
  79-150 ، صفحات1398 پاییز و زمستان، 12م، شماره ششهاي بومی ایران، سال  نامه دانشدو فصل

  الگوي زیست جمعی در ایران

  )مشارکتی طومار تقسیم آب زنده رودتحلیلی بر درسنامه فنی و  (

  *محمود مهام

  24/12/1395: تاریخ پذیرش  20/10/1395 :تاریخ دریافت

  

  »1و جعلنا ِمنَ الماء کلَّ شَیء حی«
  

  چکیده

اي بر  وجود تجارب زیست جمعی در سطح عالیِ تمدن سازي در فالت مرتفع ایران، نشانه

اصفهان از مناظر اقلیمی، فرهنگی و . است» کالبد«ابه مث و الگو به» روح«مثابه  وجود الگو به

با توجه به شکوفایی . باشد هاي مناسب براي شناخت این الگو می مهندسی یکی از نمونه

اش، پرسش آغازین بر محور تقسیم آب رودخانه زنده رود در  اصفهان بر مدار زایندگی رودخانه

جتماعی و نظم مهندسی سازندة اصفهان و طومار منسوب به شیخ بهایی مطرح گردید تا نظم ا

اتخاذ روش . فنی و مهندسیِ پدیدار شده، شناسایی گردد-ها در قالب رژیم اجتماعی رابطه آن

جغرافیاي تاریخی براي شناسایی نظم اجتماعی و استفاده از نتایج روش بازخوانی در مطالعات 

، براي شناسایی نظم )صفویه(سی هاي آبی در دوره مورد برر  مهندسی با تمرکز بر سازه- فنی

ها نشان داد که پایداري و زایندگی رودخانه اصفهان  نتیجه بررسی. مهندسی صورت گرفته است

خشک و دستیابی به شهر  مهندسی، براي تغییر در اقلیمی نیمه -حاصل تقسیمی اجتماعی و فنی

مندي  ایه و در سایۀ بهرهصنعتی است که افزایش معقولِ بار اکولوژیک را بر پ -باغی، کشاورزي

از مهندسی در مرتبه تحلیلی، نیرو بخشی به ظرفیت غیرحاکمیتی و ارتقاء ظرفیت سیاسی در 

سازمانِ کار یاریگرانه، نظمی . پذیر ساخته است مقیاس پایتخت یک امپراتوريِ مقتدر امکان

د آورد که شهري مهندسی و اجتماعی پدی -پیوستۀ فنی هم تنیده و همسو را در ابعاد به درهم

باور به ضرورت تعامل دوسویه با طبیعت منجر به طراحی الگوي . پایدار را شکل و سامان داد

همه، درگرو درکی عمیق و  گردید و این» بلندمدت«در » زمان«زیست جمعی با لحاظ عنصر 

، چرخه آب در زیست جمعی و چگونگی تقسیم آن در منظومۀ »آب«جانبه از معناي  همه

امري که . هاي متنوعِ اجتماعی و مهندسی بوده است شناسی در عرصه هاي بومی آب دانش

                                                
 maham812002@yahoo.com    .، تهران، ایرانیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی عضو ه*

- و از آب هر چیزي را زنده گرداندیم: 30 سوره انبیاء، آیه.  
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عنوان درد مشترك علوم اجتماعی و مهندسی دانست که خلق را بر  توان به امروزه فقدانش را می

رو، طراحی و بازطراحی الگوي زیست جمعی  ازاین. اند کشف و نظریه را بر میدان مقدم داشته

یش از ترجمه و مصرف، نیازمند درك رابطه علوم اجتماعی و مهندسی و در ایران بیش و پ

بازخوانی میراث اقلیمی، میراث فرهنگی و میراث مهندسی براي تولید، خلق، ایفاي نقش و 

  .مشارکت در تجارب جهانی است

 نظم اجتماعی، الگوي زیست جمعی، دانش بومی، شهر پایدار، : کلیدي اجتماعیهاي هواژ

  ر یاریگرانه، مشارکت و توسعه مردمیسازمانِ کا

هاي آبی، مادي،   میراث مهندسی، مهندسی تحلیلی، سازه: مهندسی- کلیدي فنیهاي هواژ

  حوضه، بار اکولوژیکی

 آبیاري، مدیریت مهندسی ساخت، پایداري، :مهندسی - کلیدي اجتماعیهاي هواژ

  یکپارچگی، طراحی، تقسیم، مدیریت پروژه

  

  مقدمه

. اسخگویی به مسئله خطیر آب در ایران امروز، امري سهل و ممتنع استپرسشگري و پ

هاي  ، دانش)و البته فردا (سهل است زیرا در مرکز دایره نظم اجتماعی در ایران قدیم

شده و  شناسی قرار دارد و بر محور این مرکز، سایر عناصر زیست جمعی تشکیل  آب

اي که پیگیري شود  ث اجتماعی از هر زاویهدیگر، جستجوگري میرا بیان به. اند بسط یافته

گیرد و با توجه به همین  شناسی قرار می انگیزي در پیوند وثیق با آب به نحو حیرت

هاي گوناگون را باهم، مشاهده نمود و  توان تقاطع افق پیوندهاي پیدا و پنهان می

دست برا تصویري عمیق از تجربه و دانشِ طراحی و الگوي زیست جمعی در ایران 

تنها شیوه حل مسائل بنیادي در فالت مرتفع ایران را  الگویی غیرانتزاعی که نه. آورد

هاي فرهنگی را نیز نشان  گیري سازد بلکه استمرار، تفاوت و انقطاعِ جهت آشکار می

هاي متمادي  ها و قرن بنابراین، وجود سوابق پیوسته و فراوان در بازه زمانی سده. دهد می
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وناگون قانونی و حقوقی، فقهی و شرعی و دینیهاي گ در زمینه


 -، عرفی، اجتماعی

کالم، فرهنگ و صنعت و فناوري آب و  مهندسی و در یک -اقتصادي و سیاسی، فنی

الوصول  شده، بدیهی و سهل آبیاري در ایران، پرداختن به مسئله آب را موضوعی حل

  .نمایاند می

اي که  مثابه آیینه ن امروز بهاما توجه به تجربۀ الگوي زیست جمعی در ایرا

نفت«به » آب«هاي ناشی از تغییر نقطه ثقل نظم اجتماعی از  چالش


براي کسب (» 

 و تغییر بنیادین - )64: 1387، فرهادي، 169: 1385فرهادي، : اطالعات بیشتر بنگرید به

سازد، کمتر شناخته شدن جایگاه و اهمیت مسئله آب را   را آشکار می- سازمانِ کار

رو، پرداختن به مسئله خطیر آب و درك الگوي زیست  ازاین. نماید پذیر می توجیه

واسطه جابجایی یادشده، از دو محور  امتناعی که به. جمعی در ایران، امري ممتنع است

این در حالی است که چنانچه سطح . گردد تئوریک و میدانی، تقویت و ترویج می

المللی تغییر دهیم،  ی به سطح فراملی و بینتوصیف و تحلیل را از منظر داخلی و مل

 -رژیم اجتماعی«توجه در راهبردهاي اجتماعی و فنی براي اصالح  شاهد تغییراتی قابل

فنی


و بازتعریف الگوي زیست جمعی در قالب توسعه پایدار» 


  . هستیم

                                                
-که به ( اهل نیشابور و خراسان نزد عبداهللا بن طاهر 244ق در سال .عنوان نمونه، در اوایل قرن سوم ه  به

آمدند و خصومت درباره  همی)...  اصالح امر آبیاري و تقسیم آب توجه بسیار داشتکشاورزي، حفر کاریز و

گفتند، پس عبداهللا همه فقهاي خراسان را و بعضی فقهاي عراق را جمع کرد تا کتابی ساخته در  کاریزها را همی

هاي پنهانی  خراج آبهمچنین در کتاب است). 2: 1380صفی نژاد، (نام کردند » کتاب قنی«احکام کاریزها و آن را 

برداري از  که یک متن کامالً علمی و مهندسی است اما در سه باب کوتاه به ذکر موازین شرعی در احداث و بهره

این . 51: 1377جوادي، : هاي دیگر بنگرید به براي اطالع از نمونه). 154: 1389رحیمی، (پردازد  قنات می

.ان هستندها بیانگر اجتماعی بودنِ دین در ایر واقعیت

-فارس قلبی است که این خون را مانند تلمبه  نفت، خون صنعت مدرن است و منطقه خلیج:  ریچارد نیکسون

گذرد  ها می هایی هستند که این خون حیاتی از آن فارس، شریان هاي دریایی پیرامون خلیج اندازد و راه به جریان می

  ).142: 1381مینایی، (

- رژیم اجتماعی فنی«آوري موجب گردیده است اصطالح  جامعه و فرهنگ با فن امروزه درك رابطه میان «

رژیم «): 1998(در تعریف ریپ و کمپ . شده است مطرح گردد، اما این بحث در ذیل اقتصاد تکاملی آورده 
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 افزایی علمی، که در مسیر تعامل و هم هرچند استفاده از این تجارب نیز بیش از این

گرایی و اقتباس و ترجمه دهی شود بر مدار الگوي مصرف مهندسی و فرهنگی سازمان


 ،

                                                                                                              
ها،  هاي محصوالت، مهارت هاي تولید، ویژگی هاي مهندسی، فناوري اي است از قواعد نهفته درون فعالیت مجموعه

متأسفانه عدم ). 79: 1390وزیري، (» هاي تعریف مسئله هاي مدیریت مصنوعات و افراد، روش ها، روش رویه

هاي اصلح  رقابت آزاد نئوکالسیک ها و بقاي نهادها و بنگاه«شده ،  گیري مباحث تکاملی موجب  توجه به جهت

در نتیجه، رژیم اجتماعی فنی، ! تلقی شوددر راستاي فلسفه تاریخ اسالمی ) 157: 1393رهبر، (» گراها تکامل

) هاي اجتماعی فنی یاریگرانه و مشارکتی رژیم(هاي بدیل آن  شود و تجارب رژیم صرفاً رقابتی و تکاملی فهم می

که در دانش بومی، نظیر طومار وجود دارد، ناشناخته بماند و حتی اندیشه ورزي در مورد اقتصاد مقاومتی نیز از 

  .عبور نماید» نظریه«و ترجمه » میدان«ه توجهی ب مسیر بی

-اي به  خود، از منطقه به  باید به این واقعیت توجه داشت که نقطه آغاز و شروع اقدامات توسعه پایدار و متکی

که ازنظر  کما این). 37: 1377حسینی ابري، (منطقه دیگر و حتی از روستایی به روستاي دیگر متفاوت است 

سرزمین شیب و شتاب نیز، بر اساس مقتضیات جغرافیایی و آب و «عنوان   ایران بهمسئله مهندسی در صورت

الزمه ). 1395وگوي نویسنده با امیرشاه کرمی،  گفت(» شود مطرح می) بومی و محلی(هوایی به شکلی متفاوت 

وناگون همواره در مواجهه مهندسی با متغیرهاي گ«این نوع برخورد آن است که برخالف امروز عمل شود که 

اند و مایه  مثابه ناهنجاري به شمار آمده فرهنگی طبیعی سرزمینمان شاهد هستیم که این متغیرهاي محیطی به

با چنین رویکردي .  یافته است"سازي فرهنگ"حل رفع مشکل را  رفته به دنبال راه چاره، راه رفته. زحمت مهندسی

که سرزمین ایران و جامعه ایرانی باید به   یعنی این"يساز فرهنگ"ها،  هاي عرصه مهندسی در همه رشته به چالش

مثل خیاطی که به همراه لباس تنگ یا گشادش، دستور رژیم الغري یا . ترتیبی، اندازه محصول مهندسی ما بشود

  ).10: تا بهشتی، بی(» چاقی را تحویل مشتري بدهد و مشتري را مجبور به عمل به آن رژیم بنماید

- "آب و آبیاري فرایندي پیچیده بوده است که تأثیرات آن در ایران هنوز ترسیم نگردیده  در حوزه "ترجمه

هاي آبیاري در کشورهاي جهان سوم، احتماالً  از زمان جنگ جهانی دوم به بعد پروژه«اتفاقی نیست که . است

. اند را بر زندگی مردم داشتهها، بیشترین تأثیر  ها را به خود جذب کرده و در مقایسه با دیگر پروژه بیشترین سرمایه

ها از طریق منابع  گذاري هاي آبیاري گردید که قسمت اعظم این سرمایه  میلیارد دالر صرف پروژه250حدود 

متحده تحت نظر  که شرکت مهندسان ارتش ایاالت جالب آن). 82: 1376میکسل، (شده است    خارجی تأمین

و » آب«ترتیب، پیوستگی  این به). 275: 1378اسپولبر، (آب است ترین کارگزار ملی منابع  وزارت دفاع، قدیمی

ریزي تلفیق  برنامه«تجربه . گردد که تا به امروز نیز ادامه داشته است در معانی مضیق و موسع آن روشن می» دفاع«

: 1382حامدي، (» "نو"آمایش کشاورزي جمعی «و ) 145: 1390جدي، (» تأسیسات کشاورزي در دفاع غیرعامل

استخدام «، 1960توجه اسرائیل به منابع آب ایران در دهه .  امروزي هستندهایی نمونه)  به نقل از ماکس درئو79

موسسه (» صورت فوري و بدون همراه داشتن خانواده کارشناس و کارگر متخصص و مروجِ کشاورزي، به
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یابد رشد و نمو می


مدیریت، صنعت و مهندسی آب در «هایی چون  که، طرح نتیجه آن. 

                                                                                                              
) 100: 1389گوبلو، (» آویو ان در تلوجود منابع سازمان برنامه ایر«و ) 2: 1395هاي سیاسی،  مطالعات و پژوهش

تبع دولت کودتایی و وابسته،   به1332 مرداد 28اما در ایران، شیوه مدیریت منابع آب از کودتاي . توجه است قابل

تغییر شیوه مدیریت تقلیدي به دولت وابسته و وامدار «. ریزي واژگونه گردید تري، داراي برنامه صورت مشخص به

ظفر (» گردد برمی]  که کمترین مطالعه و تحقیق در مورد آن صورت گرفته است،[هار ترومن به بیگانه و اصل چ

هاي  اي مهم است که در آن به استفاده از آب گزارش بنگاه مستقل آبیاري نمونه). 33: 1391، 2: 1394نژاد، 

ت اصل چهار در نقاط از محل اعتبارا«و ضرورت گسترش آن )  حلقه چاه61حفر (وسیله چاه عمیق  زیرزمینی به

در اولین سمینار کمیته ملی آبیاري و زهکشی . نماید تصریح می) 50: 1332بنگاه مستقل آبیاري، (» مختلف کشور

» )1356 تا مردادماه 1342از اسفندماه (وزیر آب و برق و وزیر کشاورزي و منابع طبیعی «ایران، منصور روحانی، 

حقِ ساقیانه دادنِ جام شوکران به قنات و منابع آب «، که به قول ساعد لو، )1: 1389ماهنامه الکترونیکی دوران، (

مهندسین «با کمک » حل ترین و بهترین راه ترین، ارزان آسان«، به دنبال )274: 1353ساعد لو، (» در ایران را دارد

 -ن آشنایی نداشتندبوم ایرا  که عمدتاً خارجی بودند و با زیست-)8: 1349سمینار آبیاري و زهکشی، (» مشاور

هاي صنعتی توسط  قطب سازي«و ) 483: 1380پوراحمد، (هاي ستیران  هاي دیگر، مطالعات و طرح نمونه. بود

هاي معدودي هم  در بررسی. اند شده    هستند که امروز کمتر شناخته) 444: 1389حسینی، (» موسسه آمریکایی بتل

هاي متداول  اند بعد فضا و منطقه را به برنامه اقتصادي نتوانسته-عیهاي اجتما در بخش«شده  گرفته، تصور  که انجام

ها اساساً براي حذف  ، در حالی این مطالعات و طرح)18: 1389خنیفر، (» که معموالً بخشی هستند، بیفزایند

هاي جدیدي طراحی شدند که تجارب  در معنی درست آن انجام گرفتند و  ناظر بر آمایش» منطقه«موضوعیت 

هایی چون تقسیم آب زنده رود متبلور بودند، به فراموشی سپرده شوند تا  ایش سرزمینِ بومی را که در نمونهآم

تأسیس بنگاه مستقل . مهندسی فراهم گردد-هاي جدید اجتماعی و فنی هاي جدید در ابعاد نظم گذاري زمینه ریل

. آشکار است! »مستقل«صورت   آب و آبیاري البته بهبه» مقدس«و نه » داري بنگاه«اش نگاه  گذاري آبیاري، که در نام

ردپاي این تغییر مسیر را از . فرایندي که با وقوع انقالب اسالمی باهدف تغییر این مسیرها، با چالش روبرو گردید

صورت مشروح : بنگرید به. توان یافت همان ابتداي پیروزي، حتی در مباحثات تأسیس نظام جدید نیز می

  .1722: 1364بررسی نهایی قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، مذاکرات مجلس 

-المللی مدیریت مشارکتی آبیاري که باوجود ادعاي  عنوان نمونه بنگرید به گزیده مقاالت دهمین سمینار بین  به

تجارب جهانی در (» خودباوري کارشناسان ایرانی و توفیق کمیته ملی آبیاري و زهکشی ایران در این زمینه«

 مقاله خارجی 15این مجموعه ترجمه «، )الف: 1389خصوص مدیریت مشارکتی آبیاري و انتقال مدیریت آبیاري، 

میر (» طراحی و ارائه مدل مدیریت منابع انسانی در بخش تعاون کشور«در . است) همان، ب(»  مقاله داخلی2و 

ود و ترجمه تنها راه مورد عمل و استفاده ش اي به تجارب تعاون در کشور نمی نیز هیچ اشاره) 57: 1388سپاسی، 

مسئله جایگاه تعاون در ایران از حیث نظري باید تبیین شود که تا چه اندازه با اصول و «دیگر،  بیان به. است

شناسی مدل اداره  همچنان که در آسیب). 133: 1388ساردوئی نسب، (» معیارهاي جهانی تعاون هماهنگ است
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شناسی و فرهنگ،  نشینند و دانش بومی آب به بار نمی) 26: 1383گل محمدي،  (»ایران

نمود بارز این . یابد  سرفصل مناسب خود را نمیمهندسی و صنعت آبیاري در ایران

قرن  هاي مطالعات اجتماعی  در طی بیش از نیم ها و محدودیت ضعف«توجهی،  کم

. باشد می) 24 و 14 و 13: 1392معصومی، (» هاي توسعه منابع آب اجراي طرح

ی در بازدارندگ«زده نیز که با پیشنهاد دادگاه عالی آب، به دنبال  هاي شتاب حل راه«

 و 1: 1394مختاري، (» هستند» درماندگی در برابر بحران آب«جاي گزینه  به» بحران آب

باشند که به تشدید وضعیت اضطرار و  هاي یادشده می ها و محدودیت ، پیامد ضعف)2

اي که اخیراً، محدودشده و  در حوزة تحقیقات نیز بر اساس مطالعه. دنانجام بحران می

هاي   در برنامه-شناسی هاي آب  و نه، تمام دانش-ستحصال آبمنحصر به دانش بومیِ ا

هاي علمی اخیر در  فعالیت«دهد که  علمی و آموزشی کشور به انجام رسیده، نشان می

د و از جایگاه مناسب در نظام علمی و آموزشی نباش مقایسه با سایر علوم چشمگیر نمی

  ).79 و 78د، : 1392 علوم، دوره چهارم طرح ممیزي توسعه(» ندکشور برخوردار نیست

با توجه به این واقعیات، طرح مسئله آب از هر منظري که صورت گیرد با 

ازپیش آشکار  هاي بحث را بیش هاي فراوانی مواجه خواهد بود که دشواري پیچیدگی

صنعتی، در بازطراحی الگوي -فنی-سازي براي عبور از انقطاع فرهنگی پل. سازد می

                                                                                                              
: 1387آخوندي، (» صد ساله دارد یک] حداکثر[اي  نهاد شهرداري سابقه«فرض که  ین پیشامور شهر در ایران، با ا

گیرد و ایران و تجارب موفق  عنوان تجارب جهانی مورد رجوع قرار می هاي آمریکایی و اروپایی به ، مدل)135

ري و خدماتی ، کشاورزي، صنعتی، تجا)پایتخت بودن(بومی نظیر اداره شهر اصفهان با ویژگی مهم سیاسی 

سیاست «به نام مدیریت جهادي بحران آب، طرد . یابد عنوان بخشی از تجارب جهانی، محلی از اعراب نمی به

» جویی در مصرف آب از آمریکا و دیگر نقاط جهان خودکفایی و پیشنهاد واردکردن کارآمدترین تکنولوژي صرفه

هاي اجتماعی در ایران نیز  ي دینامیکی توسعه سیستمساز در مدل! شود پیشنهاد می) 3: 1395سایت تاجران،  وب(

» تخصیص منابع«در کنار متغیرهاي جمعیت، اشتغال و غذا و توجه به » دسترسی به آب«شاخص بودن «علیرغم 

برداري از منابع در ایران  ، توجهی به سابقه تقسیم آب و نظام بهره)1: 1392الوانی، (» براي ارزیابی پویایی سیستم

سازي، بدون توجه به عوامل مهم پویایی و پایداري یعنی اقلیم، فرهنگ و مهندسی  ترتیب، مدل این به. استشده  ن 

  .   صورت گرفته است



   

  

  

  

 85  ...   الگوي زیست جمعی در ایران  

 
 

طلبد که بتواند همکاري و تجمیع  اي را می جانبه هاي همه تالشزیست جمعی در ایران 

ها و  و نه رشته) نیاز واقعی(نیروهاي گوناگون را بر محور مسائل اساسی و حیاتی 

پذیر سازد ها امکان پروژه


ها، در این مقاله  با عنایت به همه این مسائل و دشواري. 

دیده و در حال تغییر الگوي  سیب وجود بافت پیچیده و البته آکه باشود  کوشش می

که معروف به طومار –زیست جمعی در ایران، سندي بسیار مهم ازنظر اجتماعی و فنی 

 بازخوانی شود و توصیف و تحلیلی از سابقه طراحیِ نظم اجتماعی - شیخ بهایی است

  .پایدار در ایران ارائه گردد

  

  پرسش آغازین

کننده چه نوع نظم اجتماعی و  هان، ترسیمرود اصف طومار تقسیم آب رودخانه زاینده

دیگر، طراحیِ نظم اجتماعی مبتنی بر  بیان فنی و مهندسی است؟ به -کدام رژیم اجتماعی

تقسیم آب


هاي   واجد کدام ویژگی-در طومار منسوب به شیخ بهایی- معین شده

  اساسی است؟ و ابعاد آن کدام است؟

                                                
-هاي پیش رو تا زمانی که هاي عبور از چالش  گفتنی است راه:  

  . اي شناسایی، طراحی و تجربه نشود رشته  سازمان کارِ بین- الف

م مسئله و ارائه راهبرد از یک حوزه معرفتی نظیر علوم انسانی و اجتماعی به مهندسی و اي ها در فه رشته  بین-ب

  .فناوري نزدیک نشوند و بالعکس

ها، از منظر و بعد دانشیِ تهاجم فرهنگی صورت نگیرد،  شناسی آن هاي مورد استفاده و آسیب  تشابهات رشته-پ

هرچند نام آموزش و پژوهش را با خود –هاي فردگرايِ رقابتی  نریزي و اقدام در سازما بر سازوکار برنامه با تکیه

  .پذیر نیست  امکان-داشته باشند

-هاي مدیریتی و  آموزي شود اما درس  گفتنی است هرچند در این مقاله به تقسیم آب زنده رود پرداخته می

دهد که ساختارهاي  ان مینش) 1979(مطالعات کوارد «. هاي آبیاري مسبوق به سابقه است اجتماعی از فعالیت

اند که در  اي از اقدامات متقابل بوده صورت شکل پیچیده هاي آبیاري تحت مدیریت کشاورزان به سازمانی شبکه

توان آن را الگوي سازمانی چند سطحی  آن، میان تعهد و منفعت و تکلیف و استحقاق تناسب وجود دارد و می

پردازند درباره ساختار و  هاي آبیاري خود می که به مدیریت شبکهرسد کشاورزان جهان سوم  به نظر می. خواند
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براي زیست ) مهندسیفنی و -اجتماعی (شناسی نقش آب و ضرورت آب

  جمعی در فالت مرتفع ایران

فارس در جنوب و  صورت مثلثی است که بین دو فرورفتگی خلیج نجد ایران به

شده و در حکم پلی است که بین آسیاي مرکزي   در شمال واقع )خزر(مازندران دریاچه 

 و هاي آسیاي داخلی را به نجدهاي آسیاي صغیر و آسیاي غربی قرارگرفته که جلگه

چهارم  چهارم آن حاصلخیز و یک نیمی از ایران کوهستانی و یک. کند اروپا متصل می

  ). 12 و 11: 1373بیات، (وعلف است  آب هاي خشک و شور و بی دیگرش بیابان

 درصد از خاك پهناور کشور ما ایران کویر و یا 5/23 کیلومترمربع یا 000/380

هاي خشک حاشیه کویري است بیابان


در فالت، منبع اصلی آب، ). 462: 1381 مهدوي، (

هاي مرتفع باقی  بارد و در فصل زمستان در قله برفی است که در نواحی کوهستانی می

دهند  شده، هزاران جویبار کوهستانی را تشکیل می هاي آب در فصل بهار این برف. ماند می

ها دیرپاي و با  شوند ولی اغلب این جوي هاي ناهموار و پر صخره سرازیر می که از دره

طرف دریا  شوند و به توجهی می هاي قابل ها رودخانه دوام نیستند و تنها معدودي از آن

ریزند و  ها به صحراهاي داخل کشور می ها و رودخانه بیشتر این جوي. گردند سرازیر می

 طبیعت ایران از). 20: 1390ویلبر، (شوند  ها می هاي داغ و سنگریزه آن جا جذب سنگ

                                                                                                              
هاي مطلوب سازمان پاسخگو در  اند که دانشمندان علم مدیریت درباره ویژگی یافته فرهنگ به همان نتایجی دست

  ).92، 82، 79: 1385کرتیس، (اند  جوامع صنعتی شمال بدان رسیده

-توسط یک کارشناس 1344هاي آبریز ایران در سال  ري حوضهتوجه است که تقسیم بندي و کدگذا  جالب 

سطحی که : یک واحد آبخیز عبارت است از). 464: 1381مهدوي، (سازمان ملل در ایران به نام باکر انجام گرفت 

عنوان یک  دهنده آن را به طورکلی اجزاء تشکیل وسیله جریان یک رودخانه یا آب مشخص و محدود شود و به به

این . توان به دو دسته عوامل طبیعی و انسانی تقسیم کرد عنوان یک واحد سیستمی می عی مستقل یا بهواحد طبی

ترین  مهم). 104: 1373جمعه پور، (کنند  هاي متقابلی را ایجاد می عوامل در ارتباط متقابل با یکدیگر بوده و کنش

موسوم است و ) یا آبریز(ی به حوضه گیرد در زبان فارس هاي هیدرولوژي صورت می محیطی که در آن تحلیل

اي است که تمام رواناب ناشی از بارش وارد بر آن را یک رودخانه، آبرو، دریاچه و یا یک  عبارت از پهنه

  ).90: 1394ناصري، (کنند  انباشت دریافت می آب
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آب کم. شود  عوامل مسلط و مؤثر بر احوال کشاورزي ایران محسوب میجمله


 همراه با 

توزیع نامناسب زمان و مکان آن بر پهنه ایران و محدودیت خاك خوب و نهایتاً 

سنگالخی بودن خاك و شور بودن خاك و آب که الزاماً موجب محدودیت زراعت و 

همچنین، در بسیاري از نقاط . ودش پراکندگی قطعات زمین زراعی و نحوه آبیاري می

شود و طبعاً اساس مالکیت هم مبتنی بر آب  ایران، عنصر اصلی زراعت، آب محسوب می

مثال، مقدار زمینی را که معادل  عنوان به). 170 و 162: 1373ساعد لو، (گردد نه خاك  می

 شد، اصطالحاً هاي کشاورزي می  ساعت آب تقسیمی مابین زمین24یک ساعت آب از 

 ساعت بود 24یک ساعت ملک؛ دو ساعت ملک، دو ساعت آبِ تقسیمی از : گفتند می

  ).  23: 1389عاکف، (

 درصد از کل باران نجد فقط 27. است» آب «،بیت تولید در این نجد خشک شاه

 500بارد که ارتفاع باران در این مناطق بیش از   درصد از سطح کل فالت می4بر حدود 

بارد که   درصد از سطح فالت می96 درصد باران بر 73ت، بقیه متر در سال اس میلی

توان یافت که اندازه  ها می کند و چه موضع متر در سال تجاوز نمی  میلی200مقدار آن از 

به همین مناسبت است که اگر براي . رسد متر هم نمی  میلی5باران آن در سال به 

                                                
-ي در حل مسئله  ذکر این نکته ضروري است که علیرغم واقعیت کمبود آب در ایران، نباید همکاري و یاریگر

زیرا در این صورت چنانچه . دانست» اجبار«گونه که ممکن است در ابتدا به نظر برسد، ناشی از  کمیابی آب را همان

که آب به آب و آب قرضی یکی از شگردهاي  درحالی«.فراوانی آب وجود داشته باشد، یاریگري، اختیار نخواهد شد

که آب کمیاب است، بلکه در مواقعی هم که آب  تنها در هنگامی ه که نهکشاورزان ایرانی براي یاري به یکدیگر بود

: 1394فرهادي، (» روستاهاي آبی کار«همچنین، وجود ). 132: 1385فرهادي، (شود  بسیار فراوان بوده است، انجام می

 از آب فراوان، مندي توجه هستند که در عین بهره در ایران نیز قابل) 13: 1392شهبازي، (» روستاهاي آبی«و ) 83

اي حکومت و  آفرینی حاشیه نقش. اند شان عمالً نشان داده مثابه سازمانِ کار، در ساختن زیست جمعی یاریگري را به

» هاي ایالتی و والیتی و نیز بزرگ مالکان حکومت مرکزي، حکومت«هاي مختلف آن، اعم از  سیاست در الیه

ر بحث از مشارکت مردمی و پوش حکومتی در ایران، در مقاله تأمل است که د بسیار قابل) 9: 1392شهبازي، (

عنوان منبع طبیعی و حیاتی براي زیست جمعی در ایران و  به» آب«بدین ترتیب، نه . دیگري به آن پرداخته خواهد شد

ی مثابه متغیر مستقل تلق توانند به نه سیاست و حکومت در معناي رایج آن، در الگوي زیست جمعی در ایران نمی

شوند بلکه فرهنگ یاریگري در ابعاد و سطوح مختلف، بسترساز سازمانِ کار و زیست جمعی بوده است و تقسیم 

  .آب زنده رود نیز طوماري در آشکارسازي همین واقعیت رو به فراموشی است
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جود ندارد و مانند هوا رایگان و و» آب«اي به نام  بسیاري از کشورهاي عالم مسئله

ترین  در حکم گرامی» آب «،جمله در ایران دریغ است در برخی از کشورها من بی

ترین نتایج  و ایجاد آبیاري مصنوعی از بزرگ» رفع کمبود آب«موهبت الهی است و 

رو،  ازاین). 37-34: 1353ساعد لو، (باعظمت و بااهمیت انسان این سرزمین است 

هاي   در ایران و طراحی نظم اجتماعی، بدون آب و دستیابی به دانشزیست جمعی

شناسی آب


  . پذیر نبوده است امکان) فنی و مهندسی-اجتماعی (

با توجه به دستیابی به تمدن در ایران و محوریت کشاورزي و دامداري


 در آن 

شود که پیوستگی و ارتباط معنادار روشن می


 و موفق میان فرهنگ و صنعت


نظم  و 

                                                
- سال 3400 سال قبل و تاریخ مستند کاریز در ایران حدود 5000 تاریخ آب و آبیاري مستند در ایران حدود 

شناسی فرهنگی از تمدن و مردمان ایرانی  هرگونه ترسیم تاریخی در حوزه انسان). 2: 1380صفی نژاد، (باشد  می

آب از روزگاران کهن در ). 165: 1381کریمیان سردشتی، (باید به محوریت آب در این تمدن توجه داشته باشد 

ارزشمندي آب ). 12: 1380میرشکرایی، (رده است عنوان عنصري مقدس، مظاهري غیر این جهانی پیداک ایران به

نظري (» سید شراب الجنه الماء«: شده است   در نظام دینی تا بدانجا است که بهترین نوشیدنی بهشت شمرده

با این اوصاف، همچنان شناخت آب در ایران ). 381-380، ص 6، ج1407 به نقل از کلینی، 84: 1391توکلی، 

پاي  در فن اکتشاف و هدایت آب، هیچ مردمی در جهان به: مثال، شاردن گفته بود نعنوا به. ناقص مانده است

برخالف نظر «شود اما باید توجه داشت که  رسند و این سخن امروزه نیز به طرق مختلف تکرار می ایرانیان نمی

فرهادي، (» اند بودههاي توانبخشی و بهورزي زمین نیز سرآمد  برداري از آب و شیوه رایج، ایرانیان در فن بهره

  .  در حاشیه ماندن تحقیق در مورد اسناد تقسیم آب، ناشی از همین غفلت زیانبار است). 271: 1380

-هاي زراعی که از نظر اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادي مناسب هستند  در سیستم«شده است     امروزه مشخص

طورکلی  به. شود کاربرده می صورت تلفیق به یات زراعی بهکنند و دامداري با عمل صورت تلفیقی عمل می معموالً به

در یک محدوده مشخص از اکولوژي، . باشد هاي زراعی می دامداري در سراسر دنیا مکمل مطلوبی براي اکوسیستم

). 85: 1379ادواردز، (» هاي کشاورزي پایدار باشد اجتماعی و اقتصادي، تلفیق گیاه و دام باید هدف نهایی سیستم

  .اند براین، این دو شیوه نه در مقابل یکدیگر بلکه مکملی حقیقی براي ایجاد پایداري بودهبنا

-شده و  گرفته، پایدار  ها و منابع آبی شکل ها شهرهاي فالت ایران در پیوندي عمیق و متقابل با شبکه  در طی قرن

-فیزیکی و فرهنگی-اختارهاي فضاییها با س رابطه چندوجهی و چند عملکردي این زیرساخت. یافته بودند توسعه

منصوري، (نماید  هاي انتقال آب یاري می اجتماعی شهرها و استخراج اصول حاکم بر آن ما را در بازخوانی شبکه

1393 :1.(  

- ترین فعالیت اقوام ایرانی بوده و گران بهاترین خدمت آنان به تمدن دنیا  ترین و مهم صنعت، اساسی« به تعبیر پوپ

  ).85: 1387زاده،  پهلوان(سازد  اریخ صنعت ایران بسیاري از مسائل تاریخ و فرهنگ بشري را روشن میاست و ت



   

  

  

  

 89  ...   الگوي زیست جمعی در ایران  

 
 

اجتماعی و نظم مهندسی


تنها قطع نشده   وجود داشته، که جریان زندگی در ایران نه

                                                
-ترین بندهایی که حق است  از شاخص. رود  ایران یکی از کشورهاي مطرح در تاریخ مهندسی آب به شمار می

توان به پل بند شاپور،  قلمداد شوند میهاي آبی در دنیا  عنوان شاهکارهایی از فن و هنر در تاریخ مهندسی سازه به

سپهري، (تنظیم و کنترل آب نیز سابقه طوالنی دارد ). 48: 1380آرمین، (پل بند امیر، و پل بند خواجو اشاره کرد 

باید ). 60: 1388آل هاشمی، (و سیستم کنترل و تنظیم جریان آب در معبد آناهیتا وجود داشته است ) 107: 1387

: 1373سرافرازي، (هاي آبی و آسیاب آبی خودکار  ، انواع آسیاب)93: 1373فرهادي، (آبی هاي  ساخت ماشین

، و ساعت )165: 1391یاسی، (» ساعت اژدها و ساعت طاووس«هاي آبی مانند  ها، انواع ساعت ، انواع فواره)139

ساندن آب از داخل هاي آبکش براي ر انواع پمپ توربین یا تلمبه«، )269: 1383کریمیان سردشتی، (پنگان 

و جام هوشمند تفکیک آب و روغن ) 158: 1393یاسی، (» هاي مورد نیاز هاي زراعی و محل رودخانه به سرزمین

چنینی، با عنایت به  عالوه بر موارد فراوان این. عنوان شاهکار مهندسی در نظر داشت را به) 133 : 1387یاسی، (

» صورت جدي و گسترده انجام نگرفته بود  به1366 قبل از سال اي بناهاي تاریخی تا مطالعات سازه«که  این

طراحان و مهندسان محاسب به دلیل عدم اطالع و دانش کافی از موضوع و نیز با توجه «و ) 150 :1387حجازي، (

ماً از شده و عمو ها گنجانیده ن  اجزاء سازه) اثر متقابل(هاي معتبر موضوع اندرکنش  نامه که تاکنون در آیین به این

شده و راه  درستی احصاء ن  توان گفت این فهرست هنوز به می) 96: 1389خزائی، (» کنند نظر می بررسی آن صرف

ها  تغییرات تعداد قنات«اطالعی باید  به این بی. دشوار و شیرین تحقیق و کشف و تحلیل، در ابتدا و آغاز است

هاي   را اضافه کرد که دلیل آن نه حفر قنات1390 تا 1350ها از سال  طی سی سال آماربرداري و روند افزایشی آن

ها از شروع  باگذشت سال«همچنین ). 255: 1392ناصري، (» جدید بلکه افزایش دقت در آماربرداري بوده است

شده  صورت کامل مطالعه  ترین منابع آبی کشور به رود حداقل بزرگ مطالعات هیدروژئولوژي در ایران، انتظار می

. اند شده  شود که تاکنون معرفی ن  هایی یافت می اما کماکان در برخی از مناطق دورافتاده کشور، چشمهباشند، 

یک از منابع رسمی نام و مشخصاتی از آن  باشد که در هیچ ها، چشمه سوسن در خوزستان می یکی از این چشمه

ها و  بنابراین، شناخت سازه). 140: 1392کریمی وردنجانی، (» طور کامل ناشناخته است وجود ندارد و تقریباً به

شدن به دانش صریح و آشکار  هاي عظیم در ایران در آغاز راه تبدیل منابع آبی، محاسبات عددي و مهندسی گنجینه

بازخوانی مهندسی پل «سازي و بازخوانی هوشمندانه بنگرید به  براي مشاهده نمونه کمیابی از مدل. قرار دارد

گذاري این است که الگوي  پرسش مهم از منظر سیاست. 94-81: 1385اه کرمی، ، نوشته امیرش»خواجو

ها چگونه بوده است؟ تأمل در این مسائل  هاي همکاري علم و فناوري این موفقیت گیري و رشد شبکه شکل

: 1392فرد، اسدي : عنوان نمونه بنگرید به به. هاي امروزي در این زمینه بازنماید هاي جدیدي بر تالش تواند راه می

که بر مبناي کار گروهی، خالقیت «-فایده و مهندسی ارزش –نکته مهم دیگر از نظر اقتصادي، مدل هزینه . 4 و 3

شده به تعبیر امروزي آن  باشد، که در طراحی پل بکار رفته است و موفق   می-)6: 1385نظري، (» و نوآوري است

داشتی از ایمنی، قابلیت اطمینان، قابلیت نگهداري و  دون چشمترین کارکرد را با صرف کمترین هزینه، ب باارزش«

تفکري که ). 59: 1386فرشاد، (» خدمت محقق سازد/هاي مطلوب محصول تعمیرات، کیفیت و سایر مشخصه
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نظیر سخت و پرهزینه بودن«هاي فراوان   مشکالت و آسیبباوجوداست، بلکه 

 

استحصال و ذخیره آب که داراي سابقه طوالنی در ایران بوده


در علوم جدید [ و 

، در گستره زیاد )]39: 1381پورجعفر، (شود   نامیده می"اقتصاد آب ذخایري"اقتصاد، 

، موفق به خود ترمیمی و رشد و )91: 1392حضرتی فر، (خشک آن در ایران  اقلیم نیمه

هاي ارگانیک و زنده شده است شکوفایی مجدد مانند سیستم


متأسفانه معموالً . 

گیرد،  ر میها مورد توجه قرا ها و فرودها بیشتر از فراز آمدن و دوباره برخاستن سقوط

هاي مهندسی اعم از پایداري اجتماعی و پایداري طرح(» پایداري«که بحث از  درحالی


 (

                                                                                                              
کن کردن اتالف و آفرینش ارزش، با منابع  ریشه«محدودیت و کمیابی را مانعی براي حرکت ندیده است و با 

  ).337: 1392گالبچی، (یابد  ها دست می تر، زمان کمتر، فضاي کمتر، به بیشترینکمتر، تجهیزات کم

-گذاري اجتماعی و مدیریت  فایده و در بستر کدام نوع سیاست- لذا باید پرسید که بر اساس کدام مدل هزینه

هرچند اساس  «توجه است که پذیر، بلکه پایدار گشته است؟ جالب فقط امکان اجرایی، زیست جمعی در ایران، نه

باشد اما کاربرد عملی آن براي اولین بار در قانون  فایده الهام گرفته از اقتصاد قرن نوزدهم می-تئوري تحلیل هزینه

 مجدداً 1950مدت نسبت به آن در سال  توجهی طوالنی  صورت گرفت و پس از بی1936کنترل سیالب در سال 

فایده در زیست جمعی ایران با تمرکز بر -تردید الگوي هزینه یب). 50: 1378اقبالی، (» این مطالعات دنبال شد

  .باشد شناسایی و توضیح نمی چنینی قابل هاي این تقسیم آب رودخانه اصفهان، در مدل

-برداري از  هاي مطرح در بهره عنوان یکی از روش هاي سطوح آبگیر باران به  پیشگامی و ابتکار در سیستم

شور، استفاده مجدد از آب و سدهاي زیرزمینی مدتی  ر آبیاري سیالبی، آبیاري با آبحساب نیامده نظی هاي به آب

  ).159طباطبایی یزدي، (شده است    است که در کشور به فراموشی سپرده

-هاي فرامحلی و ملی، نمایانگر ارتباط و کنش متقابل  هاي اوج شکوفایی در مقیاس توجه است که دوره  جالب

شده  این پیوستگی و سازندگی در کنش متقابل یاد . هاي محلی و ملی بوده است و حکومتپیوسته میان جامعه 

مشارکت مردمی و پوش حکومتی «هرچند . شده است نامیده ) 42-39: 1372اصغریان جدي، (» پوش حکومتی«

وفق بودن تقسیم باشد و م برداري از منابع در ایران می یکی از ابعاد مهمی است که روشنگر نظام بهره» در ایران

دهد اما با توجه به محدودیت حجم در این مقاله، پرداختن و بسط آن در مقاله دیگري  اجتماعیِ کار را نشان می

  .انجام خواهد شد

- ابالغی در (هاي کلی نظام جمهوري اسالمی ایران در مورد منابع آب کشور   سیاست1 گفتنی است در بند

م جامع مدیریت در کل چرخه آب بر اساس اصول توسعه پایدار و آمایش ایجاد نظا«بر ) 3/11/1379تاریخ 

شده است و در همین راستا    تصریح) 25: 1392سالنامه آماري آب کشور، (» هاي آبریز کشور سرزمین در حوضه

حفاظت برداري و  ریزي، اجرا، بهره ارتقاء مشارکت ذینفعان در فرایند برنامه«هاي بخش آب،   استراتژي10در بند 
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نماید چگونگی جریان یابی و احیاء پیوستۀ زیست جمعی در ایران، علیرغم  ایجاب می

  . هاي بسیار مورد توجه و تحقیق قرار گیرد ها و شکست شکستن

از اقلیم در فالت مرتفع ایران عبارت از بنابراین، پرسش اصلی اجتماعی برخاسته 

. باشد می) آب(ترین عامل حیات  چگونگی پایداري و ماندگاري در عین کمیابیِ اصلی

گذاري،  این پرسش، سؤاالت فرعی متعددي را در حوزه مدیریت منابع انسانی، سیاست

برداري از منابع طبیعی ارتباطات، و نظام بهره


گیري  ندازهها و معیارهاي ا از سنجه (

شناسی اجتماعی و فرهنگی، حقوق و  ، انسان)برداري گرفته تا حقوق و فرهنگ بهره

عالوه بر پرسش اجتماعی و در پیوند با آن، پرسش اصلی  .سازد احکام شرعی مطرح می

پذیر شدنِ ایجاد تغییرات  دیگري در حوزه فنی و مهندسی نیز وجود دارد که براي امکان

بایست پاسخ مناسب و موفقی در طول و تابع  ت جمعی پایدار، میمورد نیاز براي زیس

نکته مهم آن است که منظور از زیست جمعی صرفاً توجه به رفتارهاي . بیابد» زمان«

غریزي در جمع و جمعیتی انبوه نیست بلکه مراد از آن، توجه به ابعاد فرهنگی و 

. باشد نی و دینی نیز میها و تضادهاي آیی اجتماعی و همچنین، لحاظ نمودن تفاوت

فقط گسترة کنش جمعی، بلکه پیوستگی معنادار در زیست جمعی در ایران  بنابراین، نه

  . را در پیکره و زمین فرهنگی آن مدنظر دارد

                                                                                                              
سالنامه آماري آب کشور، ( » هاي مردمی از منابع و تأسیسات آبی با تأکید بر ایجاد و توسعه نهادها و تشکل

  .مدنظر قرارگرفته است) 26: 1392

-شده است  برگزار 1382ماه  برداري کشاورزي در ایران در دي هاي بهره اولین همایش نظام«تأمل است که   قابل «

  ).فتارپیشگ: 1384نجفی، (
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مهندسی-باید توجه داشت که صرف وجود پاسخ اجتماعی و فنی


هاي   به پرسش

هنماي تحقیق در مطالعات دانش عنوان هدف و را تواند به اصلی یادشده درگذشته، نمی

هاي مختلف تلقی شود بومی در حوزه


، بلکه آنچه براي بازشناسی و بازخوانی میراث 

اجتماعی و میراث مهندسی و ارتباط بین این دو ضروري است، چگونگی پاسخگویی و 

مابین است که الگو شناسی براي بازطراحی  شیوة دستیابی به پاسخ و نوع سازمانِ کار فی

دیگر، در اینجا  بیان به. سازد پذیر می لگوي زیست جمعی در ایران امروز را امکانا

                                                
-شده که بر    هاي فنی و مهندسی در ایران مجموعه قوانین و مقرراتی را شامل می نامه آیین«مثال،  عنوان  به

برآوردن قنات، . شده است وضع و اجرا ... رسانی، توزیع آب و  یابی، آب اقدامات عمرانی و شهري چون آب

رسم و راهی  گیري همیارانه از این امکانات نیاز به بهرهها و  ها، کندن چاه هاي بزرگ از رودخانه جداسازي کانال

ها با  این سنت. آمده صورت عرف و سنت درمی یافته و به این رسوم در درازناي زمان استواري می. داشته است

 و بساطیان و 93-89: 1388فرهادي، (یعنی تقدم میدان بر نظریه [یافته است ها راه می استواري بیشتر به کتاب

در ایران دوره ساسانی کتاب )]. 300: 1395فرهادي، (و تقدم کشف بر خلق در تولید علم ) 227: 1389، سالمی

 معنی "کتاب الرسوم" یادکرده و این نام را به "آیین نامک"بزرگی بوده که در روزگار اسالمی از آن به نام 

دیوان کاست یعنی دیوانی که .  بوده استتعبیر کاست فزود یعنی کاهش و افزایش، داراي کاربرد فراوان. اند کرده

شود یا از نامی به نام دیگر برده  هاي حقابه و آنچه به آن افزوده یا از آن کم می هاي هر یک از دارنده در آن آب

شود نام هرکسی که مقداري آب دارد و  داري می ها که در این دیوان نگه در دفتر آب. دارند شود، را نگه می می

راجع به فن آبیاري و نقش دبیران دیوان کاست . شده است خرد، نگاشته  فروشد یا از کسی می یآنچه از آن م

ها و استخرها و بستن راه بر  ها و کندن جوي که از روان ساختن آب اند آن ایرانیان گفته: شده است آورده 

 سال و گردش ماه و حساب ها در روزهاي هاي گود آب چیره نشود و کاهش و افزایش آب ها، تا بر زمین سیالب

ها به رودها و  ها، چرخاب ها و جرها و برنشاندن دوالب گوش و چهارگوش و چند گوش ساختن پل رویه سه

قوانین جاري در بسیاري جاها از ممالک . هاي حساب آگاهی ندارد، در دبیري ناتوان است ها و دشواري چاه

ها هم با انتصاب محتسب و همکارانش از   نظارت بر آنشده و   اسالمی توسط حکمران شهر یا منطقه وضع می

این رویه بیانگر ضرورت وضع قوانین در مقیاس ). 19-16: 1368فرشاد، (» گرفته است همان طریق صورت می

  .محلی و نظارت بومی بر آن است

-تجوي حضور شده مطرح نیست، بلکه جس   هاي تاریخی و شناخته  بنابراین، بیان تقدس و حرمت آب در آئین

هاي  ساخته و دل پرداخته ها و باورها و دست در بازمانده و بقایاي آئین» مایه آفرینش بن«عینی و نمادي این 

بررسی طومار تقسیم آب زنده رود نیز از همین ). 2: 1364فرهادي، (ازتاریخی ایران مطرح است  و پیش] تاریخی[

  .شود زاویه دنبال می
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و » عنوان سؤال مهندسی به«مطرح نیست بلکه » عنوان جواب مهندسی به«المثل  فی

بر این اساس، در  .چگونگی انجام و البته پیوند آن با فرهنگ است که موضوعیت دارد

بر  شناخت میراث تقسیم آب در ایران با تکیهپاسخ به پرسش اصلی مقاله در خصوص 

باید وجود داشته ) اجتماعی و مهندسی(طومار منسوب به شیخ بهایی، دو رشته پاسخ 

گیري  باشد که سازنده یک طناب هستند و آن عبارت است از پایداري اجتماعی با بهره

از ابزار مهندسی در طولِ زمان


و بازخوانی بدین ترتیب، تالش اصلی بر بازشناسی . 

الگوي زیست جمعی در ایران از مسیر جستجوي سابقه اقلیمی، فرهنگی و مهندسی در 

  .یافته است مکان تقسیم آب یعنی اصفهان سازمان

  

  زیست جمعی در فالت مرتفع ایران) اجمالی(مسئله   صورت-1جدول 

کلیات طرح مسئله و فهم زیست جمعی 

  در ایران

  وضعیت و پاسخ بالقوه و بالفعل

اقتصادي در زیست جمعی -محور اجتماعی

  در ایران قدیم

  کشاورزي و دامداري

  آب  عنصر اصلی زراعت

  آب  عنصر محوري کمیاب

  ده و روستا  مقیاس غالب کار و تولید/واحد

  تقریباً فراگیر ولی پراکنده  گستره جغرافیایی کار و تولید

  قوي و متراکم  قدرت کار و تولید

از متمرکز متصلب تا نامتمرکز و متمرکز منعطف (وع متن  ساخت قدرت سیاسی

از قبل از اسالم تا به امروز؛ وضعیتی -مراتبی و سلسله

  )بهره از آن مند از پوش حکومتی یا بی بهره: طیف گونه

                                                
- واسطه پیچیدگی  هاي کیفی، به هاي آبی با در نظر گرفتن محدودیت  تلفیقی از سیستمبرداري بهره« گفتنی است

» شده است   بندي و حل مدت، فرمول حل مسئله غیرخطی حاصله، توسط پژوهشگران بیشتر در افق زمانی کوتاه

  ).97: 1393کریمی، (
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از تابعیت و ترس تا ارتباط محدود، (متغیر و متنوع   نوع ارتباط جامعه و حکومت

عیت مبتنی بر مراتبی، گسسته، پیوسته و تاب سلسله

  )وفاداري توأم با بصیرت

تنوع سازمانی ازنظر (هاي کار یاریگرانه  طراحی سازمان  شیوه حل مسئله کمیابی از منظر اجتماعی

یت و کیفیتکم(  

شیوه حل مسئله کمیابی از منظر فنی و 

  مهندسی

دستیابی به توانِ طراحی مهندسی آب و آبیاري مصنوعی 

  )آوري آب و آبیاري و فنصنعت (بوم  مبتنی بر زیست

در ) تنزیلی یا فزاینده(فایده -مدل هزینه

  طراحی سازمانِ کار

 تقید به شاخص کفایت و –گوالیگري و برکت افزایی 

  هاي چندگانه و متناسب  تعیین مقیاس-عدالت

  اي دینی و ضد سکوالر  شاکله-متناسب و کلیت ساز  نسبت نظم اجتماعی با نظم مهندسی

  فرهنگ و صنعت تمدن ساز  دستاورد کلی

  

  زیست جمعی در ایران) فشرده(مسئله و پاسخ 

  تمدن   ------ --- --- ---- --- ---- --- --- ---- --- --- ---- --- - کمیابی

  

  

   در فالت مرتفع ایران1اصفهان، شهري پایدار

دهد اگرچه ازنظر تاریخی سابقه اصفهان کمتر از دو هزار  میراث اقلیمی گذشته نشان می

آمده از این شهر، به استناد دالیل  عمل رشده ولی بر اساس تحقیقات جدید بهسال ذک

شناسی و جغرافیایی، رقوم چهار هزار سال براي قدمت مدنیت در آن،  کافی باستان

                                                
- دهی  اي سازمان گونه شهر پایدار بهیک «:گونه تعریف کرده است شهر پایدار را این) 1999( هربرت گیراردت

که دنیاي  دهند، بدون این کنند و رفاه خود را ارتقاء می هاي خود را تأمین می شود که تمام شهروندان نیازمندي می

یک روحیه  این. اکنون یا در آینده طبیعی را تخریب کرده یا شرایط زندگی مردم دیگر را به خطر اندازند، هم

هرچند این ). 119 و 118: 1392کهیل، (»  مسلماً نوعی از بصیرت است که بدان نیاز داریمشناختی است اما بوم

رغم وجود برخی عناصر مشترك، معموالً با توجه به نیازها، فرهنگ  یک جامعه پایدار به«تعریف جامع نیست زیرا 

بینی و  دیدنظر در جهانولی ضرورت تج) 88: 1394لچمن، (» شود و منافع، منحصراً براي هر جامعه تعریف می

  .دهد خوبی نشان می فرهنگ فردگراي رقابتی را به
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رغم نبودن  علی. دنشده حکایت از آن دار حداقل تاریخی است که آثار علمی مشاهده 

کی و آثار سفالی موجود، این تمدن با اسناد مکتوب، بر اساس شواهد ژئومرفولوژی

بوده، » رامسس دوم«هاي سبزرنگ که متعلق به تمدن عصر  شیشه توجه به کشف خرده

 و 17: 1378رامشت، (کند  امر ارتباط تجاري ایران مرکزي با تمدن نیل را بر مأل می

ر از مگ(شده  ها احاطه  اي که اصفهان در آن واقع است از همه سو با کوه جلگه). 18

  ). 219: 1377بارتلد، ) (جنوب شرقی که مجاور است با بیابان

این جلگه به دلیل موقعیت خاصی که در مرکز فالت ایران داشته، در تمام دوران 

ترین شهرهاي  رفته است و شهر اصفهان از قدیمی از مناطق بزرگ و مشهور به شمار می

ن اصفهان پادشاه محلی داشته است باشد و در زمان اشکانیا جغرافیاي تاریخی ایران می

در دورانی بسیار کهن، «بنا بر تحقیق کولسنیکف، ). 42و41: 1387جالل پور، (

بوده است و در دورة مورد بررسی در این ) 18): جلد اول (1369فرهادي، (» پرجمعیت

شاردن، سیاح فرانسوي، علیرغم «شود بنا بر گزارش  مقاله که عصر صفوي را شامل می

 هزار 600اند، وي  میلیون نفر گفته که جمعیت شهر اصفهان را حدود یک  نایگرنظر د

. ترین شهر جهان آن روز یعنی لندن دانسته است نفر برآورد کرده و آن را معادل بزرگ

 هزار 700در کتاب جغرافیاي اصفهان نیز جمعیت شهر اصفهان در عصر صفوي حدود 

 هزار نفر و به 170در عهد محمدشاه قاجار   هزار نفر، 250نفر، در عهد فتحعلیشاه 

: 1371زنجانی، (»  هزار نفر ذکرشده است50 خورشیدي 1249هنگام تألیف کتاب یعنی 

خوبی اخالل و نحیف شدن فضاي زیست جمعی روند کاهش جمعیت به). 9 و 5
  را

  .دهد نشان می

                                                
-برداري از منابع، این نحیف شدن که علل مختلفی داشته   نکته مهم آن است که به دلیل از بین نرفتن نظام بهره

ی اصفهان جماعت مساحان و مصدقین و کارشناسان دهقان«است به معناي فروپاشی نبوده و طبق گزارش همایی 

هنوز در ] 29/4/1359وفات / تا نزدیکی پیروزي انقالب اسالمی، یعنی زمان حیات استاد همایی[در عصر حاضر 

هاي محلی که مربوط به امور  اند و براي کارهاي ثبتی و قضایی و دادوستدها و نسق بندي اصفهان وجود داشته

زمین و آسیا و حقّابه و امثال این در زراعت و فالحت زراعت و دهقانی باشد و نیز اختالفاتی که راجع به آب و 

. هاي بسیار قدیم مثالً دو هزار سال پیش متداول بوده  است افتد، همان شیوه معمول است که در دوره اتفاق می
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بوده و این نام بر کهن، اصفهان محتمال از مراکز سپاه  نظر تاریخی در روزگاران  از«

شده  هم نامیده می » جی«سال اصفهان از همان روزگاران قدیم  شهر کهن. آن مانده است

» آوردند است و حتی تا قرون نخست پس از اسالم نیز جی و اصفهان را باهم می

» تنها رودخانه دائمی در ایران مرکزي«که [ رود  وجود زاینده). 14 و 13: 1388مهریار، (

» ترین منابع آب شیرین در پهنه داخلی ایران است یکی از مهم«، و )16: 1378رامشت، (

هاي  ها و برخی کوه ها که روي تمام آن و موقعیت کوه)] 103: 1377حسینی ابري، (

شود، در کنار قرار گرفتن رستاق  مجاورشان شواهدي از قالع و استحکامات دیده می

جی از قبل از اسالم تا قرن چهارم هجري جی در مرکز ایران، باعث شده است تا شهر 

قمري مرکز خوره


ترین شهرهاي ساسانی و جهان اسالم به شمار   اصفهان و از مهم

ها براي انتقال مرکز قدرت از جی به  بویه و تصمیم آن در قرن چهارم با حضور آل. رود

ی کاسته ها و سپس دیوار شهر یهودیه، از اهمیت ج یهودیه و در پی آن احداث دروازه

  ).57: 1393شجاعی اصفهانی، (» شد

معروف است که عمر در مورد مسیر فتوحات : بالذري در فتوح البلدان آورده

اصفهان سر است و آذربایجان و : اعراب در ایران با هرمزان رایزنی کرد و هرمزان گفت

                                                                                                              
این حجیت نه بر سبیل قرار تحمیلی است بلکه در اثر تجربه و آزمایش است که مردمان گفتار و تشخیص 

اندازه ذیقیمت و در امور اجتماعی و مدنی  وجود ایشان بی. اند یده و به صحت آن یقین کردهمصدقّان را سنج

  ).342 و 341: 1375همایی، (» حد مؤثر است بی

-شده است    خوره یا کوره از واحدهاي جغرافیایی و به معناي بخشی از ایالت بوده که شامل چندین رستاق می .

هاي یک  در کاربردهاي کهن به معناي مجموعه دهکده« است که -از رستاقتر  در نتیجه خوره واحدي بزرگ

تر از   و کوچک-)129): جلد اول (1369فرهادي، (» استان بوده و بعدها به معنی مطلق دهکده بکار رفته است

وضعیت . هاي ایالت جبال بوده است هاي اسالمی اصفهان عنوان یکی از خوره در بیشتر دوره. ایالت است

رود و ارتفاعاتی که در جهات جنوب و شرق و غرب آن را محصور  وگرافی رستاق، یعنی عبور رودخانه زایندهتوپ

ترین رستاق و رستاق مرکزي اصفهان از  عنوان مهم شده و به اند از قابلیت باالي اقتصادي و نظامی برخوردار  کرده

ها بسیار مهم است و به   در تفاوت در مقیاسدقت). 58 و 72: 1393شجاعی اصفهانی، (شده است  برده  آن نام

. نماید اقتصادي و چگونگی ارتباط متقابل مردم و حکومت کمک می-ها و کارکردهاي اجتماعی درك درست نقش

شده است و براي درك جایگاه دولت در تقسیم آب زنده رود نیز    مطرح» پوش حکومتی«عنوان  واقعیتی که به

آمده که در ... در بسیاري از اسامی شهرهاي ایران چون ورزنه، ورامین، ورقان » ور«ثال، م عنوان به. بسیار مهم است

  ).43: 1387جالل پور، (زبان پهلوي به معناي باغ و کشور است 
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هان اصف). 67: 1394رضوي، (کنند  فارس دو بال، اگر سر را بزنی دو بال هم سقوط می

در دوره اسالمی تا سده هفتم از مراکز تمدنی است که از سنت محلی نگاري و محلی 

واسطه کثرت محدثین اصفهانی و رونق و رواج علم حدیث در شهر  به-نگاري دینی

ناصرخسرو در ). 69 و 51: 1392چلونگر، (توجهی برخوردار بوده است   قابل-اصفهان

 ،گویان من در همه زمین پارسی: ده استاش اصفهان را چنین توصیف کر سفرنامه

باید «). 118: 1383ناصرخسرو، (تر و آبادان تر از اصفهان ندیدم  شهري نیکوتر و جامع

دانست که مردم اصفهان در خط اسالمی هم به تقلید صرف قانع نشدند و از خود خطی 

 و مخصوص اختراع کردند که به نام خط اصفهانی در ردیف خط کوفی حمیري و مکی

نویسد مثل خط  که ابن ندیم در الفهرست می طوري مدنی معروف است و این خط به

مجموعه چنین ). 52: 1375همایی، (» کوفی مخصوص کتابت قرآن مجید بوده است

قبه االسالم«هاي مختلفی بشناسند و آن را  سوابقی موجب گردید اصفهان را با نام


نیز » 

» سقاها اهللا«ها از این شهر به عناوین دیگر مانند  بدر برخی از آثار و کتا. اند نامیده

» دارالملک«، »دارالعلم«، »دارالسلطنه«، »دارالدوله«، »خیرالبالد«، )28: 1385مافروخی، (

  ).27: 1385ریاحی، (اند  نیز یاد کرده

از دوره سلجوقی که مکتب اصفهان [واسطه تفوق اصفهان استقالل صنعتی ایران به

در صنعت] کردشروع به فعالیت 


، معماري، بنایی، حجاري، کاشی سازي، خطاطی و 

                                                
-مثال،  عنوان به. جانبه بوده است هایی فراگیر و همه ها و واقعیت ها ناظر بر زمینه گذاري  جالب است که این نام

هاي بلند و  عباس اول به وجود بیش از چهارصد مسجد تاریخی و وجود مناره یا در ایران در دوره شاهسفیر اسپان

» قبله نماي اصفهان«توان به  همچنین می. کند اشاره می) 139: 1363فیگوئروا، (گنبدهاي عظیم و مرتفع 

ها  این واقعیت. گذرد نگی نمیاشاره کرد که هنوز سی سال از باز کشف آن در ممالک فر) 21: 1391هوخندایک، (

تر  جالب. اند یافته دهنده آن است که ساخت ابزارها براي و در خدمت فرهنگ و دین، معنا و موجودیت می نشان

اي نیز منتشر  شود که نشریه وگوي بین ادیان در همین دوران تشکیل می براي گفت» انجمن صفاخانه«که  آن

  ).1393(حسنی : ر بنگرید بهبراي کسب اطالعات بیشت(کرده است  می

-ساختن ترازوي قیراطی «. گیري، با ساختن ترازوي قیراطی اشاره کرد دقت در اندازه توان به عنوان نمونه می  به

اي که در آفتاب بود  در ترازوي قیراطی هواسنج، کفه. داد اي دقیق که سایه و آفتاب را نشان می اندازه کار اصفهان به

  ). 17: 1375همایی، (بندهاي ترازو از ابریشم بود . ک و سنگینی تفاوت داشتبا کفه سایه در سب
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طراحی


 به جهانیان اعالم و اثبات شد


در قرن دهم که آغاز عهد پرافتخار صفویه . 

شاردن . شود ترین و باافتخارترین ادوار مکتب صنعتی اصفهان شروع می است، عظیم

: 1375همایی، (برد   نام میودو کارخانه صنعتی دولتی فرانسوي در سفرنامه خود از سی

توسعه و گسترش شهر اصفهان در ادوار «نکته بسیار مهم این است که ). 18-28

مختلف تاریخی با موقوفات شهر


ارتباط نیست  بی


، ریاحی، 7: 1384امیدیانی، (» 

                                                
-هاي بزرگ اسالمی است که در  هاي چندگانه، یک ویژگی براي برخی از طرح ها در مقیاس  تأثیر متقابل طرح

ولید یک هاي اصفهان بهترین شرح و توضیح براي یک کاربرد از تقسیم جزئی، در ت نگاره. شود بناها یافت می

مندي هنرمندان اسالمی به تقسیم  عالقه. باشند مقیاس متناوب، می مقیاس کامل، از یک طرح بزرگ طرح کوچک

هایی که بتوانند با چندین مقیاس خوانده شوند  طرح. هاي چند سطحی بوده است منظور ساخت طرح جزئی، به

  ).38 و 28 و 27: 1393کرومول، (

-ها را باید در  نماییم که اهمیت آن وع نیست، اما اشاراتی کوتاه بر مواردي می در این مجال، فرصت بسط موض

عنوان ایده آل الگوي زیست جمعی مطرح  اي دانست که امروزه به ترسیم و توجه به خلق کلیت به هم پیوسته

قبله  یعنی روبه. جنوب غربی بوده است-سازي از دیرباز عمدتاً و اصوالً در محور شمال شرقی روال خانه«. شود می

کند  ترین و در زمستان بیشترین نور را وارد فضاي سرپوشیده می و دلیل آن این است که این محور در تابستان کم

). 100: 1388؛ مانی، 161: 1388موسوي فریدونی، (» و این بهترین حالت براي اقلیم نیمه کویري این شهر است

. گرفتند شدند و عوامل متعددي مدنظر قرار می کاربرده می اقلیم بههاي طراحی، همخوان با  دیگر، تکنیک بیان به

در نتیجه، تغییر مقیاس به معناي تغییر در کارکرد . 319-315: 1374پیرنیا، : براي کسب اطالعات بیشتر بنگرید به

 بیانگر تناسب )ریزي تعاملی یعنی برنامه(ریزي و اجرا  نبوده است و این عالوه بر لحاظ آمایش سرزمین در برنامه

عنوان خصیصه نوین در  به» پایداري«جزء و کل و پیوستگی درونی انواع قدرت است که منجر به دستیابی به 

طراحی نمود؟ » گذشته«را نباید با اتکاء بر » آینده«توان پرسید آیا تفکر براي  ترتیب، می این به. مباحث توسعه است

موسوي فریدونی، : بنگرید به(ها نیز نیازمند تأمل و تحلیل است  انهگیري ساختن خ باید افزود، موارد خالف جهت

  ).126: 1369؛ ورهرام، 161-165: 1388

-در حقیقت رقبات است که موقوفات .  باید به این نکته توجه داشت که ارزش موقوفات به رقبات بستگی دارد

اند و مطالعات اجمالی بیانگر   اصفهان، موقوفهدارد و اغلب آثار باستانی در شهر کند و پایدار نگه می را حفظ می

این واقعیت است که اگر آثار باستانی فعلی شهر، موقوفه نبودند و رقبه نداشتند، شاید بناها این چنین پایدار باقی 

رفته و بعد براي مقاصد دیگر خرج  زیرا درآمد رقبات، اول براي حفظ و پایداري موقوفات به کار می. ماندند نمی

  ).7: 1384امیدیانی، (شده است    می

- ها ممکن نیست و درگذشته  شناخت تاریخ اجتماعی ایران، بدون بررسی وقف نامه« واقعیت آن است که

ها توسط افراد خیر و عموم مردم صورت  شد، بلکه رفع آن ها برآورده نمی احتیاجات اجتماعی به دست دولت
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در مکتب اصفهان در شهرسازي، جزء نیز «و ویژگی این تغییرات آن است که ) 59: 1392

شود در  ش کامل است و وحدت را نشانگر است و هر جزء خود کلی میدر مقیاس خوی

ترین واحد  و از مقیاس کل شهر تا کوچک) 8 و 5: 1388حبیبی، (مقیاس مربوط به خود 

اي ویژه بر پایه مفاهیم و مبانی مهندسی قابل بازخوانی است  دهنده شهر به شیوه تشکیل

 در مقیاس نشانه تغییر کارکرد نبوده است و در نتیجه، تغییر). 82: 1385امیرشاه کرمی، (

بیانگر تناسب جزء و کل و پایداري و پیوستگی انواع قدرت، افزایش مقاومت، امکان 

  . نوآوري و پویایی و نهایتاً بهینه شدن و مدیریت بهتر منابع است

نشینی  در ایران همواره این موقعیت فراهم بوده است که متناسب با روند ده«اساساً 

ها یا حتی  هاي کوچک به روستاها، شهرها، مراکز استان سوي شهرنشینی، دیه هب

دهندة  این واقعیت نشان). 72: 1387باستانی راد، (» هایی بزرگ تبدیل شوند پایتخت

همسویی و تعامل نظم اجتماعی و نظم مهندسی است که حاصل آن، رژیم اجتماعی، 

باشد که در آن، با پرهیز از ایجاد  ي میتعادل فضایی و توازن کالبد« مهندسی و -فنی

شوند که  هاي باشکوهی ایجاد می گر، بناها و مجموعه فضاهاي مسلط و بناهاي سلطه

یابند و به  گیرند، از آنان هویت می وگو با مردم قرار می سخت مردم وارند و در گفت

گیري  شکلبنابراین، شاهد رشد ارگانیک و ). 6: 1388حبیبی، (بخشند  آنان هویت می

. باشد اي است که کوچک بودن مقیاس به معناي ناقص بودن نمی آن بر مدار قاعده

توان گفت درکی فراتر از تصورات بسیط و خطی از مفاهیم مهمی چون  رو، می ازاین

                                                                                                              
به دست ... ها، احداث مساجد و تکایا و ، کاروانسرا، بهبود وضع راهبدین ترتیب، ساختن بیمارستان. پذیرفت می

هاي سیاسی و اجتماعی،  شویم که بیشتر شخصیت با نگاهی به تاریخ ایران متوجه می. گرفت خود مردم صورت می

 تمایل هاي دولتی معموالً در واقع، دستگاه. اند موقوفات مهمی را از خود براي رفع احتیاجات مردم بر جاي گذارده

بنابراین، براي شناخت و تحلیل نقش دولت در ). 12: 1383افشار، (» یا توانایی انجام چنین کاري را نداشتند

ها در تاریخ  که دولت هاي این نظام ارگانیک توجه شود و صرف بیان این خدمات اجتماعی الزم است به پیچیدگی

نکته دیگر آن است که با . نماید ست در تاریخ ایران نمیاند کمکی به شناخت جامعه و سیا ایران استبدادي بوده

توان به تأثیرات وقف بر دولت از منظرهاي مختلف پرداخت و تصویر بهتري  توجه به نقش اوقاف در جامعه، می

  .  از چگونگی نقش دولت در جامعه و اقتصاد ایران درگذشته ارائه داد
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دهی سیاسی و رابطه  وجود داشته است که در سازمان» حضور«و » مقیاس«، »مرکز«

  . تأمل است سیاست و فضا بسیار قابل

، مکتب اصفهان در شهرسازي، از "عالم همه منظر اوست"با عنایت به مفهوم «

اي  اي از استقرار، منظره در مقابل هر نقطه. کند توجه تام و تمام به یک نقطه حذر می

مراتب مکانی، عناصر متفاوت در ترکیب  شود و فراخور مقیاس و سلسله گشوده می

اي براي عبور از موجود به   میانه خویش روزنهگیرند و در فضایی با یکدیگر قرار می

بدین ترتیب، مرکزیت هندسی در مقابل مرکزیت آرمانی رنگ . گذارند مستور باز می

تر، مرکزیت شار در مکتب  گونه که در مقیاس دیگر و در فضایی گسترده بازد؛ همان می

تماعی و که یک مرکز هندسی باشد، مرکزي عقیدتی، سیاسی، اج اصفهان بیش از آن

  ).7 و 6: 1388حبیبی، (» فرهنگی است

  

  )بستر و زیر ساخت فیزیکی تقسیم آب (1ها رود و مادي اصفهان، زاینده

مانی، (دهد  بندي شهر اصفهان را تشکیل می رودخانه یکی از ارکان اصلی استخوان

ی بنابراین، تقسیم آب رودخانه تأثیر مستقیمی بر کالبد شهر و زیست جمع) 106: 1388

مثابه یک عنصر طراحی شهري در شهرسازي قدیم ایفاي نقش  آب به« . در آن دارد

هاي آب، طرح و نقشه  چشمه« و طبیعی است که ) 40: 1387ماجدي، (» نموده است

                                                
-یش دیگر زبان پارسی نیامده است و آن به معناي نهر است اصطالح خاص اصفهانی است و در هیچ گو:  مادي

شود  محل تالقی مادي با رودخانه است که در آن جا آب از رودخانه به مادي وارد می) به سکون ر(و در مادي 

نهر مادر، نهري که در رسیدن به مزارع به چندین جوي و نهر : مادي). 105: 1385، فرهادي، 26: 1379مهریار، (

ها با توجه به وضعیت توپوگرافی محل برداشت  طول مادي). 309: 1377حسینی ابري، (شود  ر تقسیم میت کوچک

برادران ( هکتار متغیر است 200 تا 15 متر متغیر و سطح مزارع تحت پوشش بین 5000 تا 500آب و مزرعه از 

درسیِ استان اصفهان در سال  کتاب 20ها، در صفحه  گفتنی است نقشه و نحوه حرکت مادي). 32: 1388نصیري، 

و در مورد طومار !  از این کتاب حذف گردیده است1393شده بود اما در سال  آورده ) 41: 1387ماجدي،  (1383

کتاب درسی استان (» بیشتر بدانیم«آموز در قسمت  استفاده و گنگ براي دانش اي به خط سیاق و بی نیز تنها صفحه

  .ستشده ا آورده ) 56: 1393اصفهان، 
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نویسد بدان که این سرزمین  قلقشندي می). 242: 1390ویلبر، (» کند شهر را معین می

، که رودي )رود زاینده(=نهم، زندورذ : ... د رود آن مشهورن13داراي رودهایی است که 

دان  ابن حوقل جغرافی). 111: 1384قلقشندي، (بزرگ نزدیک دروازه اصفهان است 

یاد » زرن رود«رود به نام  قرن چهرم هجري قمري در کتاب صوره االرض از زاینده

دقت در ). 127 و 126: 1369ورهرام، (نامد  حمزه اصفهانی آن را زرین رود می. کند می

گذاري این رودخانه نام


 مهندسی را آشکار – اجتماعی و فنی –، دو بعد فرهنگی 

  .نماید سازي می را زمینه» تقسیم« سازد و درك بهتري از معناي  می

  

  گذاري رودخانه اصفهان فرهنگ مصرف و نام

 بر که از این شط شیرین حرکات پر برکات و فایده، و معنی نسبت زر، بدین رود، آن«

اي  رب هر ضیعهفایده روان نیست و شُ روي آن زمین، یک قطره آب، مهمل و معطل، بی

اي از آن براي مقداري مبین و فرضی معین و میزانی مقّوم و ورودي  و قسم هر قطعه

سمقَم


تفاوت زیادت و نقصان و شائبه ربح و خسران، بر خاص و عام اهالی  ، بی

چشمه به ... دارد ار و سود بسیار، روان و ریزان میشم اصفهان و نواحی آن، نفع بی

ها مرتب و محفور، عمق آن به نسبت با سطح  چشمه و چاه بر چاه بر مسافت فرسنگ

زمین نه نزدیک و نه دور است و در منفع از دراع و فایده سقایت مضاف با زرین رود 

مرج * منبع صافی و معین نور علی نور، و بعضی را سقی از کاریز و رودخانه از

موجب قوانین و مقنن به دساتیر دواوین و باقی را از  روانه، معین به* البحرین یلتقیان

                                                
-زاینده رود در طول .  میلیون هکتار وسعت دارد1/3 کیلومتر بوده و حوزه آبخیز آن حدود 405رود   طول زاینده

ادوار زمین شناسی بارها مسیر و بستر خود را عوض کرده و رسوبات فراوانی در استان اصفهان بر جاي گذاشته 

ه پهناي آن متفاوت بوده و در قسمت علیا پهناي آن است و به همین دلیل و به تبعیت از جنس سطح بستر رودخان

 متر و در قسمت سفلی و در حوالی روستاي سیان، پهناي آن به 25 متر رسیده و در قسمت وسطی مسیر به 10به 

  ).7: 1388برادران نصیري، (رسد   متر می800

-1381:331نوري، (محل توزیع و جدا شدن آب که به صورت جدول بندي در آید، آب بخشگان :  مقسم.(  
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، نه از مشرب شط *اناصببنا الماء صبا ثم شققنا االرض شقا*استحقاق سیح از مصب 

توجه است که  جالب). 74 و 75: 1385مافروخی، (قسمی، و نه از کناره کاریز، سهمی 

هاي کوچک و بزرگ در یک  ر زیست جمعی و تناقض در مقیاسامروز با گسست د

 که -شدن جامعه ارگانیک و زنده  جامعه واحد که موجب تسریع در روند تبدیل

 به جامع سیستماتیک و - العمل نسبت به آن است حساس به محیط و داراي عکس

زوي، هاي زیست من توجه به بازخوردهاي محیط طبیعی شده است، شاهد شیوع شیوه بی

فضاي تولید«از دست رفتنِ 


و ضعف» 


.  در ارتباط واقعی و مؤثر با اکوسیستم هستیم

در این شرایط، با تقلیل ارزش به ارزش اقتصادي و تنزل مجدد ارزش اقتصادي 

مسیرهاي بسیار عجیب و البته ظاهراً ) پول(ساز  واسطه محوریت شاخص یکسان به

ها تمایزات  مطرح گردیده است که دقت در آنمفیدي براي فائق آمدن به این معضالت 

امروزه . سازد مشخص می» زمان«برداري از منابع در طول  دو فرهنگ را در شیوه بهره

» منزله کاال و خدمات لوکس افزایش تقاضا براي خدمات اکوسیستمی، به« شود تالش می

 فایده براي -نهدرآید و انواع مدل هزی) 154: 1390؛ فتاحی، 100: 1394جلیلی کامجو، (

و 104: 1394به جلیلی کامجو، (محاسبات ارزش اقتصادي چنین مواردي پیشنهاد گردد 

اي، مدیریت آب کمیاب و   فایده- باید پرسید که مبناي چه نوع مدل هزینه پس). 101

  . یافته است  زر مانند اصفهان، تحقق

                                                
- 29: 1387امیراحمدي، (» آید فضا یک عامل جدید براي تولید به شمار می«  گفتنی است امروزه.(  

-اما در اوایل دهه . زیست مورد بحث واقع نشد گرایی بر محیط  اثر شیوه مصرف1960 و 1950هاي   در دهه

هاي صنعتی  اي تبدیل شد که جامعه ود، به عقیده، افزایش آثار تخریبی که شیوه زندگی صنعتی عامل آن ب1970

عنوان زمینه مطالعاتی رو به توسعه  امروزه اکولوژي مناظر طبیعی به). 8: 1392کهیل، (پیشرفته را زیر سؤال برد 

ادواردز، (باشد  اي یا جهانی می هاي خاص مکانی در مقیاس منطقه است و عبارت از حفظ و توسعه ناهمگنی

1379 :148.(  



   

  

  

  

 103  ...   الگوي زیست جمعی در ایران  

 
 

مصرف«تردید دو فهم از  بی


 -دل متمایز هزینه، موجب تفاوت در طراحی دو نوع م»

                                                
- مصرف در نظام اجتماعی و سازمان کارِ یاریگرانه با مصرف در نظام اجتماعی و سازمان کار رقابتی متضاد 

که چقدر نسبت  هایی که مردم در یک جامعه مصرفی از این گرایی از طریق ناامنی مصرف« در نظام رقابتی . است

محوریت این موضوع در ). 96: 1392یل، که(آید  کنند، پیش می اند، احساس می ردیف خود پیشرفت کرده به هم

. بوده است) 34: 1377لمبتون، (» جمعی آبیاري در حکم کار دسته«جهت است که  فهم تقسیم آب زنده رود ازآن

یک حرکت جهانی «کنندگان آب  امروزه نیز مجدداً مورد توجه قرار گرفته و واگذاري مدیریت آبیاري به مصرف

؛ حیدریان، 100و 99: 1387دو؛ زند رضوي، : 1377 آبیاري و زهکشی ایران، هیات اجرایی کمیته ملی(» است

در نگرش جدید جهانی، آب «هرچند ). 1: 1392، قناعت، 75: 1378، مهاجرانی، 55: 1385؛ نجفی، 82: 1391

 و کمیسیون) 84: 1393ساالریان، (» شود عنوان نیاز اولیه انسان محسوب می  اجتماعی و به-کاالیی اقتصادي

» بحران آب در دنیا یک بحران حکومتی است نه بحران کمیابی آب«:توسعه پایدار سازمان ملل اعالم کرده است

برداري از منابع آب درگذشته، توجه  اما کمتر به ساختار مدیریت و مهندسی بهره) 49: 1392مختاري هشی، (

مسائل «حل یابی بر اساسِ  و راه) 134 و 117: 1391عنوان نمونه بنگرید به نوري،  به(شود  کاربردي و علمی می

که در مطالعات صورت  گیرد، کما این مورد توجه قرار می) الف: 1391نیکوئی، (» مشابه در سایر نقاط جهان

هاي آبیاري در دو بخش مختلف واحدهاي زراعی و  سازي تخصیص و تحویل آب در شبکه بهینه«گرفته، 

امروزه ). 1: 1392کانونی، (» تباطی به یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته استگونه ار هاي توزیع، بدون هیچ کانال

مانند نروژ که احساس تعلق عمیقی نسبت به زندگی جمعی [هاي نقیض واسطه وجود تجربه تئوري نفرین منابع به«

 و نحوه مدیریت ، اعتباري ندارد)49و 48: 1376الزارسفلد، (کنند  هاي رقابت جویانه پرهیز می دارند و از موقعیت

 115: 1389شیرخانی، (باشد  بااهمیت می] برداري در زیست جمعی و  به تعبیري، الگوي تقسیم منابع و نظام بهره

مثابه مکانیسم اجرایی   به"رقابت" و –اي ظاهراً خاتمه یافته  عنوان پدیده  به– "استعمار"که  آور آن تعجب). 116و 

 جمعی در ایران قرار دارد و با  توسعه پایدار نیز سازگار نیست، به صورت که در تضاد کامل با سوابق زیست آن

بر پایه رشد و تکامل « این الگو که . شده است   مطرح» الگوریتم رقابت استعماري« وار درآمده و با عنوان  ریاضی

در ) 1389-1328(اسیان باراهنمایی کارو لوکاس قوک) (شده و اولین بار توسط آتش پز  ها بنا  امپراتوري

در نشریه سد و نیروگاه برقابی ایران آورده ! »سازي بهینه« عنوان روشی براي   طرح گردیده است، به2007سال 

تخصیص آب با استفاده «آیا با ابزارهاي ریاضی و نظريِ رقابت محور مانند ). 5: 1393اشرف واقفی، (شده است  

هاي آبیاري با استفاده از الگوریتم  سازي عملکرد شبکه بهینه«، )5: 1394کاظمی مرشت، (» شکارچی-از مدل شکار

اي از تکامل  عنوان مرحله که به استعمار به«، یا الگوریتم رقابت استعماري )656-655: 1393منعم، (» مورچگان

) 37: 1393؛ پرهیزي، 46: 1389؛ عیوق، 322: 1392؛ کریمی، 56: 1394حاله، (»  سیاسی بشر نگریسته-اجتماعی

توان به تحقق مشارکت در طولِ زمان و پیوستگی با طبیعت امیدوار بود؟ نپرداختن به  ها، می و نظریه بازي

اي براي ریاضیات  هاي همکاري محور و تجارب گذشته و حال در این زمینه، نقیصه ریاضیات بر اساس سازمان

ي تقویت نظام سوداگري استعماري با هاي فکري را برا گیري نادرست تالش شود، بلکه جهت محسوب نمی

هاي گوناگون که نیاز حیاتی  استفاده از الگوریتم رقابت استعماري در حوزه. دهد پوشش مقدس علم را نشان می

هاي پایداري و عدم  سو و عدم حساسیت نسبت به ناهمخوانی آن با اسلوب به همکاري و یاریگري دارند از یک

» استعمار«اي است که حتی عنوان گذاري  دهنده رسوخی ریشه از سوي دیگر، نشاننقد ناپایداري چنین الگوهایی 
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گردیده است که پیوستگی ذاتی با ) مهندسی  در نظام اجتماعی و در نظام(فایده 

سو و احساس تعهد نسبت به  اکوسیستم و مشارکت در حفظ و پذیرش آن از یک

ریزي در نظام  هاي برنامه مسئولیت اجتماعی سازمان از سوي دیگر، از بارزترین ویژگی

اجتماعی


گفتنی است امروزه همچنان این طراحی سازمان اجتماعی . باشد می یادشده 

مسیر نرم«عنوان  هرچند مطلوب و به


گردد ولی دشوار و داراي  ، ایده آل تلقی می»

هایی که در نظام تقسیم آب زنده رود وجود  ضعف. شده است معایب زیر معرفی 

  :نداشت

 .نی پردامنه استرویکردهاي مدیریتیِ مسیر نرم مستلزم انجام اقدامات سازما -1

 .شده بایستی با دقت محاسبه شود میزان و نحوة توزیع آب عرضه  -2

 .هاي مربوط به وضع قوانین نیز مطرح است در این زمینه چالش -3

 .کنندگان باید در این باب مطلع، قانع و ملزم باشند مصرف -4

اجراي این رویکردها، مستلزم صرف زمان و پول است و عالوه بر سرمایۀ  -5

 ). 131: 1394آلن، (تلزم افزایش سرمایه سیاسی نیز هست مالی، مس

                                                                                                              
العملی علمی و فرهنگی از سوي  و تحلیل روابط استعماري براي حل مسائل اجتماعی و فنی، عکس

  .کنندگان و کاربران آن را ندارد مصرف

- هاي  دهی سیستم ي محلی را با شکلاي کوشش دارد اجتماعات و اکولوژ ریزي محیطی منطقه برنامه« امروزه

ریزي را  اي جالب از این نوع طراحی و برنامه نمونه).80: 1383شکوئی، (» اي سازگار کند اجتماعی مناسب منطقه

رغم ناآشنایی با  یابیم که حتی مهندس مهدي بازرگان را علی آباد در عصر صفوي می در طراحی شهر نجف

طبق نقشه عمومی بافکر « تتر در آن، به تعجب واداشته است و طراحی آن را مهندسی در ایران و نظم و قاعده مس

هنریش بروگش، سفیر آلمان در ایران، . دانسته است) 13: 1390آبادي،  شریفی نجف(» واحد و داراي نظم و قاعده

هاي  اغب: این نوع طراحی شهري را بسیار نزدیک به اصفهان دانسته و در وصف آبادانی این شهر نوشته است

تاختیم تا  هاي خود می هاي این شهر با اسب باغ ربع ساعت در کوچه قدري وسیع است که ما سه آباد به نجف

  ). 12: 1390آبادي،  شریفی نجف(ها و بازار شهر رسیدیم  باالخره به خیابان

-» ها  از مقررات و مشوقرویکرد مسیر نرم عبارت است از تالش براي تغییر رفتار کاربران با استفاده از ترکیبی «

  ).131: 1394آلن، (



   

  

  

  

 105  ...   الگوي زیست جمعی در ایران  

 
 

عالوه بر این موارد، باید مدیریت مهندسی ساخت را نیز اضافه کرد که حاصل آن 

سازه در «نباشد تا در عمل شاهد باشیم که ) 1: 1384سلیمانی فرد، (» دفاع هاي بی سازه«

 بنشیند"جامعه"


محیط طبیعی و فرهنگی، فهمیده عنوان یک پیوند ژرف و عظیم با   و به

                                                
- یعنی مهندسی نهاده بر خصوصیات محیطی معین و -» مهندسی تحلیلی« متأسفانه این نگاه ژرف که در 

پیگیري  قابل) 81: 1385امیرشاه کرمی، (» هاي او در اجرا هاي انسان در تحلیل به کمک علوم پایه و توانایی توانایی

هاي آموزشی علوم مهندسی  برنامه«اي و تمرکز  البته باید پذیرفت که مهندسی ترجمه. باشد یاست، بسیار کمیاب م

و لذا بیگانگی مهندسی با میدانِ ) 1: 1391ندیمی، (» توجهی به جنبه عملی مهندسی بر هدف انتقالِ مهندسی و کم

ت قرار گیرد، همچنان که سد تلقی شود و آماج حمال» فرهنگ«در تقابل با » مهندسی«عمل، موجب گردیده است 

هاي  رسد گسستگی فرهنگی موجب گردیده دوقطبی به نظر می. اي آّبی مورد نقد قرار گرفته است عنوان سازه به

اي از پیکر زیست جمعی اشاره دارند که به فراخور مشکالت و تفاوت در  اشتباهی رایج شوند که هرکدام بر پاره

و » کالبد«که نگرش درست، درك پیوستگی  رجیح داده شود درحالیدرك شرایط  موجود، یکی بر دیگري ت

سدهاي زیرزمینی از «همچنان که . باشد هاي متفاوت می با یکدیگر از ابعاد مختلف با لحاظ مقیاس» فرهنگ«

هاي آبی در ایران وجود  و در تجارب سازه) 2413: 1393صفاري، (» هاي سازگار با طبیعت هستند آوري فن

سازي نبوده و مسئله در سازه نیست بلکه در  توان گفت، درگذشته، مشکلی در سازه  در نتیجه می.اند داشته

براي نمونه نزدیک به صدسال است که از سدسازي «. باشد مهندسی بکار رفته است و نیازمند تجدیدنظر جدي می

 است و در مقابل ساخت شده گذرد ولی هنوز زیر هیچ سدي شبکه آبکاري و زهکشی کامل ن  نوین در کشور می

نکته مهم آن است که از یاد نبریم ). 92: 1378مهاجرانی، (طور مداوم ادامه دارد  هاي خاکی و بتونی به دیواره

. هاي طراحی چندبعدي و بسیار تعاملی است مسئله«و ) 75: 1391یزدي پور، (» طراحی بر تفکر استوار است«

رود، نه صرف عوامل  هاي طراحی به شمار می صل و جوهره مسئلهپیوستگی تمام عوامل است که ا همین به هم

بوم بودن مهندسی به  بایستی رابطه طراحی با فرهنگ و زیست رو، می ازاین). 65: 1384الوسن، (» منفک و جداگانه

بحث ) 92: 1394لچمن، (» شناسی صنعتی بوم«اتفاقی نیست که امروزه از . صورت جدي مورد توجه قرار گیرد

البته براي ما صرفاً در حد ترجمه –) 1392(» شناسی اجتماعی مدیریت منابع آب بوم«ود و در سطح جهانی، ش می

سویه مانع از پرداختن به  هاي یک شناسی روشن است که آسیب. گیرد  مورد توجه قرار می-و پیروي صرف

مثال، در استدالل وزیر  عنوان به. داردها وجود  شناسی هاي فراوانی از این نوع آسیب نمونه. گردد هاي درد می ریشه

  هاي توسعه منابع آب پرداخته اي و طرح هاي قبل، شاید بیشتر به مسائل سازه طی سال«: محترم نیرو آمده است

وري آب، اصالح الگوي  افزاري همچون مدیریت بهینه منابع آب، ارتقاي بهره شده و بنابراین موضوعات نرم 

افزوده بیشتر به  رسانی، مباحث اجتماعی، اقتصاد آب، تولید ارزش عمومی و اطالعهاي  مصرف، ارتقاي آگاهی

بنابراین وزارت نیرو تالش خواهد نمود تا در دوره پیش . شده است   کمتر پرداخته... ازاي یک مترمکعب آب و 

ق بخشیدن به تحول در دوره جدید مدیریت اجرایی کشور، باید معطوف به تحق. رو، بیشتر به این مباحث بپردازد

مدیریت تخصیص و تأمین پایدار و باکیفیت " به "هاي تأمین آب تغییر رویکرد از توسعه فیزیکی ظرفیت"بنیادین 

هاي  پیوسته منابع آب در سطح حوضه هم زیست و بر اساس مدیریت به آب و مشارکت مردم، سازگار با محیط

وگوي اختصاصی با وزیر  گفت(»  شود"هاي موجود گذاري مایهبرداري از تأسیسات آبی و سر آبریز و ارتقاي بهره



 
 
 
 
 
 
 

  1398پاییز و زمستان ، 12شماره م، ششهاي بومی ایران، سال  دو فصلنامه دانش     106  

  

بر اساس دانش بومی، باید به «). وگوي نویسنده با امیرشاه کرمی گفت(» و ساخته شود

وري کشاورزي  دنبال توسعه فناوري ملی در حوضه آب و آبیاري و درنهایت بهره

خامی است اگر بپنداریم نیاکان ما در این سرزمین کم آب و خشک با تالش . باشیم

اند نموده کرده و آن را در زراعت و آبیاري تلف می  را فراهم میبسیار آب


مسلماً الهام . 

                                                                                                              
سویه، نظرات وارداتی در  هاي یک شناسی نمونه دیگر از آسیب).  5: 1393نیرو؛ اهداف خوب در ساختار بد، 

تجویزهاي ضد استقالل کشور با دوگانه سازي کشاورزي و صنعت در مقابل یکدیگر به بهانه کمبود آب و تجویز 

، میزگرد تحلیل مستند 1394ناظمی، (» کنار گذاشتن کشاورزي«و ) 2: 1394مدنی، («  کشاورزيکوچک کردن«

مطالعات علمی مبنی بر منتفی بودن امکانِ خودکفایی غذایی در خاورمیانه و تولید «با ادعاي ) مادرکُشی

نجات «ی است این در حال. باشد می) 51: 1393، کرمی، 179: 1394مدنی، (» ارزش کشاورزي محصوالت کم

در سابقه ). 1367فرهادي، (» کورکورانه» سنت کَشی«بود و نه در » صنعت«و » سنت«کشاورزي ما در پیوند 

هاي چند گانه  تاریخی در تقسیم آب زنده رود نیز شاهد پیوستگی کالبد و فرهنگ و توانایی در ایجاد مقیاس

. اعی آن، بلکه در کلیت جامعه وجود داشته استمهندسی و اجتم-فقط در تقسیم آب و مسائل فنی هستیم که نه

، حیدري دلگرم، 129: 1388تختی، : اي از پیوستگی هندسه، طراحی و فرهنگ در ایران بنگرید به عنوان نمونه به

بدین ترتیب، همسویی نظم اجتماعی با نظم مهندسی را در همه اجزاء زندگی و الگوي زیست جمعی . 17: 1378

. هم در گرو نگرشی وحدت نگر و یاریگرانه در سازمانِ کار براي ساختن و تولید بوده استاین م. توان دید می

توان گفت مهندسی و علوم اجتماعی در ایران درد و رنج مشترکی دارند که عبارت از تقدم نظریه بر  بنابراین، می

ه در نقشه جامع علمی کشور اتفاقی نیست ک. میدان، ترجیح مصرف بر تولید و نهایتاً اولویت خلق بر کشف است

 مدیریت - کاهش آلودگی آب، خاك و هوا-آوري آب، خاك و هوا محیطی، ازجمله مدیریت و فن فناوري زیست«

» امنیت غذایی«و » هاي بومی فناوري«هاي الف و  در اولویت»  مبارزه با خشکسالی و شوري-زدایی  بیابان-پسماند

  ).12 و 11: 1389دبیرخانه شوراي عالی انقالب فرهنگی، (اند  شده هاي ج قرار داده  در اولویت

-عنوان روش سنتی، بدون توضیح، دائماً مورد نقد و استهزاء فراوان   استفاده از روش غرقابی در کشاورزي که به

اي در ایران نیز  امري که در آبیاري قطره. ضرورت حفظ ریشه از شوري خاك بوده است«قرار گفته است، به دلیل 

هاي  البته تأسی به فرمول). وگوي نویسنده با عباس زارع گفت(» باشد هاي زمانی معین مورد نیاز می  بازهدر

اساساً هدف از عضویت کمیته ملی آبیاري و . اي طوالنی دارد بیگانگان و نشناختن میدان تحقیق و کار، سابقه

ها و تنظیم جریان آب طبق  مهار سیالب«، 1347المللی آبیاري و زهکشی در سال  زهکشی ایران در کمیسیون بین

شده و هیچ توجهی    اعالم) 3: 1350نشریه ساالنه آبیاري و زهکشی، (» اجتماعی و اقتصادي در جهان-اصول فنی

توان به نقدي اشاره کرد که در سال  اي از هوشیاري علمی، می عنوان نمونه به. شده است به اقلیم، بوم و فرهنگ ن 

: اي استدالل براي تعیین شوري آب آبیاري در ایران پرداخته است ی فرمول و روش ترجمه به ارزیاب1354

هاي آبیاري در ایران با معیار آمریکاییان یا استفاده از  دهد که تعیین میزان شوري آب مطالعات مختلف نشان می

هاي زیرزمینی اغلب  ا اگر آبدهد، زیر بخش نمی دیاگرام آزمایشگاه شوري خاك در کالیفرنیا نتیجه چندان رضایت

ها مناسب آبیاري  بندي کنند بسیاري از آن نقاط کشور مانند خراسان، فارس و کرمان را برحسب این روش طبقه

کنند و با در نظر گرفتن روش  ها استفاده می که کشاورزان از آن گیرند، درحالی بندي قرار می نبوده و خارج از طبقه
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وري آب کشاورزي خواهد شد؛ اما نه با  از علوم جدید موجب ارتقاء و بهبود بهره

  ).1: 1395داوري، (» تکذیب دانش بومی و نفی گذشتگان

شده است، تحلیل   عنوان مبناي نظري در این مقاله در نظر گرفته بر اساس آنچه به

اي از این نقص را در  نمونه. باشد رویۀ واقعیت است و ناقص می  صرفاً یکمطرح شده

رود در فصول مختلف و ازمنه  مقدار آب زاینده« :توان یافت چنینی می هاي این تحلیل

هاي این رودخانه در  دهند که طغیان مختلف متفاوت بوده است، منابع تاریخی نشان می

دد، مشکالت زیادي فراهم کرده است، اما باید اذعان داشت که حاصلخیزي سنوات متع

اما باید پرسید با ). 334: 1369ورهرام، (» این مناطق، همه مدیون این رودخانه است

بوم به باالترین  توجه به شرایط اقلیمی اصفهان و رودخانه آن، چگونه توانایی این زیست

  حد ممکن رسید؟

  

     و زایندگی رودخانه اصفهان مهندسی–طراحی فنی 

ترمیم پذیري  سالی اصفهان بیانگر وجود نظام اجتماعی واقعیت آن است که کهن

مندي از دانش و مهارت در کاربست فرهنگ یاریگرانه در روابط  است که عالوه بر بهره

انسانی در سطوح همتراز و ناهمتراز


، براي جلوگیري از هدر رفت انرژي اجتماعی در 

 و  فروپاشی سازمانِ کار، ابزارهاي  تعامل و - به علت کمیابی -رداري از منابع ب بهره

و توانمندي طراحی فنی و مهندسی را نیز ) تطبیق، تغییر و ترمیم (افزایی با طبیعت  هم

بعد از تجربه فراوان، و امتحان آب و زمین و ما «درست است که . در اختیار داشته است

وجه به  هیچ شد اما این واقعیت به) 42 : 1385مافروخی، (» القراریتولد منها، اصفهان دار

                                                                                                              
). 166 و 165: 1354معصومی، (کنند  طور نسبی محصول مناسبی نیز برداشت می سنتی کشاورزي در ایران به

مبادله «هاي نامناسب و سطحی نظیر  بوم، تئوري موازات استفاده از استانداردهاي فنی نامتناسب با زیست متأسفانه به

مشارکت که واقعیت گیرند، بدین ترتیب،  نیز مورد استفاده قرار می) 117: 1393باقریان، (» اجتماعی هومنز

  . شود شناختی و فردي در نظر گرفته می عنوان امري روان فرهنگی و نیازي جمعی است به

- 338-322: 1388فرهادي، : شده بنگرید به  براي کسب اطالعات بیشتر در مورد سطوح یاد.  



 
 
 
 
 
 
 

  1398پاییز و زمستان ، 12شماره م، ششهاي بومی ایران، سال  دو فصلنامه دانش     108  

  

زیرا مشکالتی  .زیست نبوده است معناي آماده بودن براي مصرف و انتفاع  از محیط

آبی رودخانه چون کم


، نوسان در میزان آب


هاي فصل بهار ، طغیان


خشک  ، اقلیم نیمه

و منطقه نیمه صحرایی


، زمینِ سخت


 و خاك ضعیف


 -توانسته بدون دانش فنی  نمی

                                                
-آبی  ی مشکل اصفهان کمکه در زمان خالفت عباس طوري به. هاي دور مطرح بوده است آبی اصفهان از گذشته  کم

رود روند مشخص نداشته، بعضی موارد دو  آبی زاینده درمجموع کم] بنا بر تحقیقات حسینی ابري. [شده است ذکر 

داده است اما خشکی متعلق رودخانه   سال، یک سال و دو سال پیاپی روي می8سال متوالی، در مواردي نیز 

حسینی ابري، (داده هرگز در اصفهان نمود نیافته است  روي] 1380-1378[ اي که طی دو سال گذشته  گونه به

خصوص در مناطق کم آب ایران، حاصل  هاي استحصال و نگهداري و توزیع آب، به سیستم). 17 و 16: 1380

بوده ) حجمی و زمانی(گیري  هاي مختلف اندازه ها و ابداعات پیچیده فنی و ریاضی و ارائه روش کارگیري شیوه به

رود توسط شیخ بهایی و تقسیم آب گل رودبار سمنان به  هاي بارز آن را در نوع تقسیم آب زاینده مونهاست که ن

  ).79 : 1382نقی زاده، (توان مشاهده کرد  پیشنهاد شیخ عالءالدوله سمنانی می

-134: 1369ورهرام، (رود در فصول مختلف و ازمنه مختلف بوده است   مقدار آب زاینده.(  

-طغیان ] شده    ثبت[سابقه . وجود داشته است) 139: 1369ورهرام، (ویژه در فصل بهار  رود به  زاینده طغیان آب

ویژه در فصل  رود به طغیان آب زاینده. باشد توسط حمزه اصفهانی می) 60شجاعی اصفهانی، ( ق 310رود  زاینده

موجود از نظر نظامی اهمیت بسیاري هاي  بهار خط دفاعی محکمی براي حفاظت از شهر بوده و به همین علت پل

دیگر، با واقعیت، براي شناخت بعد مهندسی در الگوي زیست جمعی در  بیان به). 139: 1369ورهرام، (اند  داشته

) مثالً طغیان رودخانه(ضرورت دفاع در برابر عوامل طبیعی . توان از تأثیر فرهنگی بر طراحی سخن گفت ایران می

گیري نوع خاصی از زیست  بر طراحی مهندسی و معماري و شکل) د نیروهاي مهاجممانن(و عوامل غیرطبیعی 

هایی با مصالح بنایی  سازه« هرچند امروز. آفرینی کرده است جمعی در ایران تأثیرگذار بوده و در تقسیم منابع نقش

سازي و عبور  براي پل). 1 :1384سلیمانی فرد، (در کشور ما فراوانند که هیچ دفاعی در مقابل بارهاي زلزله ندارند 

شده در طراحی را باید شناخت و  روش و رویکردهاي اتخاذ «  فنی و مهندسی، –از گسست و انقطاع فرهنگی 

کوچک پور، (» براي رسیدن به راهبرد موردنظر در آن، باید نظریات و طرز فکر و شیوه کار طراح یا طراحان

تعامل « را در کنار فنون طراحی، باید با هدف شناخت چگونگیتر، فرهنگ طراحی و به تعبیر دقیق) 72: 1389

بازخوانی کرد تا واقعیات و الزامات الگوي زیست ) 77: 1390یزدي پور، (» حوزه فرهنگ در فرایند طراحی

هاي  الگویی که فراتر از نظریه« . اند، شناسایی شوند را پدید آورده) بومی(جمعی در ایران که الگوي خاص 

  ).    1395وگوي نویسنده با جدي،  گفت(» امل غیب را باید در آن شناختکالسیک، ع

- در یک منطقه نیمه صحرایی، بخش اعظم لطافت هوا به میزان متناسب نم نسبی در هوا وابسته است که 

هاي شهر،  باغ درگذشته این لطافت در اصفهان از طریق گردش آب در سطح شهر، وجود باغات و مزارع و کوچه

اي  ها ریز اقلیم ویژه حوض). 19: 1380ابري، ( شد  هاي خانگی تأمین می پاشی معابر و حیاط منازل و حوض آب
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« خوان با اقلیم به مواردي نظیر هاي طراحی هم بندي تکنیک قبادیان در دسته). 101: 1392بیزلی، (آورد  پدید می

کرده که نیازمند موفقیت  اشاره) 101: 1388مانی،  (»استفاده از آب و گیاهان، تهویه طبیعی، در نظر گرفتن بادشکن

یعنی شناسایی، استخراج و هدایت، حفظ و » )84: 1385امیرشاه کرمی، (» چرخه آب و انرژي« دهی به در شکل

توجه به چرخه آب و انرژي البته در مرتبه مهندسی . مهار، انتقال، بازیابی و استفاده مجدد در اصفهان بوده است

کشاورزي «و » کشاورزي سنتی«گیرد و تعابیر  روز نیز بسیار مهم است ولی کمتر مورد توجه قرار میتحلیلی، ام

گرایی در شناخت ابعاد موضوع را  انگاري و تقلیل ، ساده)2: 1394علم الهدي، (» کشاورزي هوشمند«و » صنعتی

  .دهد نشان می

-» سخ: نویسد یاقوت حموي در قرن هفتم می رو، براي کشت نیاز به کود  ازاین. ت استزمین اصفهان سنگ

این شرایط، مشکل دفع فاضالب را به . »بهاتر از جاي دیگر است جهت در آن، فضوالت گران تر دارد و ازاین بیش

ها و کثافات شهري بوده  براي آب) االرضی مجراي تحت(در زمان صفویه، شهر اصفهان داراي اگو . آورد وجود می

ت گرفته، از فضوالت براي محصوالت خاص آن نظیر خربزه که به خاك قوي و پربار است و با مهندسی صور

هاي بعدي، ناشناخته و  اي که در دوره مهندسی). 83 و 78 و 76: 1391رجائی، (شده است    نیاز داشته، استفاده

هاي به وجود آمده  امروزه با توجه به گسستگی. آورد گردد و تبعات منفی زیادي در شهر به وجود می نشان می بی

شده  هاي آب و فاضالب در توسعه میان افزا در اصفهان توجه  و عدم تعادل ناشی از آن، مجدداً به نقش شبکه

  ).30: 1394قدسی، : بنگرید به(است 

-ها کود کبوتر به دست  اند که از آن هاي کبوتر ساخته رو، برج ازاین.  خاك اصفهان نیاز به کود فراوان دارد

نیاز شدید به کود ورزي در کشاورزي « ).219: 1377بارتلد، (کنند  عالوه از مدفوع شهر استفاده می به. رندآو می

اي در زمینه کشف و تهیه منابع کود و از آن جمله  سنتی ایران، سبب انباشت تجربیات و شگردهاي نسبتاً پیشرفته

تنها به بیگانگان که   صفوي امتیاز ساختن آن نهشده است و بنا بر گزارش شاردن در عصر  " کبوتر خان"اختراع 

ساخت کبوترخانه نیازمند توان ). 11): جلد دوم (1369فرهادي، (شده است    حتی به ایرانیان غیر شیعه داده نمی

اي که به علت پرواز  مسئله« . تاب بیاورد) رزونانس(اي است که بتواند در برابر پدیده تشدید  طراحی سازه

شود   گاهی عاملی باعث وحشت کبوتران می. بوتران ممکن است به وجود آید، پدیده رزونانس استجمعی ک دسته

کبوترخانه . آیند طور ناگهانی به پرواز درمی و در نتیجه بیش از یازده هزار کبوتر به) مثالً دیدن مار در کبوترخانه(

ه با سایر بناهایی که در آن زمان ساخته ها بناهایی داراي مقاومت زیاد در برابر زلزله هستند که در مقایس

سه هزار برج کبوترخانه به نقل از شاردن، با معماران گمنام که عمدتاً . ها را ضد زلزله نامید توان آن اند، می  شده   می

اند و نه براي  شده   هایی که نه براي به رخ کشیدن شکوه یک سلطنت ساخته اند، برج مردم عادي و کشاورز بوده

سادگی براي برآوردن نیاز روزمره انسان و تعامل بهتر با طبیعت  اي غرورآمیز؛ بلکه به یادگار گذاشتن جاودانهبه 

هاي جانورشناسی، کودشناسی،  به این دانش فنی و مهندسی باید دانش. ایجاد شدند) 129 -134: 1387محسنی، (

، »در زمانی«ز کتاب ارشاد الزراعه که با روش تحقیق در این زمینه نی. شود شناسی نیز افزوده می شناسی و گیاه خاك

و همچنین، مصاحبه و مستندسازي دانش زراعت ) 57: 1390ابونصر هروي، (» به سعی جمیل در روزگار طویل« 
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مهندسی


العاده، رونق تجاري، اقتصادي، صنعتی و  هاي زیستی خارق  به مجتمع

هاي پایدار و چندجانبه  روشن است که همکاري. استحکام قدرت سیاسی تبدیل گردد

 نخبگان و حکومت، مردم و متخصصان با طبیعت -میان مردم و حکومت، متخصصان

اند تا چنین مسائل  داده ي، فضاي زیست جمعی را تشکیل میدر قالب نهادهایی قو

درك تناسب و رابطه . سختی بتوانند پاسخ نظري، عملی و ابزارهاي الزم را بیابد

رود با توجه به مباحث توسعه پایدار نظیر  گذاري زاینده  مهندسی با نام–توانمندي فنی 

عه فناوري مشارکتی و پایداري فناوري متناسب و محلی، استفاده از دانش بومی و توس«

  . شود روشن می) 33 و 32: 1386زاهدي، (» عنوان شاخص موفقیت به

« و ) 58: 1390فلسفی، (» شناختی منابع براي انسان شناخت حد تحمل بوم«امروزه 

عنوان مفهومی محوري در بحث پایداري  به) Carrying Capacity(» ظرفیت تحمل

اي اشاره دارد که به لحاظ نظري یک   بیشینه"ربا"این عبارت به «. مطرح است

آنچه در ). 6: 1386اسالتر، (» کند که آسیب ببیند، تحمل می بوم پیش از آن زیست

» بارپذیري اکولوژیک«دهنده توجه به  فقط نشان پایداري شهر اصفهان مؤثر بوده است نه

باشد بلکه دخالت مؤثر می


 مهندسی -دانش فنیگیري از  و بهره» زمان« با لحاظ عنصر 

                                                                                                              
در اوایل عصر صفوي به نگارش درآمده است، ) سه: 1390ابونصر هروي، (» تجربه از مردم صاحب« و فالحت

  هاي میانه به فارسی است که تاکنون کشف ترین اثر کشاورزي سده مهم« ه از نظر لمبتوناثري ک. توجه است قابل

  ). 208: 1378سابتلنی، (» شده است 

-90، 44، 39، 38: 1385مافروخی، (کند  اشاره می» مهندسان و ارباب هندسه« کرات به فعالیت  مافروخی به.(  

-هی پایدار در کشاورزي به مدیریت صحیح آب و زمین وابسته شده است که بازد ازپیش آشکار   امروزه بیش

هاي تولیدي کشاورزي نیز همانند سایر صنایع، داراي اثرات جانبی پیچیده و به  اند که نظام ها دریافته انسان. است

بنابراین، . اي هستند که ممکن است اقتصاد، سالمتی و حتی خود حیات را مورد تردید قرار دهند هم پیوسته

هاي محلی نخواهند توانست شخصاً به  ها، جوامع و گروه هاي دولتی و غیردولتی، مالکان شخصی زمین وسسهم

هاي جدید همکاري با  ها باید شیوه آن. هایی براي حل مشکالت اکولوژیکی موجود اقدام کنند حل یافتن راه

خصوصاً تجربه طومار منسوب به شیخ رو، تجارب تقسیم آب  ازاین). 14و 15: 1383چاماال، (یکدیگر را بیابند 

شود هرچند در مقاالت نویسندگان و محققان این  بهایی بسیار ارزشمند و کاربردي براي امروز و فردا محسوب می

  . شود ها نمی وتحلیل آن اي به این تجارب و تجزیه حوزه اغلب کمترین اشاره



   

  

  

  

 111  ...   الگوي زیست جمعی در ایران  

 
 

بدون (است که چگونگی افزایش بار تحمل بار زیستی و اکولوژیک در حد ممکن 

سازي ظرفیت«را در کنار ) آسیب


و افزایش توان و نیرو ) 110: 1391فرجی راد، (» 

» قدرت دهی و اختیار بخشی« با ) نیروي اجتماعی، نیروي اقتصادي، نیروي سیاسی(

دار در  خان تحویل میرزا حسین«. به ارمغان آورده است) 193-196: 1388فرهادي، (

 منتشرشده 1342که به کوشش منوچهر ستوده در سال » جغرافیاي اصفهان«کتاب 

رود به این رودخانه به این دلیل است که به علت سختی  اطالق نام زاینده: نویسد می

بیاري شده هاي آ ، آب)از جنس شیست(سطح زمین در بستر و حوالی بستر رودخانه 

آبادي،  خاتون(گردد  رود بازمی وبیش به زاینده مجدداً بعد از نفوذ زیرخاك اراضی، کم

1388 :14.(  

  

  ها تعادل هیدرولوژیک و نقش مادي

موجودیت اصفهان به علت وجود تعادل هیدرولوژیک این شهر و مراقبت پیوسته «

آب )  درصد18 (33/6زیرا شهر اصفهان با تخصیص . از آن طی تاریخ گذشته است

شناختی  که در حاشیه زمین به خود و این) خشکی یا مرطوب(رود در هر حالت  زاینده

شناسی از دوالیه  قرار دارد، ازنظر زمین) گاوخونی(یک دریاچه معرفت االراضی 

 متري آن را 10 تا 8شناسی که تا عمق حدود  متفاوت، یکی رسوبات دوران چهارم زمین

هاي صفه و رس دوران چهارم  قات شیست در ادامه پاي کوهپوشانده و دیگري طب

 گرفته است عمق قرار اي کم الیه شن رودخانه شناسی که در زیر آن و پس از یک زمین

کرده و بخشی از  رود و امکان زه دار شدن طبقه رویین را ایجاد می  تزریق آب زایندهکه

معماران قدیمی . داشته است آن نیز در رس زیرین نفوذ کرده، آن را نمناك نگاه می

                                                
-ی باقیگیري ظرفیت غیر حاکم  متأسفانه تحقیقات در مورداندازهعنوان نمونه  به. مانده است یتی، در سطح کم

ها،  بنابراین، هنوز بسیج اجتماعی براي اجراي تقسیم آب زنده رود دور از دسترس مدل). 1: حسینی، : بنگرید به

  .گیرد هاي رایج قرار می مفاهیم و شاخص
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هاي یادشده تدابیر مختلفی به کار   توجه به واقعیتااصفهان براي استحکام بیشتر ب

  :اند، ازجمله بسته

داده و آن را با سنگ و ساروج  پی بناهاي عظیم را بر روي سطح آبدار قرار می -

پابرجا باقی اند، ساروج نیز تحت تأثیر نمناکی زمین همواره محکم و  کرده بنا می

به ... ها و  اهللا، مناره این شیوه در مورد آثاري مانند مسجد شیخ لطف.مانده است می

  .ناگزیر معمول بوده است

هاي  اند تا آب یک شبکه وسیع زهکشی نیز براي سطح شهر ایجاد کرده بوده -

این شبکه . مازاد زیرزمین را بازیابی کرده، در اراضی زیردست به کار آبیاري وارد نمایند

از . ، یعنی قبل از پیدایش شیوه پمپاژ فعال بود]سال گذشته 57[ 1340زهکشی تا سال 

  :آن جمله

جهان دو رشته قنات یکی در پشت   براي حفظ پایداري مساجد میدان نقش- الف

اهللا و دیگري در پشت مسجد جامع عباسی حفر کرده بودند که آن دو  مسجد شیخ لطف

هاي دور باغ مسجد  ت الحسین و قبالً باغ جلفا و احتماالً در زماندر محلی که امروزه بی

« زمین، تا خندق کنار قلعه تبرك جامع عباسی نام داشت به یکدیگر پیوسته و از زیر

، ادامه داشت و در آنجا زهکشی عمومی که آن بخش »چشمه باقر خان، خوراسگان

شده  ر کنار قلعه تبرك تشکیل شهر که خود از دو رشته یکی محله باغ مراد و دیگري د

  .شد پیوست و به اراضی خوراسگان برده می بود به هم می

   چشمه راران-ب

  )بر اساس مطالعات میدانی حسینی ابري( چشمه هفتون -پ

 چشمه پاران-ت


  ).بر اساس مطالعات میدانیِ حسینی ابري) (بهاران (

                                                
- صفهان به نام چشمه یا قنات هاي ا اگرچه از زهکشی«) 1389-1318( گفتنی است به استدالل حسینی ابري

آب . نامند می) ( ها را در اصفهان کی  گونه آبراهه این. ها نه چشمه هستند و نه قنات شده است، اما آن برده  نام

وفور وجود داشت  در براان و رود شتین نیز در گذشته به. شود وسیله همین کی ها تأمین می منطقه قهاب بیشتر به

بدین ترتیب، حداکثر استفاده از منابع موجود در راستاي دشوارترین و ممتازترین ). 19: 1380حسینی ابري، (
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برده شده، اما در مورد  در منابع گذشته از سه باب زهکشی اول به نام چشمه نام

اي به دست  غیراز مطالعات شخصی نوشته جهان به نحوه زهکشی مساجد میدان نقش

» دو زهکش انتهایی نیز مورد توجه نویسندگان نبوده است. نگارنده نرسیده است

آبادي،  خاتون(هاي زنده رود  مثابه رگ ها به مادي ).19 و 18 :1380حسینی ابري، (

رسانی  هاي سنتی آب مندترین و ماندگارترین شیوه اند و از نظام کرده عمل می) 18: 1388

هاي ابتکاري است  طرح مادي. شوند از رودخانه به مزارع و باغات اطراف محسوب می

که از مقیاس معماري فراتر رفته، در سطح شهر یا منطقه وسیعی عمل نموده و در قالب 

شبکه عظیم ). 40: 1387ماجدي، (ست آفرینش یک عنصر شهري ویژه، جلوه پیداکرده ا

ها ضمناً به معناي وجود فضاي جمعی موفق مادي


اي مدیریت   و سیستم شبکه

مشارکتی در تقسیم آب


یافته   بوده است که بر اساس عملکرد موجودیت و گسترش می

  :نماید طور کامل از عملکرد تبعیت می مظهر مادي به«. است

. شود جهت محور ورودي وارد بنا می  همدر اکثر مدارس محور مادي: مدرسه

  .ورود و خروج معماري کامالً تابع معماري بنا است

                                                                                                              
 -جویی داراي کارایی اجتماعی  فایده ضمن صرفه-دیگر مدل تحلیلی هزینه بیان به. گرفته است اهداف صورت می

.دباش دهنده فرهنگی متفاوت و توان باالي پتانسیل فرهنگی می اقتصادي بوده است که نشان

-رود، تأثیرات اجتماعی آن، در از دست رفتن فضاهاي جمعی و تعامالت اجتماعی   امروزه با خشکسالی زاینده

  ).485-483: 1393زاده،  قاسم(مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است 

-ورداحترام همه بایستی م مقامش می«عنوان یکی از کارگزاران تقسیم آب که  به» میراب«توان به  مثال، می عنوان  به

در بیان تفصیل شغل میراب دارالسلطنه اصفهان صاحب « . و شغل میرابی اشاره کرد) 22: 1390ویلبر، (» باشد

تمامی محال  رود به تعیین مادي ساالران و تنقیه انهار و جداول و رسانیدن آب زاینده: نویسد تذکره الملوك می

که رعایاي محل در باب  ر محل به مشارالیه متعلق است و اینشود، موافق ه اصفهان که از آب رودخانه شرب می

حقّابه بر دیگري زیادتی ننمایند و نگذارد که از اقویا بر ضعفا در باب حقّابه زیادتی شود و به عهده مشارالیه است 

 خصوص حقّابه ارباب و رعایاي هر محل با یکدیگر داشته باشند، تمیز و وگو و دعوایی که به هرگونه گفت

» تشخیص آن با مشارالیه است، به تصدیق و تجویز وزیر و کالنتر و مستوفی در هر باب باید معمول دارد

  ).61: 1380کریمیان سردشتی، (
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تري دارد و گرچه مضربی از دهنه طاق  در سراها مظهر مادي ابعاد کوچک: سراها

  .تر است تر و باریک رسه کوچکدمجاور است اما نسبت مظهر مادي در م

ه با عبور آب با جریان آرام و ترین علت آن نقشی است که در مدرس شاید مهم

شود و به آنان حال و  صفابخش خود با زندگی آرام و روحانی محصالن عجین می

که در کاروانسرا عبور سریع آب متناسب با  درحالی. بخشد هواي ماندن و تفکر می

شناسی را برآورده کرده و میل  وجوش، نیازهاي عملکردي و زیبایی زندگی فعال و جنب

وهوا  افزون بر ایجاد امکان ورود آب«). 45: 1387ماجدي، (» کند ا تقویت میبه رفتن ر

 نقش بسیار مهم دیگري که دارند عبارت از شستن مدام پرنمک ،به شهر اصفهان

اي فصلی  که رودخانه  شهر کویري اصفهان ،باشد کشت کردن آن می اصفهان و قابل

ها و پل خواجو داشت با مهندسی مادي


شد که » زاینده«دائمی و  صاحب رودي 

  ).87 و 86: 1385امیرشاه کرمی، (رود خوانیمش  زاینده

                                                
-پل ) 1971(مثال، نرمن اسمیت  عنوان به.  مهندسی بیگانگان در این مورد مهم است- توجه به مطالعات فنی

توان پرسید این  پس می). 845: 1394فرشاد، (»  ایران دانسته استنقطه اوج صنعت پل سدسازي در« خواجو را 

چگونه صورت گرفته است که ) 65: 1389فرشید نیک، (» وساز در تاریخ معماري ایران مدیریت ساخت«مهندسی 

موجب «، بر هم نزده و )24: 1384شهبازي، (» آرایش طبیعی سرزمینی را که عرصه خیزش و ریزش آب است« 

شده  ، ن )14: 1384شهبازي، (» کننده شدن به مهاجران مصرف دري مولدان بومی و تبدیل یشه و دربهالقاي حق ر

است؟ دستاورد حقوقی این موضوع نیز اهمیت خاص خود را در الگوي زیست جمعی و حیات مدنی در ایران 

برداري در ایران بسیار  که در دوام و پایداري نظام بهره) 278: 1389شهبازي، (» حقوق ارتفاقی«دارد؛ یعنی 

ریزي  دانشنامه حقوق روستایی ایران که به دنبال حلقه مفقوده نظام حقوقی برنامه«ناشناخته مانده است و حتی در 

» حقوق دارایی«البته نسخه جدید خارجی با عنوان .  ، اثري از آن وجود ندارد)3: 1389حسینی، (» روستایی است

حقوق رقابت و «جاي حقوق همکاري، حقوق رقابت،   قرار گرفته است و بهمورد استفاده) 52: 1390وثوقی، (

عنوان یکی از ضروریات و عوامل مؤثر در توفیق  روح حقوق رقابت به«، و )117: 1389عامري، (» توسعه

نیاز » همکاري«براي حل مسائل حیاتی زیست جمعی که به ) 113: 1390صادقی مقدم، (» هاي اقتصاد آزاد نظام

ها البته از منظر  نمونه دیگر از این نوع تحلیل! شوند عنوان مبناي تحلیل و ارزیابی مورد اتکاء واقع می ، بهدارند

با توجه به این وضعیت، تأمل در تقسیم . 1392ناصحی، : بنگرید به. شده است   دینی در سطح رساله دکتري ارائه

مینه نظم اجتماعی یاریگرانه در ابعاد مختلف است، نظیر از دانش بومی در ز آب زنده رود که واجد گهرهاي بی

  . باشد تواند براي بازطراحی الگوهاي مناسب، بسیار مطلوب می می
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  )ها  در مادي1کار گروهی؛ براي حفظ قابلیت انتقال آب (ساززنی

پایداري نظام تقسیم آب در اجرا، نیازمند کارهاي پیوسته گروهی بوده است که 

صورت کاري  بی و یا بهبراي شروع الیرو«. باشد می» ساززنی«هاي آن  ازجمله نمونه

ها وجود  ها و گیاهان کناري آن مستقل، نیاز به چیدن و بریدن گیاهان آبزي در آبراهه

ها، نوع خاك و میزان و شیب آبراهه در رشد و نمو این  روباز بودن این آبراهه. دارد

ها در این  کندي حرکت آب و عوامل دیگر، سبب رشد سریع خزه. گیاهان مؤثر است

 پیشرفت و حرکت آب را يکه جلو ها عالوه بر این این خزه. شود ها می  جوينهرها و

ها و  در اصفهان به این خزه. شوند گیرند، مانعی براي الیروبی نیز محسوب می می

کار . گویند می» ساززنی«ها  و به کار گروهی بریدن این خزه» ساز«گیاهان آبزي، 

ها در کار خود  که ساززن با آن. واري استگیرد و کار دش ها انجام می ساززنی در مادي

هاي ویژه و کامالً ساق بلند  کنند و چکمه استاد هستند و احتیاط الزم را رعایت می

هاي  ها با آب به هنگام بریدن ساقه پوشند، اما به دلیل آمیخته شدن ترشحات خزه می

ذارد و حساسیت، گ ها اثر می ویژه پاهاي ساززن ها، این ترشحات بر پوست بدن و به آن

ساززنی بر اساس ). 106 و 105: 1385فرهادي، (» کند خارش و سوزش ایجاد می

یعنی از ابتداي اراضی آبخور تا مجاور لَتی که . شود تسهیم کار به نسبت حقابه انجام می

شود، به عهده حقابه داران همان اراضی است، اما ادامه آن  حقابه مربوط از آن جدا می

اصلی تا دهانۀ رودخانه به اشتراك و بر مبناي حقابۀ تمامی قراي آبخور در طول مادي 

                                                
- انتقال آب در مادي نیازمند دانایی و توانایی بسیار است، در غیر این صورت تقسیم آب، در عمل موجب 

ماً باید مورد مراقبت قرار گیرد تا فرمول تقسیم در جریان حرکت در مادي دائ. واگرایی نیروها و نزاع خواهد شد

. گیرد دشواري این موضوع امروزه در سطح رساله دکتري موردمطالعه قرار می. پذیر و مفید باشد عمل امکان

بعدي حرکت آب در خاك غیراشباع با شبکه عصبی مصنوعی و منطق  سازي سه مدل«: عنوان نمونه بنگرید به به

دانیم که در  می). سایت مدیریت پایدار آب (1372ري کامران داوري در دانشگاه مک گیل کانادا، ، رساله دکت»فازي

هایی مطرح نبوده است، پس آنان چگونه و با چه ابزارها و  ها و منطق زمان تقسیم آب زنده رود چنین شبکه

 عدالت در زندگی واقعی با هایی چنین کار دشواري را نه براي انجام رساله دکتري بلکه باهدف آرامش و منطق

  اند؟ تمام مالحظات مترتب بر آن با موفقیت انجام داده
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ذکر است که آب هر مادي از رودخانه تا انتهاي مزارع  شایان. گیرد آن مادي انجام می

هایی چند بار با لت


  ). 114: 1377حسینی ابري، (شود   مجدداً تقسیم می

  

  
  )115: 1377حسینی ابري،  (2شبکه آبیاري یک مادي

                                                
-م، قطعه:  لَتقساست که با محاسبات دقیق در جلوي مادي یا -هاي معین هایی به نسبت با کنگره-سنگی  م 

شده    شخصاندازه سهمی که در طومار م ها زیر دست آن به اند و سهم آب جوي یا جوي کرده جوي نصب می

 و 309: 1379حسینی ابري، (نیز به معنی لت و مقسم است » واره«و » الج«. شود است از روي آن سرریز می

دهند و مثالً اگر نهري هفت سهم دارد  هاي معین تراش می شکل لَت چنین است که سنگی را به نسبت). 141

ته سهم به معناي نسبت است ولی برحسب مکان الب. متر متر و اگر دوازده سهم دارد، دوازده سانتی هفت سانتی

آب . شود بنابراین، تقسیم آب مادي بین روستاها و مزارع توسط لَت انجام می). 26: 1379مهریار، (شود  تقسیم می

شود ولی آب موجود در نهرهاي ثانویه به  جاري در این ساختمان آبی مخصوص، به صورت حجمی تقسیم می

  ). 33 و 18: 1388برادران نصیري، (د گرد حالت نوبتی توزیع می

-که توسط مرحوم حسینی ابري ارائه شده  - از یوسف مهام براي باز ترسیم کروکیِ شبکه آبیاري یک مادي

 . سپاسگزارم-است
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ها و  کار باهدف حفظ اندازه جمعی، تعامل با اقلیم و تقسیم در این فعالیت دسته

دهد احساس نیاز  توجه است و نشان می شده در طومار قابل هاي در نظر گرفته  مقیاس

که  همگانی و کنش جمعی یاریگرانه از الزامات پایداري در طول زمان است، ضمن آن

بتنی بر میدان اعم از میزان آب، کیفیت و کمیت رشد در نگارش طومار، اطالعات الزم م

ها در ساززنی و نتیجه تأثیر آن در  سازها، تعداد نیروها، توان بدنی و هماهنگی آن

شده است تا در تعیین سهم سایر  سرعت و حرکت آب در بستر مادي در نظر گرفته 

ازگشت ها با کمبود آب و خسارت و ب بلوکات مشکلی پیش نیاید و زراعت آن

و چگونگی » نیاز«بر این اساس، معنا و تعریف . اختالفات و اعتراضات روبرو نگردد

نامه تقسیم و  مراتب آن در طراحی سازمان کار مشارکتی و آیین درك رابطه و سلسله

  .برداري از منابع نیازمند تأمل بیشتر است نظام بهره

  

 )1طومـار  (نـده رود  تقـسیم آب ز   » ابالغی و اجرایـیِ   «و  » اجتماعی-فنی«سند  

طومار تقسیم آب زنده رود هرچند منسوب      


 به شـیخ بهـایی   


 اسـت امـا بـا توجـه بـه      

                                                
- متن مورد استفاده در این مقاله، کپیِ متنِ برگردانده . شده است  اصل طومار تقسیم آب به خط سیاق نگاشته

. موجود است s6160155.A2A6sh9T9ه در مرکز دائره المعارف بزرگ اسالمی به شماره شده است ک 

-براي . سازیم شده در این زمینه را مطرح نمی   هاي ارائه   با توجه به موضوع اصلی مقاله، نظرات و استدالل

  .10 و 5: 1388حسینی ابري، : کسب اطالعات بیشتر در این زمینه بنگرید به

-عباس بزرگ در  معروف به شیخ بهایی دانشمند بنام عهد شاه) منسوب به جبل عامل(ن حسین عاملی   محمد ب

اتفاق پدر خود عزیز   به966شده و در سال   در شهر بعلبک متولد 953حجه سال  روز چهارشنبه بیست و هفتم ذي

 و حدیث و علوم عربی خصوص فقه و تفسیر از مشایخ عظام جبل عامل و در جمیع فنون به( والدین حسین 

از جبل ) فاضلی آگاه بوده و از شاگردان زین الدین علی بن احمد عاملی جبلی مشهور به شهید ثانی بوده است

 10 هجري مدت 979عامل به ایران آمده و در قزوین پایتخت ایران که مرکز تجمع دانشمندان شیعه بوده تا سال 

عباس بزرگ  پدر شیخ بهایی نزد سلطان محمد خدابنده پدر شاه. سال پیاپی به کسب علم و دانش پرداخته است

همسر شیخ . االسالمی دارالسلطنه هرات رسیده است ارج و منزلت فراوان داشته و پس از چندي به مقام شیخ

الدین علی نزد  زین. الدین علی معروف به منشار عاملی بوده است بهایی زنی فقیه و محدث و یگانه فرزند زین

  االسالمی اصفهان به وي واگذار گردیده بوده است و پس از فوت  هماسب ارج و منزلت فراوان داشته و شیخط شاه
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که وابسته به رودخانه زنـده رود و پایـداري آن           هاي اصفهان در فالت ایران        آفرینی  قش

  اي بسیار طوالنی باشد، همچنـان   بایستی داراي سابقه    توان دریافت که می     بوده است، می  

پیشینه تقسیم آب «نوشته ابن رسته در قرن سوم، » االعالق النفیسه«اد به کتاب   که با استن  

ابـن حوقـل نیـز در       ). 132: 1369ورهرام،  (» دهند  را به دوران اردشیر بابکان نسبت می      

رود بعـد از رسـیدن بـه دروازه          بندي آب زاینده    صحبت از شروع تقسیم   .  ق 358حدود  

عالوه . کرده است ) 60: 1393شجاعی اصفهانی،   (شهرستان و نزدیک شدن به دیوار آن        

تر مطـرح شـد، تنـوع     بر مسئله قدمت تقسیم آب در اصفهان، بر اساس مطالبی که پیش           

جمعـی در   دهد کـه کـاري دسـته    مسائل مرتبط با موضوع تقسیم آب زنده رود نشان می 

ندسی مه-پیوسته اجتماعی و فنی هم هاي به مقیاسی وسیع، در سطوح مختلف و در حوزه

شده است و سازمانِ کار معینی براي آن وجود داشته که تحقق آن توسط یک نفر          انجام  

دهد که مدیریت اجتماعی و مهندسی آن    سازد البته از سوي دیگر، نشان می        را منتفی می  

  .نیازمند عالمی همچون شیخ بهایی بوده است

اداره مالیه اصفهان در سواد طوماري است که از «استفاده در این مقاله،  طومار مورد

 در -موقع انتقال دایره آبیاري از استانداري استان دهم به اداره کشاورزي این استان

اسناد و امالك اصفهان به   براي ضبط در دایره ثبت-اند  فرستاده9200ضمن مراسله نمره 

طومار شیخ ( تحویل گردیده است 4/8/1307اداره کشاورزي استان دهم در تاریخ 

توجه آن است که در ابتدا و در روي جلد  نکته قابل). 43روي جلد و : 1307، بهایی

رود بین حقابه داران  فعالً اصول آن مورد عمل در طرز تقسیم آب زاینده«: آورده شده

                                                                                                              
شیخ بهایی به فارسی و عربی آثار بسیاري را تألیف کرده که . شده است وي این مقام به شیخ بهایی تفویض 

 به مباحث قنات و چاه پرداخته است »تحفه شیخ بهایی«کتاب . شود  کتاب و رساله بالغ می88ها به  مجموع آن

دولت صفوي در /ارتباط دوسویه و همکاري متقابل نخبگان و حکومت). 184 و 183: 1380کریمیان سردشتی، (

توان  در این زمینه، می. آموز است  نیز درس-هایی ساده  از تقسیم آب تا نگارش نامه-هاي مختلف  سطوح و زمینه

  و به قلم شیخ بهایی براي شریف مکه ارسال.  ق1012عباس صفوي در سال  سوي شاهاز «اي اشاره کرد که  به نامه

هاي عربی نجدي براي  شده تا اسب   شده است و در آن درخواست کرده با کسی که از سوي شاه ایران فرستاده 

  ).120: 1394واثقی، (» اصطبل سلطانی تهیه کند، همکاري شود
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دهد که پیوستگی  نامه نشان از پایداري شیوه و سازمانِ کاري می دوام این آیین. »است

درك  ها قابل ز تحوالت سیاسی و تغییر حکومتزیست جمعی در ایران را فراتر ا

ها و تحوالت سیاسی در  البته این واقعیت نباید به معناي نفیِ نقش حکومت. سازد می

اي که  ایران بر الگوي زیست جمعی تلقی شود، بلکه با توجه به تغییرات مثبت و منفی

توان جایگاه   میدر این شیوه تقسیم و سازمان کار در دوران مختلف وجود داشته است،

ها در الگوي زیست جمعی در ایران را  مثبت و منفی و چگونگی حضور حکومت

، 33( است که سه صفحه تکراري دارد A4 صفحه 43طومار یادشده . مشخص ساخت

بر اساس تقسیمات موجود در متن، شش بخش زیر . باشد و فاقد فهرست می) 37 و 36

  :ارائه است عنوان فهرست طومار قابل به

 ؛)در یک صفحه( حکم و قرار تقسیم آب  - 1

بندي غیرخطی و تفکیک کیفی روزهاي سال ازنظر  که تقسیم( ایام شمسی  - 2

وضعیت و میزان آب و تعیین ایام مشترك فیما بین بلوکات


، ونش


 و مالحظاتی دیگر 

 ؛ 6 الی3از صفحه ) است

رد قاصد، تعیین تعداد مرد قاصد و محل نشیمن هر بلوك، نظارت بر م(قرار  - 3

 ؛9 الی7از صفحه ) تأمین اعتبار

ها  از قرار سهام تحت بلوکات و تحت قراء و تحت مادي(تقسیم آب رودخانه  - 4

 ؛32 الی 10از صفحه  )صورت دقیق و جزئی به

تفصیل مواجب - 5


که مواجب میرابی و نوکر میراب بلوکات را تعیین کرده  (

 ؛41 الی 33از صفحه ) است

                                                
-اي جغرافیایی است که در آن نوعی  پهنه. ف طومار به معنی دهستان استمنطقه، در عر: بلوك.  جمع بلوك

اصطالح بلوك از دوره صفویه ) 305: 1379حسینی ابري، (وحدت طبیعی و انسانی به صورت توأم وجود دارد 

  ).54: 1378حسینی ابري، (شده است  کاربرده  به بعد نیز به معنی روستا به

-نشنش ماربین، یعنی نوبت بلوك ماربین که  مثالً گفته می.  آبیاري استدر اصطالح طومار، نوبت:  وشود و

براي کسب اطالعات بیشتر . این واژه خاص گویش اصفهان است. کند حقابه خود را از رودخانه دریافت می

  .27: 1379مهریار، : بنگرید به
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 .43 الی 42از صفحه ) به ترتیب از زیردست به باال (هاي رودخانه تفصیل مادي -6

که به تعبیر امروزي، متنی فنی  آنباوجودطومار تقسیم آب زنده رود 


 محسوب 

-باشد که مجموعاً رژیم فنی شود اما واجد نکات مهم اجتماعی و سیاسی نیز می می

سیج اي از ب نمونه. سازد اجتماعی اصفهان را حداقل در عصر صفوي آشکار می

 امنیتی آب را در ایران -اجتماعی، مدیریت و شیوه حل تعارض در مسئله اجتماعی

صورت هوشمندانه در  مدیریتی که به. دهد نشان می» اي ریزبافت جامعه«عنوان  به

و به » ذینفعان«با جلب همکاري کلیه ) 56: 1348خسروي، (» جوامع کوچک ایرانی«

گرو داران«تر،  تعبیر صحیح


اي را  ح مختلف و ناهمتراز، سازمان کارِ یاریگرانهدر سطو» 

برداري از منابع در  اي از نظام پیچیده بهره بدین ترتیب، نمونه. طراحی و اجرا کرده است

  .شود ایران آشکار می

                                                                                                              
-1379حسینی ابري، (ن پرداخت شود  حقوق سالیانه یا دستمزد یک دوره آبیاري که بایستی توسط حقابه دارا :

  .بر عهده مردم بوده است بنابراین، بار مالی اجراي طرح تقسیم). 310

-» 36: 1393برشان، (» گویند نامه، دفترچه مشخصات فنی می امروزه به این رساله یا آیین.(  

-اصالح ).  نویسنده با داوريوگوي گفت(برد  به کار می» ذینفعان«جاي   این تعبیرِ دقیق را کامران داوري به

. سازي و درك نظري مبتنی بر میدان، نسبت به مسئله است اي براي مفهوم ها و معرفی واژگان جدید مقدمه واژه

هاي تکامل فرهنگی است و ارزش  ساز آن از سنجه دایره لغوي آدمیان و گنجایش زبانی و قدرت ترکیبی اندیشه«

: 1395فرهادي، (افزاري کمتر نیستند  ها از اختراعات و ترکیبات سخت میزي آنآ افزایی وهم افزارها و هم این نرم

تبدیل «، )262: 1386هینچکلیف، (» مانده است هنوز به صورت یک بت باقی... رقابت«در شرایطی که ). 523

داران ، نیازمند مشارکت مستمر گرو»مقابله«بجاي » همکاري«و جایگزین کردن » همدلی و همکاري«به » مصاف«

ذینفعان در شرکت «. امروزه تئوري ذینفعان تغییراتی یافته است). 18 و 17 و 3: 1392نوري اسفندیاري، (است 

عیسایی تفرشی، (» شده است   عنوان یک تعامل توصیف رابطه ذینفع به. داراي سهام نیستند اما داراي نفع هستند

رگذاري و آشکار شدن ضعف تعاریف مدرن از محدوده واسطه درك گستره تأثی این بسط مفهومی به). 141: 1392

در این راستا، ابعاد مسئولیت . ها صورت گرفته است سازمان، روابط سازمانی و مضرات اقتصادي ناشی از آن

اي از قبیل توجه به  هاي گسترده چتري از مفاهیم و مقوله«عنوان  اجتماعی سازمان موضوعیت یافته است که به

وتحلیل سهامداران و   مستمر به سازمان، اخالق تجاري، روابط دولتی، روابط عمومی، تجزیهزیست، توجه محیط

بینی را در زمانِ  توجه به این تحوالت، عمق روشن). 5: 1393میرمحمدي، (» شود اي را شامل می بازاریابی رابطه

  . دهد مهندسی و اجتماعی تقسیم آب زنده رود نشان می-طراحی فنی
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   حکم و قرار تقسیم آب-بخش اول

، سپس دلیل نگارش )هو اهللا تعالی شانه العزیز(گردد  طومار با نام خدا آغاز می

رود  اختالف در قراء و سهام رودخانه مبارکه زاینده«طهماسب را  فرمان شاه د بهسن

اي که انتخاب و  فرایند حل مسئله. آورده است) 1: 1307طومار شیخ بهایی، (» اصفهان

سو توانمندي نظام صفوي را در شناسایی و عبور از چالش دشوار  گردد از یک اجرا می

 امنیتی-اجتماعی 


اي جامع از توسعه مردمی در ایران   که عمالً نمونهدهد  نشان می

دهندة توانمندي اجتماعی در   از سوي دیگر، نشان وشود متأخر و جدید محسوب می

هاي پایین و  حل مسئله و الگوي زیست جمعی مبتنی بر همکاري و یاریگري در الیه

که  تی در ایران سندي قوي براي شناساییِ سازمان کار مشارک. باشد هاي جامعه می ریشه

اي کمیاب از رابطه متقابل مردم و حکومت با یکدیگر را قبل از انقالب اسالمی و  نمونه

فرایند حل مسئله را بر اساس . دهد در مقیاس پایتخت یک امپراتوري مقتدر نشان می

  .توان نشان داد  میصفحه بعدگفته، در نمودار  فرمان پیش
  

   آب ترسیم نقشه زمانی تقسیم-بخش دوم

در بخش دوم از متن طومار، بازة زمانی اجراي طرح به مدت یک سال شمسی 

هاي وضعیت  شده است اما براي تقسیم صحیح، با دقت هر چه تمام، تفاوت تعیین 

شده است و بر همین مبنا، روزهاي سال از  ها در نظر گرفته  بلوکات، قراء و مادي

گفتنی .  فنی آب صورت گرفته استشده و تقسیم عادالنه، علمی و یکدیگر تفکیک 

از اول سال که ابتدا حمل است ... از بابت آنچه مشترك است فیما بین بلوکات «است 

لغایت نیمه جوزا که هنگام وفور آب و سیالب است و در آخر سال که موسم زمستان 

  ایامی که موسم بذرکاري است چنانچه آب «و » است و احتیاجی ندارند، متعرض نشده

                                                
- داشت که اراضی اطراف اصفهان بیشتر خالصه و خاصه و دولتی بود و این امر در زمان  باید توجه

مطابق . رود بر اصول دقیق مورد توجه خاص شاه بود جهت تقسیم زاینده بدین. طهماسب صورت گرفته بود شاه

 6 رودشت  سهم،6 سهم، جی و بزرود 4 سهم، النجان 4اوشیان : شد  سهم تقسیم می33طومار آب رودخانه به 

بنابراین، موضوع ). 147: 1378باستانی پاریزي، ( سهم 4 سهم، برالن 3 سهم، کراج 4 سهم، ماربین 2سهم، کرکن 

  .حکومتی بوده است-تقسیم آب در آن مقطع زمانی، موضوعی اجتماعی
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 حل تهیکم لیتشک

  مساله

تشخیص دقیق و (

 )تجویز مناسب

  طرح و حل مسئله در طومار شیخ بهایی) اجمالی ( فرآیند-1ودار نم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  کیوارگان بافت زیر جامعهي سو از و در، مساله طرح

 )رود ندهیزا مبارکه رودخانه سهام و قراء در اختالف(

  يمرکز حکومتي سو از و در، مساله طرح

  )ور فرمان از سوي شاهصد(

  »یابیکم از عبور قاعده ،يهمکار مشترك؛ مساله «مثابه به »آب میتقس«

  )روهاین جیبس و نیتام رهیزنج و عبور کار، سازمانِ یِطراح(

  

  تهیکم بیترک دییتا منابع نییتع

مشروعیت و صالحیت کمیته (

  ):بررسی، تحقیق و اجرا

 قاهره، دولتي امنا

 با نیمعمر و  نیمعتمد از نفر چند

 عظام، انیمستوف جاهانیعال : يامضا

 شیر و ان،یکدخدا حضرات قیتصد

 مشترکه بلوکات دانیسف

 روش نییتع

  اجرا در اریمع

   و

ي گذار شاخص

 نییتعي برا

 هامس

 مواخذه بر دیتاک

 امناء استیس و

 در قاهره دولت

 تخلف صورت

 به هیتوص و

 وی شناسعهد

 آن بهي وفا

 ):نیسرزم شیآما( کل در جزء مالحظه و کل و جزء رابطه به توجه

  »بلوك در مزارع و قراء از یک هر محاسبه«

  يِمبنا بر

  )ییپاسخگو وي ریپذ تیمسئول( »تقلب بدون ت،یقابل و شیگنجا«

 و آب شناخت و سو یک ازي ریپذ انعطاف و تناسب( حل راه ارائه و آب به ازین در آن امدیپ و زرع در رییتغ به توجه
 )گریدي سو از منطقه هر در اهیگ و خاك

 به زین الحال ... بوده برقرار چنان میقد از«: ندارند رییتغ به ازین کهي موارد لحاظ و تجارب حفظ م،یتقس سابقه مطالعه
  .»دارند معمول دستور مانه

 )يساز مکتوب( اتیجزئ تا اتیکل از »دفاتر در ثبت التزام دیق «بر حیتصر

 یمردم تیریمد و) ها يماد کل سر در قاصد مرد( دانیم و صحنه در و صفي روهاین توسط تجارب ثبت
 )تعهد و تخصص( توامان صورت به معتمد و معتبر گرفتن نظر در

 ریغ صورت به قرار،ي برا) یشمس کسالی(ی زمان بازه نییتع: میتقسي الگو در زمان یِفیک درك و بودن زمان تابع
 آب میتقسي الگو بر موثر راتییتغ با متناسب وی خط
 و آمده وجود به) یانسان و »جو «نیزمي باال و نیرزمیز ن،یزم( یعیطب راتییتغ هیکل با متناسب دستورالعمل نییتع

 ).اجرا و نظارت میت( قاصد مرد و ساالر،ي ماد کدخدا، نزد) ونش( ياریآب تنوب از قبل روز یک آن ابالغ

 . »بوده مذکور بلوك از معتمد معتبر انیکدخدا از مبارکه رودخانهی رآبیم خدمت«: یمحل ناظر انتخاب

تشکیل کمیته سه 

  ضلعی

 ) فنی- مردمی-دولتی(

  خاك و آبی ابیکم
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وفور دارد سرکرده  


 15شـود از هیجـدهم میـزان لغایـت       و چنانچه قلت دارد ونش می      

عـالوه بـر ایـن      ). 4 و   3: 1307طومـار شـیخ بهـایی،       (»  یوم سهمی یک یوم    27عقرب  

اي نیـز     ر صورت ضرورت، اقدامات و تصمیمات به هنگام و پیچیـده          بندي کلی، د    دسته

بـه مالحظـۀ تـولکی     «مثال، براي بلوکات لنجـان و النجـان           عنوان  به. شده است   گرفته  


 

) 5: 1307طومـار شـیخ بهـایی،    (» انـد  ها ونش را مطول قرار داده    در آن )  کاري كشلتو(

  و مـادي کوشـک و قرطمـان مـاربین    که عالوه بر قراردادي زرع نکننـد  مشروط بر این «

چون در کشیک  


هـا   عـوض آن  نمایند و بـه   النجان واقع است از آب النجانی شریک می       

... نمایند و که در کشیک ماربین واقع است از سهم ماربین شریک می... مادي شهاب آباد

هاي النجان و لنجان و ماربین را خشک بند         سه روز کل مادي   


هـاي    کرده آب به مـادي 

جی برسد بعد کالً بندها


روزه از  کنند که آب خودسر کرده بیاید و مرد قاصد بیست  را می

نشینند که دیگر بند نگیرند تـا   هاي چهار کشیک می گیرند در سر مادي   ماربین و جی می   

هنگام ونش خاك آب رودشتین و چنانچه در سالی آب کم بوده که بذر ماربین و جـی             

                                                
-308: 1379حسینی ابري، (شود  دست جاري می طرف پایین مازاد یا سرریز آب که در رودخانه به:  سرکرده .(

سرکرده عبارت از این است که بندهاي کوچک و بزرگ و در . اصطالح سرکرده در معنا مخالف ونش است

کنند که آب از ابتدا تا انتها به آبخوران برسد و حقابه به حقابر رسیده باشد  ها را باهم چنان تنظیم می مادي

  ).27: 1379مهریار، (

-نشا، اصطالحی است که براي بوته کاري . است و به معنی نشا استاین واژه خاص گویش اصفهان :  تولکی

، حسینی 27: 1379مهریار، (رود و در طومار به نشاءکاري برنج در لنجانات اشاره دارد  محصوالت به کار می

  ).306: 1379ابري، 

-دست است ناظرانی بر نوبت آبیاري و ناظر بر تقسیم آب ولی اصطالحاً موقعی که آب رودخانه سهم پایین :  کشیک

). 309: 1379حسینی ابري، (شوند  نامیده می) نگهبان(شوند، که به نام کشیک  هاي باالدست گمارده می درب مادي

. شده است بنابراین، نظارت داراي سلسله مراتبی بوده اما نهایتاً در اجرا و عملیات تقسیم، عمالً محلی، بومی و مردمی 

  » شود کده یک واحد مردمی در ارتباط با امکانات تولیدي محسوب میاساساً در عرف روستایی، ده

-حسینی (طور کامل به صورتی که هیچ مقدار آبی از رودخانه به آن وارد نشود  بستن دهانه مادي به:  خشک بند

  ).306: 1379ابري، 

-طورکلی، سدهاي   به.سد، مانعی که بر سر جریان آب ایجاد کنند تا آب به اراضی مرتفع سوار شود:  بند

  ).305: 1379حسینی ابري، (شود  رود بند نامیده می برگردان یا انحرافی آب زاینده



 
 
 
 
 
 
 

  1398پاییز و زمستان ، 12شماره م، ششهاي بومی ایران، سال  دو فصلنامه دانش     124  

  

قدر سی و چهل سنگ  بهشرب نشده در پانزدهم عقرب


 آب اضافه بر شورابه


 کرارج و 

نماینـد و    روز آب را ونش می  5باشند و بعد از       نمایند که مشغول بذرکاري می      براآن می 

 مگر در ونش ماربین ،کند ونش معین نداشته ها را می چون شورابه کرارج کفاف صیفی آن

کنـد و در ونـش خـاك آب          یها م   و جی که چنانچه آب وافر باشد میراب کمکی به آن          

دهند و قرار تقسیم مرد قاصد هر بلوکی و محلی از           ها می   رودشتین نیز گوشه آبی به آن     

سیصد و ... طواحین از قرار سنگ ... قراري است که در ذیل ثبت است و تمام بلوکات         

   ).6: 1307طومار شیخ بهایی، (» دهند پنجاه دینار هر جریبی به میراب می

 که -نامه مطابق با نیازهاي متغیر و غیرخطی  ي صحیح این آیینچگونگی اجرا

 -نیازمند دانش فنی و اجتماعی کارگزاران آب و همکاري در سطوح مختلف بوده است

همچنین، ارتباط میرآب، مرد قاصد، سرکشیک و نوکر میرآب در . باشد توجه می قابل

ب، دو ساعت از آفتاب گذشته، یک روز قبل از ونش، قبل از طلوع آفتا(هاي مقرر  زمان

هاي معین در کلیت نظام تقسیم و  و مکان...) بعد از چهار روز، بعد از دو روز و

  . اي است دهندة وجود سازمان کار بسیار پیشرفته برداري از آب، نشان بهره

                                                
- متر است و   سانتی25 در 25اندازه عرض یک آجر  دهانه تنبوشه یا واره اي که عرض آن به): واحد آب( سنگ

سنگ آسیاب را به حرکت درآورد، اي بوده است که آب خروجی از آن قادر باشد یک  گونه طریقه نصب آن به

  ).308: 1379حسینی ابري، ( لیتر آب در ثانیه 16 تا 14حدود 

-هاي پایین است  مقدار آبی است که برحسب زایش رودخانه پس از بند جاري است و آن حق مادي:  شورابه

  ).28: 1379مهریار، (
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   قرار-بخش سوم 

 هر بلوك، چگونگی نظارت بر مرد در این بخش تعداد مردان قاصد و محل نشیمن

قاصد


ترتیب، پس از نقشه زمانی با لحاظ  این به. اند شده  و حق الزحمه ها مشخص

  . شده است هایی که در میدان عمل وجود دارد، قرار کارگزاران اجرا مطرح  پیچیدگی

  

    تقسیم آب رودخانه-بخش چهارم

هاي  کارگزاران در زمانپس از تعیین قرار چگونگی اجراي قرار تقسیم توسط 

ها  متفاوت، در این بخش، قرار سهام تحت بلوکات و تحت قراء و تحت مادي

توجه در این قسمت تعیین  از نکات قابل. صورت دقیق و جزئی آورده شده است به

، 19، 17، 16، 15، 13، 11صص (اند  سهم در مواردي است که فاقد سهم معین بوده

ادي شهاب آباد ارامنه که سهم معین ندارد و بعد از تقسیم م« مانند ،)27، 26، 25، 21

» واقع است و مشترك است با باغ شهاب آباد... رودخانه بناشده و در زیر پل فالورجان 

توجه در طومار  تعیین تقریبی سهام، نیز نکته قابل). 11: 1307طومار شیخ بهایی، (

، 14صص (شده است  مطرح » تخمینی«صورت  تقسیم آب است و در موارد متعدد به

صورت  شده نیز اغلب به هاي تعیین  البته سهم). 27، 26، 25، 21، 19، 17، 16، 15

اند و دشواري و دقت در  را نیز به آن اضافه کرده» تخمیناً«اند که قید  اعشار آورده شده

نیم  «توان به عنوان نمونه می به. دهد هرچند فعالً قابل توضیح نباشد تقسیم را نشان می

یک و «، )28ص(» چهارم وسه و یک سی«، )17ص(» چهارم سهم یک«و » سهم

  . اشاره کرد) 30ص(» چهارم سهم یک

... اند تا واضح شود ثبت در دفاتر نموده«که  و این» سفیدان ریش«تأکید بر تصدیق 

) 19 و 18 و 14: 1307طومار شیخ بهایی، (» قلمی شده چون مختص هر محلی است

                                                
-ین جی و کرارج بروند، از هر مادي ده نفر کدخدا باید در النجان و مارب در رودشتین که می«مثال،  عنوان  به

  ).9: 1307طومار شیخ بهایی، (» باید که مواظب مرد قاصد باشند می
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طرف و مقید بودن به مکتوب کردن، توجه به  اجرایی طرحِ تقسیم ازیکبیانگر قوت 

دانش آشکار و صریح، مستند نگاري وقایع تقسیم آب با جزئیات و نظارت جمعی، 

هاي دقیق  این مهم نیازمند شناسایی. باشد بومی و مورد تأیید حکومت از طرف دیگر می

ه در طومار رعایت شده و کامالً است ک) 22ص(» قرار سابق«میدانی، پیشینه تقسیم و 

اند و  شده که بعد از تقسیم ایجاد» مادي شاه کبیر«از طرح مواردي نظیر . باشد آشکار می

بعد از تقسیم بناشده  ...مادي کبوتر آباد«یا ) 20ص (سهم آن جزء سهام رودخانه نیست 

ی قنوات خراب«تا اطالع از ). 28ص (رشته قنات دارد که مختص محل مزبور است  یک

همچنین، ). 27ص (» فعالً خراب است... مادي موالنا صوفی«، و یا )22ص (» طهرانچی

است و ) 22ص(» مادي محمودآباد مقابل امالك درچه«که  ها مانند این بیان موقعیت

» دهنه طمبوشه هاي قراء ثالثه یک چارك شاه دهنه مدور است«کیفیت و وضعیت

بند آن را آب برده زیر مادي غور بوده و حال مادي ببرسین که «که  و این) 22ص(

نکته مهم دیگر، تعیین سهام پس از . اند توجه   قابل،)30ص(» شریک مادي مروان است

رشته قنات دارد که مختص  یک«: باشد تفکیک دقیق منابع آبی موجود از یکدیگر می

  ).32 و 31 و 30صص (» محل مزبور است

» تقدم میدان بر نظریه«خوبی اهمیت  اوان است بهها که در متن طومار فر این نمونه

دیگر، بدون  بیان به. دنده را در شناخت و حل مسائل اجتماعی در آن زمان نشان می

هاي  پیچیدگی. توان معماري و نظریه اجتماعی ارائه داد ترسیم کروکی اجتماعی نمی

هاي  در الیه» حکومت یاري«و » مردم یاري«نقشه تقسیم آب از جهات مختلف نیازمند 

واقعی زیست جمعی بوده است که وضعیت جدیدي را از رابطۀ محلی گرایی با 

اي که به اقتدار صفویه کمک شایانی کرد و  شیوه مدیریتی. سازد تمرکزگرایی آشکار می

  .توان به آن پرداخت در این مجال نمی
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   تفصیل مواجب-بخش پنجم

ت طیفی، معطوف به کار واقعی، در صور ویژگی دقت در تقسیم و تحقق تقسیم به

این قسمت از طراحی فرایند اجراي تقسیم آب زنده رود نیز لحاظ گردیده است و 

مثال،  عنوان به. عمالً معنایی غیرمطلق، کیفی و متنوع به تقسیم و سازمان کار داده است

 در  ریالی که براي کار375از مجموع ) 35: 1307طومار شیخ بهایی، (در سمت النجان 

 ریال 33 ریال تا 5 رقم متفاوت از 12شده،   مادي براي فعالیت میرابی در نظر گرفته19

 رقم متفاوت از 8 نوکر میراب، 18همچنین براي . ها ذکر گردیده است براي مواجب آن

بینی و  عالوه بر این واقع. شده است براي مواجب در نظر گرفته ریال  30 ریال تا 5

 در نظر گرفتن فاصله تقریباً شش برابري حداقل و حداکثر پویایی نظام پرداخت،

) میرابی و نوکر میرابی(سو و حفظ این نسبت در دو نوع فعالیت متفاوت  مواجب از یک

شده نیز، از سوي دیگر از علل پایداري نظم اجتماعی  حتی ازنظر مبلغ در نظر گرفته 

  .  گردد محسوب می

باشد که با توجه  راب نیز از محسنات تقسیم میکار و دستیار براي می پذیرفتن کمک

هاي  ترین ویژگی عنوان یکی از مهم سختی و پیچیدگی کار، موجب افزایش دقت به به

صورت اعشاري نظیر  نمونه دیگر از دقت در تقسیم، تعیین مواجب به. گردد تقسیم می

ابه توجه به مش. است) 35: 1307طومار شیخ بهایی، (» 7/36، 25/12، 5/1409، 5/224«

بندي  هاي قبل، در این بخش نیز براي حفظ جامعیت طومار و تقسیم جزئیات در بخش

تر، در  هاي کوچک شده و عدم اجحاف و نادیده گرفته شدن واحدها و مقیاس انجام 

 و 36 و 35: 1307طومار شیخ بهایی، ( » و غیره«مواردي که ضرورت داشته، از تعبیر 

  .ندا استفاده کرده) 41 -39
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  هاي رودخانه  تفصیل مادي-بخش ششم

در این بخش، مسیرهاي انشعاب و انتقال آب زنده رود با رعایت ترتیب از 

که در  جالب آن. برده شده است  مادي نام124اند که مجموعاً  زیردست به باال ذکرشده

جه بوم اصفهان آن زمان را برشمرده ، تو هاي اصلی زیست این مسیر شناسی نیز که رگ

نگري در حل  جانبه موضوع و ژرف به پیشینه مدنظر بوده که حکایت از بررسی همه

طومار شیخ بهایی، (» مادي جلفاي جی که حال معدوم است«نام بردن از . مسئله دارد

اي دیگر از رموز ماندگاري طومار و پایداري شهر اصفهان در آن  نشانه) 42: 1307

  .دوران است

  

  يگیر بندي و نتیجه جمع

الگو «دهنده وجود  پایداري زیست جمعی در ایران قدیم ازنظر زمانی و کیفی، نشان

بنابراین، . از منظري دیگر بوده است» مثابه کالبد الگو به«از یک منظر و » مثابه روح به

پرداختن به نظم اجتماعی در ایران بدون توجه به پیوستگی درونی عناصر سازنده آن 

) عصر صفوي(ن مقاله تالش شد موقعیتی نمونه در ایران جدید در ای. پذیر نیست امکان

که زیست جمعی در ایران،  در تمدن سازي و این» کار«با توجه به نقش . انتخاب گردد

گرفته  گیري از آب بوده، عمالً سازمانِ کار بر همین مبنا شکل درگرو شناخت و بهره

قسیم آب، در شهري دیرپا و در این راستا سندي بازمانده از سنتی کهن در ت. است

پرسش . اي خاص در ایران انتخاب شد اسالمی و در زمانه -آفرین در تمدن ایرانی نقش

در بستر ) نظم اجتماعی و نظم مهندسی(اصلی نیز معطوف به کشف عناصر پایداري 

 مهندسی مطرح گردید تا نظم اجتماعی بر اساس کار و سازمان –رژیم اجتماعی و فنی 

  .عاد مختلف آن شناخته شودکار در اب

، »آب«مندي از  بررسی شرایط خاص فالت مرتفع ایران نشان داد که توانایی بهره

رمز ماندگاري و پایداري زیست جمعی در این اقلیم دشوار و ناپایدار بوده است و 
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هاي بومی  ها و دانش اي شاخص از این توانایی زیست جمعی پایدار در اصفهان، نمونه

 اقتصادي، –تغییرات متنوع اجتماعی . در ایران است» پایداري«طبیق در تجربه تغییر و ت

 مهندسی در اصفهان در دوره موردنظر از طریق طراحی و اجراي –سیاسی و فنی 

اي  هاي مرکب و متنوع در سطوح همتراز و ناهمتراز میسر گردید که نمونه همکاري

ن و ایجاد و تثبیت نظم اجتماعی و نظم پیشرفته از تجربه سازمان کار مشارکتی در ایرا

  .باشد مهندسی همسو می

  

  تنیده همکاري در سطوح همتراز و ناهمتراز  شبکه درهم-1 واره طرح

  
پذیر  هاي مرکب بدون وجود ابعاد مختلف در تقسیم، امکان ياین شبکه همکار

ها توجه کرد  نبایستی به آ  در تحلیل طومار تقسیم آب زنده رود میبنابراین. نبوده است

  . صورت مستقل نسبت به تعمیق مباحث تئوریک و تاریخی آن اقدام نمود و به
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   ابعاد تقسیم آب زنده رود-2ه وار طرح

  
  

در واقع، . بنابراین، تقسیم آب، نظامی ذوابعاد و داراي پیوستگی درونی بوده است

 شناخت و حل طومار تقسیم آب زنده رود، تجمیع عوامل و مناظر متنوع ضروري در

توان نوعی  این تقسیم را می. باشد مسئله زیست جمعی پایدار در ایران می

اي از نظام مشارکتی در  گذاري اجتماعی و عمومی مکمل یکدیگر، نمونه سیاست

، الگوي شهر پایدار و پیوندهاي )حیاتی و کمیاب(برداري از منابع  مدیریت بهره

صورت خطی  درت دانست که تحلیل آن بهاجتماعی منسجم و الگوي تقسیم فضا و ق

گنجد، هرچند در برخی موارد،  با ترسیم رابطه حکومت در باال و جامعه در پایین نمی
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ظاهري دوسویه براي این رابطه در نظر گرفته شود


که تقسیم آب به  با توجه به این. 

اکمیت، کار، اعمال ح معناي تقسیم زندگی، تقسیم منابع حیاتی و استراتژیک، تقسیم

توان فرایند  مدیریت منابع انسانی و توانمندي بکارگیري مهندسی تحلیلی بوده است، می

ها را در الگوي  و چرخه تولید، انتقال نیروها و نتایج حاصل از تجمیع و بسیج آن

  .واره زیر نمایش داد صورت طرح زیست جمعی در ایران به

  

ها در  یج حاصل از تجمیع و بسیج آن چرخه تولید، انتقال نیروها و نتا-3واره  طرح

  الگوي زیست جمعی در ایران

  

                   حکومتی پوش و مردمی توسعه                   انرژي مثابه به »آب «حول ها فعالیت از برداري بهره

  )»یاریگرانه کار سازمانِ/ اجتماعی انرژي «گیري شکل براي بستري عنوان به(

  

  

  محصول عنوان به اجتماعیي انرژ نتایج از برداري بهره علوم و مهندسی تولید و فنون ابداع

  )                      اقتصادي توانایی و انرژي( اقتصادي )علمی و مهندسی توانِ و انرژي(

  

  

  )همسو مهندسی نظم و اجتماعی نظم(علمی و اقتصادي توانایی بر اتکاء قدرت؛ زایی درون

  

  

             اقتدار وبسترسازي سیاسی قدرت پایداري

  

                                                
-و نمودار شبکه ) 116: 1393ضیایی، (رود  برداري زاینده نمودار سازمانی نظام بهره: عنوان نمونه بنگرید به  به

  ).110: 1377حسینی ابري، (رود  اجرایی تقسیم آب زاینده
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 منابع

 موسسه:تهران ،يریمش محمد اهتمام ،بهالزراعه ارشاد، )1390. (یوسف بن قاسم ،يهرو ابونصر -

 .دوم تهران،چاپ دانشگاه انتشارات

 ، )يساز یخصوص تا نظارت از(آب منابع اقتصاد، )1378. (،اصغریصباغ و کالسیاسپولبر،ن -

 .یاجتماع- ياقتصاد مدارك مرکز وبودجه، هبرنام سازمان: تهران

 محمدرضا زاده؛ کرامت دیعبدالمج: ترجمه ،یپژوه ندهیآةواژ دانش، )1386. (يا چاردیر اسالتر، -

 وی آموزش موسسه ،یدفاعي آور فن و علومی پژوه ندهیآ مرکز: تهران ،یناظم ریام و فرزاد

 .یدفاع عیصنای قاتیتحق

 .یطباطبائ عالمه دانشگاه: تهران ،جنگ آثار حفظ و عهیش، )1378. (احمد ،يجد انیاصغر -

: تهران ،یرمیب میمر يباهمکار انینیحس آرش: ترجمه ،)اول جلد( پنهان آب ،)1394. (یتون آلن، -

 . مثلث نشر

 ادیبن: تهران زاده،ی صنعت ونیهما:ترجمه ،رانیای خیتاري ایجغراف ،)1377. (لهلمیو بارتلد، -

 .يیزد رافشا محمود دکتر موقوفات

 .شاهیعلی صف: تهران ،يصفو عصر اقتصاد و استیس ،)1378. (میمحمدابراه ،يزیپاری باستان -

 سال انیپا تا رانیاي اریآب مستقل بنگاه اقدامات گزارش ،)1332. (رانیاي اریآب مستقل بنگاه -

 .تابان: ناشر ،1331

 ر،یرکبیام انتشارات موسسه: تهران ،یخیتار وی عیطبي ایجغراف اتیکل ،)1373. (اهللا زیعز اتیب -

 .دوم چاپ

 در ستنیزي برایی بناها(ابانیبی آبادان وي معمار ،)1392. (هارورسن کلیما زابت،یال ،یزلیب -

 .روزنه: تهران ،يصبور نگار وی عارف نیگلچي مهد: ترجمه ،)رانیا فالت

: ان،تهرانیعمارم نیغالمحس نی،تدورانیای اسالمي معمار بایی آشنا،)1374. (میکر محمد ا،یرنیپ -

 .سوم چاپ صنعت، و علم دانشگاه انتشارات

 دهیگز( ،)1389(ياریآب تیریمد انتقال وي اریآبی مشارکت تیریمد خصوص دری جهان تجارب -

 وي اریآبی مل تهیکم: ،تهران)ياریآبی مشارکت تیریمدی الملل نیب ناریسم نیدهم مقاالت

 .رانیای زهکش
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 پرهام حیتصح و اهتمام به ،آب تیریمد و نیتأم در انیرانیا تالش ،)1377. (اهللا بیحب ،يجواد -

 .رانیای زهکش وي اریآبی مل تهیکم: تهران ،يجواهر

 ،)یگروهي همکار يندهایفرا(نیزم نجاتي برا مشارکت،)1383. (سیمور تریپ شانکارا، چاماال، -

 دانشگاه پچا و انتشارات  موسسه: تهران ،ينادر غالمرضا وي آباد خاتون احمد دیس:ترجمه

 .تهران

 .دانشي ایدر: رشت ،رانیا دریی روستا حقوق دانشنامه ،)1389. (یعل دیس ،ینیحس -

 .ها گل نشر: اصفهان ،مرداب تا سرچشمه از رود ندهیزا ،)1379. (حسن دیس ،ياَبری نیحس -

 دریح مصحح ،تیحیمس و اسالمي وگو گفت در اصفهان صفاخانه ،)1393. (یمحمدعل ،یحسن -

 .انیاد: قم ،)دعما(یوضیع

 شرکت: پور،تهران نیوز نادر کوشش به ،ناصرخسرو سفرنامه ،)1383. (یانیقباد ناصرخسرو -

 .چهاردهم چاپی فرهنگ وی علم انتشارات

 رخانهیدب: تهران ،کشوری علم جامع نقشه ،)1389. (یفرهنگ انقالبی عالي شورا رخانهیدب -

 .یفرهنگ انقالبی عالي شورا

ی بوم دانش(ينوآور وي آور فن علم،ي زیمم ،)1392. (علوم توسعه يزیمم طرح چهارم دوره -

 توسعهي زیمم رخانهیدب علوم، توسعهي زیممی علم مجمع ،)رانیا در آب استحصال

 ).رانیا باران ریآبگ سطوح يها ستمیس(یعلم انجمن ،)يکشاورز(علوم

 ،)یرسطحیز ياه آب استخراج فن در يا رساله(یکرجي ترازها ،)1389. (نیغالمحس ،یمیرح -

 .یاسالمي جمهوری مل کتابخانه و اسناد سازمان: تهران

 سازمان: اصفهان ،)یشناس اصفهان مقاالت مجموعه(امیا آورد ره ،)1385. (نیمحمدحس ،یاحیر -

 .اصفهان استانی اسالم ارشاد و فرهنگ کل اداره اصفهان،ي شهرداری حیتفری فرهنگ

 .سمت: تهران ،داریپا توسعه ،)1386. (السادات شمس ،يزاهد -

 مرکز: تهران ،)تیجمع: اول جلد (رانیا دری نیشهرنش و تیجمع ،)1371. (اهللا بیحب ،یزنجان -

 .دوم ،چاپ رانیاي معمار وي شهرساز قاتیتحق و مطالعات

 وآبفا، آب کالني زیر برنامه دفتر: نیتدو و هیته ،)1392. (1388-1387 کشور آبي آمار سالنامه -

 .رانیا یوزهکشي اریآبی مل تهیکم رو،ین وزارت: تهران
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 دیشه دانشگاه: تهران ،ییروستا توسعهی شناس بیآس بري درآمد ،)1389. (لیاسماع ،يشهباز -

 .یبهشت

 ،)1364. (رانیای اسالمي جمهوری اساس قانونیی نهای بررس مجلس مذاکرات مشروح صورت -

 .یاسالمي شورا مجلسی عموم روابط وی فرهنگ امور کل اداره

 توسعهي الگو ناسازگاري امدهایپ: آب تیریمد و داریپا توسعه ،)1391. (فاطمه اد،ظفرنژ -

 .مشهدی دانشگاه جهاد انتشارات: مشهد ،يسدساز با آب بخش دری نابوم

ی س و صد یک چاپ اعظم، ملک انتشارات: مشهد ،کوشک نرم يها خاك ،)1389. (دیسع عاکف، -

 .چهارم و

 .رماهیت انتشارات: تهران نژاد،ی زدانی یعل کوشش به ،رانیا در علم خیتار ،)1394. (يمهد فرشاد، -

 شهرستان(کمرهی خیتاري ایجغراف و ایجغراف: اول جلد(کمرِه  نامه ،)1369. (یمرتض ،يفرهاد -

 .ریرکبیام انتشارات موسسه: تهران ،)ها يجای برخ نامی شناسي معنا و) نیخم

ي دامدار وي کشاورز فرهنگ در برش دچن:دوم جلد(کمره نامه ،)1369. (یمرتض ،يفرهاد -

 .ریرکبیام موسسه: تهران ،)نیخم شهرستان (کمره

 شرکت: تهران ،تعاونی شناس جامه وی شناس مردمي درآمد: واره ،)1378. (یمرتض ،يفرهاد -

 .سوم انتشار،چاپی سهام

 .ثالث نشر: تهران ،يگریاری یشناس انسان ،)1388. (یمرتض ،يفرهاد -

: تهران ،)خوان هزار هفت از منظر هشت به در هشت(نامه کَمره ،)1395. (یمرتض ،يفرهاد -

 .یطباطبائ عالمه دانشگاه

 کردیرو منظر از يا منطقه وی محل توسعه،) 1391. (ان،غالمرضایوکاظم راد،خدری فرج -

 .یدانشگاه جهاد انتشارات سازمان:،تهرانينهاد

 کتاب از برگرفته ،يهجر نهم قرن در رانیای خیتاري ایجغراف ،)1384. (یعل ابن احمد ،يقلقشند -

 و چاپ مرکز: ،تهرانيریالرزو محجوب: ترجمه االنشاء، صناعهی فی االعش صبح: يقلقشند

 .دوم چاپ خارجه، وزارت انتشارات

ي ریعز ترایم ؛يمراد مایش: ترجمه آب، منابع تیریمدی اجتماع یشناس بوم ،)1392. (راندال کربگ، -

 المللشرکت نیب امور وی عموم روابط و اشراق مهر هیپو انتشارات :تهران ،يریخ پوری عل و

 .رانیا آب منابع تیریمد
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 ،)اول جلد(یآب يها وسازهي اریآب آب و فنون ریمشاه دانشنامه ،)1380. (نادر ،یسردشت انیمیکر -

 .رانیا یوزهکش ياریآبی مل تهیکم:تهران

 .یدرس يها فکتابیتأل وي زیر برنامه دفتر ،)1393. (اصفهان استانی درس کتاب -

 سهراب و نژادی حاتم نیحس:ترجمه ،یاجتماع استیس و ستیز طیمح ،)1392. (کلیما ل،یکه -

 .دوم چاپ تهران، دانشگاه انتشارات موسسه: ان،تهرانیریام

 آشوب، هینظر: پروژه تیریمد در نینو يها هینظر ،)1392. (ریام ،ی فرج و محمود ،یگالبچ -

 . تهران دانشگاه انتشارات موسسه: ،تهرانها تیمحدود هینظر ،يباز هینظر ها، ستمیس هینظر

 مقدم، سروقد ابوالحسن :ترجمه ،آب بهی ابیدستي برای فن: ها قنات ،)1389. (يهانر گوبلو، -

 .یپاپل انتشارات: مشهد ،يزدی یپاپل نیمحمدحس

 و ،ترجمهمعاصری شناس جامعه در عمده يها شیگرا و ها نشیب ،)1376. (پل الزارسفلد، -

 .ریرکبیام: تهران ،یتوسل غالمعباس:نیتدو

 انتشارات: تهران ،یمیند دیحم :ترجمه ؟،شندیاند یم چگونه طراحان ،)1384. (انیبرا الوسن، -

 .یبهشت دیشه دانشگاه

 وی میا ت،یکُرترا ؛یمبرلیک هال،ي کار اسکات؛ هسل، ؛ي دیکالرا،ن اَگنس؛ شافر، گربِن بت؛ لچمن، -

 خواهند شکل را ندهیآی نظام ساتیتأس و اماکن کهي دیکلیی روندها ،)1394 (.دیوید موش،

 وی آموزش موسسه: تهران ترکمن، جبار و زادهي نظر فرهاد ته؛یوخش احمد: ترجمه ،داد

 .یدفاع عیصنای قاتیتحق

 به ،يآو محمد بن نیحس: ترجمه ،اصفهان محاسن ،)1385. (سعد بن مفضل ،یاصفهانی مافروخ -

 اصفهان مرکز اصفهان،ي شهرداری حیتفری فرهنگ سازمان: اصفهان ،یانیآشت اقبال سعبا کوشش

 .اصفهاني هنر حوزه اصفهان،ي شهردار به وابسته ملل خانه وی شناس

ی مل تهیکم: تهران ،)یشناخت مردم پژوهش(رانیا در آب و انسان ،)1380. (محمد ،ییرشکرایم -

 .رانیا آبی مل نهیگنج و رانیای زهکش وي اریآب

 انتشارات و چاپ مرکز: تهران ،رانیای اسیسي ایجغراف بر يا مقدمه ،)1381. (يمهد ،یینایم -

 .خارجه امور وزارت
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 دري کشاورزي بردار بهره يها نظام شیهما نینخست مقاالت مجموعه ،)1384. (یغالمعل ،ینجف -

ي همکار باي بردار بهره نظام معاونت: تهران ،)1382 ماه يد 9- 10(راهکارها و ها چالش: رانیا

 .روستا قیشقاي هنر- یفرهنگ موسسه

 حیتنق مقدمه، ،)اول جلد(گُهر يها گنج درِ دیکل یا االرزاق حیمفات ،)1381. (یوسف محمد ،ينور -

 .یفرهنگ مفاخر و آثار انجمن: تهران نژاد،ی قمي مهدي همکار با لو ساعد هوشنگ: حیتوض و

: صبا،تهران دخت نیمه:ترجمه ،آن يها کوشک و رانیا يها باغ ،)1390. (وتونین دونالد لبر،یو -

 .هفتم چاپی فرهنگ وی علم انتشارات شرکت

 کشاورزان مشارکتی جهان تجارت ،)1377. (رانیای زهکش وي اریآبی مل تهیکمیی اجرا اتیه -

 .رانیای زهکش وي اریآبی مل تهیکم: تهران ،ياریآب تیریمد در

: کوشش به ،هنرمندان و هنر مجلد اصفهان، خیتار ،)1375 (.نیالد جالل ،یاصفهاني رازیشیی هما -

 .یفرهنگ مطالعات وی انسان علوم پژوهشگاه: تهران ،ییهما بانو ماهدخت

  

  مقاالت

 مقاالت مجموعه ،»سانیپردی خیتار نمونه سد درباره يا شمه «،)1380. (محمدرضا ن،یآرم -

 . کشوري اریآب و آب خیتار شیهما

. اهللا بی،حبی خان طاهر و ثمی،م رتیبص ؛ رج،یا ،ي؛اسد پور،احمد ركب ناصر عباس؛ ،يآخوند -

 بهار ،63 شماره ،ییایجغراف يها پژوهش ،»رانیا در شهر امور اداره مدلی شناس بیآس «،)1387(

 مفهوم تکامل روند دري معماري فضا شیدایپ تا،یآناه معبد آب، معبد «،)1388. (دایآی هاشم آل -

 . آبان اول، شماره ،منظر ،»آب

 .سوم ،چاپیدانشگاه جهاد انتشارات: ،مشهدداریپاي کشاورز ،)1379. (آرتور ویکل ادواردز، -

 ،)1392. (رضا تقوا،محمد و اری،جهانیصوف بامداد ؛ اهللا بیحب دی،س انییطباطبا رضا؛ فرد،ي اسد -

 تیریمد فصلنامه ،»ها آني داریپا بري فناور و علمي همکار يها شبکه رشد وي ریگ شکل ریتأث«

 .زمستان ،3 شماره ،يفناور و توسعه

 هدف چند يساز نهیبه « ،)1393. (بنفشه و زهرایی، دیجمش دیسموسوي ،  د،یسع ،یواقف اشرف -

 کمک به دست نییپا ازین نیتأم و ییزدا رسوب گرفتن  نظر در با سد مخزن ازي بردار بهره
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 شماره ورماه،یشهر اول، سال ،رانیای برقاب روگاهین و سد هینشر ،»ياستعمار رقابت تمیالگور

 .دوم

 نیدوم ،»رعاملیغ دفاع دري کشاورز ساتیتأس قیتلفي زیر برنامه «،)1390. (احمد ،يجد انیاصغر -

 .يکشاورز جهاد وزارت ،يکشاورز بخش در رعاملیغ پدافندی مل کنفرانس

 ازی گزارش(»ستین نممک ها نامه وقف بدون ران،یای اجتماع خیتار شناخت «،)1383. (رجیا افشار، -

 نامه دوهفته ،)نیعابد آزاده: میتنظ - هیریخ امور و اوقاف سازمان در افشار رجیای سخنران

 .يد 22 شنبه سه ،175 شماره ،پژوهش و فرهنگ

 نام .»آن خچهیتار و دهیفا -نهیهز لیتحل بري مرور «،)1378. (حانهیر، يگسکر رضا،یعل ،یاقبال -

 ؟شماره؟؟؟؟..مجله

 يساز مدل « ،)1392. (مهیفه ،یآقاجان وی محمدعل افشار، غالمرضا؛ معمارزاده، ؛يدمه ،یالوان -

 . 13 شماره ،تحول و توسعه تیریمد فصلنامه ،»رانیا دری اجتماع يها ستمیس توسعهی کینامید

 فرهنگ نامه دوهفته ،»يشهري فضاها یده شکل در موقوفات ریتأث «،)1384. (نیحس دیس ،یانیدیام -

 .187ی اپیپ مارهش ،پژوهش و

 سال ،شهر تیهو هینشر ،»یستیز مجتمع هیسرما هینظري سو به «،)1387. (،هوشنگياحمد ریام -

 . 3 شماره دوم،

: 6 شماره ،هنر گلستان ،»خواجو پلی مهندسی بازخوان «،)1385. (میعبدالعظ دیس ،یکرم شاه ریام -

94 -81. 

 .88-5:65 شماره ،رانیا خیتار ،»روستا و دهی خیتار یشناس واژه «،)1387. (حسن راد،ی باستان -

 در مردم مشارکتي برای افتیرهی اجتماع مبادله «،)1393. (دیطرقبه،مجیی ثنا و رضا ان،یباقر -

 و آب منابعی لیتحلی پژوهشی الملل نیب فصلنامه ،»وخاك آب منابع تیریمد يها طرحي اجرا

 .122- 114: 5ی اپیپ ،2 شماره دوم، سال توسعه،

 طومار «از ییها درس: آب تیریمدي الگو ،)1388. (محسن ،يصمد و مهران ،يرینص برادران -

ي شورا مجلس يها پژوهش مرکز) يکشاورز گروه(ییربنایز مطالعات دفتر ،»ییبها خیش

 . اسفند 10164: مسلسل شماره ،250: یموضوع کد ،یاسالم

ی مهندسی الملل نیب هیآب؛نشر عمران ،»ییبها خیش :یشناس آب ریمشاه« ،)1393. (برشان،محمد -

 .76 شماره ،آب
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 جامعه يها يماریب ،یفرهنگ تیهو فرهنگ،(یرانیای مهندس «،)تا یب. (محمد دیس ،یبهشت -

 .»)یرانیا

 دانشکده مجله ،»کشوري شهر نظام در تعادل جادیا و نیسرزم شیآما «،)1380. (احمد پوراحمد، -

 .982  پیاپیشماره ،تهران دانشگاهی انسان علوم و اتیادب

 ،»فارس جیخل هیحاش مناطق دری سنتی رسان آب ستمیس ایاح «،)1381. (رضا محمد جعفر، پور -

 .67 شماره ،ییایجغراف قاتیتحق فصلنامه

 منابعي دارا شبکه از مستقل زشبکهیر در تقاضا سمت نهیبه تیریمد «،)1393. (نگس ،يزیپره -

 ،17 دوره ،رانیاي انرژ هینشر ،»يعدچندبي استعمار رقابت تمیالگور از استفاده با ریپذ دیتجد

 .2 شماره

 .162 و 161 شماره ،16 دوره ،نما دانش ،»صنعت شهر اصفهان، «،)1387. (الیل زاده، پهلوان -

 ران،یا فرشی علم انجمن ،گلجام فصلنامه ،)1388. (،رضایافهم و ،صمد انیمهال؛سامان ،یتخت -

 .زییپا ،14 شماره

 .چهلم شماره اصفهان، فرهنگ ،»جهان نصف در بادران سروش «،)1387. (شهره پور، جالل -

 ،)1394( .نیغالمحس ،یانیک  سعید و،يصمد رحمان؛ اخالق، خوش ز؛یپرو دیس کامجو،ی لیجل -

ي ساز مدلي الگو:یگاوخون تاالب یستمیاکوسی ژگیوی حفاظت - ياقتصاد ارزش برآورد«

 .1شماره ،50دور ،ياقتصاد قاتیتحق ،»یشرط تیالج و انتخاب

 دری گروه دیتولی سنت يها سازمان مشارکت افتیره لیتحل«،)1373. (محمود پور، معهج -

 يها استان دری دانیم مطالعات اساس بر(ییروستا توسعه و خاك آب، منابع از نهیبهي بردار بهره

 .35شماره ،ییایجغراف قاتیتحق ،»)خراسان و زنجان

 آغاز از اصفهانی محلي نگار خیتار نقد وی بررس «،)1392. (ریام ،یلیآغا وی محمدعل چلونگر، -

 .12 شماره ،اسالم و رانیای خیتار يها پژوهش مجله ،»يهجر هفتم سده

 از استفاده با استعمارگرانی کلونی رقابت تیالگور بهبود«،)1394. (يآبادی لیاسماع الیدان حاله، -

 تیریمد مجله ،»گرد دوره فروشنده مسئله حل در آن کاربرد و استعمارگراني رییادگ عملگر

 .22شماره ،تحول و توسعه
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 بخش دري بردار بهره نظام مطالعات یشناس روش نقد وی بررس «،)1382. (یمحمدعل ،يحامد -

 ران؛یا دري کشاورزي بردار بهره يها نظام شیهما نیاول مقاالت مجموعه ،»رانیاي کشاورز

 .يکشاورز جهاد وزارت: تهران ،راهکارها و ها چالش

 هجدهم، سال ،نما دانش ماهنامه ،»يشهرساز در اصفهان مکتب «،)1388. (محسن دیس ،یبیحب -

 .169- 167 شماره

 و 161 شماره ،16 دوره ،نما دانش ،»یسنت يها سازه شهر «اصفهان، ،)1387. (مهرداد ،يحجاز -

162 :150-163. 

 انشکدهد مجله ،»رانیا دریی روستا توسعه وی محل يها سنت «،)1377. (دحسنیس ،يابری نیحس -

 .14و13 شماره دوم، دوره ،اصفهان دانشگاهی انسان علوم و اتیادب

 ،»رانیای بوم دانش دری بحث رود، ندهیزا آبی سنت تیریمد «،)1377. (دحسنیس ،يابری نیحس -

 نامه ژهیو(پانزدهم شماره دوم، دوره اصفهان، دانشگاهی انسان علوم و اتیادب دانشکده مجله

 ).اصفهان

 دانشگاه ،ییایجغراف قاتیتحق ،»آنی واقع مفهوم در روستا «،)1378. (دحسنیس ،يابری نیحس -

 ).53 و 52ی اپیپ(2 و 1 شماره چهاردهم، سال اصفهان،

 ،»باد اد یکاران باغ و رود زنده باد یاد روزگاران آن باد ادی«،)1380. (دحسنیس ،يابری نیحس -

 .21شماره ،اصفهان فرهنگ

 ریغ تیظرفي ریگ اندازه «،)1391. (فرد،حسنیی دانا و راصغ یعل ،یدیعقوب؛فانیس ،ینیحس -

 .8 شماره ،4 سال ،تحول تیریمد نامه پژوهش ،»يریگ اندازه روش و مدل م،یمفاه: یتیحاکم

 از استفاده بر دیتأک با آب يآور جمع ساده مدل کي یریبکارگی بررس «،)1392. (بهنام فر،ی حضرت -

 اول، دوره ،رانیا رعاملیغ پدافندی علم انجمنی تخصص –ی علم فصلنامه ،»یمردم مشارکت

 .2 شماره

 .رماهیت ،رانیای قال مجله ،)قسمت چهار(رانیای قال در عرفان ،)1378. (محمد دلگرم،ي دریح -

 ،»يدیکل يها شاخص نییتع وي اریآب تیریمد انتقالی ابیارز «،)1391. (داحمدیس ان،یدریح -

 .1شماره ،2 دوره ،ياریآب و آب تیریمد

 ،نما دانش ،»رود ندهیزا رودخانه خچهیتار در کاوش «،)1388. (داحمدیس ،يآباد ونخات -

 .175 و 174 ،شماره18دوره
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 و نیزم اندرکنشي عدد لیتحل «،)1389. (میعبدالعظ دی،س ،یکرم شاه ریام و ریجهانگ ،یخزائ -

 ،فیشر عمرانی مهندس فصلنامه ،»شالوده ابعاد اثرات گرفتن نظر در با بزرگ يها شالوده

 .3 شماره

 م،یقد دوره ،یاجتماع علوم نامه ،»رانیا دریی روستا جامعه وي اریآب «،)1348. (خسرو ،يخسرو -

 .3 شماره

 شیآما ،»رانیا در آني کاربردها و نیسرزم شیآما مفهوم بري درآمد«،)1389. (نیحس فر،یخن -

  .دوم شماره دوم، سال ،نیسرزم

 و رود ندهیزای عیطبی خیتار تحول«،)1378. (دی،مجيظرمنت و رضایعل ،ین؛عباسیمحمدحس رامشت، -

 .مهرماه ،36 شماره ،ییایجغراف يها پژوهش ،»آن هیحاش در تیمدني ریگ شکل

 تیریمد دری اجتماع معضل یک حل ندیفرا «،)1391. (یمرتض ،ینورائ وي عبدالمهد ،یرجائ -

ی انسان علوم وهشگاهپژ ،یاجتماع خیتار قاتیتحق ،»)فاضالب و آب خچهیتار(اصفهاني شهر

 .اول شماره دوم، سال ،یفرهنگ مطالعات و

 فتحی اجتماع-ياقتصاد يها نهیزم بر یتأمل «،)1394. (نیمحمدحس ،یفروغ ابوالفضلو ،يرضو -

 شماره سوم، سال ،رانیای محل يها خیتار پژوهشنامه فصلنامه دو ،»اصفهانی اسالم

 ).6یاپیپ(دوم

 اقتصادی شناس یهست بری افتیره «،)1393. (نیرحسیام رهبر، وی رعلیام ن،یالد فیفرهاد؛س رهبر، -

 فصلنامه ،»یاجتماع-ياقتصاد يها ستمیس گذارِ بهی اسالم نگاه جهت دری تالش ؛یمقاومت

 .78 شماره ،19 سال ،یانسان علومی شناس روش

 بر هیتک با(اصفهان ژهیو به رانیا در وقف خیتار ازیی جستارها «،)1392. (نیمحمدحس ،یاحیر -

 .84 شماره یکم، و ستیب سال ،دانیجاو راثیم فصلنامه ،»سپنتا نیعبدالحس يها نوشته

 « ،)1387. (ایرؤ پور اخالص و وانی،کیی ای؛ض دونیفر ؛کامران، نایل ان،یملکم امک؛یس ،يرضو زند -

 بران آب يها لیتشکي مورد مطالعه(افتهی سازمان مشارکت بر مؤثری تیعامل موانعی بررس

 دانشکده رودهن، واحد ،یاسالم آزاد دانشگاه ،یاجتماع پژوهش فصلنامه ،»)ریبردس شهرستان

 .یاجتماع علوم
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 در رانیای اسیس اقتصاد در آن نقش و ارشادالزراعه: يکشاورز از دفاع «،)1378. (ایمار ،یسابتلن -

 لیما بینج کوشش به ،)يهرو لیما رضا استاد ادنامهی( یبرگ یب برگ ،»يصفو عهد آغاز

 .نو طرح: تهران ،يروه

 اعالم مناسبت به(رانیا در تعاون حقوقي نظری مبان بهی نگرش «،)1388. (محمد نسب،ی ساردوئ -

 ششم، سال ،یخصوص حقوق ،»)ملل سازماني سو از» ها یتعاون سال «عنوان به 2012 سال

 .پانزدهم شماره

 جلد(کتابي راهنما ،»)اول قسمت(رانیا و اسالم تمدن در آب« ،)1353. (هوشنگ لو، ساعد -

 احسان کوشش به ،3 و 2 و 1 يها شماره هفدهم، سال خرداد، و بهشتیارد ن،یفرورد ،)هفتم

 ).1388 (سخن انتشارات: تهران افشار، رجیا و یارشاطر

 جلد(کتابي راهنما ،»)دوم قسمت(رانیا و اسالم تمدن در آب« ،)1353. (هوشنگ لو، ساعد -

 احسان کوشش به  ،6 و 5 و 4 يها شماره ،)1388 (هفدهم الس ور،یشهر و مرداد ر،یت ،)هفتم

 ).1388 (سخن انتشارات: تهران افشار، رجیا و شاطر یار

 اقتصاد ،»رانیاي کشاورزی  حقوق  مشکالت  و مسائل بهي نظر« ،)1373. (هوشنگ ساعدلو، -

 .7 شماره دوم، سال ،توسعه وي کشاورز

 و آب هینشر ،»ياریآب در نینوی تیریمد تحوالت و بآ منابع توسعه «،)1393. (محمد ان،یساالر -

 .2 شماره اول، سال ،داریپا توسعه

 و علوم ماه کتاب ،»باستان رانیا در) يدرولوژیه دانش(یشناس آب «،)1387. (يجعفر ،يسپهر -

  .17 شماره پنجم، شماره دوم، سال دوم، دوره ،)رانیا  و اسالم تمدن و فرهنگ نامه ژهیو (فنون

 ،دورهییطباطبا عالمه ،دانشگاهیاجتماع علوم ،فصلنامه»کَمرِه يها ابیآس«،)1373. (رضا ،يسرافراز -

 .5 و 6 شماره دوم،

 ،یروحان منصور هیافتتاح نطق ،یزهکش وي اریآبی مل تهیکم ،)1349. (یزهکش وي اریآب ناریسم -

 .تهران دانشگاهی فن دانشکده ماه، آبان برق، و آب ریوز

 آباد، نجف شهری طراح «،)1390. (، حسنعلی يآباد نجف وریغ  وولرس ،يآباد نجفی فیشر -

 ،ییایجغراف قاتیتحق فصلنامه ،»يصفو عصر در يا هیناحي زیر برنامه تفکر تیحاکم از يا جلوه

 .چهارم شماره ،26سال
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 و اصفهانی ج رستاق در هییهود وی ج يشهرهای ابی مکان «، )1393. (یعل ،یاصفهانی شجاع -

 .1 شماره ،4 سال ،یشناس رانیاي ها پژوهش ،»انیسلجوق برآمدن تا قدرت کزمریی جا جابه

 يها طرح هیته در شهروندان مشارکت يکارها سازه «،)1383. (یدعلیس  و حسینی،نیحس ،یشکوئ -

 .1 شماره ،8 دوره ،یانسان علوم مدرس ،فصلنامه»يشهر توسعه

 فصلنامه دو ،»عتیطب در آب چرخشی شناس بیآس بري درآمد «،)1384. (لیاسماع ،يشهباز -

 .24 شماره فرهنگان،

 فصلنامه دو ،»ریاخ سده در نهاوند مردمي زا درون اقتصادی بررس «،)1392. (لیاسماع ،يشهباز -

 .44 شماره فرهنگان،

 یا "منابع نینفر"ي تئور« ،)1389. (، حسینيرازیش پوزشو  اباذر؛ براري یمحمدعل ،یرخانیش -

 مجله است،یس فصلنامه ،»)نروژ و رانیا سهیمقا: يمورد مطالعه(ینفتي درآمدها تیریمد نحوه

 .2 شماره ، 40 دوره ،یاسیس علوم و حقوق دانشکده

 ینیرزمیزي سدهای کیژئوتکن اتیخصوصی ابیارز «،)1393. (، رسولانیلوئ اجل  وعزت ،يصفار -

 .زمستان ،4 شماره هشتم، جلد ،یمهندسی شناس نیزم هینشر ،»)يموردی بررس(

 و آب خیتار شیهما مقاالت مجموعه ،»رانیا دري اریآب و آب خیتار «،)1380. (جواد نژاد،ی صف -

 .کشوري اریآب

 يها روشي اقتصاد لیتحل «،)1386. (یییح ،رئوف  وکامران ؛ داوري،جواد ،يزدیی یطباطبا -

ی عیطب منابع قاتیتحق ستگاهیا: يمورد مطالعه( يکشاورز در استفادهي برا باران آب استحصال

: مشهد ران،یاي کشاورز اقتصاد کنفرانس نیششم مقاالت مجموعه خالصه ،»)یشمال خراسان

 .160-159 : مشهدی فردوس دانشگاه ران،یاي کشاورز اقتصاد انجمن

 خبر، انتخاب تیسا ،»بلعد؟ یم را رانیا نیسرزم آب،ي ایماف چگونه «،)1394. (فاطمه ظفرنژاد، -

 .29-1 :1394/آبان/9

 مقررات کردیرو با نفعانیذي تئور «،)1392. (دیجمش پور،  و یحییمحمد ،یشتفریی سایع -

 .23 شماره ششم، سال بهادار، اوراق بورس فصلنامه ،»رانیای سهام يها شرکت

ی شغل گردش يبند زمان مدل ارائه «،)1389. (دهیها و متقی،ی مصطف ؛ زندیه،اشکان وق،یع -

 رقابت و کیژنت يها تمیالگور توسعه و اکاره شباهت ازی ناشی خستگ نهیهز بامالحظه

 .16 شماره ششم، سال ،یصنعت تیریمد مطالعات فصلنامه ،»آن حلي براي استعمار
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ی حیتفر ارزش «،)1390. (دکاظمیسو صدر،  دصفدریس یزدانی، سعید؛ حسینی، ؛احمد ،یفتاح -

 دوره ران،یا يکشاورز توسعه و اقتصاد قاتیتحق مجله ،»اردکان یزد، دشت ینیرزمیز يها آب

 .2شماره ،2- 42

: گردآورنده سوم، دفتر ران،یا فرهنگ نامه ،»رانیا فرهنگ دری مهندس نییآ «،)1368. (يمهد فرشاد، -

 .شابورین ادیبن وابسته بلخ نشر: تهران ،يدیجن دونیفر

 و ارزشی مهندس نینوي متدولوژ «،)1386. (احسان و خاوندکار، بابک ؛ ابراهیمی،امکیس فرشاد، -

 ،»یخدمات وی عمران کالن يها پروژه يها نهیهز کاهش در مؤثري راهبرد:افتهی نظامي ورنوآ

  36شماره نهم، سال ران،یای مهندس آموزش فصلنامه

 و عبور کاربردی وستگیپ تکامل ریس: سکونتگاه – پل «،)1389. (رضا  و افهمی، فرزانه ک،ین دیفرش -

 .41شماره ،يشهرساز وي معمار -بایز يهنرها هینشر ،»رانیاي ها پل در سکونت

 .نیفرورد سوم، شماره ان،یآبز ،»یرانیاي ها نهییآ در "آب" حضور «،)1364. (یمرتض ،يفرهاد -

 پنهان جنگ: آن ازی ناشي امدهایپ و آبی سنت منابع انهدام «،)1367. (یمرتض ،يفرهاد -

 .115 شماره جهاد، مجله ،»)اول قسمت(ساله یس

 وي نگار مردم لزوم و انهیعام فرهنگ يها پژوهشی شناس بیآس «،)1373. (یمرتض ،يفرهاد -

 علوم فصلنامه ،»رانیا دری سنت يابزارها کار و انهیعامي ها يآور فن و دانشی شناس مردم

 .5- 6شماره دوم، دوره ،ییطباطبا عالمه دانشگاه ،یاجتماع

ي روشنگر وي گر رهیت("رماسهیگ" و "يساز آرنگ" و دادن لونیت" «،)1380. (یمرتض ،يفرهاد -

 سال توسعه، وي کشاورز اقتصاد ،»رانیای سنتي کشاورز در شده شناخته کمتر دوشگرد) آب

 .33 شماره نهم،

 مقاالت مجموعه ،»هینظر ک یيساز یبوم يها يدشوار و ها چم و خم «،)1394. (یمرتض ،يفرهاد -

ی کمال جالل يهمکار باي محمد گل احمد: کوشش به ران،یا دری انسان علوم يساز یبوم

 .یئطباطبا عالمه دانشگاه انتشارات: تهران ،یاردکان

 کشاورزان مشارکتي داریپا يها شاخص مطالعه «،)1390. (دمحمودیس  و حسینی،مانیپ ،یفلسف -

 ،یشناخت بومي کشاورز مجله ،»ییروستا يها بوم ستیز دری صنف - يدیتول يها تشکل عضو

 .1شماره
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 ریتأث «،)1393. (حسن  حسین و سجادزاده،نژاد، یحاتم ی؛ موسپژوهان، ؛بهنام زاده، قاسم -

 ،40 دوره ،یشناس طیمح ،»اصفهانی جمعي فضاها وی اجتماع تعامالت در رود ندهیزای خشکسال

 .2 شماره

 توسعه در فاضالب و آب شبکه نقش «،)1394. (اردالن و ایزدي، نیمه ؛ نسترن،نرگس ،یقدس -

 .6 شماره فاضالب، و آب ،»)اصفهان یک منطقه: يمورد مطالعه(افزا انیم

ي بسترساز يها تیفعال آغاز جهت شده مشاهده يها ضرورتی بررس «،)1392. (محسن قناعت، -

ی زهکش وي اریآب هینشر ،»رود ندهیزا رودخانه آبشار شبکه در مدارانه مشارکتي اریآب تیریمد

 .7 جلد ،1 شماره ران،یا

- شکار مدل از استفاده با آب صیتخص «،)1394 (.شهاب نژاد،  و عراقیپروانه مرشت،ی کاظم -

 ،»)اترك زیآبر حوضه: يمورد مطالعه(اختالف حل مرسوم يها روش با آن سهیمقا وی شکارچ

 .13-3 :5 شماره فاضالب، و آب

 ارانیآب از ییها درس: معدود رانیمد با تیریمد ،"مالک بدون تیمالک" «،)1385. (دونالد س،یکرت -

 روزیپ ترجمه ت،یرا سوزان: شگریرایو ها، سازمانی شناس مردم قاالتم مجموعه ،»سوم جهان

 .62 شماره توسعه، و روستا انتشارات سلسله -سروستان: تهران ،يزدیا

 مدت یطوالن دوره آغاز دربارهی کرم ناصر دکتر با وگو گفت ورطه؛ «،)1393. (ناصر ،یکرم -

 .خرداد ،4 شماره دوم، سال آب، آتشِ باي باز: يفناور و علوم ماهنامه ،»رانیا دری خشکسال

، زارعپور وی عل، نژادی محراب  منوچهر؛،یمیکری حاج سازان تیچ؛ نیحس ،یوردنجانی میکر -

 ،»سوسن ران،یا چشمه نیتر بزرگ یمیدروشیه وي دروژئولوژیه اتیخصوص «،)1392. (دیمج

 ،یشناس آب: 1 کتابچه آبان، 9 تا 7 ران،یای شناس نیزم انجمن شیهما نیهفدهم مقاالت مجموعه

 .یبهشت دیشه دانشگاه

 تمیالگور کاربرد« ،)1392. (شهاب  زهرا و میرزایی،تبار،ی توکل مصطفی؛ حمدوند،؛ ا،فرزادیمیکر -

 ،»ییروستا مناطق یافتگی توسعه يبند سطح در )ICA(ياستعمار رقابت تمیالگور و يبند خوشه

 .4 شماره ،ییروستاي زیر برنامه و پژوهش مجله

 بلندمدتي بردار بهره «،)1393. (اکبر، پورمختار  ورضا، انیکراچ ؛محمدرضا کو،ین ؛اکبر ،یمیکر -

 آب تیفیک گرفتن نظر در با زیآبر حوضه سطح دری نیرزمیز وی سطح آب منابع ازی قیتلف

 شماره هشتم، سال ران،یا آب پژوهش مجله ،»)رود ندهیزا زیآبر حوضه: يمورد مطالعه(

 .108- 97: چهاردهم
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 و فرهنگ ،)دوم قسمت(»یاسالم ناتیتزئ در تناوب شبهي جستجو «،)1393. (ترآریپ کرومول، -

 .55 شماره ،یاضیر شهیاند

 اول، ،دورهیشناس انسان ،نامه»رانیای آب تمدن در مکتوب ثیموار«،)1381. (نادر ،یسردشت انیمیکر -

 .دوم شماره

 آب و انسانی الملل نیب شیهما يها الهمق مجموعه ،»یآب ساعت «،)1383. (نادر ،یسردشت انیمیکر -

 وی فرهنگ راثیم سازمان: تهران ،یشناس مردم پژوهشکده کوشش به ،)1381 رماهیت 13- 15(

 .يگردشگر

 خیتار شیهما مقاالت مجموعه ،»یسنتي اریآب و آب فرهنگ «،)1380. (نادر ،یسردشت انیمیکر -

 .کشوري اریآب و آب

 دری صنعتی طراحی شناس روش «،)1389. (، مجتبی يصاران و  رضا ،یافهم م،ینس پور، کوچک -

 .44 شماره ،یتجسمي هنرها-بایز يهنرها هینشر ،»پسامدرن عصر

 آب تیریمدی شناس بیآس بد؛ ساختار در خوب اهداف: روین ریوز با رصدی اختصاصي وگو گفت -

 صدر ،)1393. (داریپا نیتأم و صیتخص تیریمدي سو بهی کیزیف توسعه از عبور: کشور

 .28 شماره ،)خراساني هنری فرهنگ موسسه پژوهش دفتری لیتحل نامه ژهیو(

ی اپیپ پژوهش،شماره و فرهنگ نامه دوهفته ،»رانیا در آبی مهندس «،)1383. (ایمهد ،يمحمد گل -

 .وریشهر سوم شنبه ،سه158

 چاپ ،يریام منوچهر ترجمه ران،یا در زارع و مالک ،)1377. (نیکاتر، فورد نیسوا ،آن لمبتون، -

 .یفرهنگ وی علم انتشارات شرکت: تهران چهارم،

 شهریی فضا ساختاري ریگ شکل در ها يماد نقش «،)1387. (ياحمد فرشته د،یحم ،يماجد -

 .3 شماره دوم، سال شهر، تیهو ،»اصفهان

 سال نما، دانش ماهنامه ،»میاقل با سازگار شهر اصفهان، «،)1388. (میمر، مقدم یعرفان م،یمر ،یمان -

 .167-169 شماره هجدهم،

 شرق؛ي اقتصاد نامه ژهیو ،»رانیا آب منابع تیریمد مفقوده حلقه اقتصاد «،)1394. (کاوه ،یمدن -

 .وریشهر ران،یا در آب بحران ژهیو

 نما، دانش ماهنامه ،»ها خانه کبوتر شهر اصفهان، «،)1387. (دیفرش، ينصرآباد و سمانه ،یمحسن -

 .161-162 شماره سوم، دوره ،16 سال
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 ،»1404 سال افق در آب بحراني ایجغراف ران؛یا کیتیدروپلیه «،)1392. (نیحس ،یهشي مختار -

 .سوم شماره نهم، سال ک،یتیژئوپول فصلنامه

 .3 شماره ،یشناس طیمح ،)1354. (یمحمدعل ،یمعصوم -

 دری اجتماع مطالعاتی اثربخش «،)1392. (، علییثاني نور وحمیده ،یزارع کاوه، ،یمعصوم -

 .61 شماره قدس، مهاب فصلنامه ،»آب منابع توسعه يها طرح

 عنوان به بخارای آب ستمیس «،)1393. (محمد، انیدیجمش ودا یآ، یهاشم آل  ؛ریدامیس ،يمنصور -

 .31 شماره  سال یازدهم،نظر، باغ ،»شهر نیمنظر ساخت ریز

ي اریآب يها شبکه عملکردي ساز نهیبه وي ساز هیشب «،)1393. (حسام، یقدوس  ومحمدجواد منعم، -

 ران،یای زهکش وي اریآب هینشر ،»مورچگان تمیالگور از استفاده باي بردار بهره مختلف طیشرا در

 .654-663 :8 جلد ،4 شماره

 هجدهم، سال نما، دانش ماهنامه ،»بود کهی کاخ: ستون چهل«،)1388. (یمحمدعل ،یفردوني موسو -

 .167 -169شماره

 تیریمد در شده فراموش ساختار کشاورزان، مشارکت لبج «،)1378. (یمصطف ،یمهاجران -

 مسائلی بررسي کاربرد-یعلمیی گردهما مقاالت مجموعه ،»کشور آب منابع ازي بردار بهره

 .ياریآب يها شبکه تیریمد

 مجله ،»رانیاي مرکز يها ابانیبیی ایجغراف يها یژگیوي های برس «،)1381. (سعود ،يمهدو -

 .بهار تهران، دانشگاهی سانان علوم و اتیادب دانشگاه

 -169شماره هجدهم، سا نما، دانش ماهنامه ،»یوج اصفهانی شناس واژه «،)1379. (محمد ار،یمه -

167. 

 اصفهان، فرهنگ ،»)طومار مطالعه:دوم قسمت(رود ندهیزا آب سهام طومار «،)1388. (محمد ار،یمه -

  .15شماره

 منابع تیریمد مدل«،)1388. (رضا، زاده عیفش  وغالمرضا طهران، معمارزاده ناصر، ،یسپاس ریم -

 .212شماره ستم،یب سال تعاون، ،»تعاون بخشی انسان

ی اجتماع تیمسئول و نیآفر تحولي رهبر رابطه «،)1393. (يهاد، یرجائ  ودمحمدیس ،يرمحمدیم -

 .74 شماره سوم، و ستیب سال ،)تحول و بهبود(تیریمد مطالعات فصلنامه ،»سازمان

 سال دار،یپا توسعه و آب هینشر ،»زیآبر و حوضهی ادب وی فن قیتطب «،)1394. (ضلابوالف ،يناصر -

 .3اول،شماره



 
 
 
 
 
 
 

  1398پاییز و زمستان ، 12شماره م، ششهاي بومی ایران، سال  دو فصلنامه دانش     148  

  

یی ایجغراف عیتوز وی فیک وی کم اتیخصوص «،)1392. (همت، یاسالم  ودرضایمح ،يناصر -

: 1 کتابچه ران،یای شناس نیزم انجمن شیهما نیهفدهم مقاالت مجموعه ،»رانیا يها قنات

 .257-250  :یبهشت دیشه دانشگاه آبان، 9 تا 7 ،یشناس آب

ی مهندس آموزش درباره یتأمل: یمهندسی طراح ای یمهندس علوم آموزش «،)1391. (دیحم ،یمیند -

 .56 شماره چهاردهم، سال ران،یای مهندس آموزش فصلنامه ،»رانیا در

 و آب وزارت ،»یزهکش وي اریآبی مل تهیکم بایی آشنا «،)1350. (یزهکش وي اریآب ساالنه هینشر -

  .2 شماره برق،

ي فضاي ریگ شکل در آن ریتأث وی رانیا فرهنگ در آب يها مشخصه«،)1382. (محمد زاده، ینق -

 .32 شماره ،یشناس طیمح مجله ،»ستیز

 و مشکالت ها، ضرورت: کشور در ارزشی مهندس کاربرد ،)1385. (فری قوام کامران احد، ،ينظر -

 .43 شماره دهم،پانز سال صفه، هینشر ،»راهکارها

 منابع از يور بهره و حفاظت يها یستگیبا نییتب وی ستیز اخالق «،)1391. (دیسع ،یتوکلي نظر -

 .سوم شماره دوم، سال ،یستیز اخالق فصلنامه ،»آب

و طالقانی،  ابوالحسن ؛فقیهی، داوود، ؛ فیرحی،  حسن، ،يجعفري عابد؛اهللا روح ،ينور -

 ،»یقیتطب –ی خیتاری نگاه ران؛یا دری عموم تیریمد و دولت ارتباط « ،)1391.(غالمرضا

 .117- 140: 9 شماره ،4 دوره ،یدولت تیریمد

 فصلنامه ،»ینیرزمیزی آب منابع تیریمد در تحول طرح «،)1392. (انوش ،ياریاسفندي نور -

 .19- 13 :4 شماره اول، سال آب،ي وگو گفت: رانیا آب ریتدب شکدهیاند

 سوم، و ستیب سال حج، قاتیم فصلنامه ،»هیالمک المکاتبات بر یدرنگ «،)1394. (نیحس ،یواثق -

 .91 شماره

 شماره ،ییایجغراف قاتیتحق فصلنامه ،»رود ندهیزای خیتاري ایجغراف « ،)1369. (غالمرضا ورهرام، -

17. 

 منابع تیریمد میرژ دری فن-یاجتماعي گذارها «،)1390. (نیمحمدام راد،  و قانعیجواد ،يریوز -

 .اول سال ،2 شماره ،يآور فن و علم استیس فصلنامه ،»رانیا رد گاز و نفت

 سال ران،یا و اسالمی علم راثیم فصلنامه ،»اصفهان نما قبله اسرار«،)1391. (پ یان ک،یهوخندا -

 .اول اول،شماره



   

  

  

  

 149  ...   الگوي زیست جمعی در ایران  

 
 

ی شینواند ،»نینو هزارهي برا کهن يها ارزش و ها اسطورهي ایاح «،)1386. (یس. جان ف،ینچکلیه -

 لیعق :ترجمه ،)مقاالت مجموعه(یپژوه ندهیآ يها دهیا و ها روش م،یمفاه: نینو هزارهي برا

ي آور فن و علومی پژوه ندهیآ مرکز: تهران مطلق،ي دیوح دیوح وی میابراه احمد فر، یملک

 .یدفاع عیصنای قاتیتحق وی آموزش موسسه ،یدفاع

 مهیقد يها يفناور از شمندهو جام«،)1387. (ستاره  اصفهانی،و حانهیر ؛ گلزاري،یوسف ،یاسی -

 39 شماره دهم، سال ران،یای مهندس آموزش فصلنامه ،»رانیا

 آموزش فصلنامه ،»يهجر پنجم قرن ازی ساعت اژدها،ی آب ساعت «،)1391. (یوسف ،یاسی -

 .55 شماره چهاردهم، سال ران،یای مهندس

ی مهندس آموزش مهفصلنا ،»ششم قرن ازی مهندس شاهکار آبکش تلمبه «،)1393. (یوسف ،یاسی -

 يها مدلی لیتحلی بررس «،)1393. (جواد پور،ي یزد بهار ،61 شماره شانزدهم، ران،سالیا

 .7شماره د،یجد دوره هنر، جلوه فصلنامه دو ،»یصنعتی طراح وی مهندسی طراح روند شاخص

 .اول شماره منظر، ،»آبي معمار درآمد «،)1388. (ریام دیس ،يمنصور -

 .)1394( آب منابع تیریدمی اجتماع یشناس بوم -

  

  نامه انیپا

 با ها آنی برگشت زیآنال و بم ارگ در ها یخراب زمیمکاني بند دسته ،)1384. (هومن فرد،ی مانیسل -

 .ریرکبیامی صنعت دانشگاه ارشد،ی کارشناس نامه انیپا ،يعدد روش از استفاده

 مختلف يها بخش در بآ نهیبه عیتوز و صیتخص یکپارچه مدل توسعه ،)1392. (نیام ،یکانون -

 .مدرس تیترب دانشگاه ،یآب يها سازهی مهندس رشته دري دکتر رساله ،ياریآب يها شبکه

 .مدرس تیترب دانشگاه ،يدکتر رساله رقابت، حقوق وی فقهی مبان ،)1392. (یعل ،یناصح -

 بآ از استفاده و صیتخصی کیدرولوژیه- ياقتصاد کپارچهي یساز مدل ،)1391. (رضایعل ،یکوئین -

 رساله ،یخشکسال و یطیمح ستیز يها استیسی ابیارز بر دیتأک با رود ندهیزا رودخانه حوزه در

 .رازیش دانشگاه ،يکشاورز اقتصاد رشته دري دکتر

  

  وگو گفت

 19/3/1395 ،17/1/1395 ،)يمعمار رشته(يجد انیاصغر احمد دکتر با سندهینوي وگو گفت -
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 ،15/1/1395 ،)عمرانی مهندس رشته(یکرم شاه ریام میعبدالعظ دیس دکتر با سندهینوي وگو گفت -

5/2/1395، 17/3/1395 

 23/1/1395 ،)کیمکان رشته(چراغپور فرزاد دکتر با سندهینوي وگو گفت -

 11/2/1395 ،)فرشی طراح استادکار(دلگرمي دریح محمد با سندهینوي وگو گفت -

 4/3/1395 ،)آبی ندسمه رشته(يداور کامران دکتر با سندهینو) مشهد-یتلفن(ي وگو گفت -

 4/3/1395 ،)يکشاورزی مهندس رشته(زارع عباس مهندس با سندهینو) کرج- یتلفن(يوگو گفت -

 16/1/1395 ،)آبی مهندس رشته(یمیعظی نعلیحس مهندس با سندهینوي وگو گفت -

 7/2/1395 ،)حقوق رشته(یناصحی عل دکتر با سندهینوي وگو گفت -

  تیسا

 سیرئ سخنان. رانیا آبي ور بهره وي اریآبی مل شیهما نیاول تیسا ،)1395. (کامران ،يداور -

 .شیهما

 تیسا ،یعلم تهیکم سیرئ سخنان ،»يانرژ و آب وندیپ دادیرو «،)1394. (اصغر یعل ،يالهد علم -

 .بهمن 24 شنبه ران،یایی دانشجو خبرنگاران

 ،54 شماره ران،یاي کشاورز بیتخر طراح ،یروحان منصور ،)1389. (دورانی کیالکترون ماهنامه -

 .بهشتیارد

 .آب داریپا تیریمد -

 چهارشنبه ه،یاروم اچهیدري ایاح ستاد تیسا ،»آب خرافات «ناریسم گزارش ،)1394. (کاوه ،یمدن -

 .آبان 13

 .،»آب بحراني جهاد تیریمد «،)1395. (ياقتصاد گفتمان بسط خدمت در تاجران تیسا وب -

 ،یملي داریپا یرسان اطالع گاهیپا ،»آبی عال دادگاه لیتشک شنهادیپ «،)1394. (وشیدار ،يمختار -

7/5/1394. 

 رانیا دري کشاورز يها طرحي برا لیاسرائ «،)1395. (یاسیس يها پژوهش و مطالعات موسسه -

 .یاسیس يها پژوهش و مطالعات موسسه تیسا ،»کند یم استخدام کارگر

  


