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نگاهی اجاملی به سیر توسعه ی جوامع انسانی، آشکار 
تغییر  طريق  از  برشی  جوامع  دخالت  که  می سازد 
گوناگون  مدیریتی  شیوه های  اعامل  و  اراضی  کاربری 
در بهره برداری از منابع آبی، تغییرات رژیم هیدرولوژی 
است.  داشته  پی  در  منطقه ای  هر  تاریخ  طول  در  را 
غالباً  گذشته  در  که  هیدرولوژی  چرخه ی  به طوری که 
گیاهی،  پوشش  اقلیم،  جمله  از  محرک هایی  توسط 
زمین شناسی و توپوگرافی حوضه ی آبریز کنرتل می شد، 
در حال حارض به طور فزاینده ای تحت تأثیر محرک های 
اجتامعی و اقتصادی از جمله رشد جمعیت و توسعه ی 
شهرها، توسعه ی کشاورزی فاریاب و صنعتی شدن قرار 
دارد. از طرف ديگر، بازخوردها و برهمکنش های دوسويه 
و  هيدرولوژيک  سيستم های  و  انسانی  جوامع  ميان 
تغيريات پرشتاب آن در طول زمان، وضعيت را پيچيده تر 

می سازد.
رفتار  پيش بينی  رشايطی  چنني  در  يقني  به طور 
سنتی  هيدرولوژی  بر  تکيه  با  رصفاً  آبريز  حوضه های 
بی دقت خواهد بود. در سوی دیگر، همني بن بست ها 
و گاه وقوع ورشکستگی  آبی، هيدرولوژيست ها را بر 
پيش بينی های  و  تخمني ها  بر  مترکز  از  که  داشته  آن 
مبتنی بر هيدرولوژی سنتی، به درک، توضیح و کشف 
فرآيندهای بنيادين هيدرولوژيک متاميل شوند. وجود 
تحوالتی  به  منجر  پیرشانه هایی،  و  ناسازمناها  چنین 

جديد  موضوع  این گونه  و  گرديد  هيدرولوژی  علم  در 
مطرح   )Socio-hydrology( اجتامعی«  »هيدرولوژی 
اقتصاد  چارچوب های  در  اجتامعی،  هيدرولوژی  شد. 
است  یافته  ظهور  واقعیت  این  تحقق  از  سياست،  و 
تغییر  محرک  مهم ترین  انسانی،  جوامع  امروزه  که 
به شامر  انرژی  و  غذا  آب،  از جمله  حیاتی  چرخه های 
به  را  هیدرولوژی  علم  مرزهای  مسئله  این  و  می آیند 
و  تفکیک ناپذیر  جزئی  به عنوان  انسان  پذیرش  سمت 

یکپارچه با چرخه ی هیدرولوژی سوق داده است. 
جستجوی  در  هیدرولوژی،  از  نوظهور  شاخه   این 
و   )Co-evolution( هم تکاملی  پویایی،  معنادار  درک 
است  ـ آب  انسان  پیوسته   برهمکنش های سیستم های 
محیطی  جنبه های  جامع  یکپارچگی  مؤثری  به طور  و 
دارد؛  نظر  در  را  هیدرولوژی  اجتامعِی  ـ  اقتصادی  و 
و  شناسایی  به  بنیادین،  و  علمی  اصول  بر  مترکز  با  و 
با  انسانی  جوامع  متقابل  تاثیر  در  عوامل  این  تحلیل 

سیستم های هیدرولوژیکی می پردازد. 
ايران نيز که از فشارهای ناشی از توسعه جوامع انسانی 
و بحران های آبی مصون نبوده، ناگزير از تغيري رويکرد 
از جمله  است. در رشايط موجود، نگرش های جديدی 
هيدرولوژی اجتامعی با هدف ايجاد درکی بنيادين از 
در  آبی،  ـ  انسانی  سيستم های  تنيده ی  درهم  رشايط 
اتخاذ تصميامت مديريتی آبی با رويکرد حفظ پايداری 
ایفا  می تواند  را  توجهی  قابل  نقش  آبی  سيستم های 
مناید. در واقع کشور برای رفع وضعیت وخیم پایداری 
محیط زیست،  و  آب  به ویژه  کشور،  در  طبیعی  منابع 
مردم  تنگاتنگ  ارتباط  می باشد.  نگرش   تغییر  نیازمند 
فراموش  متاسفانه  بوده، و  تاریخی  و آب که واقعیتی 
شده است؛ بایستی احیا گردیده تا مدیران به کمک علم 
جدید هیدرولوژی اجتامعی به درک بهرت دالیل انحراف 

در مدیریت آب و محیط دست یابند.

علم جديد هيدرولوژی 

اجتماعی:  مردم و آب
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مجموعه  در  می توان  که  نکاتی  عجیب ترین  از  یکی 
درجات  به  و  ایران  در  آب   منابع  مدیریت  و  علوم 
کمرتی در جهان به آن توجه کرد این است که یکی از 
اجتامعی ترین مواد و کاالهای جهان، بیش از هر چیز از 
منظر فنی، اقتصادی و غیراجتامعی نگریسته و تحلیل 
شده است. آب عرصه اعامل دانش و حتی مهم تر از آن 
اقتدار هیدرولوژیست ها، مهندسان و سایر متخصصانی 
بوده است که عوامل اجتامعی مؤثر بر کمیت و کیفیت 
این جا  در  اجتامعی هم  منی کنند.  تحلیل  را  آب  منابع 
شناختی  نوع  هر  می شود.  شامل  را  گسرتده ای  دایره 
درباره آب، مدیریت و مرصف آن که از رشته هایی نظیر 
جامعه شناسی، انسان شناسی، علوم سیاسی، تاریخ، علوم 
حکمرانی، تاریخ، جغرافیا، روان شناسی، اقتصاد و سایر 
در  آید  دست  به  انسانی  و  اجتامعی  علوم  رشته های 
زمره علوم اجتامعی آب قرار می گیرد. این علوم هستند 
تحلیل  را  آب  مسأله  از  مهم  بسیار  ابعادی  قادرند  که 
کنند.  کمک  حیاتی  منبع  این  پایدارسازی  در  و  کرده 
سؤال مهم این است که چرا نپرداخنت علوم اجتامعی به 
آب و انحصار این منبع در حیطه علوم فنی و مهندسی 

را غفلتی بزرگ باید تلقی کرد.
پاسخ  داد.  فوق  پرسش  به  می توان  کالن  پاسخ  سه 
به  منابع آب  پایدارسازی  و  اول آن است که مدیریت 
است. سیاست  اجتامعی«  تأثیر »سیاست  شدت تحت 
که  می شود  شامل  را  سیاست هایی  مجموعه  اجتامعی 
و  اجتامعی  گروه های  روابط  به  معطوف  آن ها  هدف 
کیفیت زندگی آن ها در جامعه است و از همین روست 
آسیب های  فقر،  نظیر  مقوالتی  با  جامعه  مواجهه  که 
جمعیت های  قومی،  گروه های  مهاجرت،  اجتامعی، 
آسیب پذیر و اقشار اجتامعی نظیر زنان، جوانان و سایر 

قرار  اجتامعی  سیاست  زمره  در  اجتامعی  گروه های 
می گیرد. آب مستقیم و غیرمستقیم بر کیفیت زندگی 
هر یک از این گروه ها مؤثر است. آب ماده اولیه تولید 
با  مرتبط  خدمات  به  دسرتسی  است.  فقر  بر  مؤثر  و 
آسیب پذیر  گروه های  باالخص  و  گروه ها  همه  بر  آب 
اجتامعی مؤثر است. شیوه و میزان مرصف آب نیز همه 
گروه های اجتامعی و سالمت، انسجام و کیفیت زندگی 
بی گامن  آب  می دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را  جامعه  کل 

بخشی از موضوع سیاست اجتامعی است. 
پاسخ دوم آن که آب به مثابه محصولی اقتصادی، اگرچه 
تابع سیاست های اقتصادی است اما هر سیاست اقتصادی 
در قبال آب، مولد تأثیرات اجتامعی است و همین امر 
اقتصاد اجتامعی آب را تشکیل می دهد. هر سیاستی در 
به  اقدام  توزیع رسمایه گذاری ها،  آب،  تعرفه های  قبال 
ایجاد سازه های آبی، تخصیص های آب و سایر اقداماتی 
که توسط بخش های فنی و اقتصادی حوزه آب صورت 
می گیرد، در ارتباط مستقیم با جامعه و تأثیرات ناشی 
زبان  به  به رسعت  آب  اجتامعی  اقتصاد  است.  آن  از 
سیاست ترجمه می شود و ماهیت سیاسی آن نظام های 
تصمیم گیری را تحت تأثیر قرار می دهد. توجه به نظام 
قیمت گذاری آب در ایران شاید بیش از هر چیز دیگری 

بعد اجتامعی اقتصاد آب را نشان دهد. 
عنرص  با  آب  منابع  مدیریت  و  آب  آن که  سوم  پاسخ 
است.  درآمیخته  حکمرانی  و  سیاست  مهم  بسیار 
اختیارات  حیطه  که  هستند  آب  حکمرانی  نظام های 
روابط  کرده،  مشخص  را  آب  ذی نفعان  وظایف  و 
آب  درباره  تصمیم گیری  نظام  در  اقتدار  مراجع  میان 
و سیاست  اقتصاد  آن که  مهم تر  و  را مشخص می کنند 
عنرص  همین  تأثیر  تحت  شدت  به  نیز  آب  اجتامعی 
مقوله ای  همواره  آب  است.  آب  سیاست  و  حکمرانی 
سیاسی و مرتبط با حکمرانی بوده اما سیطره نگاه فنی 
در چند دهه گذشته و باور بیش از اندازه به فناوری 
درباره  حکمرانی  و  سیاسی  دانش  آن،  قابلیت های  و 
آب را تحت تأثیر قرار داده و سبب غفلت از آن شده 
پدیده هایی  که  است  آب  حکمرانی  و  سیاست  است. 
از  برداشت  برای  رقابت های مخرب  بی اعتامدی،  نظیر 

رو
 نی

ت
زار

 و
ی

رژ
 ان

 و
ب

ع آ
ناب

 م
ی

امع
جت

ر ا
مو

ز ا
رک

 م
س

رئی
ی/

ضل
 فا

مد
مح

يادداشت کوتاه

آب، جامعه و علوم اجتماعی
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آبخوان ها، تراژدی کاالهای عمومی، فساد در مدیریت 
منابع آب و بسیاری عوامل مهم و تأثیرگذار بر مدیریت 

این منابع را رقم می زند. 
این ها فقط سه پاسخ کالن به رابطه آب و علوم اجتامعی 
به  می توان  را  آب  اجتامعی  علوم  مقوله  هستند. 
عرصه های دیگری نظیر تاریخ آب، روان شناسی، اقتصاد 
اجتامعی  علوم  رشته های  و  رویکردها  سایر  و  سیاسی 
و  مشکالت  از  ما  فهم  داد.  گسرتش  هم  آب  قبال  در 
مسائل منابع آب ایران بدون درکی میان رشته ای و واقعاً 
مرکز  یافت.  نخواهد  بهبود  اجتامعی  علوم  از  متأثر 
نیرو درست  وزارت  انرژی  و  آب  منابع  اجتامعی  امور 
از  همه جانبه  اجتامعی  فهم  دادن  گسرتش  هدف  با 

و  شده  ایجاد  آن ها  با  مرتبط  فرایندهای  و  آب  منابع 
آب  از  چندرشته ای  و  بین رشته ای  فهم  تعمیق  پی  در 
است. بدیهی است در کشوری که آب به مدت چندین 
و  شده  تحلیل  غیراجتامعی  مقوله ای  هم چون  دهه 
برنامه ریزی ها معطوف به وجوه فنی و حداکرث اقتصادی 
و محیط زیستی آب بوده است، پیشربد چنین رویکردی 
گام  اما  بود،  خواهد  روبه رو  زیادی  دشواری های  با 
برداشنت در این مسیر مستلزم مشارکت همه تخصص ها 
دارند  باور  که  است  کسانی  باالخص  و  متخصصان،  و 
باید برای مسأله آب در ایران کارهایی جدی انجام داد، 
تصمیم های سخت گرفت و از مسیرهای پیموده شده و 

منجر به ناکارآمدی دست کشید. 


