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سنتی بهره گیری از آن

جو اد صفی نژ اد

JAVAD SAFI NEJAD

جـواد صفی نـژاد در سـال 13۰۸ در شـهر ری متولـد شـد. ایشـان مـدرک 
كارشناسـی خـود را در رشـته تاریـخ و جغرافـی از دانشـگاه تهـران و مـدرک 
ارائـه  بـا  از همـان دانشـگاه در رشـته علـوم اجتماعـی  كارشناسی ارشـد را 
پایان نامـه ای دربـاره اماكـن مقدسـه شـهر ری دریافـت كـرد. صفی نـژاد از 
سـال 1337 همـکاری خـود را بـا مؤسسـه مطالعـات و تحقیقـات اجتماعی 
دانشـگاه تهـران آغاز نمـود و در این مؤسسـه و همچنین در دانشـکده ادبیات 
و علـوم انسـانی، دانشـکده علـوم اجتماعی دانشـگاه تهران و دانشـگاه عالمه 
طباطبایـی بـه تدریـس پرداخته اسـت. برخی از آثـار تألیفی و پژوهشـی وی 
عبـارت اسـت از: »واژه نامـه قنـات«، »اسـناد بنه هـا«، »نظام هـای آبیـاری 
سـنتی در ایـران«، »شـاهنامه های چـاپ سـنگی«، »معرفـی كتـب چاپـی 
جغرافیایـی و جغرافی دانـان دوره قاجـار« و »جامعه شناسـی ایالت و عشـایر 
ایـران«. از فعالیت هـای اسـتاد صفی نـژاد در طـی ایـن سـال ها می تـوان بـه 
مطالعـات میدانـی در میـان تركمن هـا و شاهسـون ها و مناطقـی از كهگیلویه 
جغرافیایـی  پیشـینه  ری،  شـهر  سـبزی كاران  و  سـبزی كاری  بویراحمـد،  و 
روی  بـر  كار  متعـدد،  مونوگرافی هـای  انجـام  تاریخـی شـمال خراسـان،  و 
موضوعاتـی چـون قنـات، بنـه، نظام هـای زراعـی، نظام هـای آبیاری و اسـناد 

عشـایری در ایـران اشـاره كرد.
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كشـور ایـران از گذشـته های دور مهـد قنات سـازی و قنـات داری محسـوب می گردیـده اسـت؛ سیسـتمی كـه در مناطـق 
خشـک و نیمـه خشـک، آب زیرزمینـی را بـا اسـتفاده از نیـروی ثقـل در اختیار سـاكنان آن قـرار داده و حیـات و زندگی را 
در ایـن مناطـق موجـب گردیـده اسـت. نقاطـی از ایـران و حتـی دنیا كـه از وجود چشـمه های طبیعـی و یـا روان آب های 
دائمـی محـروم بوده انـد حیـات خـود را مدیون سیسـتم قنات هسـتند. قنـات اولیـن سـکونتگاه ها را در این مناطـق بوجود 
آورده و حتـی ضامـن تـداوم زندگـی در شـهرها بوده اسـت. احـداث، نگهـداری و بهره بـرداری از قنات مجموعـه نظاماتی 
را در زمینـه مدیریـت آب ایجـاد كـرده اسـت كـه ایـن نظامـات در طـول تاریـخ تمدنـی را بـه نـام تمـدن كاریـزی موجب 
شـده اند. كتـاب »كاریـز در ایـران و شـیوه های سـنتی بهره گیـری از آن« ریشـه این تمـدن، یعنی قنـات را به صـورت كامل 

و همه جانبـه بررسـی كـرده و زیربنا و بسـتری مناسـب را بـرای پژوهشـگران قنات و سـازه های مرتبط با 
آن فراهـم آورده اسـت. در ایـن كتـاب زوایـای مختلـف قنـات از جغرافیا تـا تاریـخ آن، از فناوری های 
حفـر تـا نظام هـای مترتب بـر حفـر و بهره بـرداری و مدیریـت آن، از پیکره قنات تـا سـازه های مرتبط با 
آن، از غـذای مقنیـان تـا محـل زندگی آنان، از سـنجش زمان تـا اندازه گیـری آب دهی قنـات، از نفقه تا 
حقابـه، از آبیـاری در مناطق خشـک و نیمه خشـک تا كشـاورزی در این نواحی و ... بررسـی شـده اند.


