سازند .پژوهش

علمی نیز باید سیستمهای تصمیمیار  *1را ارتقا دهــد ،و نیز علم
پایداری را به طور گستردهتری تجهیز نماید ،به ویژه به این دلیل که
مدیریت آب از مؤلفههای بسیار مهم در سازگاری با بیشتر تغییرات
محیطزیستی به شمار میآید.

نشست اول

«علوم اجتماعی و مسئله آب»
تاریخ  18آذر 1400

جامعهشناسی مردممدار و مسئله آب:
خطاهای اساسی ،چشماندازی سرزمینی ،گذار دانشگاهی
سیامک زند رضوی ،عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

سه نقطه امید من در لحظه حاضر ،برای حل مسئله آب در ایران به
شرح زیر است:
•از نگاه من ،متن حاضر ،خطوطی راهنما از یک تصویر
کالن سرزمینی فرض میشود که شامل مجموعهای از
گزارههای آزمونپذیر به لحاظ تجربی است .به طوری
که دانشگاهیان ،فعاالن اجتماعی و متخصصان در
حوزههای گوناگون میتوانند آن را پس از نقد و بررسی
ب ــرای هــر ز ی ــر ح ــوزه اصـ ــاح ،و خ ـطــوط تـ ــازهای بــه آن
بیفزایند.
•اگر ریشههای مسئله در بستر تاریخی آن در فرایندی
پژوهشی -گفت و گــو یــی ،کارشناسی -انتقادی به
شکل عمومی و در میان همه ذینفعان در هر زیرحوزه،
شناسایی ،تحلیل ،فهم و توسط شهروندان شنیده
شــود ،راهحلهای مؤثر پایدار و مــورد پذیرش متکی به
خیر همگانی بیننسلی به دست خواهد آمد.
•جست و جوی را هحــل با به میدانآمدن دانشگاهیان
عالقهمند ،شجاع و توانا در همه رشتههای مرتبط و در
همه دانشگاهها اعم از اساتید و دانشجویان در کنار
محققان منفرد ،حاضر در زیر حوزه ها ،افراد عالقهمند
و فعاالن اجتماعی با تسهیلگری جامعهشناسان به
نتیجه میرسد.

برخـی از خطاهـای اساسـی در فراینـد احیـای
دریاچـه (از سـال  92تـا سـال )1400
پرسش من این است :چگونه میتوان دانشگاه شریف را پاسخگو
کرد؟
خطای اول  -مسئولیت طراحی و اجرای راهکارهای مرتبط با امر
اجتماعی در مسئله احـیــای در یــاچــه ارومـیــه بــه استاندار یهای
سه استان اذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی و کردستان واگذار
میشود .در نتیجه این واگذاری ،امر اجتماعی در احیای حوضه،
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اب ـتــدا بــه طــور خــاص آمــوخـتـ ههــای کــنــون ـیام را درب ــاره
وضعیت احیای دریاچه ارومیه عرضه میکنم و سپس ،چارچوبی
را برای فهم ابعاد مسئله در بستر تاریخی ،وقایع کلیدی ،نیروهای
مؤثر و گروههای ذینفع در سطح ملی ارائه و راهحلی برای برو نرفت
از این وضعیت پیشنهاد میکنم.
بحران خشکی دریاچه ارومیه در ابتدای دهه  90و افزایش
مطالبات عمومی در این زمینه ،دولت جمهوری اسالمی ایران را
بر آن داشت تا در تاریخ  28مــرداد سال  ،92تشکیل کارگروه ملی
نجات دریاچه ارومیه را به تصویب برساند که با حضور  7وزیر2 ،
معاون رئیس جمهور و  3استاندار بوده است.
در ادامــه فرایند مذکور «دانشگاه صنعتی شریف با ایجاد
دفتر برنامهریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومــیــه 6 ،کمیته
و  20کارگروه تخصصی با بهرهگیری از نظارت بیش از  750نفر از
متخصصان داخلی را تشکیل میدهد» و تا آنجا که من خبر دارم
تاکنون انجمن جامعهشناسی ایران ،به عنوان یک انجمن علمی به
این کارگروهها دعوت نشده است.

صفحه 15

بهــاوس آشـنــا شــدم و با
از تابستان  1400بــا پلتفرم کــا 
درک ظرفیتهای آن برای گفت و گوهای کارشناسی در مقیاس
اجتماعی فعاالنه در آن شرکت ک ــردم .از ایــن رو ،ایــن مجموعه
حاصل پیوند آموختههای گذشته (سه سال حضور در حوضه آبریز
تجن و تاالر در استان مازندران  ،1363-1366و سه سال حضور در
حوضه آبریز گوشک و سیاهکوه در استان کرمان ،1375-1378
نتیجه کتاب جامعهشناسی و بحران منابع طبیعی تجدیدشونده
در ایران) با آموختههای تازهام در اتاقهای متنوع کالبهاوس اعم
از زمینشناسان ،اکولوژیستها ،کارشناسان منابع آب ،مهندسان

مورد دریاچه ارومیه به عنوان یک نشانه
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چرا خود را محق به ورود به این عرصه میدانم؟

سد و سازههای آبــی ،صاحبنظران محیطزیست ،متخصصان
کشاورزی (زراعــت ،باغبانی ،آبیاری و اقتصاد کشاورزی) است
قهــای خــاص مسائل خوزستان و اصفهان به ویژه
که شامل اتــا 
حضور سیزده جلسهای در اتاق «سرود کوهستان» با موضوع بررسی
وضعیت دریاچه ارومیه بود که حاصل فرایند گوش ف ــرادادن ،به
پرسشگرفتن ،گفت و گو کردن و آموختن از دهها کارشناس تراز اول
داخل و خارج از ایران در رشتههای گوناگون است.

صفحه 16

در هشت ســال گذشته به بــرگــزاری نشست ،همایش و جشنواره
تحت عنوان «آ گاهیبخشی و اطالعرسانی» محدود میشود.
خطای دوم  -بیتوجهی به مفهوم یکپارچهدیدن مسائل حوضه در
یک کل یگانه و فهم مسائل حوضه آبخیر و آبریز دریاچه ارومیه در
ً
یک مجموعه واحد که عمال انکار شده است.
خطای ســوم  -عــدم توجه به مسئلههای متفاوت هر یک از انــواع
نظامهای بـهــر هبــرداری ک ـشــاورزی در حوضه مــذکــور؛ بـهــر هبــرداران
بزرگ و متوسط تجاری با کشت محصوالت نقدی (چغندرقند،
سیب درختی ،برنج) و بهرهبرداران اجــارهدار ،بهرهبرداران کوچک
(معیشتی).
خــطــای چــهــارم  -عــدم تــوجــه بــه وضعیت ن ـیــروی کــار شــاغــل در
حوضه؛ نیروی کار متخصص ،کارگران کشاورزی ساکن (مــرد و
زن) ،کارگران مهاجر (مرد و زن) ،ارتباط ،تعلق خاطر و آ گاهیشان
نسبت به مسئله بقای دریاچه در زندگی خود و فرزندانشان.
خطای پنجم  -عــدم توجه بــه مسائل زنــان ساکن در حــوضــه؛ به
عنوان شهروندانی که در حیات اجتماعی -اقتصادی حوزه جایگاه
اساسی دارند.
خطای ششم  -بیتوجهی بــه اهمیت حضور مؤثر شهرنشینان،
روستانشینان ساکن حوضه آبخیز و آبریز فراتر از حاشیه دریاچه
ارومیه در استانهای مجاور به عنوان ذینفعان اصلی در کاهش
آسیبهای ناشی از نابودی دریاچه.
خطای هفتم  -بیتوجهی بــه اختالفات بیناستانی و در برخی
زیرحوضهها بین قومی ،از ابتدای حوضه و سرچشمه رودخانهها تا
دورترین مناطق تحت تأثیر خشکشدن دریاچه.

مشکل اساسی در سه دهه اخیر چیست؟

مشکل اصلی در تغییر وضعیت دریاچه در سه دهه ،سلطه
طــرفــداران الگوی مهندسی -س ــازهای بــدون پیوستهای علمی
همهجانبه و در دسترس ،و انجام مطالعات محیطزیستی مستقل
است.

راهحل چیست؟

جایگزینی الگوی مهندسی -سازهای با الگوی مشارکتی -
جامعهشناختی -مهندسی که کم هزینهتر و متکی به دیالوگ بین
همه ذینفعان با هدف توسعه پایدار اجتماعمحور است.
قــدم اول -ب ــرای رفـتــن بــه سمت ایــن را هح ــل جایگزین،
فراهمکردن هر امکان ممکن بــرای گفت و گو و استمرار نقدهای
جدی و بیقید و شرط بر هر آنچه که در دهههای اخیر ،مستقیم
و غیر مستقیم وضعیت موجود را در دریاچه رقم زده است؛ تالشی
مستمر بــرای آنکه همه گروههای ذینفع با بیشترین تعداد در این
گفت و گوها وارد شوند.
قدم دوم  -برای رفتن به سمت این راهحل جایگزین ،معرفی
توسعه همهجانبه و پــایــدار «اجتماعمحور» متکی بر تجربههای
موفق جهانی است؛ که با محوریت تمام دانشگاههای حاضر در
منطقه و با کمک امکانات انجمنهای علمی و صنفی (اساتید-

دانشجویان در استانهای آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی،
کردستان و زنجان) شامل همه دانشگاههای دولتی و غیردولتی
امکانپذیر است.

مشکل اساسی پیش رو در انجام دو قدم اول

فضای امنیتی ساختهشده حــول مسئله احیای دریاچه
ارومـیــه کــه حضور مؤثر عالقهمندان داخــل و خــارج حوضه را در
عمل دشــوار میسازد که نمودهای آن در حضور کمرنگ اساتید
دانشگاههای داخل کشور در بحثهای مرتبط با احیای دریاچه
قابل مشاهده است .برای فهم این بنبست اساسی ،ضروری است
سطح تحلیل مسئله را تغییر دهیم و از سطح محلی -منطقهای به
سطح ملی برویم.
تکرار پرسش در سطح ملی (کندوکاو مسئله در تاریخ چهار
دهه اخیر در سطح ملی)
چرایی و چگونگی بسترسازی برای تخریب گسترده منابع
طبیعی تجدیدشونده در ایران؟ (آب ،خاک و مرتع).

دو پیشفـرض پیشـنهادی بـرای درک روندهـای
بسترسـاز تخریـب منابع طبیعی تجدیدشـونده و
امنیتیشـدن ورود بـه آن در ایـران امـروز

پیشفرض اول -اشـغــال سـفــارت ای ــاالت متحده آمریکا
با شعار «مــرگ بر آمریکا» و چهار دهــه تأ کید بر آن که جایگزین
شعارهای معمول جنبشهای ضداستبدادی (آزادی ،برابری ،رفاه
همگانی و حقوق شهروندی) شامل برابری در مقابل قانون (عدالت)
و برابری فرصتها شد .تعدادی از اعضای گروههای مؤثر در برپایی
انقالب ســال  ،57به مــروجــان شعار مذکور تبدیل و در قــدرت و
ً
حاشیه آن ماندگار شدند و تعدادی هم عموما تحصیلکرده ،قلع
و قمع و از عرصه عمومی حذف شدند یا تن به مهاجرت دادند و
خألیی از نیروهای متخصص به وجود آورد.
پیشفرض دوم -جنگ تحمیلی عــراق علیه ایــران که بر
پایه شواهد استدالل میشود در همان دو سال اول ،امکان پایان
موفقیتآمیز وجــود داشــت با پافشاری صاحبان قــدرت در ایــران
هشت سال به درازا کشید و سبب شد «گروههای بــرادری» بیشتر
و بیشتری در جبههها شکل بگیرد و در خــارج از جبههها تــداوم
یابد .از سوی دیگر ،با قانون سهمیه ویژه رزمندگان در دانشگاهها
و استمرار این قانون تا به امروز ،این گروههای برادری نیروهای مؤثر
ساختارهای قــوای سهگانه ،دستگاههای حاکمیتی و امنیتی را
شکل دادهاند.
گروههای بــرادری مذکور بر پایه تجربه مهندسی سازهمحور
در جنگ و به کمک شرکتهای مـشــاورهای باقیمانده از قبل از
انقالب تجربه خود را معطوف به ایجاد سدهای بدون مطالعات
زیستمحیطی مستقل ،انتقال آب حوضه به حوضه بدون انجام
مطالعات جدی ،با هدف بازتوزیع مهمترین عامل تولید در ایران
(آب) کردند که میتوان از آن با عنوان «رانت اول» نام برد.
در حقیقت ،گــرو ههــای مهندسی مــورد نیاز جنگ ،پایه

آن پــدیــدهای اســت که در سه دهــه اخیر ،انــواع قرارگاههای ســازه،
تهــای
س ــدس ــازی ،ج ــادهس ــازی ،پ ـلســازی و ...ه ـمــراه بــا شــرکـ 
خصولتی پیرامون آن را شکل داده و همزمان گروههای برادری دیگر
نیز ،در صنایع ،معادن ،مس و فوالد (به عنوان مشتریان رانت اول)
و در کشاورزی متکی به تغییر کاربری مراتع (خلق زمین کشاورزی به
عنوان رانت دوم) فعال هستند.
عالوه بر آن ،همراستا با سیاست افزایش سطح زیر کشت،
به نام «تولید و مانعزدایی از آن» با تغییر کاربری مراتع ،کنترل این
رانــت دوم را هم مستقیم و غیر مستقیم به انحصار خود درآورده
و در میان گروههای بــرادری در مناطق گوناگون توزیع و گروههای
قدرتمند و ثروتمندی بــا هــدف تقویت حامیان نظام را تولید و
بازتولید میکنند.
طبیعی است در این چرخه ،صنایع نیازمند به آب فراوان
هم به نام «اشتغالزایی» اهمیت مییابند .به عنوان مثال ،احداث
صنایع فوالد در حاشیه کویر مرکزی مانند اصفهان (که طرح اولیه
در بندرعباس مکانیابی شده بود) ،کرمان و یزد از آن جملهاند.
عــاوه بــرآن ،بخشی از سفرههای آب زیرزمینی به عنوان
بهــای جاری (سطحی) وارد چرخه توزیع با
رانت سوم همانند آ 
محوریت گروههای برادری مذکور شده است؛ افزایش چاههای غیر
مجاز و به رسمیتشناختن آنها در چند نوبت حتی در دشتهایی
که قبل از سال  1357ممنوعه اعالم شده بودند ،از نشانهای این
امر است.

دو پرسش اساسی

جزئیات نظری و اجرایی ،این فرایند گفت و گو -اقدام همهجانبه
با حضور دانشگاهیان ،گروههای ذینفع و فعاالن اجتماعی در هر
زیرحوشه با هدف جلب بیشترین حمایت در میان کنشگران مرزی
با هدف خنثیکردن فشارهای امنیتی ذیل عنوان زیر صورتبندی
شده است:

«گذار از دانشگاههای گلخانهای به دانشگاههای
در خدمت جامعه»

ْ
توسعه اجتماعمحور نزدیک به مضامین مطرحشده تقریبا
 ۲۰سال است که در دانشگاه کانزاس در مناطق مختلف پیرامون
آن دانشگاه تجربه و اسناد آن عرضه شده است:
https://ctb.ku.edu/en

برخی از منابع در دسترس

	-زندرضوی ،سیامک ( ،)1389جامعهشناسی و بحران منابع طبیعی
تجدیدشونده در ایران ،تهران ،نشر قطره.

	-زندرضوی ،سیامک ( ،)1400جامعهشناسی مردممدار ارگانیک در
ایران(سالهای  1386تا  ،)1400بوشهر ،نشر هامون نو.
	-عجم اوغلو ،دون و جیمز رابینسون ( ،)1399راه باریک آزادی،
ترجمعه سیدعلی رضا بهشتی و جعفر خیرخواهان ،تهران ،نشر
روزنه.
	-نــورث ،داگــاس سی و همکاران ( ،)1396خشونت و نظمهای
اجتماعی ،ترجمه حعفر خویرخواهان و رضا مجیدزاده ،تهران ،نشر
روزنه.
ویژهنامه
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فصلنامه اندیشکده تدبیر آب ایران

صفحه 17

پرسش اول -چرا دستگاههای اداری مرتبط و مسئول در
کنار دستگاه قضایی در مقابل فرایندهای فــوق مقاومت جدی
نکرده و نمیکنند؟ این مسئله بخشی با نظریه داوود عجماوغلو
و جیمز رابینسون با عنوان «حکومت کاغذی در مقابل حکومت
مقید» قابل توضیح است.
پرسش دوم -چرا خلق رانــت در ایــران در چهار دهه اخیر
اهمیت اساسی یافته اســت؟ بخشی از مسئله با نظریه داگالس
سی .نورث و همکاران با عنوان «منطق نظامهای دسترسی محدود
در مقابل نظام دسترسی باز» قابل توضیح است.
آنچه اهمیت دارد ،زمینهسازی ،اطالعرسانی ،طراحی و
اجرای وسیعترین گفت و گو -اقدام تاریخ ایران با به میدانآمدن
همه دانـشـگــاهـیــان عــاقـهمـنــد ،عــاشــق ،تــوانــا و شـجــاع بــا جلب
مشارکت محققان منفرد ،فعاالن اجتماعی ،افراد فعال در حوضه
و مناطق ،و عالقهمندان به تبادل نظر و تجربه حول محور «توسعه
پایدار اجتماعمحور» است؛ عالوه برآن دعوت به همکاری از همه
بخشهای جامعه مدنی و با تکیه بر ظرفیتهای سازمانهای
مردمنهاد در همه عرصههای مرتبط است که شایسته است کل
این فرایندها توسط جامعهشناسان آموزشدیده تسهیلگری شود.
پیشنهاد من ایــن اســت که انجمن جامعهشناسی ایــران
برای آمادگی حداقلی امر مهارتافزایی جامعهشناسان داوطلب را
در چهار عرصه عهدهدار شود:

•بینش جامعهشناسانه
•مسئلهیابی مشارکتی
•تسهیلگری اجتماعی
• اصول گفت و گوی مؤثر.

صفحه 18

مسئله آب از دریچه علوم اجتماعی
(خارج از حیطه مهندسی)
علی باقری ،عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

موضوع محوری این گفتار این است که مسائل مختلف
یگــذارد و تأثیر آب بــر سایر مسائل
چگونه بــر مسئله آب تأثیر م ـ 
پیرامونی چگونه است؟ عالوه بر فعل و انفعاالت درون بخش آب
که حیطه کار مهندسان و متخصصان هیدرولیک است ،مسائل
دیــگــری وج ــود دارد کــه از حیطه مهندسی خ ــارج اســت و نقش
ً
تأثیرگذاری و تأثیرپذیری دارند که معموال در برنامهریزیهای آب
در نظر گرفته نمیشوند و مسبب مشکالت بعدی هستند.
اگر بپذیریم که بخشی از مسئله آب به ُبعد فیزیکی آن باز
میگردد و تحت تأثیر عوامل اقلیمی است ،میتوان گفت عوامل
اقلیمی تا حدودی بر روی نحوه شکلگیری تقاضا نیز مؤثر است .به
طوری که براساس این تقاضا ،مسئله تخصیص منابع آب و مسائل
پیرامونی آن شکل میگیرد.
اما در کنار این بعد فیزیکی آب ،جنبه دومی در مسئله آب
وجود دارد که عامل شکلگیری تقاضای آب با منشأ اجتماعی و
براساس مؤلفههای فردی و جمعی است که از نیروهای مختلف
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،امنیتی و غیره تأثیر میگیرد.
در این مفهوم ،احساس ما نسبت به فراوانی منابع آب نیز بر
روی شکلگیری رفتارهای فردی و اجتماعی ما تأثیرگذار است .به
طوری که ممکن است نوع استفادهای که از آب میکنیم ما را دچار
این سوگیری شناختی کند که همچنان که ما به وفور از منابع آب
استفاده میکنیم ،بنابراین این منابع نیز به وفور در دسترس ما باقی
خواهد ماند .بیشترین تعامل بین بخش آب و بخش خارج از آب
به این موضوع باز میگردد.

تأثیـر جهانبینـی بـر مداخلههـای سیاسـتی در
مسـئله آب

یشــود کــه مــداخـلـههــای
مسئله آب از جــایــی ج ــدی م ـ 
سیاستی در آن صــورت میگیرد کــه بــه دنبالیافتن راهحـلهــای
نظیر افزایش منابع آب و کاهش مصارف آب هستند اما در عمل،
خواسته یا ناخواسته یک سری بازخوردهایی از این تصمیمات
شکل میگیرد که رفتارهای فــردی و جمعی را تغییر میدهند و
یشــود بــه تــدر یــج فرهنگ مـصــرف آب در رفـتــار ف ــردی و
بــاعــث مـ 
جمعی دگرگون شود.
در درجه اول ،باید به جهانبینی که در قالب آن به تبیین

مسائل میپردازیم ،اشــاره شــود؛ بــرای مثال ،هنگامی که در یک
منطقه با افزایش جمعیت مواجه میشویم که به افزایش تقاضا
بــرای مسکن منجر میشود .در چنین حالتی ،رویکردی که برای
حل مسئله در پیش گرفته میشود رویکرد عرضهمحور و در کنار آن
اعمال برخی سیاست حمایتی برای آن است.
در چنین رویکردی ،بنا داریم که شرایط موجود را با شرایط
مطلوب مقایسه کنیم و تفاوت آنها را به عنوان کمبود یا مشکل
تلقی میکنیم و واکنش هم عرضه مسکن ارزانقیمت است و برای
تحقق آن هم ،سیاست حمایت مالی در نظر میگیریم.
این نوع تفکر ،ناشی از یک جهانبینی خطی است .از این
جهت که سیاستگذار یا تصمیمساز یکطرفه و از مسیر علت-
معلولی به مشکل نگاه میکند .پیش فرضی که در این مدل تفکر
نهفته اســت ،ایــن اســت که شرایط پدیدآورنده مشکل استاتیک
(ایستا) در نظر گرفته میشود .در همین مثال ،سطح تقاضا برای
مسکن در همان حدی که ابراز شده ثابت باقی میماند و راهحل بر
مبنای آن اعمال میشود.
ً
اما واقعیت این است که این اعمال سیاست ،مجددا با
بازخوردهای تــازهای مواجه میشود .در این مثال ،افزایش عرضه
مسکن باعث پیامدهای دیگری از جمله مهاجرت از نقاط کوچک
به نقاط بزرگ و  ...میشود که دوباره باعث افزایش جمعیت منطقه
یشــود .در نتیجه همان راهحـلــی که در ابتدا بــرای حل مسئله
مـ 
ً
افزایش جمعیت و تقاضای مسکن بود مجددا به افزایش جمعیت
و افزایش تقاضای مسکن منجر میشود.
این هم پایان ماجرا نیست ،چرا که افزایش جمعیت،
مشکالت بعدی از جمله منابع آب ،ترافیک ،آلودگی هوا ،زباله
و حتی مشکالت اجتماعی مثل انواع حاشیهنشینی ،بزه و غیره
را به دنبال دارد .نکته مهم این است که سیاستگذار در چنین
رویــکــردی بــه عــواقــب یــک تصمیم در ایــن ابــعــاد گسترده توجه
نمیکند .ایــن رویــکــرد در عرصه سیاستگذاری بــرای آب نیز
وجود دارد و بحران زمانی است که سیاستگذار چنین عواقبی را
در مسئله تامین منابع آب در نظر نگیرد چرا که نه چنین مفهومی
در این مسئله تعریف شده است و نه متخصص و سیاستگذار
ً
در حــوزه آب داریــم که کامال مفهومی متمایز از مهندسی آب
است.

در چنین جهانبینی ،ایــن چرخه سیاستگذاری دیده
نمیشود که نتیجه سیاستهای ما منجر به تغییر شرایط اولیه منابع
آب و تغییر رفتارها میشود .به عبارت دیگر ،تالش سیاستگذار
این است با تصور یک محیط مطلوب و اعمال سیاستهایی در
راستای آن ،محیط کنونی را به نفع خود تغییر دهد.

آثار برگشتی -اجتماعی تغییر در محیط طبیعی
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موضوع دیگر ،بحث مناقشات آبی است .میدانیم که آب
تهران عالوه بر منابع محلی ،از پنج سد مهم اطراف تأمین میشود.
به عنوان نمونه ،حوضه سد طالقان ،منبع  150میلیون متر مکعب
آب شرب تهران است .این سد در پائیندست روستاهای طالقان
قرار گرفته است ،یعنی مردم طالقان آب خود را تأمین میکنند و
مابقی به سد طالقان میریزد و از این جهت تضاد منافعی در این
مورد شکل نمیگیرد .مشکلی که اینجا مطرح بود ،حفظ کیفیت
آب و مصون نگاهداشتن آن از فــاضــاب اط ــراف بــود .بنابراین،
طرحی که ارائه میشود نصب تصفیهخانه در روستاهای طالقان
بود که از مردم خواسته شد به آن متصل شوند و تلقی سیاستگذار
این بود که مسئله اینجا ،آلودگی آب است و باید با افزایش شبکه
تصفیه آب مسئله را حل کرد .اما اتفاقی که در عمل میافتد این
است که طالقان در سالها اخیر ،به دلیل مسائل اقتصادی ،خرید
ملک و زمین و آب و هوای ییالقی محل مهاجرت ساکنان تهران
شده است .از طرف دیگر ،از آنجا که کشاورزی برای مردم محلی
صرفه اقتصادی ندارد ،رونق خود را از دست میدهد و نیروی کار
هم از آن خارج و راهی تهران میشود.
به همین دلیل ،نیروی کنشی در این منطقه شکل گرفته
است .نیروی تقاضا برای خرید زمین و ویال ،نیروی عرضه که منجر
به تغییر کاربری زمین میشود و نیروی سوم ،موقعیت آب و هوایی
خود منطقه است که باعث افزایش سوداگری ملک و تغییر کاربری
به سمت ساخت و ساز و ویالسازی و ...در منطقه طالقان شده
اســت .از طــرف دیگر ،مقامات محلی نیز از ایــن تغییر استقبال
میکنند چرا که ساخت و ساز منطقه را به معنای رشد و توسعه
منطقه و افزایش کار و درآمد ساکنان آنجا تلقی میکنند.
همزمان با ایــن ،به دلیل اینکه سد مهم طالقان در آنجا
وجــود دارد ،محدودیتهای بر روی ایــن اقــدامــات گذاشته شده
اســت .چــرا که برخی از ایــن ساخت و سازها در اطــراف یا حریم
رودخانه هستند و بــرای جلوگیری از مشکل تأمین آب و آلودگی
آب مخزن سد جلوی آنها گرفته میشود .چنین تعارضی است
که باعث میشود مردم محلی در حفظ کیفیت رودخانه همکاری
نکنند و علی رغــم تأسیس تصفیهخانه فــاضــاب ،به آن متصل
نشوند .لذا وقتی درون مسئله آب به آن نگاه میکنیم تنها مشکل
تصفیهخانه و عدم تمایل مردم به اتصال به آن را مشاهده میکنیم
اما در بیرون از مسئله آب ،شاهد عوامل مهم اقتصادی و اجتماعی
هستیم که در این مسئله تاثیرگذار است.
نکتهای که از منظر اجتماعی در ایــن مثال وجــود دارد،
پاسخ مــردم محلی اســت کــه بــه دنـبــال توسعه هستند و آن را در
افــزایــش ساخت و ســاز میبینند .در حالی کــه اگــر مــا یــک مدل
یکپارچه توسعه با محوریت رودخانه داشته باشیم بهگونهای که
مردم منافع خود و توسعه خود را در حفظ رودخانه بدانند ،نوعی
مشارکت ذینفعان شکل میگیرد که هم خواسته آنها را در بر میگیرد
و هم به حفظ کیفیت آب منجر میشود .در حالی که هیچوقت به
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همواره این موضوع از نظر پنهان میماند که سیاستهای
ُ
ما در طبیعت از یک طرف دارای آثار جانبی ناخواسته نظیر افت
سطح آب در سفرههای آب زیرزمینی و در نتیجه فرونشست
سطح زمین است که قانون طبیعت است .از طرف دیگر ،آنچه
در علوم اجتماعی نیز اهمیت جدی مییابد این است که وقتی
ما محیط را به نفع خود تغییر میدهیم یک سری کنشگران دیگر
در محیط نیز وجود دارند که ممکن است تغییر ایجادشده به نفع
همه آنها نباشد .در نتیجه ،شاهد عکسالعمل آنها خواهیم بود
و در اثر این عکسالعملها هم محیط به نحوی دیگر دچار تغییر
میشود.
در این بین ،به حالت اول ،آثار جانبی (طبیعی) و به حالت
دوم آثار برگشتی میگویند .در آثار برگشتی یک سیاست ،ما شاهد
تغییر رفتار کنشگر در اثر یک سیاست هستیم .به عنوان مثال،
در دریاچه بختگان این موضوع قابل مشاهده است .زمانی که در
باالدست دریاچه خشکشده بختگان ،کاشت برنج رایج است،
بخشنامه میشود که کاشت برنج در این محدوده ممنوع است
تا آبها به سمت دریاچه هدایت شود .پژوهشگران در بررسی که
انجام دادند متوجه شدند که در پائیندست دریاچه نیز کشاورزی
کمآببر وجود دارد و اگر کشت برنج در باالدست متوقف شود ،در
نهایت  42میلیون مترمکعب آب به دریاچه بختگان میریزد .اما
در شبیهسازی مدل ،مشخص شد اگر منابع آب باالدست دریاچه
آزاد شود و در عمل کشاورزان پائیندست با افزایش آب دریاچه،
کشاورزی کمآببر خود را از  30درصد به  24درصد کاهش دهند و
حقابه بیشتری استفاده کنند ،در عمل ،تنها  1.8میلیون مترمکعب
آب به دریاچه میرسد .در نتیجه این سیاست بیتاثیر خواهد بود.
بنابراین ،این به واسطه همان اثر برگشتی است که ناشی از رفتار
کنشگر (کشاورز پائیندست) است که در شرایط اعمال مداخله
سیاستی ،رفتار خود را تغییر میدهد.
یت ــوان اس ـت ـن ـبــاط کـ ــرد ک ــه ب ـس ـیــاری از
از ایـ ــن م ـن ـظــر مـ ـ 
یشــود نــاشــی از این
یهــایــی کــه در مــوضــوع آب مـ 
ســیــاسـتگــذار 
جهانبینی و رو یـکــرد اســت کــه نقش سیستم و انـســان را در نظر
نمیگیرند که انسان حتی میتواند رفتارهای غیر منتظرهای در
واکنش به یک سیاست نشان دهــد .لذا در این رویکرد ،نگاه به
ً
سیستم یک نگاه کامال مکانیکی ،فیزیکی و ایستا است .در نتیجه
با یک تفکر خطی ،تصمیم میگیرید با ابالغ بخشنامه ،کشت برنج
در باالدست حوضه آبخیز را متوقف کنند تا مسئله حل شود .در
حالی که همین بخشنامه ،مشکالت زیاد طبیعی و اجتماعی به
دنبال خواهد داشت.

مناقشـات آبـی دارای علتهـای بیـرون از مسـئله
آب هسـتند
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مسئله اینگونه نگاه نمیشود .این موضوع در مورد سد کرج هم به
شکل دیگری وجود دارد.
در مسئله زایندهرود ،هم باید بدانیم که خواستههای مردم
سا کن آن منطقه نشان میدهد که در اینجا هم مسئله فقط آب
نیست .شعارهایی که خواهان عدالت است ،ناشی از اعتراض
مردم به نوعی تبعیض در منطقه است و نباید موضوع را به مسئله
عرضه آب تقلیل داد که راهحلها به سمت تصمیمهای مهندسی
چون تونل انتقال آب و  ...برود .چرا که در حوضه آبریز زایندهرود ،با
یک مسئله اجتماعی جدیتر روبرو هستیم و آن اعتراض مردم به
تبعیض است که باید آن را شناسایی و مورد توجه قرار داد.

ممانعتی از رشد اقتصادی به وجود نیاورده است که این میتواند
الهامبخش سیاستگذاران ما باشد.
مغلطهای که در این بین وجود دارد ،این است که ما هدف
را به ابــزار تقلیل میدهیم .بــرای مثال ،در حــوزه مصرف آب ،ما
امنیت غذایی را به امنیت کشاورزی تقلیل دادهایم .در حالی که
اگر منابع آب محدود داریم باید در اولویتهای خود بازنگری کنیم.
یعنی اگر امنیت غذایی برای ما در اولویت است ،تأمین معیشت
و تولید ثروت به اولویتهای بعدی منتقل میشود که باید از علم
اقتصاد بــرای طــراحــی مــدل عملیاتی آن کمک بگیریم و از این
حیث ،اقتصاد را به عنوان یکی از رشتههای علوم اجتماعی نقش
بسیار مهمی در صرفهجویی در منابع آب دارد.

موضوع دیگر یادگیری اجتماعی است که باید به آن توجه
کــرد .رون ــدی کــه در قوانین مشاهده میکنیم بــه نظر مـیرســد که
قوانین سیاستگذار به سمت و سویی است که به مردم بیقانونی
(تخلف) یاد میدهد .به عنوان مثال ،سه بار تاکنون به چاههای
غیرمجاز مجوز داده شده اســت .یعنی قانون خود از یک تخلف
حمایت کرده و به آن پاداش داده است.

پیوسـتگی تقاضـا و نابـودی ظرفیـت بـرد حوضـه
آبریز

یادگیری اجتماعی تحت تأثیر قوانین ناکارآمد

جهتگیری توسعهای کوتاهمدت و زیانبار

جهتگیری توسعهای موضوع دیگری است که متخصصان
علوم اجتماعی باید در نظر داشته باشند .ما در جهتگیریهای
خود ،توسعه را به پروژه تقلیل میدهیم و به جای اینکه اهداف و
اثربخشیها دیده شود تمرکز تنها روی کارآیی است و این کارآیی
اگر در مسیر غلطی باشد در بلندمدت ما را به قهقرا میبرد.
ب ــرای م ـثــال ،در دش ــت م ــرودش ــت GDP ،کـ ـش ــاورزی در
مقیاس فــردی از  GDPصنعت آنجا باالتر اســت .ولــی زمانی که
ایــن تولید ناخالص داخلی را به ازای آب مصرفی نگاه میکنیم
میبینیم نسبت به حجم آبی که مصرف شده است GDP ،بسیار
کمتر از سایر نقاط ایران است .این نشان میدهد که سیاستگذار،
جهتگیری اشتباهی را بنا نهاده اســت که عواقب بعدی را به
دنبال دارد که چون سیاست ابتدایی غلط بوده است ،برنامهریزی
توسعهای بعدی را که ا گــر صرفهجویی در مصرف آب باشد ،نیز
تحت تأثیر قرار میگیرد و به سمت ابالغ تصمیماتی چون آبیاری
ً
تحت فشار ،وامهای بالعوض برای آن میرویم که عمال آن قسمت
استفاده مصرفی را هدف قرار نمیدهد که به صرفهجویی آب منجر
شود.
بنابراین ،بسیاری از جهتگیریها تــوسـعـهای مــا کــه به
یشــود در عمل غلط اســت و
اشتباه توسعه پــایــدار هــم نامیده مـ 
منجر به کسری منابع میشود و راهحل این است که به جای چنین
تأ کیداتی که اقتصاد را بر محیطزیست ارجح میکند ،به سمت
جــداکــردن رشــد اقـتـصــادی از مـصــرف منابع آب حــرکــت کنیم.
رویــکــردی که در بسیاری از کشورها از جمله در آمریکا در پیش
گرفته شده است و از یک زمانی به بعد آنها مسیر رشد اقتصادی
ً
را از مسیر مصرف منابع جــدا کــردهانــد و عمال حفظ منابع هیچ

در همین زمینه ،توجه به ظرفیت برد سرزمین بسیار مهم
ً
است .به طوری که متأسفانه ،ما معموال برای توسعه یک منطقه،
اقــدامــات را بر مبنای آب بنا میکنیم تا جایی که ایــن اقدامات
بــه سقف ظرفیت بــرد حوضه م ـیرســد .امــا بــه جــای اینکه مسیر
جداسازی اقتصاد منطقه از منابع آب را در پیش بگیریم ،با افزایش
منابع ،این سقف برد حوضه را باالتر میبریم که منجر به افزایش
تقاضای مداوم میشود.
در چنین حــالـتــی ،نــه تنها مــوتــور تـقــاضــای آب متوقف
نمیشود بلکه دچ ــار شرایطی میشویم کــه بــارگــذاری صنایع و
مصارف روی منابع آب از حد ظرفیت باالتر میرود و در بلندمدت
باعث نــابــودی ز یــرســاخـتهــای حیات م ـیشــود .ایــن مثال را در
دشت رفسنجان میتوان به خوبی مشاهده کرد.
در مجموع ،شواهد نشان میدهد که سیاستگذار تنها به
دنبال افزایش عرضه به عنوان را هحــل موقتی جبران کمبود منابع
آب در راستای اقتصاد اســت .در حالی که این تنها بدهی و تراز
منفی منابع آب را باال میبرد و رویکرد عرضهمحور به طور مزمن به
تحریک تقاضایی منجر میشود که هیچ پایانی ندارد.

رسانههای اجتماعی
و مسئله آب
فرزاد غالمی ،عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

ویژگیهـای مسـئله اجتماعـی و تطبیـق آن بـا
مسـئله آب در جامعـه ایـران
ویژهنامه
سال دهم ،شماره سی و پنجم ،زمستان 1400

فصلنامه اندیشکده تدبیر آب ایران

اولـیــن و یــژگــی مسئله علوم اجتماعی ایــن اســت کــه باید
عمومی باشد ،یعنی بر زندگی عده کثیری از مردم ،نه تنها تأثیرگذار
باشد بلکه تأثیر منفی بگذارد .مسئله آب این ویژگی را در خود دارد.
به عبارت سادهتر ،بخشهای بزرگی از جامعه ما در استانهای
مختلف درگیر مسئله آب هستند و تأثیر منفی مسئله روی زندگی
آنها مشخص است.
دوم ،ادراک منفی از مسئله وجــود داشته باشد و جامعه
نگران این مسئله باشد که تبعات آن چیست؟ موضوعی که دارای
دو بعد نخبگانی و اجتماعی اســت .یعنی زمانی که موضوع در
سطح دغدغه نخبگانی باقی بمانند نمیتوان آن را یک مسئله
ً
اجتماعی برشمرد .تقریبا در دو دهه اخیر ،ما با این موضوع مواجه
بودهایم که نخبگان پیرامون این قضیه بحث کردهاند که با بحران
ً
روبرو هستیم و اساسا سرنوشت آب چه خواهد شد.
سوم ،مسئله هم ُبعد عینی و هم ذهنی داشته باشد .بعد
عینی به این معنا است که شخص ببیند که در تجربه زیسته با
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مطالعات میانرشتهای امــروز از اهمیت باالیی در دنیا
برخوردار شده است .این رویکرد باید بتواند باعث آسانترشدن
حل مسئله شــود .در غــرب از دهــه  1960ایــن موضوع در فضای
دانشگاهی ظهور میکند .اما در جامعه ما این موضوع همواره
با یک خطا همراه اســت .ایــن عیب بــزرگ هم ایــن اســت که در
این رویکرد در ایران ،نقش رشتههای مختلف به درستی تبیین
نشده است .کما اینکه وقتی رویکرد مطالعات میانرشتهای در
ً
حل یک مسئله مطرح میشود حتما یک رشته به عنوان رشته
اصلی تلقی میشود و رشتههای جانبی کمککننده به آن تلقی
میشوند و محقق باید بتواند با استفاده از دادههــای رشتههای
دیگر ،نتایج و راهحـلهــای خود را ارائــه میدهد .لذا مطالعات
میانرشتهای باید درســت درک شــود .یعنی محقق باید بتواند
از زاوی ــه دقیق رشته خــود (چــه بــه عــنــوان رشته اصلی و چــه به
عنوان رشته جانبی) به موضوع ورود کند .در بحث آب نیز این
مسئله مهم است .اما سئوال این است که یک متخصص علوم
اجتماعی چگونه میتواند در این موضوع ورود کند؟ پاسخ من
این است که متخصص علوم اجتماعی نمیتواند راهکارهای
مدیریتی برای منابع آب ارائه دهد چرا که چنین وظیفهای ندارد
که وضعیت مدیریت آب بر مبنای شاخصهای منابع آب را
تبیین کند.
بــرای محقق علوم اجتماعی مسئله ایــن اســت که بتواند
بگوید کــه از ترکیب تعامالت اجتماعی چگونه مسئله ساخته
میشود .به عبارت دیگر ،علوم اجتماعی باید بتواند به ما بگوید
که در جامعه ما درباره مسئله آب چگونه صحبت میشود ،مسئله
برای عموم چگونه فهم میشود و در نتیجه ،مسئلهای که ماهیت
علمی و تخصصی دارد چگونه تبدیل به مسئلهای اجتماعی و
عمومی قابل فهم میشود؟ یکی از الزامات چنین امری این است
که مسئله مورد بررسی ما ،از اقتدار علمی و اعتبار دادهها برخوردار
بــاشــد .حــال سـئــوال ایــن اســت کــه آیــا در جامعه مــا متخصصان
مدیریت منابع آب ،داد هه ــای علمی کافی بــرای فهم مسئله در
اختیار دارنــد؟ به عنوان مثال ،در جامعه ما هنوز پیمایشی برای
بــررســی ســواد آب انـجــام نشده اســت در حالی کــه در بسیاری از
کشورها از جمله کانادا و استرالیا این اتفاق افتاده است و حتی در
کشوری مثل هند ،بنیاد سواد آب شکل گرفته است .بنابراین ،هنوز

در جامعه ما دادههای کافی برای تحلیل مسئله آب یا جمعآوری
نشده است یا از دسترس خارج میشود.
بعد دوم مسئله ،وجــود مروجانی است که بتوانند مسئله
آب را به عنوان یک مسئله علمی را به زبانی عــام و قابل فهم به
سطوح جامعه منتقل کنند( .کما اینکه تعدادی از این چهرهها از
جمله مهندس درویش ،دکتر فاضلی و دیگران در فضای رسانهای
چنین نقشی به خود گرفتهاند).
از ســوی دیگر ،بــرای ساخت موفق مسئله محیطزیست
و آب باید مسئله به انــدازه کافی مــورد توجه رسانه قــرار بگیرد .به
عبارت دیگر ،با برجستهسازی رسانهای ،مسئله یک بعد تراژدیک
پیدا کند که بتوان در فضای عمومی در بــاره آن گفت و گو شکل
داد.
در وهله بعدی ،وجــود حامیان نهادی بــرای فهم مسئله
محیطزیستی اســت و از ایــن رو ،حـضــور نهادها ب ــرای حمایت
از شکلگیری گفت و گو پیرامون مسئله محیط زیست و آب در
عرصه عمومی ،امری ضروری است.
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چالشی به نام آب مواجه است و بعد ذهنی آن هم این است که
انسان نسبت به این چالش ،بیندیشد و آن را درک کند .اما اگر بین
بعد عینی و بعد ذهنی شکاف وجود داشته باشد و مسئله آب قابل
مشاهده باشد اما کسی به آن اهمیت ندهد ،میتوان گفت که ما با
یک مسئله پنهان اجتماعی روبرو هستیم.
یـکــی از دالی ــل مسئله پـنـهــان اجـتـمــاعــی ،ع ــدم آ گــاهــی
است که میتواند هم ناشی از سیاستگذار باشد و هم ناشی از
مصرفکننده .البته فارغ از این که سهم هر یک چقدر است ،برای
مثال ،وقتی یک خانوار یک ساعت شیر آب را بازمیگذارد و بعد
هیچ اتفاقی نمیافتد و آب کماکان وجــود دارد ،یعنی هنوز بعد
عینی مسئله کمبود آب هم برای او شکل نگرفته است.
دلیل دیگر ایــن عــدم آ گــاهــی ،ناشی از درک نــادرســت از
شرایط اقلیمی جامعه ایران است .جالب است بدانیم که در یک
نظرسنجی ،حدود  38درصد از پاسخگویان باور نداشتند که ایران
دارای اقلیم خشک و نیمهخشک اســت! حتی بارها در فضای
رسانهای دیده شده است که مسئله آب را با نگاه سیاسی نادرست
تحلیل کردهاند تا جایی که در یک رسانه اذعان میشود که بحران
آب چنانچه گفته میشود جدی نیست! همه اینها نشاندهنده
عدم آ گاهی در ابعاد مختلف است.
ویژگی دیگری که اینجا وجــود دارد ایــن اســت که مسئله
اجتماعی منجر به نابرابری میشود و مسئله آب این ویژگی را نیز
دارد .چنانکه در بسیاری از نقاط ایران از خوزستان و سیستان تا
کردستان بیشتر از جاهای دیگر و برای مثال شهروندان آن مناطق
نسبت به یک شهروند تهرانی بــار ایــن نابرابری را بیشتر به دوش
میکشند.
ُ
آخ ــر ی ــن و ی ــژگ ــی مـسـئـلــه اج ـت ـمــاعــی چ ـنــدب ـعــدی بـ ــودن و
غیرخطی بودن است و از این منظر نیز نمیتوان مسئله آب را خطی
و تکوجهی دید.
با این اوصاف میتوان با دو رویکرد به مسئله آب نگاه کرد.
رویکرد اول رویکرد فناور یمحور و مبتنی بر دادهها و سازههای فنی
و مهندسی است که در عمل نشان داده است به چه چیزی منجر
میشود.
رویکرد دوم ،رویکرد رفتارمحور است و تجربه کشورهای
ً
دیگر نشان داده است که حل چالشهای محیطزیستی خصوصا
در مسئله آب ،با این رویکرد منطقیتر است .تمرکز این رویکرد بر
فرهنگ و ارتباطات است .یعنی ما بتوانیم مسئلهای مثل آب را از
نگاه اجتماعی بنگریم و ابعاد اجتماعی آن را مورد توجه قرار دهیم.
ً
در این رویکرد ،حتما رسانههای جمعی اعم از رسانههای جریان
اصلی (رادیــو ،تلویزیون ،مطبوعات) و هم شبکههای اجتماعی
یکی از متغیرهای کلیدی هستند .در مطالعات رسانههای جمعی،
مفهوم چارچوببندی مطرح است که منشأ برساختگرایی دارد.
یعنی در فضای رســانــه ،تعریف مشکل ،ارز یــابــی مسئله و ارائــه
راهحل چگونه صورت میگیرد .چرا چارچوببندی رسانهای مهم
اســت؟ دلیل آن ایــن اســت که نحوه ارائــه مسئله توسط رسانه بر
ادراک مخاطب تأثیرگذار است .به ویژه درباره مسائلی که مخاطب

درباره آن دیدگاه مشخصی ندارد و یا مسئله پیچیده و دارای ابعاد
فنی است.

تفـــاوت مســـئله آب از نـــگاه جریـــان اصلی با
رســـانههای اجتماعـــی

رســانـههــای اجتماعی یــا جایگزین بــا رســانـههــای جریان
اصلی دارای چند تفاوت هستند .اولین تفاوت آنها ایــن است
که رسانههای اجتماعی از قید و بندهای سیاسی -اجتماعی
تــا ح ــدودی آزادت ــر هستند .یعنی اب ــراز نظر درب ــاره مسئله آب در
شبکههای اجتماعی بسیار آسانتر و متفاوتتر از اظهار نظر در
رسانههای رسمی مثل تلویزیون است .قید و بندهای اقتصادی
و محدودیتهای زمــان و هزینه نیز در رسانههای اجتماعی به
نسبت کمتر است .بنابراین ،رسانههای اجتماعی میتوانند به یک
بسیج کمپین آب منجر شوند که امــروزه ما آن را در فضای توئیتر
و اینستاگرام میبینیم .از سوی دیگر ،رسانههای اجتماعی برای
روزنامهنگاران و متخصصان محیطزیست ،دسترسی به دادههای
محلی را راحتتر میکند.
ب ــا تــوجــه ب ــه تـحـقـیـقــات ای ـن ـجــانــب در حـ ــوزه سینمای
محیطزیست ،میتوان گفت ،نگاه غالب در فضای رسانههای
جریان اصلی ،مسئله توسعه پایدار و پیامدهای آن است که منجر
به فقر ،مهاجرت ،حاشیهنشینی و  ...میشود؛ ته این نگاه هم این
است که ما بر خالف غرب که از محیط زیست به رشد اقتصادی
رسید ،ما هم منابع طبیعی را هدر دادیــم و هم به رشد اقتصادی
نرسیدیم.
امــا رســان ـههــای اجـتـمــاعــی ،نـگــاههــای انــتــقــادی را کــه در
رســانـ ههــای جــر یــان اصلی امـکــان بــروز نــدارنــد برجسته میکنند.
از جمله اینکه بــه مــا میگویند اقتصاد سیاسی آب هــم مسئله
مهمی اســت .اینکه چه کسانی بر سدسازی و پــروژههــای انتقال
تأ کید دارنــد و منافع اقتصادی آن نصیب چه گروهی میشود؟
نگاه به آب از منظر عدالت ،دیگر کــاری است که در رسانههای
اجتماعی اتفاق میافتد .یعنی این رسانهها هستند که مسئله آب
در خوزستان ،اصفهان و چهارمحال بختیاری یک مسئله عدالت
اجتماعی است و نباید آن را به رویکردهای فنی و مدیریتی تقلیل
داد .همچنین ،نادیدهگرفتن زنان در رسانههای جریان اصلی به
عنوان بخشی از جامعه که مسئله آب متوجه آنها نیز اســت ،نیز
دیگر اتفاقی است که در این بین میافتد.
اینکه آب برای توسعه است و یا اینکه آب به عنوان یکی
از ارکــان طبیعت از نظر ماهیتی مهم اســت ،بیشتر در رسانههای
اجتماعی است که مطرح میشود .حتی در رسانههای اجتماعی
رگههایی از افراطگرایی سبز نیز دیده میشود که اعتقاد دارند که
اولویت با محیطزیست باشد و راهکارهای سختگیرانهای نسبت
به انسان میدهند که فارغ از درست و غلط محل بحث ما نیست.
در نتیجه ،نکتهای که وجود دارد این است که زمانی که ما
از لحاظ سیاسی و اجتماعی ،امکان مشارکت را محدود میکنیم،
مسئلهای مثل آب باعث میشود که کنشگری سیاسی به کف

جامعه بیاید و در بلندمدت تبعات خاص خود را خواهد داشت.
ً
بنابراین ،از نظر من ،قطعا افزایش مشارکت در بخشهای مختلف
جامعه برای حل مسائل بهتر از کاهش آن است که بسیار قابل تأمل
است.

راهکار چیست؟

اگر مسئله آب را به عنوان یک مسئله اجتماعی بگیریم،
راهــکــار مبتنی بــر تغییرات در سطح کــان و نـهــادی اســت .این
راهحلها باید مبتنی بر شرایط زمانی و مکانی باشد و مسئله آب
ً
صرفا به عنوان یک مسئله مجزا دیده نشود.
مــا تــا زمــانــی کــه نتوانیم شــرایــط را ب ــرای بهبود وضعیت
اقتصادی فراهم کنیم؛ تا زمانی که نتوانیم در همه سیاستهای
اجــرایــی ،عدالت را مبنا قــرار دهیم؛ تا زمانی که نتوانیم سرمایه
ً
اجتماعی را بــه گــونـهای تقویت کنیم کــه پیام مــا بــه شیوه کامال
تخالفی خوانش نشود ،ما نمیتوانیم به نتیجه درست برسیم .در
محیط دانشگاهی نیز راهکار در مسئلهمحوری تحقیقات است که
مبتنی بر اعتماد به دانشگاهیان در پیش گرفته شود.
مجموع همه این شرایط به ما میگوید که ضــروری است
اولویتهای کشور را بر مبنای مسائل واقعی جامعه صورتبندی
کنیم و بر مبنای آن به تصویب قوانین و راهحلها بپردازیم.
در فـضــای رســان ـهای هــم رســان ـههــای جــر یــان اصـلــی مهم
هستند و هم رسانههای اجتماعی .رسانههای جریان اصلی از این
حیث مهم هستند که با استفاده از فضای نهادی و ساختاری خود
بتوانند مسائل محیطزیستی را به شکل صحیح توسط مروجان به
زبانی قابل فهم و ساده برای عموم جامعه مطرح کنند و رسانههای
اجتماعی نیز به این دلیل حائز اهمیت هستند که بتوانند رویکرد
انتقادی در پیش بگیرند و از این حیث بر رسانههای جریان اصلی
نیز تأثیرگذار باشند .در نتیجه اینها ما به شهروندی دارای سواد
محیطزیستی و سواد آب میرسیم که به جای قیمت آب به ارزش
آب میاندیشد.

ویژهنامه
سال دهم ،شماره سی و پنجم ،زمستان 1400

فصلنامه اندیشکده تدبیر آب ایران

صفحه 23

صفحه 24

نشست دوم

«علوم اجتماعی و مسئله آب»
تاریخ  21بهمن 1400

واقعگرایی و عملگرایی در مسئله آب و علوم
اجتماعی
(نظریه بومی  ،اقتصاد سیاسی آب در ایران)
کاوه معصومی ،کارشناس اجتماعی آب

ویژهنامه
سال دهم ،شماره سی و پنجم ،زمستان 1400

فصلنامه اندیشکده تدبیر آب ایران

صفحه 25

در مسئله آب و علوم اجتماعی ،توجه بــه واقـعگــرایــی و
عملگرایی به همان انــدازه توجه به دانــش نظری ،اهمیت دارد.
توجه به واقعگرایی و عملگرایی البته از نظر بنده به معنای پذیرش
وضعیت موجود و عدم تالش برای تغییر آن نیست .بر این مبنا در
شرایطی که کمترین نشانهای از وجود پیشنیازها و ظرفیتهای
الزم ب ــرای بــر پــایــی یــک گـفــت و گ ــوی مـلــی در بـ ــاره مـســائــل آب و
ً
محیطزیست و بسیاری دیگر از مسائل کشور حداقل فعال مشاهده
نمیشود ،تمرکز بر طرح این موضوع به عنوان یک نقطه شــروع در
جهت حل مسائل عاجل در بخش آب ،به احتمال ز یــاد راه به
جایی نخواهد برد .به ویژه آنکه حاصل تالشهای انجامشده در
این زمینه طی ده سال گذشته چندان امیدوارکننده نبوده است.
این را در ارتباط با محتوای ارائهشده در قالب سخنران محوری
نشست عرض کردم.
اما موضوع دیگر اینکه اتکای انحصاری به دانش نظری در
حوزه علوم اجتماعی و از آن بیحاصلتر ،گرتهبرداری از تجارب
اجرایی موفق دیگران و عدم درک اقتصاد سیاسی آب و ماهیت
میانرشتهای و به خصوص تاریخی -جغرافیایی مسئله آب در
ایــران ،چشمانداز روشنی را در ارتباط با شناخت درســت مسائل
آب به نمایش نمیگذارد ،چه رسد به حل آنها .این مسئله بدان
معناست که ما در کار تولید نظریهای راهگشا مبتنی بر تجارب
جهانی ،دانــش نظری ،تجربه عملی در مقیاس تاریخ و جغرافیا
و اقتصاد ،سیاست و جامعه در ایران در ارتباط با مسئله آب ،به
ً
شدت کم کار کرده و تقریبا غافل بودهایم.
ما اغلب فراموش میکنیم که در سرزمینی که آن را ایران
مینامیم ،آب چه نقشی در الگوهای اسکان جمعیت ،معیشت
مردمان و رشد و رونــق اقتصادی داشته اســت .ما به نقش آب در
پیدایی و محو تمدنهای ناحیهای و منطقهای و رشد شهرهایی
چون اصفهان و ایجاد مراکز تمدنی بــزرگ در مـیــانرودان بیتوجه
یهــای مهم آن ،همانا وسعت
هستیم .در ک ـشــوری کــه از و یــژگ ـ 
سرزمینی و تـنــوع اقلیمی ،تــوز یــع ناهمگون منابع آب و خــاک،
کوچکی و کثرت و پراکندگی سکونتگاههای انسانی ،اهمیت
حیاتی کـشــاورزی و بازرگانی ،وجــود شبکه گستردهای از راههــا و
موضوع امنیت و نحوه تأمین آن در برابر انواع مخاطرات بوده است،
ً
طبیعتا خاستگاه مناسبی اســت بــرای استقرار ان ــواع نظامهای

حکومتی مقتدر و یکپارچه و متکی به قوای نظامی و یک سیستم
عریض و طویل اداری و ساز و کارهایی پیچیده برای حفاظت از
جریان تولید و تجارت ،اعمال قــدرت ،برقرار امنیت و گــردآوری
مازادهای اقتصادی تولیدی در اقصی نقاط کشور.
ســاخـتــار چندسطحی حـکـمــرانــی آب در ایـ ــران در یک
چنین بستر تاریخی ،جغرافیای و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی
پدیدار گردید ،برای سدهها دوام آورد و با وقوع تحوالت گسترده در
ساختارهای اقتصادی -اجتماعی و سیاسی در دوران معاصر،
به سرعت مضمحل و ناپدید گردید .در دو دهه اخیر همزمان با
تشدید مشکالت آبی کشور و افزایش تنشهای اجتماعی ،استمرار
بیتوجهی بــه ر یـشـ ههــا و عــوامــل کــان ت ـحــوالت نــظــام حکمرانی
آب در ای ــران و نداشتن تحلیلی واقعبینانه و نقشهای دقیق از
آرایش گــروداران در صحنه حکمرانی آب کشور ،نتیجه تالشهای
کنشگران علوم اجتماعی و دیگر دس ـتانــدرکــاران مدیریت آب
کشور را در حل مسائل آبی در مجموع به شکلی منفی تحت تأثیر
قرار داده است.
ً
به همین دلیل است که در اسناد برنامهای کشور تقریبا
محتوای مشکالت و هدفگذار یها در بخش آب تا حدود زیادی
ت ـکــراری اس ــت .یـ ــادآوری نوشته یــک مــردمشــنــاس انگلیسی در
مقالهای پیرامون نقش رودخانه زایـنــدهرود در حیات اقتصادی-
اجتماعی و سیاسی اصفهان در سال  1954و پیامدهای منفی
توسعه بیرویه کشاورزی و کشت برنج -که در دوران پهلوی اول
ً
ممنوع و در دوره پهلوی دوم آزاد شده بود -حقیقتا آدمی را به فکر
فرو میبرد .اگر آن توصیفات را مد نظر قــرار دهیم پی میبریم که
هنوز برخی از مسائل و مشکالت اصلی ما در حوزه مدیریت منابع
آب همان اســت که  70ســال پیش بــود .یعنی ما همچنان دچار
مشکالت مدیریت منابع و مصارف آب هستیم .شیوه حکمرانی
منابع در ایــران ،الگوهای مصرف ،مدل توسعه اقتصادی کشور،
و از همه مهمتر اقتصاد سیاسی و شرایط اجتماعی و بحرانهای
محیطزیستی و تـحــوالت اقلیمی در ای ــران کــه هــردم در حــال در
همتنیدگی بیشتر و پیچیدهترشدن است ،موضوع عدالت آبی را به
هدفی دور از دسترس تبدیل نموده است.
بنابراین ،مسئله اصلی ایــن اســت که علوم اجتماعی از
کدام منظر و با کدام بنیان نظری به موضوع آب مینگرد .رویکرد
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اصلی ما چیست؟ آیا ما جغرافیا ،سیاست ،اقتصاد ،تاریخ و در
یک کالم ماهیت میانرشتهای موضوعات آبی را میبینیم یا تنها
بر اساس دانش اجتماعی به سراغ موضوع رفتهایم؟ ممکن است
در عمل راهکار مشارکت مردمی شما زمینه را برای تقویت جایگاه
صاحبان سرمایه و نــه جــوامــع محلی و بــه و یــژه اقـشــار تهیدست
بــرای بهرهمندی از آب و خدمات وابسته فراهم آورد .آیــا ممکن
نیست تأ کیدات شما در زمینه انتقال مدیریت تاسیسات آبی که
به کلی در فرایند دیگری ایجاد شدهاند به تشکلهای مردمنهاد،
با خواست و منافع و مقتضیات جوامع ذینفع در تعارض باشد؟
آیا شعار خروج دولت از فرایندهای تصمیمگیری ،طراحی و اجرا
و بهرهبرداری از طرحهای آب و آبفا شدنی است؟ منظورم از ذکر
ایــن مثالها مخالفت با بــرای مثال با انتقال مدیریت آبیاری به
تشکلهای مردمنهاد نیست بلکه دعوت دوستان به واقعبینی در
تحلیل نظام حکمرانی آب در ایران و تحلیل درست آرایش نیروها
و امکانات ،عالیق و منافع هر کدام از نقشآفرینان در بخش آب
است.
متأسفانه در چهار دهــه اخـیــر ،آنچه تحت عـنــوان تالش
عالقهمندان به موضوعات اجتماعی در بخش آب اتفاق افتاده،
انباشت حجم بزرگی از تجربه عملی کشورها در یک سو که بیشتر
در سخنرانیها و ادبیات برنامهای و مطالعاتی کاربرد دارد و شمار
زیادی دانشآموخته علوم اجتماعی که در بهترین شرایط سرمایهای
جز تسلط بر نظریات علمی در حوزه علوم اجتماعی و مشغلهای جز
مقالهنویسی و شرکت در نشستهای مختلف نــدارنــد .خالصه
اینکه جــای جریانی که به تولید نظریه و طراحی چارچوبهای
ادراکی راهگشا در ارتباط با آب و جامعه بپردازد ،به شدت خالی
است.
ما از بازیگران و محرکهای اصلی در نظام حکمرانی آب
ایــران -چه به عنوان پیشبرنده و چه بازدارنده  -چه تصویری در
ذهن دار یــم؟ مگر مشکل ما تنها عدم مفاهمه است که با گفت
و گو حل شود؟ خیر عدم مفاهمه و اجماع تنها یکی از مسائل در
حکمرانی آب ما است .داشتن نقشهای از آرایش گروداران در بخش
آب و نقد مترقیانه آن از منظر علوم اجتماعی شاید مسئله مهمتری
باشد .نمیتوان همچون یک بازی فوتبال آغاز تحرکات کنشگران را
در فرایند تحوالت آبی به سوت داور سپرد .نمیتوان انتظار داشت
که گ ــروداران هر لحظه مطابق با اراده نظام حکمرانی به رعایت
قواعد تازهای در بازی تن دهند.
تجربه شخصی مــن در طــول ایــن ســالهــا نشان میدهد
که هر یک از بازیگران در بخش آب منافع ،توجیهات ،منطق و
ابزارهای خود را برای پیشبرد اهداف و صیانت از منافع خود دارند
و به سادگی از مواضع خویش دست بر نمیدارند چرا که بازی برای
همه بازیگران به بازی مرگ و زندگی ،بازی برنده و بازنده تبدیل
شده است .باز یهایی که تنها یک بازنده قطعی داشته و خواهد
داشت :منافع بلندمدت سرزمینی و امنیت و آسایش و رفاه نسلهای
کنونی و آینده ایران
میلیونها بازیگر در شهر و روس ـتــا ،در خــانــه و خیابان،

در مــزارع کشاورزی و کارخانه و نظایر آن ،در حال بــازی در زمین
حـکـمــرانــی آب ایـ ــران هستند .خیلیها هــم بــا دس ــت گــشــاده و
پــراشـتـبــاه ب ــازی میکنند ،بــاز یهــای ان ـفــرادی و بــدی کــه تحت
ساختار حکمرانی موجود گاهی تنها کارت بازی این بازیگران به
شمار میآید.

جامعه هیدرولیک
و ِخ َرد ایرانی
اسماعیل خلیلی ،عضو انجمن جامعه شناسی ایران

مقدمه

ویژهنامه
سال دهم ،شماره سی و پنجم ،زمستان 1400

فصلنامه اندیشکده تدبیر آب ایران
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امــروزه انتقادی جــدی به علم مــدرن مطرح میشود .این
انتقاد به طور کلی چنین است که علم مزبور به رغم اینکه علمی
تجربی است ،تمامی تجربه تاریخی بشر در انواع مواجهات انسان
با هستی را نادیده گرفته و منحصر شده است به تجربه دانشمندان
حاضر در لحظه بــررســی .ایــن ویژگی علم مــدرن در ب ــاره همه امور
انسان معاصر صادق است ،اما در ایران به طریق اوال صدق میکند؛
یعنی آنچه در دانشگاه ایرانی گذشته اســت (از اصــول راهنما و
ً
منطق عمل گرفته تا انتقال مبانی فهم امر اجتماعی) ،گویی اصوال
با ِخ َرد تاریخی و لذا با تجربه تاریخی ایران نسبتی ندارد.
خـ َـرد تاریخی ایــران را از جمله خـ َـرد فیگوراتیو مینامند،
خرد تنظیمگر؛ َ
یعنی َ
خردی که کارش تنظیم رابطه انسان با خودش،
ً
با دیگری و با طبیعت بوده یا همچنان هست؛ مثال بر خالف َ
خردی
که کــارکــردش استفاده و بهرهگرفتن از طبیعت اســت .بــاری ،چه
این تعریف از خـ َـرد ایرانی را درســت بدانیم و چه ندانیم و جدا از
اینکه در رشتههای فنی و تجربی چه میگذرد ،به نظر میرسد علم
اجتماعی کنونی ما حین یک انقطاع با این َ
خرد و یا با هر تعریف
دیگری که این علوم از َ
خرد ما داشته باشند ،رخ داده است.
ً
برای درک این موضوع مثال باید بدانیم که ایرانیان ،مبدع
و مخترع سد (برای ذخیره و انتقال آب) بودند ،اما بالفاصله آن را
کنار گذاشتهاند .اما دلیل این امر چیست؟ چرا ایرانیان سدسازی
را برای ذخیره آب نپسندیدند؟ چرا در طول چند هــزاره این روش
و این فن از دستور کار مهندسان ،کشاورزان و مــردم ایــران خارج
ً
شد؟ سپس ،اصال چه شد که ناگهان از سده چهاردهم خورشیدی
به سدسازی روی آوردیــم و در این رویکرد ،هیچ توجه نکردیم که
چرا در طول چند هزاره از این فن پرهیز داشتهایم؟ گفتنی است در
حوزه آب در ایران« ،روش ،فنون ،ایدهها ،منطق و خرد»ی در طول
تاریخ در کار بودهاند؛ از جمله نمودهای آن َ
خرد ،نحوه ایفای نقش
روستائیان و باالخص عشایر در حفظ محیطزیست ،باالخص
مراتع و منابع آب است .روستائیان و عشایر ایــران این نقش را در
تمشیت و تعیین نسبت تولید و مصرف در همه جوانب از جمله
در خـصــوص آب حـتــی در ایـ ــران پـســاصـفــوی تــا مــراحــل آغــاز یــن
مدرنیزاسیون ،ایفا میکردند؛ یعنی تا سیاست موسوم به «تخته
قاپو» و سپس تا برنامه اصالحات دهه  .40اما دانشگاه ایرانی ،چه

ً
اهل فن و مهندسان ،چه اهل علوم اجتماعی کامال به آن بیتوجه و
حتی بیاطالع بوده و هستند .کسانی که در طول پنج برنامه توسعه
اقتصادی رژ یــم پیشین و شش برنامه اخیر ،نسبت به ساختار،
منطق و روش استحصال آب در ایــن برنامهها یک کلمه حرف
نزدهاند ،حاال ناگهان مدعی کشف علل بحران شدهاند ،بیآنکه
از آن «روش ،فنون ،ایدهها ،منطق و خرد» ،یعنی از رابطه انسان و
آب در ایران چندان مطلع باشند .از این روست که میتوان گفت
دانشگاه و دانشگاهیان ایرانی نه تنها درباره موضوع تئوری ندارند
ً
بلکه معموال بیاطالعاند.
در ای ــن صــرافــت ب ــود کــه در گـفــت و گــو بــا زن ــدهی ــاد دکتر
محمدامین قانعیراد ،به پرسش از نوع خرد این دانشگاه رسیدیم
و در نشستی با عنوان َ
«خرد دانشگاهی و آینده جامعه ایران» بدین
ً
پرسش پرداختیم که اصال دانشگاه ما چه َ
خردی را بازتولید میکند
ً
و اصال آیا دانشگاه میداند با چه خردی میاندیشد؟
بــه عـنــوان مـثــال ،یــک تـئــوری بسیار مهم داری ــم کــه علوم
اجتماعی ما نتوانسته تکلیف خود را با آن روشن کند و آن «تئوری
جوامع هیدرولیک» است .براساس همین تئوری است که نظریه
استبداد شرقی مبتنی بر کنترل منابع آب در جوامع هیدرولیک
مطرح شده؛ اما در تمامی مباحثی که درباره آب از سوی اصحاب
علوم اجتماعی مطرح میشود ،نسبتی با این تئوری شکل نمیگیرد
ً
که حتی بگویند این تئوری درست بوده است یا غلط؛ عمال نسبت
به آن سکوت کردهاند.
«انتقال مسئله» دیگر چالش این حوزه دانش است .یعنی
ً
علوم اجتماعی کنونی ایــران ،معموال مسئله را از نقد تمامیت و
همه اجــزای جامعه ایــران تنها به نقد شیوه رفتار حکومت مبدل
ً
میکند و پیکان نقد را به جای تحلیل و نقد جامعه ،معموال تنها به
سوی حکومت میگیرد .این نقد فینفسه مذموم نیست ،بلکه الزم
است .اما ریشههای مسئله و جوانب آن را نمیکاود و گاه خواسته
یا ناخواسته از صورت مسئله حذف میکند .به عبارتی زیرساخت
قــدرت را حــذف میکند و مــدام به روساخت آن ارجــاع میدهد.
چــرا؟ آیا بدین دلیل نیز نیست که خــودش هم در آن زیرساخت،
صاحب سهم و منفعتی است؟
در بررسی من در جامعه ایرانی با یک ساختار یا شاید به
ویژه با یک طبقه متوسط پسامشروطه مواجه هستیم که اکثر اوقات
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چندان تفاوتی هم نــدارد که ایــن ساختار در حکومت باشد یا بر
حکومت .ز یــرا ایــن ،آن ساختار اجتماعی یا آن طبقه اســت (آن
الیهها هستند) که منشأ تکنوکراسی ،الگیارشی و انواع رانت است.
ً
از دید نتایج بررسی من (که قطعا در آغاز راه است) بخش مهمی از
فرهنگ این طبقه و لذا َ
خردی که جهان را با آن میفهمد ناشی از
تداوم خرد قبایلی است که در سدههای ششم تا نهم ایران را آماج
تهاجم خود ساختند؛ تا سده یازدهم خود قبیله را بازتولید میکردند
و پس از مدرنیزاسیون ،فرهنگ آن قبایل به انحاء گوناگون بازتولید
شده است .بنابراین در جوامعی مانند ایــران ،عراق ،افغانستان و
ترکیه نه نئوفئودالیسم بلکه بیشتر نئوتریبالیسم رخ داده است.
چرا از میان این همه عناصر فرهنگی جهان غرب ،توجه
کثیری از ایــرانـیــان از صفویه تــا ام ــروز ،بــاالخــص از اب ـتــدای سده
چهاردهم فقط به تکنیک جلب شده است؟ زیرا اگر آن فرهنگ
ً
ً
قــبــیــلـهای نـتــوانــد بــا آنـچــه مـثــا در رم ــان و سینما و ک ــا فرهنگ
یگــذرد ،ارتباط بگیرد ،امــا کاربرد
اومانیستی یا راسیونالیستی مـ 
قهرآمیز تکنیک در سلطه بر طبیعت و کسب ثــروت را میفهمد.
ً
احتماال بازتولید فرهنگ مذکور در الیههای اجتماعی پسامشروطه
است که جایگاه تکنیک در جهانبینی آنــان را شکل داده .این
طبقه شیفته «فن» است نه شیفته تاریخ؛ طبقهای است که جهان
فهم خود را بر فن و تکنیک بنا کــرده و تمام هست و نیست خود
را فدای آن .بنابراین ،اینکه چرا رشتههای فنی و مهندسی اینگونه
خواهان دارنــد و سایر رشتهها خواهان ندارند ،به وضــوح تکلیف
تاریخی ما را تا حــدود بسیاری با موضوع روشــن میکند که این
جامعه چگونه جامعهای است.
سرانجام به اختصار تام ،در آنچه من طبق تجربه و دانش
ناچیز خود ،در بررسی و کاوش مسئله آب میفهمم ،توجه به پنج
سطح ضروری است:
•سطح کالن تاریخی مسئله.
•سطح میانی و جهانبینی الیههای اجتماعی جدید
پسامشروطه.
•سطح پیچیده تفکر فنی و تغییر سبک زندگی انسان
ایــرانــی کــه بــه مــا میگوید مــا نمیتوانیم بــه راحـتــی به
سبک زندگی قناتمحور بازگردیم.
ُ
•سطح خرد رابطه انسان با طبیعت از جمله آب.
•سطح سیاستگذاری.
آنچه در این بحث گفته شده ،به دلیل ضیق وقت و محدودیت
مــجــال ،بیش از اشــارتــی بــه برخی وجــوه مسئله نیست .باشد تا
فرصتی و مجالی کــه بـتــوان بــا همیت و جدیت در فهم مسئله
کوشید.

زبان مشترک و نظریه
(ماهیت بینرشتهای)
محمد فاضلی ،پژوهشگر جامعهشناسی آب
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نکته اول -کسانی که میخواهند وارد حــوزه علوم اجتماعی آب
شوند باید هویت میانرشتهای ایــن موضوع را جــدی بگیرند .به
همان میزانی که ما به مجموعههای مهندسی انتقاد میکنیم که
دانش اجتماعی ندارند ،خودمان هم نباید در این دام بیفتیم که ما
هم چیزی از مهندسی منابع آب ،مدیریت منابع آب ،مقدماتی در
باب هیدرولوژی ،مدیریت سیالب و نظایر آن ندانیم.
همه ما باید تالش کنیم دانشی نسبت به این مباحث به
دست بیاوریم .چرا که در غیر این صــورت ،به سرعت در عمل،
مقهور آن نـگــاه خــواهـیــم شــد .چــرا کــه غلبه فـضــای گفتمانی با
آنهاست و هر گروهی هم بخواهد نوعی غلبه رشتهای بر موضوع آب
ایجاد کند به سرعت تحت تأثیر نگاه فنی قرار میگیرد .بنابراین،
باید در هر صــورتــی ،ماهیت میانرشتهای آب را جــدی گرفت و
صاحبنظران علوم اجتماعی نیز حداقل دانشی از مباحث فنی
در حوزه آب داشته باشند تا مقهور آن نگاه مهندسی-سازهمحور
نشوند.
نکته دوم -پژوهشگران حــوزه علوم اجتماعی باید تــاش کنند
با مجموعهای از اساتید حــوزه آب ،همکاری و حتی ارتباطات
دوستی داشته باشند تا در گفت و گو و مراوده ،به یک مفاهمه در
فضای بینرشتهای برسند .اهمیت این موضوع از آن جهت است
که ما هنوز به یک زبان مشترک درباره مهندسی آب نرسیدهایم و اگر
تنها از موضوع نقد و انکار وارد شویم و با ُبتسازی و اسطورهسازی
از مــهــنــدســان ،آنـهــا را متهم اصـلــی وضــع مــوجــود کنیم ،آنـهــا نیز
در قطب مخالف ،همین دیــدگــاه را نسبت بــه علوم اجتماعی
خواهند داشت .از این رو ،شبکه ارتباطات شخصی با اصحاب
رشتهها و علوم دیگر و تعریفکردن پروژههای میانرشتهای ،برای
عالقهمندان به حوزه آب و علوم اجتماعی بسیار میتواند به درک
بهتر ما از وضعیت کمک کند.
نکته سوم -عدم شیشدگی در مفاهیم را باید لحاظ کنیم و نباید
بگذاریم بسیاری از مفاهیم نظیر مشارکت ذینفعان و امثال آن،
بدون اینکه ما به ازای بیرونی پیدا کنند و شرایط و بسترهای عمومی
ً
و مالحظات ملی در آنها لحاظ شود ،صرفا به عنوان کلیدواژهای
برای انتقاد از طیف مقابل استفاده شوند و به نوعی از این مفاهیم،
اسطورههای آ کادمیک ساخته شود .برای مثال ،اگر آثار فرانسوا مول
را نگاه کنیم به این میرسیم که حتی این پژوهشگر به این موضوع

که «مشارکت» به تنهایی بتواند بر مدیریت منابع آب در منطقه منا
(خاورمیانه و شمال افریقا) تأثیرگذار باشد ،مشکوک است.
نکته چــهــارم -بنا به تجربه چهارساله خــود در وزارت نیرو ،فکر
میکنم مــا در ان ــج ــامدادن کنش جمعی کــه مـیتــوانــد از جانب
سمنها شکل بگیرد یک بیشبرآورد داریم .با وجود اینکه درست
است که ساختار حا کمیت هیچوقت به طور کامل به سمنها
اجازه رشد نداده است و بخشی از توسعهنیافتگی سمنها مربوط
به همین مواجهه امنیتی با آنهاست ،اما واقعا یک توانمندسازی
عمیق در درون سمنهای آب احتیاج داریــم و باید دید چگونه
مـیتــوانــیــم از منظر جامعهشناختی ای ــن چنین ســمـنهــایــی را
خلق کنیم .بنابراین ،با توجه به تجربهام در وزارت نیرو ،یکی از
توصیههای عملی که دارم این است که سمنهای آب را به عنوان
یکی از تمدنیترین و حیاتیترین عرصههای حــوزه ایــران جدی
بگیریم و دربــاره آن پژوهشهای جامعهشناختی جــدی صورت
دهیم.
نکته پنجم -در حوزه مطالعات اجتماعی آب هم مانند هر حوزه
دیگری ،اگر نظریه نداشته باشیم با مشکل جدی مواجه میشویم.
از این رو ،باور دارم که ما به یک دوره تعریف و ترجمه برای ارائه و
آدابتهکردن نظریههایی که میتوانند در حوزه آب به کار برده شوند،
نیاز داریم .برای مثال ،اگر تجربه شصت سال گذشته در دانشگاه
ً
ایندیانا نگاه کنیم ،میبینیم که ما واقعا به یک دوران مفصل کار
نظری درباره منابع آب به عنوان منبع مشترک ،سرمایه اجتماعی و
ماهیت سمنهای آن نیاز داریم تا بنیان نظری قویتری را در این
حوزه شکل دهیم.
نکته آخــر -در بین پژوهشهای جامعهشناسان و مردمشناسان
ایرانی نکات عمیقی وجود دارد که باید بارقهها و بینشهای عمیق
آنها را در یــافــت .به طــور مشخص ،دکتر مرتضی فــرهــادی یکی از
این چهرهها است که در تحقیقات چهل سالهاش دربــاره تاریخ
اجتماعی مسئله آب ،بارقههای بسیار مهمی را جمعآوری و تألیف
کرده است .یا از همین دست اگر به مطالعات پژوهشگران حول
مذاکرات مجلس مشروطه درباره آب نگاهی بیاندازیم.
به همین دلیل ،به شدت هشدار میدهم که تصور نکنیم
که ُبعد اجتماعی آب را ما در دهــه نــود کشف کــردهایــم .چــرا که
اندیشمندان ایرانی هستند که از همان دهه سی و چهل ،به شکل
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جدی به بعد اجتماعی آب ،حقوق آب و مشارکتهای اجتماعی
حول آب و نظایر آن توجه کردهاند.
لذا اگر میخواهیم یک جامعهشناسی مدیریت منابع آب
بنا کنیم باید به این وجه تاریخی به جد نگاه کنیم و میتوانیم در
این راه ،بینش تاریخی عمیقی از متن مذاکرات مجلسهای قبل
از انقالب تا مطالعه و بازاندیشی در آثار اندیشمندان ایرانی درباره
آب به دست بیاوریم .چرا که آب و مطالعات آن تاریخی بسیار
طوالنیتر از آنــی دارد کــه مــا در دهــه نــود در حــال پــررنـگکــردن آن
هستیم.

لوح آب نانوشته نیست
(شناخت وضع موجود)
انوش نوری اسفندیاری ،پژوهشگر حکمرانی و مدیریت آب
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سـئــوال اصلی ایــن اســت کــه در زمینه حکمرانی ،وقتی
تالش میکنیم و سیاستی را به تصویب میرسانیم و حتی جنبه
قانونی پیدا میکند ،چرا به اجرا نمیرسد و در صورت اجــرا ،چرا
همفکری ،همقدمی ،پشتیبانی و تدارک الزم برای رسیدن به نتیجه
فراهم نمیشود؟ بعد از بیان تعدادی از ابتکار عملها و تجربیات
جدید در عرضه کاربرد علوم اجتماعی در اعتالی مدیریت آب
کشور ،در انتها عرایضم به پاسخ این سئواالت باز میگردم.
با توجه به تجربیات سیساله خود در برنامهریزی و اجرای
طرحهای آب در مهندسی مشاور و در سطح حوزه ستادی در طی
سالیان متمادی از دید کاربرد اقتصاد آب و تجربه دهساله در زمینه
حکمرانی آب و سیاستپژوهی ،به چند نکته در این باره رسیدهام.
نبود و کمرنگبودن نشانههای استفاده از دستاوردهای
علوم اجتماعی در تدوین سیاستها ،طرحها و اقدامات بسیار
محسوس است .از نشانههای ساده و بدیهی دریافت این کمبود،
شهــای کــار بــردی و فـقــدان درسه ــای مرتبط،
حجم ناچیز پــژوهـ 
در آمــوزش حین خدمت در بخش آب است .با چنین خألیی در
ورودیها این نظام چه انتظاری میتوان در خروجیها داشت؟ این
وضعیت نیاز به دگرگونی اساسی دارد.
در اینجا باید به چند تجربه قابل تأمل اشــاره کــرد ،مانند
«فصلنامه آب و توسعه» که در اواسط دهه  1370منتشر میشد و
تالش داشت که کاربرد دانش اجتماعی در زمینه آب را که در آن
زمــان در جهان به تازگی رو به گسترش بــود به جامعه متخصص
ایرانی منتقل کند .اما پس از چند سال انتشار این نشریه متوقف
شد و در عین حال ،خود تالشها نیز نواقصی داشت و کار ناتمام
ماند .همچنین تشکیل جلسات مستمر «ش ــورای اجتماعی در
مــعــاونــت ام ــور آب» کــه تــاش داش ــت مسائل اجتماعی اجــرای
طرحهای آب را شناسایی و برای آنها راهحلهایی بیندیشد.
در همین زم ــان« ،همایش اقتصاد آب» در ســال 1375
در سطح ملی بــرگــزار شــد امــا ادام ــه پیدا نـکــرد .در ادام ــه «کمیته
تخصصی تعرفه آب» همراه با تأسیس «دفتر اقتصاد آب» در حوزه
ستادی در اوایل دهه  80تأسیس شد ،اما هیچوقت امکان اجرای
نظریات جدید اقتصادی در آن فراهم نشد و کار آن هم به تعطیلی
کشید.
پس از آن ،کمیته اجرایی فرابخشی «تشویق سرمایهگذاری

بخش خصوصی در طرحهای آب و خاک» که بعد از برگزاری یک
نشست ملی تعطیل شد.
از ایــن دســت ،همکاری اینجانب بــا «کمیته تخصصی
اقتصاد آب» بعد از  29سال در طرح استاندارد وزارت نیرو ،متوقف
شد و علت اصلی آن هم دخالتهای غیر تخصصی در مدیریت
کمیته بود.
در طول این مــدت ،متوجه شدم که اقتصاد سیاسی آب
ً
به نحوی است که اقدامات و سیاستها عمدتا در حوزه ایجاد و
توزیع «رانت» عمل میکند و هدفهایی مثل کارآیی ،اثربخشی،
انصاف و عدالت و حل و فصل مناقشات تنها عناوین روی کاغذ
هستند.
س ــاز و ک ــار عـمــومــی در ای ــن ن ـظــام بــدیــن گــونــه اس ــت که
سرمایهگذار یها در آب ،باعث تغییر کاربری و افزایش ارزش زمین
یشــود ،و از طریق مبادله و تصاحب ایــن اراض ــی ،نحوه توزیع
مـ 
فایدهها و هزینهها تعیین میشود .سیاستها و رویهها تحت تأثیر
تصمیمگیریها و فرایندهای سیاسی در سطح ملی و محلی است
و به قواعد و نتایج بررسیهای علوم اجتماعی توجهی نمیشود.
علت این امر را هم میتوان در شیوه حکمرانی آب جست و جو کرد.
ممکن است در قوانین و مصوبات ،از کارآیی و اثربخشی
به دلیل جنبههای درست موضوع سخنی گفته شود ،اما در عمل،
به دلیل اینکه رویهها و فرایندهای مدیریت اصلی کار ،کارآیی و
اثربخشی را در نظر نمیگیرند ،پیشرفت زیادی در تأمین این هدف
ها حاصل نمیشود.
به عبارت دیگر ،با تحلیل «دوبخشیبودن» میتوان مسئله
را این گونه وا کــاوی کــرد :گفته میشود که در کشورهای در حال
توسعه ،آب از دو قسمت رسمی و غیر رسمی تشکیل شده است
که در بخش رسمی قوانین ،سیاستها و برنامههایی برای بهبود،
بازسازی و اصالح وجود دارد که نشانههای کمی از آن در بخش غیر
رسمی خود را نشان میدهد .در حالی که اگر بخواهیم تأثیر و تاثر
این دو بخش را در عمل نسبت به هم بسنجیم ،عالوه بر اینکه پی
میبریم این دو بخش ارتباط مناسبی با هم ندارد ،بلکه سهم بخش
غیر رسمی طبق قواعد اقتصاد سیاسی حاکم ،به مراتب باالتر از
سخنان و گفت و گوهای رسمی است.
ض ـمــن ای ـن ـکــه ب ــه ب ـ ــاور مـ ــن ،ب ــا وج ـ ــود اهــمــیــت حــضــور

صفحه 32

متخصصان و کــارشـنــاســان عـلــوم اجتماعی در ح ــوزه مدیریت
و تــصـمـیـمگـیــری ،ام ــا مـتــأسـفــانــه در دان ـش ـگــا ههــا ،دانـ ــش فـنــی و
مهارتهای الزم در این حوزه در اختیار متخصصان این حوزه قرار
نمیگیرد و همین ناتوانی متخصصان علوم اجتماعی ،مانع بزرگی
برای قابلیت نفوذ آنها در پیگیری مسائل آب کشور است .شاید به
همین خاطر ،امروزه در برخی از دانشگاهها ،اصالحاتی در سرفصل
دروس مهندسی آب صورت گرفته است ،تا مهندسان در استفاده
از دستاوردهای علوم اجتماعی مطلع و مجهز شوند.
باید در بــررســی وضــع مــوجــود بــه تجربیاتی از ایــن دست
ً
توجه شود .کال این تجربیات از آن جهت مطرح شد تا به موضوع به
صورت سیاه یا سفید یا لوح نانوشته برخورد نشود.

بحران آب
و نقش علوم اجتماعی و جامعهشناسی
حسین سراجزاده ،عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

مسئله آب ام ــروز بــه یــک بـحــران بــزرگ ملی بــرای جامعه
ای ــران تبدیل شــده اســت و بلکه ام ــروز یــک مسئله حیاتی بــرای
محیطزیست و جامعه ایــران اســت .حداقل امــروز بعد از سالها
غفلت نسبت بــه جنبههای اجتماعی و فرهنگی مشکالت و
ً
بحرانهایی که صرفا اقتصادی و فنی شناخته میشدند ،امروز این
توجه و آ گاهی در بین مدیران و کارشناسان و تا حدی جامعه پیش
آمــده که این پدیدهها و مشکالت جنبههای اجتماعی فرهنگی
ً
قابل توجهی دارنــد و غفلت از آنها عمال به رفــع مشکل و بحران
نمیانجامد و چه بسا آن را پیچیدهتر میکند و همچنین مشکالت
دیگری را دامن میزند .مثال آن ،طرحهای انتقال آب و دامنزدن به
تعارضات منطقهای یا بخشهای صنعتی است.
در نتیجه ،علوم اجتماعی نقششان با اهمیت میشود.
اما پرسش این است که علوم اجتماعی چگونه میتواند در این
بحرانها ایفای نقش کنند:

در نتیجه ،بسیار ساده اندیشانه است که فکر کنیم همه
اهل علوم اجتماعی راهحلهای مشابهی ارائه می کنند.
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•طرحهای اتاف (ارزیابی تاثیر اجتماعی و فرهنگی)-
اولـیــن و ســاد هتــر یــن بــرخــورد بــرای بهرهمندی از علوم
اجتماعی اهمیت دادن به توجیه اجتماعی فرهنگی
طرحهایی اســت که در ایــن بخشها قــرار اســت اجرا
شوند.
ُ
•برانگیختن کنشگریهای در سطح خــرد و میانی-
توجه به اینکه طرحهایی که در این حوزهها قرار است
اجرا شوند نیازمند جلب مشارکت عمومی و کنشگری
آحـ ــاد جــام ـعــه اسـ ــت .مــث ــال :ک ـم ـبــود آب و مسئله
صرفهجویی.
•نکته دیگر و به نظرم بسیار با اهمیت اینکه بحرانهای
بزرگ و تهدیدکننده تمامیت جامعه ،نیازمند عزم ملی
هستند .اینکه این عزم ملی چگونه شکل میگیرد و
چه ملزوماتی دارد ،بازدارندههایش چه هستند؟
•گفت و گو درباره موانع ساختاری :در سطح کالن و در
نظام حکمرانی آب و حتی حکمرانی سیاسی چه موانع
و بازدارندههایی برای حل مسئله و کاهش بحران وجود
دارد و ...
•شناسایی و مدیریت تعارضات و تضادها در موضوع

مورد بررسی :جامعه متشکل از گروههای دارای ارزشها
و منافع و عالیق متضاد در هر موضوعی است ،به ویژه
در آب.
•مسئله پایانی اینکه اهــل علوم اجتماعی هــم دارای
ارزشه ـ ـ ــا و م ـنــافــع م ـت ـفــاوتــی ه ـســتــنــد .در نتیجه
راهحلهایی هم که ارائه میکنند با ارجاع به ارزشها و
حتی منافعشان مطرح میشود.

صفحه 34

جامعهشناسیمهندسی:
فرامهندسی کردن آب
حسن محدثی ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی -واحد تهران مرکزی

مــوضــوع مهمی اســت کــه مـیخــواهــم در اب ـتــدای کــام به
انجمن جامعهشناسی ایــران ایــن پیشنهاد را بدهم که گروهی با
عنوان «جامعهشناسی مهندسی» ذیل آن تشکیل شود و حتی با
تدوین و جمعآوری مقاالت این حوزه ،کتابی در باب آن چاپ و
منتشر شود.
جامعهشناسی مهندسی ،دان ــش و آم ــوزش مهندسی و
فعالیتهای مهندسی را از منظر آثار اجتماعیای که به بار میآورند
و کارکردهای مثبت و منفیای که دارنــد و نیز گروهها و تشکلها
و سازمانها و روابــط اجتماعیای که مهندسان شکل میدهند،
مورد بررسی قرار میدهد .اینکه عملکرد و مدیریت مهندسانه چه
جهان اجتماعیای میسازد و چگونه جهان اجتماعی موجود را
دچار تغییر و تحول میکند ،موضوع بحث جامعهشناسی مهندسی
است .من از این منظر است که به موضوع مورد بحث مینگرم.
امــا نخست بــایــد مشخص کنیم کــه فهم جامعهشناس
در پــروژههــای مهندسی چیست؟ به ایــن اعتبار ،باید پرسید که
جامعهشناس چگونه بــایــد بــه ایــن مــوضــوع نـگــاه کـنــد؟ چــرا که
امـ ــروزه ،بــه طــور معمول ،شکل اول فـضــای فعالیت بــه اینگونه
اســت کــه جامعهشناس را بــه مثابه اب ــزار مهندسی مینگرند.
همان طــور کــه در حــال حــاضــر ،در شرکتهای مهندسی مشاور
وجــود دارد و متخصص علوم اجتماعی را بــه عـنــوان کارشناس
استخدام میکنند و فرد در خدمت شرکت مهندسی است و باید
ذیل وظایف تعریفشده به عنوان ابــزاری بــرای توجیه پروژههای
مهندسی فعالیت کند.
شکل دوم ماجرا این است که جامعهشناس را تسهیلگر
تلقی کنیم که با ارائــه را هحــل مسائل و مشکالت ،پیوستهای
اجتماعی ارائه دهد.
شکل سوم ماجرا نیز این است که جامعهشناس را به منزله
تمیزکننده تخریبها و آسیبهای ناشی از پروژههای مهندسی
برشماریم؛ به طــوری که پس از اجــرای یک پــروژه مهندسی و بروز
مسائل اجتماعی عدیده در پس آن ،جامعهشناس ورود پیدا کند و
نقش خود را در حل مسائل به وجودآمده به نحوی ایفا کند.
ام ــا در ک ـنــار ای ــن ســه ش ـکــل ،شـکــل چ ـهــارمــی از حضور
جامعهشناس در عرصه وجــود دارد که من هم از آن دفــاع میکنم
و آن «جامعهشناس سهیم در تصمیمسازی» است .یعنی هر جا

پروژه و طرحی برای اجرا وجود دارد که منجر به دستکاری محیط
اجتماعی میشود ،جامعهشناسی نیز در بطن تصمیمسازی حضور
داشته باشد.
اگر ما تشکیل دانشکده مهندسی در ایران را آغاز مهندسی
مــدرن در ایــن کشور تلقی کنیم ،کمتر از نــود ســال مـیتــوان برای
مهندسی مــدرن ،تاریخ شناسایی کــرد و قبل از آن را مهندسی
ماقبل مدرن نامید.
وقتی بــه تــار یــخ مهندسی مــدرن در ای ــران نگاه میکنیم،
بــا یــک مسئله جالب در آنچه خــود مهندسان نوشتهاند مواجه
ُ
میشویم ،و آن این است که در نه دهه اخیر ،در واقــع مهندسان
پروژههای مهندسی را اجرا کردهاند و به این شکل ،به طور مداوم در
دو محیط طبیعی و اجتماعی مداخله صورت دادهاند و محیط را
به انحای مختلف دستکاری کردهاند ،اما هرگز پاسخگو (مسئول)
نبودهاند.
دلیل ایــن امــر هم ایــن اســت که نتیجه چنین مداخالت
مهندسی در محیط طبیعی و اجتماعی به سرعت ظاهر نمیشده
است؛ یعنی به طور معمول ،با یکی دو دهه تأخیر عوارض پروژهها
بروز پیدا میکرده است.
در نـتـیـجــه ،بـعــد از دو ده ــه شـمــا بــا یــک پــدیــده دارای
آسیبهای محیطزیستی و آسیبهای اجتماعی مواجه هستید
کــه نــه تنها بــه مهندسان و بانیان آن دسترسی نــداریــد ،بلکه در
صــورت دسترسی هــم ،آنهــا را گروههایی میبینید که با اتکا به
دانــش خــود ،قــدرت اختفا و به اصطالح عامیانه «ماستمالی» را
دارند .بنابراین ،برداشتی که از مهندسی کشور شکل گرفته است،
نوعی «دستکاری در محیط طبیعی و اجتماعی بدون پاسخگویی»
است.
از ای ــن حـیــث ،اس ــاس بـحــث مــن ای ــن اس ــت کــه در یک
طبقهبندی بــا ســه محیط طبیعی ،محیط اجتماعی و محیط
مصنوع مواجه هستیم و مهندسان متخصصان محیط مصنوع
هستند .اما بــرای اینکه محیط مصنوع را بیافرینند ،در درون دو
محیط دیگر مداخله میکنند .به عبارت دیگر ،مهندس با سرعت
ز یــاد در خلق یک محیط مصنوع ،در محیط طبیعی که حاصل
ه ــزاران ســال و محیط اجتماعی که حاصل صدها ســال است،
مداخله و دستکاری میکند.

نتیجه چنین امری ما را به این مسئله میرساند که توسعه
در ای ــران ســاز همـحــور شــده اســت؛ یعنی در طــول دهـههــای اخیر،
حهــای عمرانی بهمنزله پیشرفت و توسعه تلقی شده
اجــرای طــر 
است و در چنین توسعهای ،مهندسان این قدرت را داشتهاند که
چیزی را فراهم کنند که مطلوب سیاستمداران و تصمیمسازان
جامعه بوده است.
حاال نکته این است در این فرایند ،همواره آب ذیل نگاه
مهندسی دیــده شده است و آنچه امــروز شاهد آن هستیم به این
همین نگاه تکبعدی بــازمـیگــردد .در نتیجه ،باید آب در ذیل
یک نگاه فراگیر قرار بگیرد و با توجه به تجربیاتی که در وزارت نیرو
داشتهام به این باور رسیدهام که باید مدیریت آب از دست نگاه
مهندسی و وزارت نیرو خارج شود.
از این رو ،معتقدم که اولین گام در مسئله آب این است که
موضوع آب را «فرامهندسی» کنیم و در این راستا پیشنهاد من این
است که در آغاز راه ،یک کمیته ملی آب تشکیل شود که در آن
متخصصان سه محیط مورد بحث در کنار تصمیمسازان حضور
داشته باشند و مسئله آب فرامهندسی اعالم شود.
دومین گام ،ارزیابی تمامی پروژههای مهندسی آب در نود
سال اخیر و نقد و بررسی آنها از منظرهای مختلف و تحلیل نتایج
آنها است تا به یک دانش دقیق و بیطرفانه از سوی متخصصان
محیطزیست ،عـلــوم اجتماعی و مهندسی دســت یــابـیــم؛ چرا
که تاکنون آنچه بــوده ایــن اســت که مهندسان پروژههایی را اجرا
میکنند ،در حالی که هیچ داده و اطالعاتی در اختیار جامعه و
متخصصان علوم اجتماعی و متخصصان محیط طبیعی قرار
نمیدهند.
بعد از این اقــدام میتوانیم در کمیته ملی آب ،دادههــای
قابل استنادی ارائه کنیم و به این مرحله برسیم که در چه وضعیتی
هستیم و چه اقداماتی باید انجام دهیم .در غیر این صــورت ،به
روال گذشته ،جامعهشناس یک نقش حاشیهای و بیتأثیر خواهد
داشت و دانش اجتماعی نمیتواند به فهم درستی از موضوع برسد.
یتــوان چنین نتیجه گرفت کــه ا گــر نگاه مــا بــه موضوع
مـ 
آب تغییر نکند و به رویکرد جامع فرامهندسی در توسعه نرسیم،
علیرغم همه بحثها و اظهارنظرها راه به جایی نمیبریم.
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تجمیع ادبیات نظری
(فراتر از مطالعات دیگر کشورها)
مریم محمودی ،پژوهشگر جامعهشناسی آب

پرسشی که امروزه در حوزه آب و علوم اجتماعی وجود دارد
این است که اگر به عنوان یک جامعهشناس به موضوع مدیریت
منابع آب بپردازیم چه راهی در پیش داریم؟
دلیل تأ کید بنده بر رو یـکــرد نظری به ایــن موضوع ناشی
از یــک فقر نظری و ادب ـیــات علمی در زمینه مسئله آب و علوم
ً
اجتماعی است که دچار آن هستیم و عموما اندیشمندان از نظرگاه
یافتههای تجربی و زیستی به موضوع ورود میکنند که بسیار هم
ارزشمند است ،اما تجمیع یک ادبیات نظری که بسیاری از این
مفاهیم در آن موجود باشد ،در این حوزه ضروری مینماید تا بتوانیم
با دید بازتری در این مسیر حرکت کنیم.
با توجه به آرای پیتر مولینگا درباره شکلدهی یک چارچوب
جامعهشناسی سیاسی برای مدیریت آب ،میتوان به دو ایده مرکزی
مد نظر این اندیشمند اشاره کرد .در این مقاله به این موضوع اشاره
میشود که مسئله مدیریت منابع آب یک مسئله کامال سیاسی و
بر مبنای رقابت گروههای سیاسی برای به دست گرفتن کنترل آب
است .به زبان سادهتر ،جدال بر سر این است که چه کسی ،با چه
ابزاری و چه فرایندی کنترل منابع آب در دست بگیرد.
با توجه به این تعبیر ،اگر سه ُبعد تکنیکی -فنی ،سازمانی-
مدیریتی و اجتماعی-اقتصادی-تنظیمگری را در نظر بگیریم
مـیتــوان در بعد ســوم ،نقشی بــرای جامعهشناس و ک ــارورز علوم
اجتماعی در نظر بگیریم.
بـعــد اجـتـمــاعــی-اقـتـصــادی-تـنـظـیـمگــری بــه ای ــن مفهوم
یپــردازد که ساختارهای اجتماعی ،اقتصادی ،قانونی و اداری
مـ 
و انــواع فعل و انفعاالتی که در مدیریت منابع آب اتفاق میافتد،
همگی در بستری تاریخی و جغرافیایی (زمــانــه و زمینه) حک
شــدهانــد و به واسطه همین حکشدگی ،جامعهشناس میتواند
بــه ایــن مــوضــوع ب ـپــردازد کــه کــدام زمینههای اجتماعی باعث به
وجودآمدن این ساختارها ،تدوام آنها و مانع اصالح آنها در طول زمان
شده است و به این چرایی پاسخ دهیم که چرا آنچه به عنوان تالش
برای اصالح صورت میدهیم ،هنوز به فایده مورد نظر نمیرسد؟
یتــوان بــا یــک رو یـکــرد خاص
بنابراین ،بــه نظر مولینگا مـ 
ب ــه مــطــال ـعــات اج ـت ـمــاعــی مــدیــر یــت م ـنــابــع آب ،ب ــه پــاســخ ایــن
چرایی دست یافت .این اندیشمند با استفاده از یک چارچوب
مفهومی مشخص ،چهار حــوزه جامعهشناسی (جامعهشناسی

سیاستمدار ،جامعهشناسی مردممدار ،جامعهشناسی آ کادمیک
و جامعهشناسی انتقادی) را برجسته میکند و به این میرسد که
به جای آنچه ما به عنوان جامعهشناسی سیاسی مدیریت منابع
آب تعریف میکنیم ،بهتر است ترکیبی از جامعهشناسی مردممدار
و جامعهشناسی انتقادی به کار ببندیم .به خاطر اینکه بسیاری
از مطالعاتی کــه در ایــن حــوزههــا تاکنون صــورت گرفته اســت به
سمت جامعهشناسی سیاستمدار بوده است و مطالعات حول
سیاستگذار بوده است .به طوری که به دلیل رابطه کارفرمایی که
بین سیاستگذار و جامعهشناس شکل گرفته است ،جامعهشناس
نمیتواند ماهیت سیاسی موضوع را درک کند یا بروز دهد.
البته این موضوع مطرحشده با آنچه در جامعه علمی ما
ً
مطرح میشود نیز تفاوت دارد ،چرا که اتفاقا ما در همین حوزه هم
بسیار ضعف دار یــم و به نظر میرسد در ایــران ،سیاستگذار در
همین حد هم به سراغ جامعهشناس نمیآید و به آن اعتقاد ندارد.
یعنی هرچند نویسنده غربی معتقد بــرای جبران ضعف
دانشی در حوزه جامعهشناسی مردممدار و جامعهشناسی انتقادی
باید از جامعهشناسی سیاستمدار فاصله بگیریم ،اما در جامعه
مــا ،حتی بــاور بــه همان حضور جامعهشناس سیاستمدار هم
شکل نگرفته است و حتی چنین انتظاری از جامعهشناس برای
دادن راهکار و طرحهای اثرگذار برای حل مسائل اجتماعی از سوی
سیاستگذار نمیرود.
به هر روی ،ویژگی دیگر شکلگیری ادبیات نظری حوزه
مسئله آب و علوم اجتماعی ،ضــرورت مطالعات میانرشتهای
است و باید یک سری مفاهیم مرزی تعریف شود که بتوان در رفت
و آمد بین جامعهشناسی و مدیریت منابع آب ،آنها را به کار بست.
ادبیاتی که تا حد ممکن ،عملگرایانه باشد و خروجی آن بتواند ما را
به کاربرد و محصول رهنمود سازد.
رو ی ـکــرد دی ـگــری کــه بــه مــا در ای ــن مسیر کــمــک میکند،
مطالعات تطبیقی است .به این معنا که به طور گسترده مطالعات
مــوردی در زمینهها و زمانههای مختلف انجام شود و پس از آن،
تالش کنیم که از دل این تحقیقات ،بومی و محلی به تئور یهای
ً
جامع برسیم که ما را از ایــن آسیب در امــان نگاه دارد که صرفا
نظریات حاصل از مطالعات بومی دیگر کشورها را مورد استفاده قرار
دهیم.

مسئلهمند نشدن آب در محیط آ کادمیک و
گفتمان روشنفکری علوم اجتماعی
جبار رحمانی  ،عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
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پرسش آغازین از نگاه من این است که فارغ از اینکه نگاه
فنساالرانه با مسئله آب چه کرده است ،خود علوم اجتماعی با این
مسئله چگونه برخورد کرده است .برای مثال ،بگذارید نگاهی به
یکی از تألیفهای دکتر مرتضی فرهادی با عنوان «جنگ سیساله
آب» بیندازیم که در ســال  1364منتشر شــده اســت و نسبت به
احتمال یک بحران جــدی در حــوزه آب در دهههای بعد هشدار
مـیدهــد .به راستی بــرخــورد علوم اجتماعی با ایــن روزنــه دانــش و
دریچه پژوهشی که در این مقاله گشوده شد چگونه بوده است؟
به رغــم اینکه در ســالهــای اخیر ،علوم اجتماعی بیشتر
درگیر این مسئله شده است اما غالب مباحث در قالب گفتارهای
عمومی و حــاصــل تــأمــات در دسـتــرس اســت و نــه پژوهشهای
سیستماتیک بلندمدت .بنابراین ،به جز تعدادی رساله که در این
زمینه نوشته میشود ،هنوز نمیتوان گفت علوم اجتماعی کاری
جدی در زمینه مسئله آب انجام داده است و به نظر من ،نباید
از سهم علوم اجتماعی در کمتوجهی و کممایگی در پرداختن به
موضوعات محیطزیست غافل شد.
ب ـس ـیــاری از اسـ ـت ــادان ع ـلــوم اجـتـمــاعــی (از جـمـلــه دکتر
فرهادی و دکتر صفینژاد) که در حوزه محیطزیست و آب رویکرد
جدیتری داشتهاند ،بسیار خبره هستند و مطالعات به روز دارند،
اگر برخورد با آنها را ببینید میفهمید که در دانشکدههایشان به
آنها بیتوجهی شده ،مطالعات آنها جدی گرفته نشده و به کرات
کارهایشان بیاهمیت تلقی شده است و از این حیث ،میتوان
گفت علوم اجتماعی در ایــن غفلت از محیطزیست به شدت
مقصر است.
مسئله محوری من سهم آمــوزش عالی در فرایند غفلت
و تخریب محیطزیست بــه معنای عــام و آب بــه معنای خاص
است .در این نهاد مهم که متخصصان ،مدیران و مسئوالن کشور
تربیت میشوند ،نیروهایی تولید میشود که فاقد ســواد و دانش
محیطزیستی هستند.
نمیتوان نقش سوء نیتها ،رانتها و منفعتگراییهای
فردی و گروهی را نادیده گرفت اما موضوع این است که در کلیت
قضیه ،به طور سیستماتیک یک غفلت نسبت به محیطزیست
وجــود دارد که نه تنها به توسعه کمکی نمیکند بلکه به تخریب
محیطزیست و نابودی منابع آب منجر میشود.

شاهد چنین وضعیتی دانشگاههایی است که در دانش
محیطزیست بسیار ضعیف هستند .برای مثال ،زمانی مهمترین
اقــدام یکی از دانشگاههای صنعتی در یکی از استانهای درگیر
بحران جدی آب ،تعویض سردوشهای حمام بوده است که نشان
مـیدهــد چــه مسائل ر یـشـهای و مهمی را نــادیــده گرفته اســت .از
همین رو ،پرسش اساسی این است که دانشگاههای حتی سطح
یک چه کار بزرگ و مهمی در حوزه محیطزیست ،انرژی و به ویژه
آب صورت دادهاند؟
وقتی به دوران سنت خود نگاه میکنیم میبینیم ،زمانی که
مسئله آب جدی میشود ،نه فقط در رفتار مستقیم با طبیعت بلکه
در سنت و فولکلور ،اعتقادات و آئین و شعائر ما بازتولید میشود،
به نمادهای کلیدی فرهنگ بدل میشود و با اشکال ،رسانهها و
نشانههای مختلف به جایی میرسد که شهروندان به طور طبیعی،
قواعد محیطزیست را رعایت میکنند.
اما امــروزه ،در ایــران و به طور خاص در دانشگاه و به طور
خاصتر در علوم اجتماعی ،مسئله طبیعت و از همین رو ،مسئله
آب مسئله جــدی بــرای ایــن ساحتها نیست و آنچه بــه عنوان
متخصصان علوم اجتماعی میتوانیم بگوئیم این است که نسبت
به آنچه در حوزه آب اتفاق میافتد بسیار ناچیز است.
به صراحت میتوان گفت که دست ما در زمینه مطالعات
اجتماعی محیطزیست و آب بسیار خالی است و حتی ما اسناد
تاریخی خود را مطالعه نمیکنیم .برای نمونه ،کاری که در مؤسسه
برنامهریزی صورت گرفته و در البالی آن مطالعات ،مسائل بیشمار
محیطزیست در تاریخ ایران ذکر شده است ،بازخوانی نکردهایم.
مـتــأسـفــانــه مــا بــه م ـیــزانــی کــه در ح ــوزهه ــای مختلف تز
نــوش ـت ـهایــم ،در ح ــوزه مـحـیـطز یـســت ورود نــکــردهایــم .ل ــذا علوم
اجتماعی در ساحت خود باید مطالعه با محور محیطزیست و آب
را به یک موضوع کلیدی و برجسته تبدیل کند .شاهد این گفته
میزان متخصصان علوم اجتماعی در موضوع آب است .به راستی
تعداد این افراد در دانشگاههای ما به تعداد انگشتان یک دست هم
نمیرسد .به عبارت دیگر ،همچنان مراکز قدرت در علوم اجتماعی
و دانشکدههای ما دست موضوعات غیر محیطزیستی است که
ً
عمدتا تلقی فانتزی و گاه تحقیرآمیز به موضوعات محیطزیستی
دارند.

صفحه 38

در نتیجه ،پروبلماتیک نشدن محیطزیست و آب در علوم
اجتماعی و تقلیل آن به یک سری پژوهشهای موردی و خاص و
دغدغههای شخصی خود بخشی از این بازی بزرگ است که در
آن هنوز علوم اجتماعی این قابلیت جدی را برای مطالعه جدی و
دقیق و اثرگذار مسئله آب پیدا کند.
بنابراین ،تا زمانی که آب به یک مسئله گفتمانی در محیط
آ کادمیک و گفتمان روشنفکری ما بــدل نشود ،هرگز نمیتوانیم
مسئله آب را در ایــران مرتفع سازیم .در غیر ایــن صــورت ،غارت
منابع طبیعی کماکان در حوزههای مختلف اعم از انرژی و آب و
خا ک ادامه خواهد یافت تا زمانی که علوم اجتماعی تغییر سیستم
فکری و بازاندیشی به مسئله آب را از خود شروع کند.

اولویت گفت و گوهای پایهای
(مطالعات پساتوسعهای)
حسین حجتپناه ،عضو انجمن جامعه شناسی ایران
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واقعیت این است که با شاخصهای عدیده میتوانیم به
ً
این نتیجه برسیم که اصوال در جامعه ما نگاه اجتماعی و جامعوی
به مسئله آب وجود ندارد و ما این را میتوانیم از نحوه تصمیمات،
مدیریتها و نتایج آنها به خوبی دریابیم.
از آنجا که معتقدم ما هیچ پدیدهای نداریم که اجتماعی
نباشد و مسائل طبیعی نیز از ایــن حیث مستثنا نیستند ،باید
اعتراف کنیم که تاکنون نه تنها از مسئله آب در علوم اجتماعی
غفلت شــده اســت بلکه تا زمانی که آب در ایــران تبدیل به یک
ً
فاجعه نشده اســت ،اصــا ایــن مــوضــوع را گویی نمیشنیدیم و
تحرکات اخیر در ساحت اندیشه زمانی اتفاق افتاد که مسئله آب
در ایران تبدیل به فاجعه شده که از مسئله و بحران خارج شده و
حاال هستی ما را تحت تأثیر قرار داده است.
تمدن ایرانی به علت فاجعه آب با یک تهدید جدی مواجه
است .همین شرایط برای ما چند پیامد داشته است .یکی از این
پیامدها غفلت از آینده بــوده اســت که حــاال مجبوریم به دنبال
راهحلهای کوتاهمدت باشیم که البته اگر وجود داشته باشد .اما
توجه به مسائل کوتاهمدت ،باعث شده است که از مواجه واقعی با
حل آن طفره برویم .البته به عنوان یک دانشجوی جامعهشناسی،
هر چه در ذهن خود کند و کاو میکنم نمیتوانم در تاریخ اندیشه
ایــران ،مشکل یا موضوعی را پیدا کنیم که توانسته باشیم آن را به
طور دقیق و کامل حل کــرده باشیم و آب نیز از این منظر مستثنا
نیست.
چه باید کرد و چه انتظاری از علوم اجتماعی است؟ علوم
اجتماعی در ابتدا باید به ما یک بینش بدهد .بینشی که فراتر از
نظریات مرسوم اســت .ما باید بین اس ـطــوره ،تــار یــخ ،خــرد ایرانی
شناخت جهانی که در آن زندگی میکنیم و فهم تاریخی که از
وضعیت دار یــم یک رو یـکــرد داشته باشیم .البته بنا نیست این
رویکرد بین همه ما مشترک باشد و همه ما یک شکل فکر کنیم.
بلکه در یک تکثر و آزادانــدیـشــی یک رو یـکــرد و بینش فلسفی به
مسئله آب در ایــران داشته باشیم و این انتظار از علوم اجتماعی
وجود دارد.
بــراســاس ای ــن بینش فلسفی ،بــایــد یــک سیاستگذاری
شهــای علمی اس ــت کــه را هحـ ــل آن ،انـجــام
بــرخــاسـتــه از پــژوه ـ 
مطالعات پساتوسعهای است که در این زمینه ،گفت و گو شکل

ً
بگیرد .اما این گفت و گو الزاما با سیاستگذاران و پشت میزنشینها
نیست ،بلکه گفت و گو با کنشگران است .بنابراین ،باید با یک
بینش جامعهشناسی مــرد ممــدار گفت و گوهای پایهای در حوزه
محیطزیست و آب را آغاز کنیم.
به عقیده من ،مسئله در سطوح آمــوزش عالی که باید در
سطح آموزش و پرورش تبیین شود .چرا که در دانشگاه ،شخصیت
کنشگران تشکیل شده است و ما باید موضوع و اهمیت فاجعه آب
را به مدارس ببریم.
ً
از ســوی دیگر ،مسئله آب را صرفا نمیتوان در محدوده
مرزهای سیاسی کشور خودمان بنگریم .چــرا که مسئله آب یک
مسئله منطقهای و بینالمللی است کما اینکه بهانه بسیاری از
چالشها با همسایگان مسئله آب بوده است و هنوز هم نیاز به یک
دیپلماسی بر پایه تفاهم و نگاه مشترک فرهنگی و اجتماعی دارد.
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