
   1-8 ، صفحات1398 پاییز و زمستان، 12م، شماره ششهاي بومی ایران، سال  دو فصلنامه دانش

  

  رفتن این آب فوق آسیا است

  رفتنش در آسیا بهر شماست

  مثنوي معنوي 

  

  یادداشتی کوتاه بر ویژه نامه آب

هاي بسیار گوناگون با مطبوعات و کار  نویسنده این سطور بیش از نیم قرن است که به شکل      

دهاي آن آشنا است، که بـه       ها و پیام    انتظاري  ها، چشم   زخم  ها، چشم   داشت  مطبوعاتی و چشم  

پـادبیر ایـن دو   .  اشـاره شـده اسـت   1به راه بادیه رفتنهاي این راه در کتاب    برخی دشواري 

خواهد به یک نقد تند شفاهی درباره دو مقاله مربوط به آب در          فصلنامه در این یادداشت می    

 تـأخیر اندیـشه   و پیامد آن بـر   ) 1373پاییز و زمستان    ( فصلنامه علوم اجتماعی     6 و   5شماره  

پردازش بنیادي آب در دو فصلنامه دانشکده و تغییر پیش آمده در رویکرد اساتید و البته کمی  

دیر هنگام و تصمیم هیأت تحریریه در دو ویژه نامه آب مجالت دانـشکده علـوم اجتمـاعی             

بـن مایـه   "شاید این اشاره خواننده عالقمند به . اي داشته باشد دانشگاه عالمه طباطبائی اشاره 

را به کار آید و احیاناً به این پرسش دانندگان و عالقمندان آب که چرا چنین     ) آب ("آفرینش

؟ این اشارات براي کسانی که درباره علم علوم اجتماعی و مسائل پیرامـون آن همچـون           !دیر

ی تواند به جهات کنند و خواهند کرد نیز می محالت علوم اجتماعی هم در ایران معاصر کار می

خوشبختانه بشترین همکاري مؤلف پس از انقالب اسالمی در طـی چهـل و دو               . مفید باشد 

قرن در   بیش از ربع-سال گذشته با دو مجله دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی 

هاي  دو فصلنامه دانش و در فصلنامه دانش بومی و حدود یک دهه فصلنامه علوم اجتماعی

خواهم در این چند صفحه اشاره کنم، در پیود با این دو  آنچه که می. ه است بود- بومی ایران

  . باشد مجله می

                                                
-ن ونقد علوم اجتماعی (به راه بادیه رفتن .رتضی سالمی قمصريممرتضی فرهادي؛ :  نک بهالدهاي آن در   ب

 .نشر حبله رود  ،1398، سمنان، )ایران
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 فصلنامه علـوم اجتمـاعی    6 و   5 پس از چاپ شماره      ،بیست و هفت سال پیش    

یکی از اساتید پیشکسوت دانـشکده بـا عـصبانیت بـسیار در حـالی کـه بلنـد بلنـد بـا                    

آمدنـد وارد اتـاق    هاي دانشکده بـاال مـی   لهکردند و از پ مدیرمسئول فصلنامه صحبت می 

در ! فصلنامه شدند، در آن زمان اینجانب مدیرداخلی و دبیر هیأت تحریریه فصلنامه بودم

ادامه دریافتم که عصبانیت بسیار استاد همکار، به دلیل چاپ دو مقاله میدانی و اکتشافی      

ن دارسـی و اسـتاد جـواد        از دکتر بیـژ   ) سري نهفته در دل خاك    (به نام بند پنهان قنات      

هاي کمـره از آقـاي رضـا سـرافرازي بـوده             اي درباره آسیاب    نژاد و همچنین مقاله     صفی

معناي کلی سخن همکار ارجمند با پوزش از نویسندگان این دو مقاله این بود که . است

ایـن  . چاپ چنین مقاالتی دون شأن فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده و اساتید آن است            

شناسی و علوم اجتماعی بـومی   وجود آمده بود که عالقه مؤلف به مسائل مردمتصور به   

شناسی بیش از اندازه گرایش پیـدا    به مردمفصلنامه علوم اجتماعیسبب شده است که     

چنین موقعیت و تصوراتی سبب شد که مؤلف پس از ایـن، اوالً طـرح و پیـشنهاد           . کند

افته بود، در هیأت تحریریه مطرح نکـرده       نامه آب که وجودش را بسیار دربایست ی         ویژه

هاي متعدد مربوط به آبِ خـود بـه فـصلنامه            تر این که از ارائه نوشته       و مهمتر و نزدیک   

  1.دانشکده، خودداري کند

این وضعیت سبب شد که در دهه هفتاد مؤلف مقاالت مربـوط بـه آب و بحـران       

بوط به آب در ایـران را در     عمیق و مسائل فرهنگی و اجتماعی مر        هاي عمیق و نیمه     چاه

مجالت دیگر به چاپ برساند و از آن جمله مقاله بسیار حساس جنگ پنهان سی سـاله           

رفـت کـه    هـاي زیرزمینـی ایـران بـه شـمار مـی        بود که اعالن نوعی بحـران آب سـفره        

                                                
-مقاله درباره آب، کاریز و 5هاي ایرانی بیش از  ها و ماهنامه ها مؤلف در فصلنامه  گفتنی است که در همین سال 

کـم برخـی از آنهـا     ه بـسیاري و دسـت  هاي تاریخی آب و دیگر مسائل آن به چاپ رسانده اسـت کـ    دیگر سازه 

 !  منتشر شودفصلنامه علوم اجتماعیتوانست در  می



   

  

  

  

 3  نامه آب    یادداشتی کوتاه بر ویژه

هاي هر ده سـال       اگر چه مقاله شناسی    1. به چاپ رسید   مجله جهاد هایی از آن در       بخش

شناسـی و     بندي آنها نشان داد که هرگز وزن مقاالت مردم          فصلنامه و طبقه  یکبار مقاالت   

هاي علوم اجتمـاعی در ایـن مجلـه زیـادتر نبـوده       شناسی روستایی از دیگر رشته  جامعه

  . است و همکاران ما کمتر مجله را با دقت مطالعه کرده بودند

 داد کـه تنهـا مقـاالت         شـماره نخـست مجلـه نـشان مـی          20فهرست موضـوعی    

 مقاله را به خود اختصاص داده 114 مقاله از 53شناسی بیش از  شناسی و جمعیت جامعه

 مقالـه و خـدمات   14شناسی هرکـدام    مقاله و ارتباطات و مردم  16و تعاون و مشارکت     

 مقاله را 3شناسی   مقاله و کتابشناسی و مقاله3 مقاله و روانشناسی اجتماعی 12اجتماعی 

در فهرست موضوعی مقاالت در سی شماره نخست نیـز          . ندبه خود اختصاص داده بود    

شناسی بوده   مقاله در حوزه مردم   16 مقاله و    57شناسی    شناسی و جمعیت    مقاالت جامعه 

 شـماره مـورد نظـر مـا تعـداد و درصـد         77این مسئله تا پایان دوره اول مجلـه،         . است

فصلنامه ت به شیوه کـار  هاي هر حوزه تقریباً یکسان مانده بود، چرا که چاپ مقاال  مقاله

ایم و نه بـا یـک     چنان بودکه گویی ما با یک پدیده اجتماعی روبرو بوده         علوم اجماعی 

  . سلیقه و خواست شخصی

انـد و   هاي دوخته شـده در بـازار علـم ایـران بـوده          هاي ما خریدار لباس     فصلنامه

 دادن  هاي علوم اجتماعی، هرگـز داراي تـوان بودجـه سـفارش             مجالت علمی دانشکده  

  . اند الزحمه کالن نوشتن نبوده مقاالت به معناي پرداخت حق

دهـد کـه کمیـت        هاي موضوعی مجله علوم اجتماعی نشان مـی         شناسی  همه مقاله 

 شماره دوره 77 شماره و باالخره تا 30 شماره و سپس در  20شناسی موضوعی در      مقاله

 مختلف علوم اجتماعی داشته هاي اول فصلنامه بستگی به توانایی تولید مقاالت در رشته  

  ! ایم و نه فردي و ما به قول امیل دورکیم در این مورد با یک پدیده اجتماعی روبرو بوده

                                                
-  مطالب مؤلف در حوزه آب افزون بر مقاالت چاپ شده در مطبوعات بعد از انقالب اسالمی، اکنون در کتابی

  .در دستور چاپ انتشارات افکار قرار داد) شناسی آب مردم (بانگ آب و کَرّ خواببه نام 
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77 تعداد و درصد مقاله هر حوزه در فصلنامه علوم اجتماعی تا شماره -1جدول 
1

    

  درصد  تعداد  موضوع اصلی  ردیف

  5/47  219  جامعه شناسی  1

  2  9  جمعیت شناسی  2

  5/10  48  مردم شناسی  3

  6/5  26  تعاون و مشارکت  4

  3/6  29  خدمات اجتماعی  5

  1/1  5  روان شناسی اجتماعی  6

  5/18  85  ارتباطات  7

  5/4  21  ریزي برنامه  8

  2  9  آب و علوم اجتماعی  9

  )2کتاب به راه بادیه رفتن: منبع(

  

ازظهر در  ، در یـک بعـد     )25/6/1393( سال پیش    6خوشبختانه در اواخر تابستان     

 ی بـوم هـاي  دانش و علوم اجتماعیدانشکده دو جلسه هیأت تحریریه براي دو مجلـه       

ترین جلسه هیأت تحریریه بـراي مؤلـف           بود که زیباترین و دلچسب     شده لیتشکایران  

 میزبـان، همیـشه از دیـدار اسـتادان و اعـضاي هیـأت               عنوان  به جانب  نیا اگرچه. بودند

کـشیدند، همیـشه شـادمان بـوده      ارج دانشکده زحمت مـی  آنان که از خ  ژهیو  بهتحریریه  

است، اما تفاوت این دو جلسه در این بود که پس از بیست سال که از محاکمه فصلنامه 

هـاي   آوري هـا و فـن   علوم اجتماعی براي چاپ دو مقاله مربوط به آب در حوزه دانـش     

  تیــاکثر  و بــا رأيجانــب نیــاگذشــت، بــه پیــشنهاد  بــومی و اقتــصاد آب ایــران مــی

اي در حـوزه    اعضاي هیأت تحریریه و در هر دو جلسه چـاپ ویـژه نامـه      اتفاق  به  بیقر

آب، تصویب گردید و اعضاء اظهار کردند که آب در کشور ما به آن اندازه مهـم اسـت           

                                                
- گیري سردبیر، مدیر مسئول و مدیر داخلی و سپردن کار به   و با کناره77 دوره اول مجله پس از چاپ شماره

 .تیم جدید مجله به پایان رسید

-      صـفحه   انتشارات حبله رود،   :سمنان ،به راه بادیه رفتن    ،)1398( . مرتضی فرهادي، مرتضی سالمی قمصري

215. 



   

  

  

  

 5  نامه آب    یادداشتی کوتاه بر ویژه

ایـن  .  در حـد تـوان بکوشـیم    نامه  ژهیوهاي کار ما براي چاپ یک         که با وجود دشواري   

دلسوزي انگار مرهمی بود به زهر و زخم برخـورد بیـست          برخورد خردمندانه و از سر      

سال پیش با مجله علوم اجتماعی و بر سر چاپ دو مقالـه مربـوط بـه آب و بـن مایـه                 

 یکی از اولین کـشورهایی کـه در جهـان از           حال  نیدرعباران و     آفرینش، در کشوري کم   

آن هـم  ) دامداريبوستانکاري، کشاورزي و    (دوران طوالنی گردآوري غذا به تولید غذا        

  .با شیوه آبیاري مصنوعی پرداخته و به یکجانشینی روي آورده است

علـوم  هاي مختلف  ها و حوزه  به دلیل وسعت موضوعات مربوط به آب در رشته        

ها و زحمات بسیار مجله و اعضا هیأت تحریریه پس از سه سال              و با کوشش   اجتماعی

 صفحه بـه  440ت علوم اجتماعی ایران در نامه آب را در مجال ما توانستیم نخستین ویژه  

 ماه نایاب شد و بـه چـاپ دوم     6نامه در کمتر از       چاپ نخست این ویژه   . چاپ برسانیم 

بجاست اگر معاونت پژوهشی . رسید، که چاپ دوم نیز در مدت کوتاهی به پایان رسید          

ن چاپ سوم، نامه را به عنوا اي با کاغذ ارزان و کاهی از این ویژه دانشگاه چاپ پرشماره

  .هاي کتاب، در آینده به انجام برساند براي نمایشگاه

الزم نیــست کــه توضــیح دهــیم، کــه برخــورد فیزیکــی و تکنولــوژیکی و        

 آب چــه خطــرات ه و خطیـر بــه مـسئله پیچیــد و بیـشینه، اقتــصادي  مهندسـی صــرف  

ــدار و زیــست   ــراي توســعه پای ــا و هــم ب ــر م ــراي جوامــع نظی ــوم بزرگــی را هــم ب ب

 .توانـد داشـته باشـد     ویژه در جغرافیـا و اقلـیم بیابـانی و نیمـه بیابـانی مـی               بهکشورها،  

ــات    ــر بنــد پنهــان زیرزمینــی قن کــسانی کــه در اوایــل کــار فــصلنامه، از مقــاالتی نظی

اي  کردنــد، شــاید بــیش از همــه در ایــن تــصور بودنــد کــه آب مــسئله  اســتقبال نمــی

ــیله   ــات وس ــی و قن ــی و اقلیم ــ  فیزیک ــدیمی و پردردس ــصادي و دون اي ق ر و غیراقت

توانـد حتـی در    شـناس نمـی   اگرچـه، عمـدتاً یـک جامعـه    . اسـت ! شـأن تمـدن بـزرگ   

آب و کـشاورزي یـا آبیـاري مـصنوعی و          : هـایی ماننـد     سطح نظـري نـاب نیـز پدیـده        

  .ثبات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي آن را نادیده بگیرد

ري خود، شدیداً هـم  هاي بسیار فیزیکی و شیمیایی و جوهآب افزون بر پیچیدگی   

بـا سیاسـت و اقتـصاد    تـر    پوشـیده تر هرچندبا اقتصاد و اقتصاد کشاورزي و از آن مهم       



 1398پاییز و زمستان ، 12شماره م، ششهاي بومی ایران، سال  دو فصلنامه دانش     6

ویـژه بـراي کـشورهاي     سیاسی و هم با مسائل اجتماعی و فرهنگی و در عصر ما و بـه              

هـاي     و با مـسائل و برنامـه       شدت در ارتباط است    به ،جهان سوم با مسئله توسعه پایدار     

نامـه آب   خوشبختانه این دومین ویژه   .  سوداگري نیز شدیداً درگیر است     استعماري نظام 

از جانب دانشکده علـوم اجتمـاعی دانـشگاه عالمـه طباطبـائی در              با دشواري   است که   

هـا و  هـاي آب و سـازمان     هاي اخیر چـاپ و بـه دسـت خواننـدگان و اندیـشکده             سال

  علـوم اجتمـاعی  یـک دانـشکده   امیدوارم بدانند که براي     .رسدهاي درگیر می  وزارتخانه

 و ما نیازمند برداشتن چنین چنین کاري تا چه اندازه دشوار بوده استو اجراي سفارش 

  . بسیار دشوار و کُند خواهیم بود و از آن گریزي نیستهرچندهایی  گام

شـماره  در   در ایـران هاي علوم اجتماعیدانشکده دید   هیزاواز  نامه آب   اولین ویژه 

بوده است؛ که مـسئله آب را نـه از زاویـه      ) 1396تابستان   (م اجتماعی فصلنامه علو  77

 علـوم اجتمـاعی   عدیـده  بلکـه در پیونـد نزدیـک بـا مـسائل            ،محدود و مرسوم گذشته   

. نـد ا  قرار داده است که برخی از مقاالت آن، اولین مقاله در حوزه خود بوده   یموردبررس

مقاالت و چندبعدي بـودن مـسئله آب و    تنوع هدهند نامه نشان به مقاالت آن ویژه  ینگاه

تـر از تـاریخ و   هاي جهـانی و مباحـث وسـیع   بنديبحران آب در ایران از ابعاد و مقوله      

هـاي   قدرتشده است و تأثیرات  جغرافیاي ایران و با زبان جهانی علوم اجتماعی مطرح      

 بـه   اسـتعماري و منـافع آن در فهـم و شـکل دادن             –المللی و نظام سوداگري     بینقاهر  

ــه اســت ــدین ترتیــب قــدرت سیاســی و اقتــصادي و  . مــسئله، موردتوجــه قرارگرفت ب

هـا و نظریـات و مکاتـب     آن، نظیر اندیشهةدیتکنولوژیکی و همچنین قدرت نرم و پوش      

المللی بر روند مسائل مربـوط  هاي پشتیبان آن، همچون شطرنجی بین  اي و فلسفه  توسعه

 فصلنامه علـوم اجتمـاعی    نامه آب   در مقاالت ویژه  اند و   به آب در ایران تأثیرگذار بوده     

کوشیده شده که به این روابط پنهان و غالباً عالماً و عامداً پنهان نگاه داشته شده، توجـه         

هـاي   هـاي مربـوط بـه استحـصال آب     اي درباره سیاسـت      کمتر نوشته  که يطور  به .گردد

ـ                 سفره د کـه پـرده یـا      هاي زیرزمینی در هشتاد سال گذشته ممکـن اسـت بـه دسـت آی

 انسان دوستانه هاي ظاهراً     ریزي  هایی از روابط شدیداً سیاسی و اقتصادي این برنامه          پرده



   

  

  

  

 7  نامه آب    یادداشتی کوتاه بر ویژه

، "سمیر امـین " و "امانوئل والرشتاین"به قول . اي را کنار زده باشد و اقتصادي و توسعه  

هـاي    هـدف ) 2004-1913 ("اسـتاوریانوس "،  "لفـتن اسـتاوروس   "،  "فردیناند برودل "

و مـستعمره  ) مرکـز ( جهانی ناعادالنه بین کـشورهاي اسـتعمارگر        کار  میتقس برخاسته از 

  .سازد را آشکار ) پیرامون(

  

  هاي بومی ایران فصلنامه دانشدو نامه آب در  ویژه

نامه گذشـته اسـت و     سال از پیشنهاد و تصویب این ویژه    6گفتنی است که اکنون     

نامه را براي چاپ و استفاده        ویژه  سال این  6مجله با سختی بسیار توانسته است پس از         

هـا و قیـدهاي       علت به درازا کشیده شـدن ایـن کـار، محـدودیت           . مخاطبان آماده سازد  

هـاي بـومی دو فـصلنامه     يآور فـن ها و  عنوان دانش . موضوعی دو فصلنامه مزبور است    

شناسی آب نیـز   نگاري و مردم کند، که حتی مانع چاپ برخی از مقاالت مردم       ایجاب می 

ي ایرانی و یا در جشن پایـان  ها نهییآحضور آب در  «،  »عروسی آب «براي مثال   . شود  می

بیل گردانی، آخرین بازمانده یک ورزش «و یا » الیروبی و حکومت زنان در سامن مالیر     

 نام مقاالت مؤلف است که در مجالت گونـاگون ایـران       ها  نیاکه همه   » پهلوانی و آئینی  

هاي بومی  توانند در دو فصلنامه دانش اند، که نمی رسیدهپس از انقالب اسالمی به چاپ     

  .ایران چاپ شوند

هاي سنتی قرار گیرند و هم  آوري ها و فن چنین مقاالتی هم بایستی در حوزه دانش

یی جـا  بـه نامه را   هم ویژهکه نیابنابراین فصلنامه براي . باید مربوط به آب و ایران باشند      

و هم کار، پیوند خود با نام دو فصلنامه را حفظ کـرده   کار افت نکند همسطحبرساند و   

هـاي    باشد، ناچار شد، چندین بار نوبت را از شماره ویژه نامه آب، ستانده و به شـماره                

معمولی دو فصلنامه بدهد، در نتیجه این چند بار جابجایی،چاپ ویژه نامه آب از شماره 

هـاي آنهـا از    مقاالتی کـه نوشـته  حال در نظر بگیرید که صاحبان .  رسید12 به شماره    7

 اسـت چقـدر بایـد صـبوري دهقـانی داشـته باشـند و                شده  رفتهیپذجانب دو فصلنامه    

تـوان بنـدي از    ها مـی    با نگاهی به تاریخ پذیرش این مقاله      .  مقاالتشان بمانند  انتظار  چشم
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 /چنین آسان مگیریـدش    «:  را  در وصف این شماره بیان کرد        نادرپور نادر   1شعر انگور 

  2.»چنین آسان منوشیدش

  

  مرتضی فرهادي

  19/11/1399  

                                                
- است اشککجا شهد است؟ این/  این آبی که در هر دانه شیرین انگور است؟کجا شهد است  د؟چه می گویی  

پشت را چون /  ها را آب داده تاك/ همه شب تا سحر بوده /که شبها راه پیموده / اشک باغبان پیر رنجور است / 

ل شاداب تن هر خوشه را با خون د /  نور بخشیده،دل هر دانه را از اشک چشمان /  دو تا کرده،هاي مو چفته

 خون کجا شهد است؟ این / کجا شهد است این آبی که در هر دانه شیرین انگور است؟ / گویید؟ چه می / پرورده

شما هم اي خریداران شعر / چنین آسان منوشیدش/  چنین آسان مگیریدش/ خون باغبان پیر رنجور است/  است

 و اشک از غیر/  بینید شراب و شهد می / عرمهاي روشن ش و یا در خوشه / هاي نازك لفظم اگر در دانه / من

این مستی نه آن شرابش از کجا خواندید؟ /  این خون است/ کجا شهد است؟ این اشک است/  نیست خونم

مرا هر لفظ فریادي است /  از خون دلم مستید/  از خونی که می نوشید/ شما از خون من مستید/  مستی است

 کجا شهد است این / دریایی است لبریز از شراب و خون/  یی استدریا مرا هر شعر / کشم بیرون کز دل می

چنین آسان /   شعر است؟ۀ این خونی که در هر خوش،کجا شهد است  /  لفظ است؟ۀاشکی که در هر دان

چنین /  مرا این ساغر اشک است/   خون استۀمرا این کاس/   دندان را،میفشارید بر هر دانه لبها را و بر هر خوشه

 . چنین آسان منوشیدش/  سان مگیریدشآ
-تهرانگزیده اشعار.  نادر نادرپور ،. 


