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  چکیده

اي  رشته گیري مطالعات میان دهه گذشته به شکلزیست در چند  ها و گفتمان محیط اهمیت بحران

مثابه فصل مشترك گفتمان  به» فرهنگ«شناسان با تلقی  در این حوزه منجر شده است و انسان

هاي  اي پژوهش رشته اي و میان شناسی و همچنین با توجه به ماهیت فرارشته زیست و انسان محیط

ویژه در موضوع آب به  زیست به طالعات محیطقدم و کلیدي این نوع م شناختی اعضاي ثابت انسان

هاي منابع طبیعی و عدالت اجتماعی  ترین چالش امروزه، آب در زمره یکی از مهم. روند شمار می

هاي آن، زمینه مناسبی  شناسی با توجه به جامعیت رویکردها و روش شود و انسان محسوب می

ها و شواهد این پژوهش  داده. کرده است ها، ابعاد و معانی مختلف آب فراهم براي مطالعه چالش

هاي میدان پژوهی ازجمله مشاهده مشارکتی،  صورت چندشکلی بوده و از طریق روش کیفی به

یافته در میان سه طایفه از ایل  نگارانه، مصاحبۀ فردي و گروهی رِوایی و نیمه ساخت مصاحبه قوم

در ییالق و شهرستان دژکرد در اقلید قشقایی در محدوده سه شهرستان کازرون و نورآباد ممسنی 

دهد آب در میان عشایر ایل قشقایی  نتایج این پژوهش نشان می. شده است استان فارس گردآوري 

ها حیاتی است، بلکه آن از  محیطی و تداوم سبک زندگی آن فقط براي زندگی و پایداري زیست نه

حقوقی و جنسیتی نیز حائز اهمیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادي، روانی، - زوایاي متعدد فرهنگی

محیطی  هاي آن با تأثیرپذیري مستقیم از شرایط زیست معانی موجود درباره آب و چالش. است

بحراِن آب و تغییر در نوع مدیریت، عرضه و . مرورزمان دچار تحول شده است منطقه، به

قایی را متأثر را کرده هاي زندگی عشایر قش برداري و حکمرانی آب، هم تمامی ابعاد و سبک بهره

  .است و هم معانی فرهنگی موجود درباره آب را تغییر داده است

شناسی و  ایل قشقایی، انسان،دانش بومی، شناسی فرهنگی معانی آب، بوم:ي کلیديها واژه
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  مقدمه

، شناختی عنوان موضوع مطالعات انسان به» فرهنگ«با توجه به جایگاه کالسیک و کلیدي 

زیست در نظر  شناسی و محیط مثابه فصل مشترك گفتمان انسان توان به این مفهوم را می

به باور کلیفورد گیرتز. گرفت
1

اي  فرهنگ یک جامعه مجموعه«شناس آمریکایی،  ، انسان

ها را از  کوشند آن شناسان می شوند و انسان هایی است که خودشان با هم جمع می از متن

: 1399گیرتز،(» ها تعلق دارند ها به آن قرائت کنند که این متن هاي کسانی فراز شانه

فرهنگ به معناي . شناسی با مفهوم فرهنگ و مطالعه آن گره خورده است انسان). 571

ها را به وجود آورده است  که انسان را درون تاروپودهاي معنایی که خود آن گیرتزي آن

زعم وي تحلیل  ان فرهنگ هستند که بهاین تاروپودهاي معنایی هم. کند معلق فرض می

براي ). Geertz, 1973: 21(شود  ها با یک علم تفسیري و در جستجوي معنا میسر می آن

فرهنگ یک کل است که معانی اجزاي آن را . مطالعه فرهنگ باید معنا را مطالعه کرد

ش براي فهم شناس نه تقال براي دستیابی به معنا بلکه تال دهند و تالش انسان تشکیل می

حقیقت و واقعیت همیشه بومی هستند و در یک سطح «. معنا در بستر بومی آن است

دهند و این سطح خرد همیشه در برابر تعمیم مقاومت  خرد خودشان را نشان می

واسطه  البته نباید از این نکته غافل شد که گیرتز به). 111: 1386فکوهی، (» کند می

هاي معنایی را  داند و نظام گ را نیز امري عمومی میعمومی بودن امر معنایی، فرهن

معنا نه در ذهن افراد، ). 112: همان(کند  اي جمعی از یک گروه تعریف می مشخصه

الواقع باید فهم این  نگار فی بلکه در تعامالت و مناسبات میان افراد است و تالش مردم

نگار در میدان و در  چه مردمدیگر، آن عبارت به. ها در بستر بومی و محلی آن باشد کنش

فرهنگ آن جهان و . یابد همان معنا است فرآیند کنش متقابل میان افراد به آن دست می

با توجه به آنچه بیان شد، . کند هاي افراد معنا پیدا می اي است که درون آن کنش زمینه

واند ت اهمیت آب در زندگی بشر چنان حیاتی است که هر تغییري در ارتباط با آب می

                                               
1. Geertz, Clifford James (1926-2006)



  

  

  

  

59   |، ودادهیر و رنجبر  ... دانش بومی، معانی فرهنگی و

شناختی و  مبنایی براي تغییر معانی فرهنگی و موضوعی براي انجام یک مطالعه انسان

  .اتنوگرافیک غنی باشد

هاي منابع طبیعی و عدالت  ترین چالش عنوان یکی از بزرگ امروزه مسئله آب به

اجتماعی که بسیاري از جوامع در قرن حاضر با آن مواجه هستند به رسمیت شناخته 

جدید، ) اقلیمی(هاي نهادي، جمعیتی و آب و هوایی  علت چالش به. شود می

رویکردهاي سنتی در مواجهه با ناامنی منابع حیاتی ازجمله ناامنی آب و ناامنی غذا 

تنیده حیاتی در جوامع انسانی عمدتًا با بحران پارادایمی و  مثابه دو نوع ناامنی درهم به

وسعه رویکردهاي جدید و پرداختن به شرایط موجود زمینه ت. اند شکست مواجه شده

 ,Wutich and Brewis(شناسی فراهم کرده است  ناامنی غذا و آب را در رشته انسان

2014: 404; Wutich, 2019; Brewis et al, 2019 .( بااینکه سابقه مطالعه بر روي آب

شناسی قدمتی طوالنی دارد اما براي نخستین بار بن اورالو در انسان
1

ن کتونو استیو 
2

شناسان آب  انسان. بندي و طرح کردند را صورت 3"شناسی آب انسان"اصطالح ) 2010(

بخش که بسیاري  اي جان و معنی عنوان ماده عنوان یک منبع حیاتی، بلکه به فقط به را نه

کند مورد مطالعه قرار  فرهنگی را به هم مرتبط می -هاي زندگی اجتماعی از جنبه

افزون بر این، آب به موضوع یا مضمون ). Orlove and Caton, 2010(دهند  می

هایی  شناسانه بدل شده است ازجمله آثار و نوشته ها و آثار انسان مشترکی براي نوشته

درباره سهم و نقش حیاتی آب در تأمین سالمتی، آسایش و رفاه انسان در همه سطوح 

و نفوذ اجتماعی،  زندگی روزمره، نقش آب و مالکیت آن در قدرت سیاسی و کنترل

هاي مدنی و عدالت  مصرف و مدیریت آب و نسبت آن با مفهوم حقوق بشر و دسترسی

). Strang, 2019(هاي مذهبی و قومی  توزیعی، و نهایتاً جایگاه آب در مراسم و آیین

آب همچنین در میان بسیاري از اجتماعات بومی دنیا موجودیت یا هستاري زنده بوده و 

                                               
1. Ben Orlove
2. Steven C. Caton
3. Anthropology of water
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 ,Beresford(تقلیل به یک کاال یا متاع اقتصادي نیست  اکی است و قابلمظهر زندگی و پ

در هم تنیدگی ابعاد مختلف زندگی بشر با آب چنان واضح است که کافی ). 2020

شناس تأملی اندك در ردیابی نقش آب در وجود حیات داشته باشد تا  است انسان

مطالعه  ب در زندگی بشر قابلکرانی از معانی فرهنگی مرتبط با آ دریابد چه دریاي بی

  .است

مثابه جمعیتی اکولوژیک به علت  عشایر استان فارس ازجمله عشایر ایل قشقایی به

هایی  برداري مستقیم از منابع آب، از اولین گروه واسطه با طبیعت و بهره نزدیکی بی

ب آ. هستند که بحران آب زندگی آنان را در تمامی ابعاد تحت تأثیر قرار داده است

فقط یک منبع طبیعی حیات و از لحاظ اقتصادي با ارزش،  براي عشایر ایل قشقایی نه

. فرهنگ است-سازي طبیعت بلکه عنصري فرهنگی و محل تالقی و تعامل و هم

عنوان مکان تعامل انسان با آب، عمیقًا زندگی ساکنان مناطق  اندازهاي آب به چشم

ها، فراز و  ها، چشمه بعضی از رودخانه .دهد ها را تحت تأثیر قرار می جوار آن هم

دهنده بخش وسیعی از معانی نزد  ها شکل ها یا خشک شدن آن ها، طغیان فرودهاي آن

اي مشابه با  نوع مواجهه با آب براي ایل قشقایی مواجهه. ایل قشقایی هستند

استاد محمد . است) 1381("اگر قره قاج نبود"بیگی در کتاب  هاي محمد بهمن توصیف

اگر "بیگلو ایل قشقایی بود، در کتاب  که خود از تیرة بهمن) 1389-1298(بیگی  بهمن

  :قاج را چنین توصیف کرده است قره "قره قاج نبود

. هایش مثل الالیی مادرها بود زمزمه آب. قاج رودخانه عزیز و مهربانی بود قره«

هاي خطاپوش  یشهب. بازي کودکان ایل بود هاي رنگارنگ و بلورین ساحلش اسباب ریگ

اش مایۀ  هاي پرسایه درخت. هاي رازدارش پناهگاه امن نوجوانان ایل بود و جنگل

  ).99: 1381بیگی، بهمن(» آسایش تن و جان پیران ایل بود

ناپذیر جوامع شهري و روستایی  آیندهاي اجتناب در حال حاضر عالوه بر آثار و پی

ن عوامل تغییر در زندگی آنان، بحران آب تری بر زندگی عشایر ایل قشقایی، یکی از مهم

بحران آب که عشایر مورد مطالعه در این اتنوگرافی . و بحران در مدیریت آن است



  

  

  

  

61   |، ودادهیر و رنجبر  ... دانش بومی، معانی فرهنگی و

شدت متأثر از آن هستند، باعث تغییراتی عمیق در زندگی عشایر  مخصوصاً در قشالق به

براي تغییر تواند به جهت فراهم کردن مبنایی  توجه به این بحران می. قشقایی شده است

معانی مرتبط با آب و کاربست بهتر دانش بومی مرتبط با آن، براي این مطالعه حائز 

با توجه به ارتباط آب با ابعاد مختلف زندگی بشر، مسلّم است که . اهمیت باشد

هاي مرتبط  تنهایی قادر به تشریح تمام مسائل مرتبط با آب نیست و تئوري شناسی به بوم

تر  هاي گسترده شناختی و در درون چارچوب نگر انسان کردهاي جامعبا آب باید با روی

 :Wutich, Brewis, 2014. (اقتصادي، سیاسی و اجتماعی مورد بازنگري قرار گیرد

دهند یک مطالعه که قادر به انجام  پیشنهاد می) 2010(طور که اورالو و کتون  همان) 445

مواقعیت اجتماعی تا«این کار باشد باید از جنس 
1

، )1950-1872(مارسل موس » 

نگر و  اي با ماهیت کل چنین مطالعه. شناس فرانسوي باشد شناس و جامعه انسان

اي و حتی نارشته(اي  رشته میان
2

توان ردپاي انواع  می. شناسی نیز تطابق دارد انسان) 

نهادهاي اقتصادي، سیاسی، اجتماعی، مذهبی و حقوقی را درباره آب مشاهده کرد و 

اي  تواند بستري مناسب براي چنین مطالعه نگر آن می شناسی با توجه به ماهیت کل انسان

هاي پژوهشی زیر  بنابراین، این مطالعه در پی پاسخ به سؤال. درباره آب فراهم کند

:است

عنوان یک پدیده اجتماعی تام  توان آب را در میان عشایر ایل قشقایی به آیا می

  ر گرفت؟در نظ) مطابق نظر مارسل موس(

محیط در میان عشایر قشقایی چگونه -سازي فرهنگ شواهد تأثیر متقابل و هم

  قابل ردیابی است؟

عنوان یک منظر طبیعی یا یک منظر فرهنگی و  ها از آب به فهم و تلقی قشقایی

  عنوان بخش مهمی از دانش بومی آنها درباره آب چگونه است؟ به

                                               
1. Total social fact
2. Interdisciplinary (even Indisciplinary)
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عشایر ایل قشقایی چگونه ارزیابی  آیندهاي حکمرانی آب در میان ابعاد و پی

شود؟ می

اند؟ ابعاد جنسیتی ناامنی آب در میان عشایر قشقایی کدم

  

  هاي موجود و مرور پیشینه مطالعه دانستنی

اي تازه نیست و مطالعات چشمگیري درباره آب  موضوع آب براي علوم اجتماعی پدیده

یکی از . شناسی وجود داردویژه انسان در بدنه دانش و پیشینه علوم اجتماعی به

استبداد «در کتاب ) 1988-1896(ترین مطالعات مربوط به کارل آگوست ویتفوگل  مهم

مطالعات صورت گرفته بر روي آب در خارج از ایران را . است) 1391(» شرقی

هاي نظري که آب  یک بخش از این مطالعات امکان. توانیم به دو بخش تفکیک کنیم می

دهند و  کند را مورد بررسی قرار می شناسی فراهم می ر حیطه انسانبراي یک مطالعه د

بخش دیگر شامل مطالعات میدانی است که اکثراً با یک رویکرد مسئله محور به آب، در 

توان به مطالعه  ترین مطالعات بخش اول می از مهم. شده است جوامع مختلف انجام 

ورونیکا استرانگ
1

متعارف آب، تجربه حسی و تولید احساسات «تحت عنوان ) 2005(

استرانگ در این مطالعه به تجارب حسی، واقعیات مادي و خلق معانی . اشاره کرد» معنا

نگاري از دو جامعه بومی متفاوت بر این  او با مقایسه دو مردم. پردازد میان فرهنگی می

اي ه شود که چگونه مواجهه و سروکار داشتن با آب درون زمینه پرسش متمرکز می

پایداري «یکی دیگر از مطالعات بخش اول . شوند فرهنگی خاصی تجربه و تفسیر می

. است) 2010(توسط اورالو و کتون » شناختی اندازها و رویکردهاي انسان چشم: آب

اورالو و کتون، ضمن بررسی دالیل اهمیت آب و همچنین قوانین و نهادهاي حاکم بر 

هاي  هاي کلیدي آب، یعنی حوضه اي بررسی مکاننگارانه را بر توزیع آن، بینش مردم

آبریز
2

هاي آب ، رژیم
1

اندازها یا مناظر آب و چشم 
2

مطالعه مهم دیگر . گیرند به کار می 

                                               
1. Veronica Strang
2. Watersheds



  

  

  

  

63   |، ودادهیر و رنجبر  ... دانش بومی، معانی فرهنگی و

وسیله کریستین  به» شناختی انداز انسان یک چشم: هاي اجتماعی آب و پیکربندي جهان«

هستراپ
3

ول فکري هستراپ با بررسی چگونگی تح. صورت گرفته است) 2013(

گیري و شمارش، تحت  اندازه درباره آب از یک ماده حیاتی به یک انتزاع عددي قابل

گیري هیدرولوژي را مرتبط با داستانی عمیقاً انسانی  عنوان هیدرولوژي مدرن، شکل

زیست را آمیخته با مشارکت و مداخله  ها در محیط داند و روش قرار گرفتن انسان می

توان به مطالعاتی اشاره کرد که  از مطالعات بخش دوم می. نددا فزاینده در محیط می

شده  درباره جنسیتی بودن مسئله آب و با محوریت زنان و ناامنی آب خانگی انجام 

ناامنی آب «) 2012(ها، مطالعه ادوارد استیونسون و همکاران  ازجمله این پژوهش. است

الت روانی اجتماعی زنان در شناختی درباره آب و اختال رویکردي انسان: در سه بعد

درباره ناامنی آب و تأثیر آن بر اختالل روانی و اجتماعی زنان در اتیوپی و » اتیوپی

ها در این  آن). Stevenson et al, 2012(ناامنی آب خانگی و ابعاد متعدد آن است 

اي رسانی و مداخله بر مطالعات بر ابعاد اجتماعی ناامنی آب که ممکن است براي اطالع

از دیگر مطالعات میدانی، مطالعه ماریان شلن. کنند بهبود منابع آب مفید باشد تأکید می
4

دسترسی به آب و توزیع آن در : هاي خصوصی هاي عمومی تا دست از لوله«) 2006(

شلن با . درباره دسترسی به آب و توزیع آن در دارالسالم تانزانیاست» داراالسالم

هاي صورت گرفته براي توسعه دسترسی به  پرداختن به تالشاي جامع عالوه بر  مطالعه

آب در بین مردم دارالسالم به بررسی اتفاقات جهانی و محلی تأثیرگذار بر این جریان 

: بر سواحل گنک«در کتاب ) 2002(5کلی دي اَلی ). Kjellén, 2006(پردازد  نیز می

عیت نامساعد بشر که از وض» کند زمانی که فاضالب با رودخانه مقدس تالقی می

شود را با ردیابی اینکه شهروندان هندي چگونه جریان  ها حاصل می انباشت و دفع زباله

                                                                                                             
1. Water regimes
2. Waterscapes
3. Kirsten Hastrup
4. Kjellén Marianne
5. Kelly D. Alley
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کنند، مورد مطالعه  هاي فرهنگی خود تفسیر می فاضالب بر رودخانه مقدس را با شیوه

  ).Alley, 2002(دهد  قرار می

سیاست مربوط به "عنوان اتنوگرافیک با -شناختی اي انسان همچنین، اخیراً مطالعه

دلوچی -توسط آدریانا سوارز) 2020("حقوق آن و عرضه آن در مناطق روستایی شیلی

دهی منابع آبی و دسترسی به و  خوبی نحوه سازمان این مطالعه به. شده است انجام 

المنفعه حکومت شیلی  عرضه آنها را در مناطق روستایی شیلی توسط وزارت امور عام

مه آب آشامیدنی روستاییویژه برنا به
1

(APR ( و تجارب زیسته روستائیان شیلیایی با

دهد که این برنامه  این اتنوگرافی نهادي نشان می. این برنامه را به تصویر کشیده است

وکارهاي مرتبط با آب  رغم اهداف اولیه و ظاهري آن به تقویت و بازتولید کسب به

ها را تضعیف کرده  آن) آبه حق(بوط به آب آشامیدنی روستائیان منجر شده و حقوق مر

هاي دولت ازجمله برنامه آب آشامیدنی روستایی  ها و مداخله در واقع، با طرح. است

-Suarez(داده است  در مناطق روستایی شیلی رخ "نئولیبرالیزاسیون آب"شکلی از 

Delucchi, 2020.(  

ا اتنوگرافیک درباره آب شناختی ی بااینکه مطالعات صورت گرفته با رویکرد انسان 

از . در سطح جهانی بسیار متنوع است اما چنین مطالعاتی در ایران محدود است

» هاي سنتی آبیاري در ایران نظام«در ایران کتاب دوجلدي شده   ترین مطالعات انجام مهم

تألیف ) 1396(» گیري از آن هاي سنتی بهره کاریز در ایران و شیوه«و کتاب ) 1368(

ترین مطالعات درباره آب را  صفی نژاد در اثر اخیر یکی از جامع. صفی نژاد استجواد 

عنوان یکی از عناصر نظام زراعی سنتی در ایران انجام داده  با در نظر داشتن آب به

هاي مرتبط با تقسیم  هاي سنتی آبیاري، گروه در اثر اول نیز به مباحثی مانند نظام. است

ها، استفاده از ستارگان و اجرام آسمانی براي  اعی آنو توزیع آب و روابط اجتم

سنجی تقسیم آب و توضیح و توصیف باورهاي و عقاید رایج در حوزه آب  زمان

                                               
1. Agua Potable Rural (APR)/ Rural Drinking Water
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از دیگر مطالعات حائز اهمیت در ایران آثار و مطالعات مرتضی فرهادي . پردازد می

شناسی و  دمدرآمدي به مر: فرهنگ یاریگري«در جلد اول کتاب ) 1373(فرهادي . است

طور مشخص به یاریگري سنتی در حوزه آب، آبیاري و  به» شناسی تعاون جامعه

هاي مربوط به آب و آبیاري،  ها و آئین کشتکاري در ایران مانند برگزاري جشن

  .خواهی پرداخته است خواهی و باران آب

 صورت) 1391(وسیله ارمغان احمدي و هومن فروغمند اعرابی  مطالعۀ دیگر که به

دهی فرم کالبدي در محالت تاریخی اقلیم گرم و  نقش آب در شکل«گرفته است 

این مطالعه با اشاره به خشک بودن . است» نمونۀ موردي محلۀ جلفاي اصفهان: خشک

ها نشان  پژوهش آن. پردازد اقلیم ایران، به ارزش فرآوري آب و شیوه زیست در آن می

وهوا، نهرهاي  منطقه براي کاهش گرمی آبهاي مردم این  دهد که یکی از نوآوري می

این نهرها داراي کارکردهاي . شود نامیده می "مادي"رود است که  جدا شده از زاینده

رسانی به محالت  سازي خاك براي کشاورزي، سکونت و آب گوناگونی مانند بهینه

ا این پژوهش جایگاه آب در دگرگونی این محله از گذشته تا امروز ر. گوناگون است

نقش دانش بومی در پایداري منابع آب در جنوب «. مورد بررسی قرار داده است

عنوان پژوهش حسن کفاش و » خراسان رضوي مطالعه موردي شهرستان بجستان

توان  این پژوهش درصدد بررسی این پرسش است که آیا می. است) 1397(همکاران 

آب مورد استفاده قرار داد؟ نتایج عنوان الگویی پایدار در شرایط بحران  دانش بومی را به

کارگیري دانش بومی در تغییرات فصلی دما و بارش و تأثیر  پژوهش حاکی از تأثیر به

  .مثبت آن در بهبود کمبود سنتی منابع آب در ناحیه مورد مطالعه است

وسیله  عنوان مطالعه دیگري است که به» مدیریت بومی منابع آب در منطقه کاشان«

شده  در کاشان و شهر نیاسر انجام ) 1398(ی و وحدان محمدشهري غالمرضا لطیف

در این مطالعه مدیریت بومی منابع آب، با توجه به خصوصیات جغرافیایی و . است

نتایج این مطالعه مدیریت بومی منابع . امکانات محیطی، مورد بررسی قرار گرفته است

» دانش بومی«: اند از مؤلفه عبارتاین چهار . داند آب را مبتنی بر چهار مؤلفه اصلی می
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که » همیاري«ها و شیوه نگرش مردم یک جامعه است،  که دربرگیرنده فرهنگ، ارزش

که خود » رفاقت«ها با یکدیگر است،  شامل نقش مشارکت ذینفعان و همکاري آن

زیست آنان است و  مستلزم مفهوم خیرخواهی و ارتباط متقابل میان افراد و محیط

  .شود که هم نیازهاي نسل کنونی و هم آیندگان را شامل می »دوراندیشی«

شده در مناطق کویري و گرم و خشک ایران  الزم به ذکر است اکثر مطالعات انجام 

آبی شهرت داشته است و  صورت گرفته است، مناطقی که در طول تاریخ همیشه به کم

فر قنات بوده هاي خاص مانند ح ها و فناوري دسترسی و مدیریت آب مستلزم روش

  .است

نگر خأل یک رویکرد کل
1

چیز، نه  چیز درباره یک دیدن همه«شناختی یعنی  انسان 

در مطالعات مرتبط با آب در ایران ) 27: 1386فاضلی، (» چیز چیز درباره همه یک

اي با عنوان دانش بومی عشایر قشقایی  براي مثال، اخیراً مطالعه. خوبی مشهود است به

) ییالق(فهان و سازگاري آنها با تغییرات اقلیمی در فصل تابستان منطقه سمیرم اص

هاي صورت گرفته  رغم تالش به. شده است انجام ) 2018(توسط صبوحی و همکارانش 

محلی عشایر براي انطباق با تغییرات اقلیمی ازجمله -هاي بومی براي معرفی استراتژي

یی براي ذخیره آب و بنا کردن ها هاي کوچ، ساختن حوضچه تغییر در مسیرها و مکان

و با توجه به رویکرد ترویج ) Saboohi et al, 2018(هاي سیمانی  هایی با بلوك خانه

کشاورزي و جغرافیایی پژوهشگران و نویسندگان، مقاله فاقد بینش و رویکردي 

ها و مطالعات موجود ازجمله  بااینکه دانستنی. شناختی نسبت به مسئله آب است انسان

ات صبوحی و همکارانش مطالب ارزشمندي درباره دانش بومی، آداب، رسوم، مطالع

اي با  دهند اما مطالعه هاي مرتبط با مدیریت منابع آب در ایران ارائه می ها و شیوه آئین

اجتماعی آن مورد بررسی قرار -نگر که تمام این عوامل را در بستر فرهنگی رویکرد کل

شود  تنیدگی آب با ابعاد مختلف زندگی، باعث می مدره. دهد تا حد زیادي غایب است

                                               
1. Holism
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هاي متنوع مورد بررسی قرار داد اما آنچه این مطالعه را از سایر  که بتوان آن را به شیوه

نگر آب در میان یک  جانبه و کل کند تالش براي بررسی همه مطالعات پیشین متمایز می

با آب در ایران در میان  اکثر مطالعات مرتبط. نشین است جامعه عشایري و زاگرس

مناطق . شده است جوامع شهري و روستایی مناطق کویري و گرم و خشک انجام 

زاگرسی و کوهستانی که عشایر قشقایی مورد مطالعه این مقاله نیز بخشی از آن 

. شده درباره آب قرار گرفته است شوند، کمتر مورد توجه مطالعات انجام  محسوب می

توجهی، دسترسی مستقیم به منابع آب سطحی و سطح پایین  ین کمشاید یکی از دالیل ا

شده در  هاي استخراج و مدیریت آب مانند قنات باشد که در مطالعات انجام  فناوري

  .ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفته است

ها و  مدت عشایر ایل قشقایی در کنار منابع آبی ازجمله چشمه زندگی طوالنی

محلی چشمگیر و -بندي دانش بومی واسطه از آن باعث صورت ده بیها و استفا رودخانه

. ها، خاطرات و درگیري حسی فراوان با آب شده است شکل دادن به اشعار، استعاره

به  مجموع این عوامل و تأثیر بحران آب بر جملگی ابعاد ذکرشده در یک بستر کلی،

  .کند نحوي این مطالعه را از مطالعات پیشین متمایز می

  

هاي تحقیق روش

نگاري و حضور مستمر در  ها و شواهد این مطالعه با حدود یک سال قوم گردآوري داده

یافته در یک  میدان، مشاهده مشارکتی، مصاحبۀ فردي و گروهی رِوایی و نیمه ساخت

کیلومتري استان فارس، در محدوده سه شهرستان  400محدوده جغرافیایی حدود 

  .شده است اقلید انجام  کازرون، نورآباد ممسنی و

با توجه به آشنایی نسبتًا کامل یا در واقع حکایت درونِی
1

با .) ر. آ(محقق اصلی  

. رسان صورت گرفت میدان پژوهش، روزهاي اول ورود به میدان با همراهی یک اطالع

                                               
1. Insider Account
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هاي  بعد از آشنایی بیشتر محقق اصلی با میدان و با توجه به بعد مسافت و دشواري

به میدان، کل مدت حضور محقق در میدان با همراهی یکی از اعضاي وآمد  رفت

نحوه انتخاب افراد مورد مصاحبه بیشتر وابسته به شرایط میدان . خانواده صورت گرفت

تحقیق بود و محقق اصلی با توجه به تفاوت جنسیتی
1

ویژه در جذب  موجود، به 

در طول روز، افراد حاضر در  .کنندگان مرد از آزادي عمل کامل برخوردار نبود مشارکت

دار بودند که در حین مشاهده مشارکتی با توجه به اوقات  هاي خانه چادرها بیشتر خانم

در ساعات ابتدایی غروب آفتاب که . شدند فراغت آنها، افراد مورد مصاحبه انتخاب می

مورد گشتند محقق آزادي عمل بیشتري در انتخاب افراد  مردها و فرزندان به خانه برمی

با توجه به سؤاالت پژوهش و مقایسه وضعیت گذشته و کنونی آب و . مصاحبه داشت

همچنین اهمیت ابعاد جنسیتی آب، در انتخاب افراد مورد مطالعه، سن و جنس آنها 

براي ایجاد فضاي بحث و . لحاظ شده و تناسب میان آنها مورد توجه قرار گرفته است

فضاي صمیمانه، الزامی براي مصاحبه با هر جنس در گفتگو میان مردان و زنان و ایجاد 

محیط مجزا وجود نداشت و مصاحبه در فضاي زیست روزمره و تا حد امکان با 

کرد و هم باعث  شوندگان کمک می حضور همه افراد خانواده، هم به آرامش مصاحبه

یج براي حصول اطمینان از استحکام نتا. شد سهولت گردآوري اطالعات براي محقق می

ها، با توجه به آشنایی بیشتر  ها، در طول حضور در میدان و گردآوري داده و اعتبار داده

هاي پژوهش به شکل  هاي جدید، پرسش هاي مورد مطالعه و داده محقق اصلی با میدان

.گرفت اي مورد بازنگري و تأمل بیشتر قرار می ازسرگیرانه

ویک مصاحبه  امل بیستهاي میدان مورد مطالعه در قشالق که ش مصاحبه 

رِوایی-اتوگرافیک
2

بود پس از کدگذاري و استخراج اطالعات، به روشن شدن مسائل و  

. هاي پژوهش و گردآوري هدفمند اطالعات در سفرهاي میدانی آینده کمک کرد چالش

هاي محوري در  کننده، اطالعات کلیدي و روایت از این تعداد نُه مطلع یا مشارکت

                                               
1. Gender Bias
2. Narrative-ethnographic Interview
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آمده  1ها در جدول  شناختی آن جمعیت-هاي اجتماعی دادند که ویژگیاختیار ما قرار 

ها و مشاهده مشارکتی پس  شده حاصل از مصاحبه اطالعات و شواهد گردآوري . است

شد و براي میدان بعدي و بازنگري در سؤاالت و پروتکل  از هر میدان استخراج می

توجه به تفاوت زندگی عشایر  با. گرفت مورد استفاده قرار می) مصاحبه نامه(مصاحبه 

قشقایی در ییالق و قشالق و اهمیت فصول و سیر زمانی و توالی زندگی آنها، در پایان 

پژوهش متن اتنوگرافی رِوایی بر مبناي سیر زمانی ورود محقق اصلی به میدان پژوهش 

هاي این  درمجموع، کل مصاحبه. و پایان آخرین سفر میدانی مورد نگارش قرار گرفت

. کننده در قشالق و ییالق است ویک مصاحبه با عشایر مشارکت ژوهش شامل پنجاهپ

  :شده بر چند محور زیر متمرکز بودند هاي انجام  براي نیل به اهداف پژوهش، مصاحبه

بینی و تصوراتشان  وضعیت منابع آب و مدیریت آن در گذشته و حال و پیش

از آینده

برداري از آن در  رتبط با آب و نوع بهرههاي م تاریخ و ادبیات شفاهی و روایت

و حال) دانش بومی(گذشته 

برداري از آب وقایع و تغییرات زندگی اجتماعی با توجه به تغییر در بهره

 مقایسه تجربیات زیسته و معانی زنان، مردان و کودکان درباره آب و

برداري از آن بهره

ل زمان و تلقی و فهم و رسانی به عشایر ایل قشقایی در طو نقش دولت در آب

.تجارب زیسته عشایر از آن
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  کنندگان اصلی مطالعه جمعیت شناختی مشارکت -هاي اجتماعی ویژگی -1جدول 

مکان طایفه شغل تحصیالت وضع   جنس

تأهل

سن نام

قشالق ماهور میالتی، 

بشارجان

شوري دره دار خانه سواد بی متأهل  زن 50 زلیخا

قشالق ماهور میالتی، 

رجانبشا

شوري دره دار خانه نهضت متأهل  زن 47 نزاکت

آباد، سرمشهد قشالق حسین فارسیمدان دامدار سواد بی متأهل  مرد 75 اسکندر

آباد، سرمشهد قشالق حسین فارسیمدان دار خانه سواد بی متأهل  زن 64 جیران

قشالق جره، کازرون شوري دره دامدار پنجم 

ابتدایی

متأهل  مرد 50 قهرمان

شالق جره، کازرونق شوري دره دار خانه نهضت زن متأهل 43 مارال

ییالق دژکرد شش 

بلوکی

دامدار پنجم 

ابتدایی

مرد متأهل 62 ایرج

ییالق دژکرد شش 

بلوکی

دار خانه نهضت زن متأهل 49 گردآفرید

ییالق دژکرد شش 

بلوکی

محصل دهم زن مجرد 15 زهرا

  

  عرصه و محدوده مورد مطالعه

نوگرافی رِوایی در میان طوایف فارسیمدان و کشکولی از عشایر ایل قشقایی انجام این ات

هاي عشایري ایران  ترین گروه ها از مهم ها و بختیاري شده است که به همراه شاهسون 

هستند و عمدتًا به گویشی از زبان ترکی اوغوز
1

صحبت ) اصطالحًا اوغوز جنوبی(

باوجود پراکندگی در ). Amanolahi, 2005; Mohebbi & Mohebbi, 2015(کنند  می

هاي مختلف ایران ازجمله اصفهان،  محدوده جغرافیایی بسیار گسترده در مناطق و استان

                                               
1. The Oghuz languages



  

  

  

  

71   |، ودادهیر و رنجبر  ... دانش بومی، معانی فرهنگی و

کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، خوزستان و چهارمحال و بختیاري، مرکز اصلی استقرار 

ون نفر میلی ها حدود یک شود و جمعیت آن عشایر قشقایی استان فارس محسوب می

ایل » نشینان قشقایی فارس کوچ«در کتاب ) 1383(پیر اوبرلینگ . شود تخمین زده می

قشقایی را حاصل اتحاد قبایل چادرنشین استان فارس تحت فرماندهی فردي به نام امیر 

تاریخ مهاجرت ایل قشقایی به فارس . داند عباس صفوي می قاضی شاهیلو در زمان شاه

 857-855("جامع التواریخ حسنی"به شواهد مکتوب ازجمله مبهم است اما با توجه 

 1114-880(این ایل حداقل از دوره صفویه ) ق.ه 1128("تذکره نصرآبادي"و  )ق.ه

"ایران تورکلرینین اسکی تاریخی"در کتاب . در فارس ساکن بوده است) شمسی

انه ترکان ها یکی از طوایف بیست و چهارگ اثر محمدتقی زهتابی، قشقایی) 1382(

آیند که بخشی از آنان که در ماوراءالنهر سکونت  حساب می اوغوز به نام قائی به

اند، تحت شرایط طبیعی و سیاسی وادار به مهاجرت به ایران و آذربایجان  داشته

ها زندگی در آن مناطق حدود ده قرن پیش به جنوب و مرکز  شوند و پس از مدت می

  ).16: 1385کیانی، (شوند  ایران رانده می

میدان مورد مطالعه این پژوهش عبارت است از مناطق قشالقی اطراف شهرستان 

منطقه . آباد و سرمشهد است کازرون که شامل منطقه قشالقی دهستان جره، حسین

قشالقی اطراف شهرستان نورآباد ممسنی که شامل منطقه وسیع ماهور میالتی است که 

منطقه . تر مانند بشارجان و میشان است هاي کوچک ها و دهستان خود شامل بخش

ییالقی مورد مطالعه در این پژوهش نیز منطقه ییالقی اطراف شهر دژکرد از توابع 

کنندگان در این مطالعه در قشالق  مشارکت. شهرستان اقلید فارس و محدوده پادنا است

ي، در شور آباد و سرمشهد از طایفه فارسیمدان، در قشالق جره از طایفه دره حسین

شوري و کشکولی و در ییالق دژکرد از طایفه  قشالق ماهور میالتی از دو طایفه دره

روند و به زبان ترکی  کشکولی بودند که همگی جزو طوایف ایل قشقایی به شمار می

  .کنند قشقایی صحبت می
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در مناطق قشالقی مورد مطالعه در زمان انجام تحقیقات میدانی هیچ منبع آب 

استفاده وجود نداشت و آب مورد استفاده خانگی و در برخی  قابل سطحی و دائمی

موارد آب شرب دام از شهرها و روستاهاي مجاور، توسط خانوارها و در برخی مناطق 

آب شرب . شد توسط سازمان امور عشایر با ماشین یا تراکتور تا چادر عشایر حمل می

هاي فصلی جریان دارد و  رودخانه دام در روزهاي بارانی معموالً آب بارانی است که در

این در . شود ماند تأمین می ساز براي چند روز باقی می هاي دست ها و گوراب یا در چاله

حالی است که در ییالق وضعیت منابع آب سطحی و تأمین آب از قشالق متفاوت 

است و با وجود کاهش نزوالت جوي و گالیه عشایر از خشکسالی، منابع سطحی آب 

اند و آب مورد نیاز عشایر و  طور کامل خشک نشده ها هستند هنوز به راً چشمهکه اکث

مثل بسیاري از عشایر ایران، معیشت . شود هایشان مانند گذشته از این منابع تأمین می دام

هاي گذشته  تمام این خانوارها به دامداري وابسته است و بعضی از خانوارها در سال

اند و امروزه بخش کوچکی از معیشت  ا به باغ تبدیل کردهبخشی از مراتع ییالقی خود ر

وضعیت اقتصادي این خانوارها با توجه به مساحت و . شود آنان از این راه تأمین می

خانوارهایی که صاحب مرتع نیستند و مجبور . کیفیت مراتع در دسترس، متفاوت است

تصادي خوبی برخوردار به اجاره مرتع براي چراندن دام هستند معموًال از وضعیت اق

تري  خانوارهاي داراي مراتع در قشالق و ییالق از شرایط اقتصادي مناسب. نیستند

برخوردار هستند و برخی از آنان صاحب امالك مسکونی در شهرهاي اطراف مانند 

کازرون، نورآباد ممسنی، فیروزآباد و شیراز هستند که معموًال براي سکونت فرزندان 

افزون بر این، تقریباً تمام خانوارهاي مورد . گیرد استفاده قرار میمحصل آنها مورد 

مطالعه، فرزندان محصل خود را براي تحصیل به شهرها و روستاهاي مجاور 

به . ها منعی براي تحصیل فرزندان دختر وجود نداشت فرستادند و از طرف خانواده می

  .و پسر به چشم نخورد عبارت بهتر، تبعیض یا نابرابري در تحصیل فرزندان دختر

میزان استفاده از آب شرب خانگی در میان عشایر قشقایی در مقایسه با جوامع 

جوار، بسیار کمتر بوده است و به لحاظ تاریخی و با توجه به  شهري و روستایی هم



  

  

  

  

73   |، ودادهیر و رنجبر  ... دانش بومی، معانی فرهنگی و

ها در تأمین آب  مثابه جمعیتی اکولوژیک، آن شرایط معیشتی و زیستی خاص عشایر به

رسد که عشایر در  اما به نظر می. اند ان وابستگی را به دولت داشتهمصرفی کمترین میز

هاي مهم  رسانی سیار، که یکی از طرح اند و اگر آب تر شده حال حاضر به دولت وابسته

ویژه در مواقع خشکسالی با  سازمان امور عشایر است، نباشد آنها براي تأمین آب به

  .ندشو تري روبرو می مشکالت و تنگناهاي جدي

  

)1395مرکز آمار ایران، : منبع(دهستان دادین  -1نقشه 
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  )1395مرکز آمار ایران، : منبع(دهستان جره  -2نقشه 

  

  )1395مرکز آمار ایران، : منبع(دهستان ماهور -3نقشه 



  

  

  

  

75   |، ودادهیر و رنجبر  ... دانش بومی، معانی فرهنگی و

  محدوده تقریبی مناطق قشالقی و مسیر دسترسی به آن از کازرون-1نقشه 

  

  مسیر دسترسی از کازرون به منطقه ییالقی دژکرد-2نقشه 
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  هاي تحقیق یافته

وضعیت منابع آب در قشالق

ادامه  1396وآمدها به میدان تا اوایل مهر  بود و رفت 1395زمان ورود به میدان آذر 

ول در طبیعت در مناطق قشالقی اطراف کازرون در آبان ماه همه منتظر یک تح. یافت

واسطه نوع مواجهه و همزیستی عشایر قشقایی  به. هستند که باران نویددهنده آن است

باران . کند ترین تغییرات در طبیعت توجه آنان را به خود جلب می با طبیعت، کوچک

زیست  ترین عناصر محیط توجه ترین عامل تغییر و تحول در طبیعت، از قابل عنوان مهم به

در زمان اولین مراجعه به میدان در آذرماه هیچ بارانی نباریده بود و  .شود محسوب می

ها درباره آب به  اکثر مصاحبه. شدت متأثر کرده بود نباریدن باران فضاي میدان اول را به

  .شد و همه نگران این ناامنی بودند خشکسالی و نباریدن باران معطوف می

ان از رمق نداشتن براي انجام کارهاي افراد مورد مصاحبه اکثراً غمگین بودند، زن

گفتند و مردان از هزینه سنگین تأمین آب و علوفه  روزانه و تزئینات داخل چادر می

سارها و رودخانه فضاهایی هستند  منابع سطحی آب مانند چشمه. ها شکایت داشتند دام

پري ها س ها بخش عمده وقت زنان و کودکان در کنار آن که تا قبل از خشک شدن آن

. کنند شده است و اکثر زنان با اندوهی ژرف از خاطرات مرتبط با آب صحبت می می

هاي کودکانه در  این خاطرات شامل طیف وسیعی از امور مانند شنا کردن در آب، بازي

اطراف آب، همراهی با زنان دیگر در مسیر آب آوردن، آواز خواندن، تماشاي سیالبی 

زم از اطراف رودخانه، شنا کردن آب و حمام کردن کردن هی ها، جمع شدن رودخانه

کودکان در کنار آب، شستن ظرف و لباس و چیدن گیاهان خوراکی اطراف منابع آب 

وضعیتی . هاي مرتبط با آب مخصوصًا در میان زنان بسیار پررنگ است نوستالژي. است

آبان . شودترین علل آن محسوب می که شرایط کنونی آب و عدم دسترسی به آن از مهم

شود اگر باران نباریده باشد از خاك قشالق چیزي دیگري عاید عشایر قشقایی  که می

  .شود نمی



  

  

  

  

77   |، ودادهیر و رنجبر  ... دانش بومی، معانی فرهنگی و

  )1395آذر  22آلما رنجبر، : عکاس(قشالق ماهور میالتی -1عکس 

  

هاي خود به آن قحطلیگ یا  خشکسالی که عشایر ایل قشقایی در محاوره

واسطه زندگی عشایري خاطراتی  جامعه بهاي است که این  گویند، پدیده سالی می قحط

هاي پاییز تا نیمه  در میان عشایر ایل قشقایی اگر از نیمه. فراوان از درگیري با آن دارند

ها کافی  اول فروردین، بارش باران براي رویش علوفه و تأمین آب شرب خود و دام

بر دخیل بودن عالوه . شود اطالق می 1»قحطلیگ«نباشد به آن وضعیت در زبان محلی 

وضعیت بارش در خشکسالی، شرایطی که اکنون مردم در قشالق با آن مواجه هستند، 

شود که اکثر افراد آن را وضعیتی دائمی تلقی  نوعی خشکیدگی فراگیر محسوب می

                                               
هاي روزمره عشایر تلویحًا مؤید آن است در دانش بومی و در تجارب زیسته  کاربرد این واژه در محاوره- 1

اي وجود  گی ویژهتنید و درهم) Association(کننده  عشایر قشقایی بین ناامنی آبی و ناامنی غذایی ارتباط تداعی

  .الواقع، این دو شکل از ناامنی به لحاظ هستی شناختی مستقل و منفک از هم نیستند فی. دارد
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خشکسالی عالوه بر تحمیل زیان اقتصادي فراوان . کنند و امیدي به بهبود آن ندارند می

شدت افراد  روانی نیز به-ب و علوفه به عشایر، از لحاظ روحیو هزینه سنگین تأمین آ

ترین عامل تغییر و تحول در طبیعت و مکان  باران مهم. دهد الشعاع قرار می را تحت

هاي پاییز هم غبار و خاك  باران به هنگام در نیمه. زندگی این افراد در قشالق است

دن بهار، دگرگونی در طبیعت و برد و هم نویدبخش آم تابستان قشالق را از بین می

  .پایان زندگی سخت و کم آب قشالق است

هاي وسیعی از ییالق با آن  خشکسالی و خشکیدگی که مردم در قشالق و بخش

شدت تحت تأثیر قرار  مواجه هستند زندگی روزمره اجتماعی افراد تحت مطالعه را به

هاي زندگی عشایر، خشک همراه با مدرنیزاسیون زندگی و تغییر در سبک. داده است

ها که در گذشته عامل جمع شدن مردم  هاي دائمی و فصلی و چشمه شدن رودخانه

حول یک منبع طبیعی آب بوده است تغییرات بسیاري در زندگی عشایر قشقایی به 

برپایی چادرها در فاصله نزدیک به هم و حول منابع آب، باعث . وجود آورده است

ن و یاریگري در انجام کارهایی مانند کشیک دادن و گیري نوعی فرهنگ تعاو شکل

. شده است گذرانی زنان و کودکان در کنار منابع آب می  ها و وقت مواظبت از دام

ها آب مورد نیاز خود را  شده است و خانواده که منابع آب سطحی تقریبًا خشک  اکنون

، هر خانواده )2و 1عکس . ك. م(کنند  در تانکرهاي آب و با وسیله نقلیه حمل می

آزادانه چادر خود را در مکانی در مراتع متعلق به خود که معموًال براي سهولت 

براي نخستین بار زندگی . دسترسی به آب در نزدیک روستایی قرار دارد برپا کرده است

به خود گرفته است و امکان تحرّك دائمی از  تر فردگرایانههاي عشایري حالتی  خانواده

تحرکی، امکان  سکونت در یک یا چند مکان خاص و کم. ده استها سلب ش آن

ها هزینه زیادي را  دسترسی به علوفه و مراتع طبیعی را محدود کرده است و خانواده

رسانی امور عشایر دسترسی ندارند براي  ها و در مواردي که به آب براي تأمین علوفه دام

طوالنی بر کیفیت مراتع نیز تأثیر  عدم تحرك عشایر در مسیر. شوند خرید آب متقبل می



  

  

  

  

79   |، ودادهیر و رنجبر  ... دانش بومی، معانی فرهنگی و

ها باعث آسیب به مراتع و کاهش کیفیت آن در  رویه دام بسیاري دارد و چراي بی

  .بلندمدت شده است

  

 20آلما رنجبر، : عکاس(قشالق اطراف بخش جره باالده، شهرستان کازرون  -2عکس 

  )1396فروردین 

  

  هاي جنسی نقشها و جنسیتجابجاییآوردن،آبمعنايتغییر در

کار سنتی بین کار زنانه و مردانه در زندگی عشایر ایل قشقایی تقریباً  اینکه تقسیمبا

طور سنتی و عرفی  شود که به رنگ است اما آب آوردن از کارهاي زنانه محسوب می کم

تا قبل از خشک شدن منابع آب سطحی، زنان مسئول آوردن . بر عهده زنان قرار دارد

با توجه به اینکه آب در . شدند ها محسوب می ا و نهرها و رودخانهه آب از چشمه

قشالق معموًال در فواصل نزدیک در دسترس نیست زنان مجبور بودند در روز مسافتی 
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. چند کیلومتري را براي حمل آب تا چادر با پاي پیاده یا قاطر، االغ و اسب طی کنند

ها در بلندمدت ممکن بود  بر روي شانههاي مداوم و حمل آب با دست یا  روي این پیاده

اکنون با توجه به . اسکلتی و روانی متعدد به زنان شود-هاي فیزیکی باعث آسیب

رسانی امور عشایر و در بسیاري موارد حمل آب با وسیله نقلیه، این وظیفه از روي  آب

پر آب «یا » آب آوردن«. شده است و بر عهده مردان قرار دارد دوش زنان برداشته 

کننده زنان مشک به لحاظ سنتی تداعی 1»کردن
2

بر دوش یا کوزه به دست یا در حال پر  

اکنون با توجه به نوع دسترسی به آب این اصطالحات نیز . کردن مشک یا کوزه است

کننده مردان در حال حمل  آب آوردن در حال حاضر تداعی. دچار دگرگونی شده است

واسطه  تغییري که به. سان سازمان امور عشایر استر آب با وسیله نقلیه و ماشین آب

شده  خشکسالی و کمبود آب به وجود آمده است، در طول کمتر از ده سال کامالً تثبیت 

  .است و معناي اولیه و فرهنگی آن را تحت تأثیر قرار داده است

در ارتباط با جنسیتی بودن تأثیرات خشکسالی و وظیفه تأمین آب توسط زنان، 

شده  ت فراوانی در کشورهایی که با بحران یا کمبود آب مواجه هستند انجام تحقیقا

کمبود منابع آب باعث طی مسافتی طوالنی توسط زنان براي دسترسی به منابع . است

زنان در مناطقی آسیا . تواند به دالیل متعدد براي آنان خطرناك باشد شود که می آب می

  .کنند روي می روز براي آب آوردن پیاده کیلومتر در 6طور متوسط  و آفریقا به

که در » صداي آب«تحت عنوان » سومین نشست انجمن جهانی آب«در گزارش 

هاي  منتشرشده است، زنان کشورهاي متعدد داراي بحران آب به سختی 2003سال 

دیدگاه زنان مورد مطالعه در این . کنند و از آن شکایت دارند حمل آب اشاره می

زنان مورد مطالعه در این پژوهش . هاي ذکرشده کامًال متفاوت است شپژوهش با پژوه

اي به آن  هاي فیزیکی آنان مربوط به حمل آب باشد اشاره حتی اگر بخشی از بیماري

                                               
  سو دولوردیگ -1

 داشتن و حمـل آب در جوامـع سـنتی ایـران     شود و براي خنک نگه اي که از پوست کامل بز تهیه می وسیله -2

  .است گرفته ازجمله عشایر ایران مورد استفاده قرار می



  

  

  

  

81   |، ودادهیر و رنجبر  ... دانش بومی، معانی فرهنگی و

. ها درباره حمل آب مرتبط با خاطرات توأم با نوستالژي است ندارند و بیشتر صحبت

که نوعی فعالیت فراغتی و اجتماعی وظیفه بل فقط انجام آب آوردن براي این زنان نه

مدت و  درگیري طوالنی. گیرد است که در تعامل مستقیم با منابع آب سطحی شکل می

هاي زنان مورد مطالعه  اي از روایت دهنده بخش عمده همیشگی با مناظر آب شکل

آب برداشتن از چشمه براي این زنان حاوي معانی عاطفی و احساسی فراوان . است

ایه چنین معنایی است که زیباترین حاالت یک معشوق قشقایی در حین آب در س. است

  .شود برداشتن از چشمه به تصویر کشیده می

  

  1"سو یرننه گول دولورور یار گل آي گل/ گدم گردم سو دولورور یار گل آي گل"

  
  )1396تیر  16آلما رنجبر، : عکاس(هاي عشایر منطقه دژکرد  اي از چشمه نمونه-3عکس 

                                               
آب نه، مشک / در حال تماشاي معشوق در حین پر کردن آب بودم«اي از یک شعر فولکلور قشقایی  ترجمه-1

  .»کرد را با گُل پر می
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در جامعه عشایر قشقایی نیز بحران آب، نوع دسترسی سنتی زنان به آب را تحت 

تأثیر قرار داده است، اما این تغییر هم زندگی زنان و هم زندگی مردان را متأثر کرده 

مردان در گذشته . وضعیت جدید نه براي زنان خوشایند است و نه براي مردان. است

هاي خاص خود  بر عهده داشتند که زحمات و مرارتها را  رسانی به دام فقط وظیفه آب

را داشت و در اکثر موارد مستلزم طی مسافتی بیشتر از ده کیلومتر در روز بود ولی 

اکنون مسئولیت تأمین آب مصرفی و شرب خانواده نیز بر عهده آنان قرار دارد و بر 

  .ده استش ها و بارهاي زندگی آنان افزوده  ها، استرس ها، ناامیدي نگرانی

  

  )1396تیر  15آلما رنجبر، : عکاس(کشی شده چشمه، ییالق دژکرد  لوله آب-4عکس 

  



  

  

  

  

83   |، ودادهیر و رنجبر  ... دانش بومی، معانی فرهنگی و

  سازمان امور عشایر

ها متوجه نقش پررنگ  در همان ساعات ابتدایی ورود به میدان و انجام اولین مصاحبه

ها به  در اکثر مصاحبه. شوم سازمان امور عشایر در زندگی عشایر در قشالق می

شده در  شود و مشاهده تانکرهاي آب نصب  انی سازمان امور عشایر اشاره میرس آب

ها داللت  هاي مصاحبه مسیر کوچ عشایر در قشالق ماهور میالتی نیز بر صحت داده

  .کند می

وچراي زندگی عشایر به آن، بیانگر  چون نوع جدید مدیریت آب و وابستگی بی

هایی به زندگی  حال که شباهت درعین سبک نسبتًا جدیدي از زندگی عشایري است که

ترین عامل این تغییر  مهم. هاي بسیاري نیز با آن دارد عشایري در گذشته دارد، تفاوت

رسانی سازمان  مدت و در دسترس نبودن منابع آب سطحی و آب خشکسالی طوالنی

 خوبی ها به شده در سراسر مسیر کوچ در کنار جاده تانکرهاي نصب . امور عشایر است

ها و  اندازها و مناظر آب که در گذشته چشمه چشم. بیانگر این واقعیت است

رسان مصنوع و نازیبا  هاي طبیعی بودند، اکنون جاي خود را به تانکرهاي آب رودخانه

رحم و  هاي بی هاي عشایري خاطرات فراوانی از خشکسالی خانواده. داده است

شان با یک  هاي مواجهه استراتژي هایشان و هاي متعاقب آن و تلف شدن دام مصیبت

کنند ولی روایت و حکایت امروز آنان از آب و خشکسالی  چنین شرایطی روایت می

  .کلی متفاوت از گذشته است روایتی به

رسانی یک نهاد دولتی، باعث به میان کشیدن مقوله حکمرانی در  صحبت از آب 

زیرمجموعه وزارت جهاد در حال حاضر  "سازمان امور عشایر ایران". آب شده است

دهی عشایر کشور  نامه سازمان آیین 11ماده  1در تبصره . کشاورزي کشور است

ساماندهی کوچ شامل تدوین تقویم کوچ، نظارت بر نحوه «: ، چنین آمده است)1396(

درمانی، خدمات  -چراي دام، تأمین آب شرب، خدمات آموزشی، فرهنگی و بهداشتی 

علوفه، حفظ امنیت در استقرارگاههاي ییالقی و قشالقی، ایل  دامپزشکی، کمک به تأمین
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ها، ایجاد تأسیسات الزم براي ارائه  ها و مسیرهاي کوچ، مرمت و نگهداري ایل راه راه

دهی عشایر  نامه سازمان آیین(» باشد خدمات حین کوچ و تجهیز مسیرهاي کوچ می

وزیران و شوراي عالی که مصوبات هیأت  11طبق این تبصره ماده ). 1396کشور، 

عشایر کشور را با خود دارد، وظیفه تأمین آب شرب عشایر کشور به سازمان امور 

  .عشایر ایران واگذار شده است

کند، نوع نگاهی  آنچه در این مطالعه ضرورت توجه به حکمرانی آب را مطرح می

سوب است که در میان عشایر منطقه ماهور میالتی که میشان نیز جزئی از آن مح

عشایر قشقایی این منطقه . رسانی سازمان امور عشایر وجود دارد شود نسبت به آب می

گیري  امیدي به احیاي مجدد منابع آب سطحی ندارند و این امید نداشتن باعث شکل

مردم . رسانی دائمی شده است نوعی نگرش مطالبه گر از دولت و امور عشایر براي آب

توان به  اي جز این ندارند ولی به نحو دیگري نیز می ارهکنند که چ این منطقه عنوان می

امید نداشتن به احیاي مجدد منابع آب باعث شده است که مردم . این مسئله نگریست

دادند  راحتی آن را مورد استفاده قرار می که قبالً به در بسیاري مواقع حتی از آب باران 

جویانه و بااحتیاط  ف آب بسیار صرفهبااینکه اعضاي این جامعه در مصر. استفاده نکنند

اند نوع مدیریت  کم آن را فراموش کرده کنند ولی آنچه مردم این مناطق کم عمل می

آبی شهرت داشته  سنتی آب در مناطق قشالقی است که از گذشته تاکنون همواره به کم

ها را هم با کنند که اگر دولت آب مورد استفاده دام ها عنوان می بسیاري از خانواده. است

بند و استفاده از آب  ها فراهم کند، دیگري نیازي به ساختن گوراب، آب تانکر براي آن

  .باران ندارند

با در نظر داشتن تغییر و تحوالت عصر حاضر، حتی در مورد یک جامعه عشایري 

که در گذشته با توسل به دانش بومی و سبک زندگی خاص عشایري در مدیریت و 

تر و  توان از تأثیر جامعه بزرگ ن وابستگی را به دولت داشته است، نمیتأمین آب کمتری

عشایر قشقایی در این پژوهش در سراسر قشالق .پوشی کرد مسئله حکمرانی آب چشم

کم ده  هایی از ییالق با بحران آب مواجه هستند و به گفته خودشان از دست و بخش



  

  

  

  

85   |، ودادهیر و رنجبر  ... دانش بومی، معانی فرهنگی و

این شیوه جدید . شوند رسانی می سال پیش با تانکر و توسط سازمان امور عشایر آب

خورد، تغییر  ها نیز به چشم می استفاده از منابع آب که در روستاهاي اطراف این قشالق

  .و تحوالت بسیاري در زندگی عشایر ایجاد کرده است

نهاد و نماینـدگان ذینفعـان مختلـف     هاي مردم در حال حاضر و در غیاب سازمان 

نوع مدیریت منابع آب توسط دولـت  . شود ب میآب، دولت حکمران اصلی آب محسو

در بلندمدت، تغییرات بسیاري در شیوه نگرش جامعه مورد مطالعـه مـا دربـاره آب بـه     

آنچه در طی سالیان گذشته و به علت مدیریت یکدسـت منـابع آب   . وجود آورده است

هـاي   شده است، فراموشی و یا رنگ باختن دانش بومی و روش ها حاصل  توسط دولت

هاي محـیط زنـدگی خـود ماننـد      سنتی مدیریت آب است که عشایر با توجه به ویژگی

هاي مناسب براي ذخیره آب باران در قشالق و حتی تغییر در  آسا و دره هاي سیل بارش

در . کردند اتخاذ می) کوچ زود یا دیرهنگام بر اساس شرایط اقلیمی(تقویم و زمان کوچ 

شود و مردم نیـز انگیـزه    کنونی آب دائمی تلقی میبسیاري از مناطق قشالقی، وضعیت 

بااینکـه  . هاي بومی گذشته ندارنـد  قبلی براي مدیریت منابع آب مطابق با دانش و روش

تـرین منـابع تـأمین آب مـورد نیـاز       بسیاري از منابع آب سطحی که در گذشته از اصلی

نکتـه نیـز ضـروري     شده است اما توجه به این هایشان بودند اکنون خشک  عشایر و دام

آبی شهرت داشته اسـت و مـردم بـا ذخیـره آب بـاران و       است که قشالق همیشه به کم

آب شـرب بـه دلیـل    . کردند هایشان را تأمین می استفاده از آن آب مورد نیاز خود و دام

هـاي سـطحی و    هاي جاري در اکثر مواقـع از آب  باور خاص عشایر به پاکیزه بودن آب

. شده است ب چشمه و در موارد اندکی آب قنات و چاه تأمین می جاري دائمی مانند آ

هـایی کـه بـه آنهـا      دار زمین گـودال  ها معموالً در دامنه شیب براي آب مورد استفاده دام

هـایی کـه از    شدند و عمق و اندازه آنها با توجه به خانواده گویند حفر می می "گوراب"

دانش و شیوه بومیِ مدیریت، ذخیره و تأمین  در این. کنند، متفاوت است آنها استفاده می

کوبی و  ها در درون گوراب یا اصطالحاً سم ها، عشایر با عبور دادن چندروزه دام آب دام

هـاي بـاریکی در    شد، جوي بعدازاینکه خاك سطح گوراب در مقابل نفوذ آب مقاوم می
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یج آب بـاران و  تـدر  کردنـد تـا بـه    نقاط مختلف دامنه، با شیب کم به گوراب متصل می

در میان . گیري شود شده و یا اصطالحاً گوراب آب هاي منطقه در گوراب کنترل  هرزآب

ها در فصل بارش در قشالق و از اواسط پاییز تا اوایـل بهـار    عشایر قشقایی، از گوراب

هـا عـالوه بـر     رسد کـه گـوراب   به نظر می. شد استفاده می) یعنی قبل از کوچ به ییالق(

هاي زیرزمینی،  هاي عشایر قشقایی، براي تقویت ذخیره آب سفره ایحتاج دامتأمین آب م

گرفتن رسوب خاك، پیشگیري از فرسایش خاك و همچنین تقویت پوشش گیـاهی در  

یا سنگ آب یکی  "قاقلو"همچنین، . مناطق قشالقی و ییالقی کوچ آنها مؤثر بوده است

ویـژه در منـاطق قشـالقی اسـتان      به هاي بومی و سنتی عشایر قشقایی دیگر از استراتژي

ها  فارس و بوشهر براي استحصال آب باران و تأمین آب مورد نیاز چوپانان و بعضاً دام

هـا جمـع    در این روش آب باران در شکاف و چاله طبیعی سنگ). 1390قبادي، (است 

) الر چوبان(ها  شده و براي اینکه جانوران وحشی و پرندگان آن را کثیف ننمایند، چوپان

  .نوشیدن باشد پوشانند تا تمیز بوده و قابل معموالً روي آن را به نحوي می

رسانی سازمان امور عشایر عمدتًا به شکل سیار، خرید آب با تانکر و نوع  آب

صورت مستمر ادامه  سال پیش به 10جدید مدیریت و نحوه استفاده از آب که از حداقل 

حالی که  محور از حکومت شده است، درعین هگیري نوعی نگرش مطالب دارد باعث شکل

بسیاري از افراد مورد . آب را به کاال و متاعی اقتصادي و غیر رایگان بدل کرده است

رسانی و مدیریت منابع آب آگاهی دارند و با مقصر  مصاحبه به وظیفه دولت در آب

ا دانستن دولت و سوء مدیریت وضعیت کنونی آب، خدمات سازمان امور عشایر ر

ها این نگرش را بهتر نشان  هایی از مصاحبه نگاهی به بخش. کنند وظیفه آن تلقی می

  .دهد می

دولت آب را به دست ما برسونه هیچ فرقی نداره که از کجا آب میاره، از «

بخشی از مصاحبه با (کهگیلویه بیاره یا از سیستان و بلوچستان واسه ما هیچ فرقی نداره 

  .»)شارجانساله، ب 50زلخیا، حدود 
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هاست، هر کی دستش  بینید متعلق به روستایی هایی که این اطراف می تمام چاه«

به دهنش رسید یه چاه زد و شروع کرد زراعت، آب ما را هم از همون موقع 

  .»)ساله، بشارجان 47بخشی از مصاحبه با نزاکت،(امور عشایر میاره 

تونیم  ب نیاره یه روزم نمیآگه امور عشایر نبود ما زندگیمون فلج بود، آگه آ«

عشایري کنیم، بعدش باید بریم یه روستایی جایی ساکن بشیم و زندگیمون 

بخشی از مصاحبه با زلیخا، (نچرخه، امور عشایر باید آب بیاره، وظیفشه 

  .»)بشارجان

سال پیش چاهی  20-30. شد کرد وضعیت اینطور نمی دولت اگر نظارت می«

کشاورزي اگر بود بیشتر گندم و جو دیم بود یا از در این مناطق وجود نداشت، 

ها و کشاورزي و زراعت  چاه. شد هاي سطحی استفاده می آب رودخانه و آب

وقتی وضعیت . ها را هم ریشه زندگی ما را خشکاندند و هم ریشه تمام آب

طبیعی بود و اینهمه چاه نبود ما با هر سختی شده با مصیبت و خشکسالی کنار 

و از دولت انتظاري نداشتیم ولی حاال که دولت در قبال این همه آومدیم  می

چاه و کشاورزي سکوت کرد، مجوز داد و ما به این فالکت افتادیم از دولت 

  .»)آباد ساله، حسین 75بخشی از مصاحبه با اسکندر، (انتظار کمک داریم 

ایر رسانی سازمان امور عشایر و نوع جدید مدیریت منابع آب در میان عش آب

جوار کرده است و نوع تلقی و نگاه  هاي روستایی هم زندگی آنان را بسیار شبیه محیط

با این تفاوت که با احتساب . شود تر می به آب روز به روز به مردم شهر و روستا شبیه

رسان امور عشایر، هزینه تأمین آب  هاي آب هاي پرداخت شده به رانندگان ماشین رشوه

در همین رابطه، یکی از عشایر . ز جوامع شهري و روستایی استها بسیار بیشتر ا آن

کنند  هایشان را نیز خریداري می اطراف قشالق جره با اشاره به اینکه آب مصرفی دام

  :گوید می

هایمان  رسانی دارد ولی براي دام دولت براي آب مصرفی خودمان وظیفه آب«

ن براي یک تانکر آب که هزار توما 80در عرض یکی دو هفته . اي ندارد وظیفه

براي ما این مقدار پول . دهیم کنیم پول می دام استفاده می 200براي حدود 
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ماهی که در قشالق هستیم اگر باران درست ببارد فقط  7از حدود . زیادي است

ها موجود است و نیازي به خریدن آب براي  یکی دو ماه آب باران در دره

بخشی از مصاحبه با (مجبوریم آب بخریم ماه دیگر را  6هایمان نیست،  دام

  .»)ساله، جره 50قهرمان، 

  

  انداز مناظر آب و نوع مواجهه با آنتغییر چشم

جایگزین شدن مناظر طبیعی آب که عشایر به درگیري حسی فراوان با آن عادت دارند 

عشایر ایل . اندازها شده است با تانکرهاي آب باعث تغییر معانی مرتبط با این چشم

شقایی که تا زمان خشک شدن منابع آب، همیشه آب مورد نیاز خود را از منابع آب ق

سطحی مانند چشمه و رودخانه، آب باران و با کمترین استفاده از تکنولوژي تأمین 

با در نظر داشتن مطالعه . کنند خوبی احساس می کردند، تغییر و تحول منابع آب را به می

محیطی در برساختن معانی  هاي زیست ش محركدر نق) 2005(ورونیکا استرانگ 

زیست داراي اهمیتی دوچندان  ترین عنصر محیط عنوان اساسی فرهنگی، نقش آب به

آب در این جامعه عالوه بر ابعاد فیزیولوژیک و اقتصادي، ارزش فراغتی و . است

به همین علت است که . کند احساسی دارد و تمام حواس یک فرد عشایري را درگیر می

  .آورد باري در میان این افراد پدید می نباریدن باران چنین فضاي غم

منظر
1

فضاي گفتگو و تعامل بین انسان و طبیعت است و منظر آب
2

فضاي تعامل  

در این پژوهش با الهام از مطالعه کارپوزاوغلو. بین انسان و آب
3

و ویج 
4

که ) 2017(

جامعه داراي -مند به تعامل آب عالقه عنوان رویکردي که براي دانشمندان منظر آب را به

فرهنگ مورد -کنند، این اصطالح را براي مطالعه مناسبات آب اهمیت است تعریف می

                                               
1. Landscape
2. Waterscape
3. Timothy Karpouzoglou
4. Sumit Vij
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عنوان بخش  از ادراك انسانی به ELC(1(کنوانسیون منظر اروپا . دهیم استفاده قرار می

دون نوعی برد و با توجه به این تعریف هیچ منظري ب ناپذیر تعریف منظر نام می جدایی

در تعریف منظر جنبه ). 26: 1394الپکا و همکاران،(تصور نیست  درك فرهنگی قابل

جنبه ادراکی منظر با معنا پیوند دارد . بصري و ادراکی منظر نیز داراي اهمیتی ویژه است

. شناختی قرار دارد و در ارتباط متقابل با فرآیندهاي بیولوژیکی، تجارب انسانی و بوم

توانیم از یک منظر طبیعی  شود دیگر نمی نسان در تعریف منظر گنجانده میوقتی ادراك ا

یک منبع آب وقتی . آید حساب می صحبت کنیم و هر منظر آب، یک منظر فرهنگی به

شود که قبل از آن مواجهه وجود  گیرد داراي ماهیتی می در مواجهه با انسان قرار می

شود فرهنگی است و  ك انسانی تعریف میپس، هر آنچه در مواجهه با ادرا. نداشته است

منابع سطحی آب در جامعه مورد . شناختی حائز اهمیت است براي یک مطالعه مردم

شوند که در اشعار فولکلور ایل قشقایی بارها مورد  مطالعه، موجودیتی زنده تلقی می

  .گیرند خطاب مستقیم مردم قرار می

  

  آي چشمه قازینگ هانه اُو قشنگ یازینگ هانه

خوب دئیل سن سوسایانگ آي عاشیق سازین هانه
2

  

شوندگان اعم از زن و مرد به تماس خوشایند پوست با آب چشمه و  اکثر مصاحبه

زارها یا  طعم خاص آب چشمه، مناظر، بیشه. کنند رودخانه و لذت آن اشاره می

ها، گیاهان خوراکی داخل آب یا اطراف آن  ها و رودخانه چمنزارهاي اطراف چشمه

و پونه، صداي پلُق پلق آب چشمه و دیگر احساسات مرتبط با آب » بوالغ اوتی«مانند 

در این جامعه ارتباط و درگیري با آب یک ارتباط . کند تمام حواس افراد را درگیر می

                                               
1. The European Landscape Convention of the Council of Europe

  کجاستزیبایتبهارآنکجاستغازهایتچشمهاي- 2

  ست اي عاشیق سازت کجاستنیتوشایستهخاموشی
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آب در این . جانبه است که فقط با دیدن و شنیدن قادر به فهم آن نخواهیم بود همه

کند و براي فهم آن باید تمام حواس را به کمک  درگیر میجامعه تمام حواس افراد را 

ها براي  باید چشید، شنید، بویید، مشاهده کرد و با در نظر گرفتن تعامل تمام این. طلبید

شناس حسی براي فهم معنا  در اینجا باید در جایگاه یک مردم. فهم معنا تالش کرد

نگرد،  رخداد پویاي چندحسی میمثابه  شناس حسی به فرهنگ به تالش کرد، زیرا مردم

منظر داراي موجودیتی سیال و زنده است که هم حاصل تعامل . نه متن ایستاي بصري

مدت انسان با محیط و تغییر فرهنگ  کننده خاطرات طوالنی محیط و هم تداعی-انسان

اي از محیط و کیفیت و معنا است که  ذهنی و آمیخته-اي عینی منظر پدیده. است

با توجه به خاصیت سیال . شود دراك ما از محیط و تفسیر ذهن حاصل میواسطه ا به

رسان از  منظر، جابجایی مناظر آب سطحی مانند رودخانه و چشمه با تانکرهاي آب

جابجایی منظرها تغییراتی در نوع مواجهه، معانی و . هاي متعدد حائز اهمیت است جنبه

.حتی روحیات افراد به وجود آورده است

که با در نظر داشتن ادراك و تعامل انسان  اي آب و فضاي اطراف آنتانکره 

توان آن را نوعی منظر جدید تلقی کرد که در طول تقریباً ده سال جایگاه خود را  می

آب -اند و فضایی جدید براي تعامل فرهنگ عنوان یک منظر جدید آب تثبیت کرده به

ر قبل را ندارند و نوع مواجهه کدام از خصوصیات مناظ مناظر جدید آب هیچ. هستند

تانکرهاي آب واجد حیات و . تأمل است افراد و مخصوصًا زنان با تانکرهاي آب قابل

گونه که از نام گوراب سیالیت نیستند و همان
1

گونه  پیداست سکونشان خاصیتی مرداب 

. کننده محرومیت و وابستگی و استیصال هستند این تانکرها تداعی. به آنان داده است

که براي توصیف شنا در آب » خود را به آب انداختن«دقت در تفاوت دو اصطالح 

که براي توصیف حمام کردن با آب » آب بر سرمان بریزیم«شود و  رودخانه استفاده می

                                               
شود که براي  اي گفته می گوراب در فرهنگ قشقایی به چالههاي قبلی مقاله آمده است،  طور که در بخش همان- 1

  .گیرد ر میشود و آب آن معموالً براي مصرف دام مورد استفاده قرا ذخیره آب باران حفر می
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. خوبی آشکارتر سازد تواند این تغییر را به گیرد می شده مورد استفاده قرار می ذخیره 

انداختند، انداختن  ته بود و مردم خود را در آن میرودخانه پذیراي جسم و جان خس

ور شدن در داخل آب است، اما آب بر سر  کننده حرکت و پریدن از باال و غوطه تداعی

این . شود ریختن تداعی نوعی تسلط است، آب از باال با ظرفی بر روي سر ریخته می

نکرهاي دولتی از شده در تا آب ذخیره . آب محدود، محصور و بیانگر محرومیت است

لحاظ اقتصادي و فیزیولوژیک با ارزش است ولی معانی موجود در آن کامالً با منابع 

کننده  اکنون آب تانکر براي عشایر بیش از هر چیز تداعی. آب سطحی متفاوت است

نکته . بدبختی، سکون، عدم تحرك، عدم آزادي و حسرت روزهاي پرآب گذشته است

طور سنتی آب روان، آب  ه در میان عشایر ایل قشقایی بهذکر دیگر این است ک قابل

آب اگر از حرکت باز ایستد ارزش آشامیدن . شود پاکیزه و قابل آشامیدن محسوب می

شده باران که ارزش شرب  شود، مانند آب گوراب و آب ذخیره  نیز از آن سلب می

نیازهاي تانکرهاي آب صرفًا یک وسیله حمل و نگهداري آب هستند که . ندارد

  .کند، نه تاریخ دارد و نه معناي فرهنگی خاص فیزیولوژیک را تأمین می

  

  )1396تیر  15آلما رنجبر، : عکاس(دختر عشایر در حال شستن ظرف، ییالق دژکرد -5عکس 
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  واقعیت اجتماعی، امکانی براي آرزومندي

طور کامل و  ههاي اجتماعی ب گرایی، مطالعه واقعیت اگرچه منظور مارسل موس از واقع

هاي انسانی  گونه که در واقعیت وجود دارند است، اما درون این واقعیت از گروه همان

: 1394موس، (ور هستند  ها و احساسات غوطه برد که در محیط و نیروهاي فعالی نام می

در جامعه مورد مطالعه ما بااینکه صحبت از گذشته سرشار از ). 200-201

ها در مقایسه با گذشته و با توجه به  آب است اما این نوستالژيهاي مرتبط با  نوستالژي

بااینکه بحران . گرفته است و در زمان حال معنادار است وضعیت فعلی منابع آب شکل

آب دشواري زندگی عشایري را دوچندان کرده است، لیکن باید به این نکته توجه کرد 

عشایر تحت مطالعه به احیاي  ها به معناي خالصه شدن آرزومندي که این نوستالژي

ها و  تواند سختی وجود منابع آب فقط می. منابع آب و ادامه زندگی عشایري نیست

تر کند و قسمت عمده این  هاي زندگی عشایري در زمان حاضر را کمرنگ تنش

صحبت از واقعیت . ها مربوط به وضعیت حاضر و در مقایسه با گذشته است نوستالژي

. برد لعه آرزومندي را که در واقع معطوف به آینده است از بین نمیاجتماعی امکان مطا

هاي مختلف واقعیت  استرالیایی، امید را با جنبه-شناس لبنانی ، انسان1غسان الحاج 

آنچه «او با تمایز میان دو نوع واقعیت که یکی در رابطه با زمان حال و . داند مربوط می

آنچه باید «قعیت معطوف به آینده که مرتبط با شود و وا تعریف می» اکنون وجود دارد

آینده ). Hage, 2003: 120(کند  است، آینده را وارد قلمرو واقعیت اجتماعی می» باشد

طور که ریچارد رورتی مطرح  کشد و همان جایی است که امکان آرزومندي را پیش می

  ).318، 1384رورتی؛ (کند امید معطوف به آینده است  می

مثابه بخشی از قلمرو واقعیت اجتماعی، حال  رفتن یا تصور آینده بهبا در نظر گ

رورتی . توان آرزومندي عشایر قشقایی در رابطه با آب را فهمید و تفسیر کرد چطور می

بخش مهمی از . کند داشتن امید مطرح می عنوان یکی از عوامل زنده نگه ارتباط را به

                                               
1. Ghassan Hage
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رافی در سایه ارتباط با دیگري و اقوام آرزومندي افراد تحت مطالعه در این اتنوگ

کننده در این پژوهش با  اکثر افراد مشارکت. گرفته است شهرنشین و روستانشین شکل

اشاره به زندگی اقوامی که زندگی عشایري را ترك و در شهرها یا روستاها ساکن 

نی اند و راحت شدن آنان از زیر بار زندگی عشایري، از وضعیت کنو شده) یکجانشین(

:دهند کنند و با عباراتی مانند این واکنش نشان می خود انتقاد می

  

وقت باید به دنبال نان درآوردن از  اگر حتی یه لقمه نان براي خوردن گیر نیاید آن«

.»طریق زندگی عشایري بود

  

ها از سر ناچاري است و چون به قول  زندگی عشایري در میان اکثر این خانواده

و کار دیگري بلد نیستند که به آن » ب زندگی کشاورزي را ندارندعشایر تا«خودشان 

واسطه آینده فرزندانشان تعریف  امیدها و آرزومندي آنان معموًال به. مشغول شوند

ها اعم از دختر و پسر به  تقریبًا تمام فرزندان در سن تحصیل این خانواده. شود می

شایري را به خاطر آنان تحمل ها سختی زندگی ع تحصیل مشغول هستند و والدین آن

  .کنند می

هاي  آب در این جامعه عالوه بر تأمین نیازهاي بیولوژیک و ضروریات و ویژگی

دیگري که در میان تمام جوامع اعم از روستایی، عشایري و شهري همانند است، داراي 

این معانی که متأثر از شرایط تاریخی و . بسیاري از معانی مختص این جامعه است

با ظهور . فهم است ها است، در بستر فرهنگی عشایر ایل قشقایی قابل حیط سکونت آنم

برداري از آن، تمام این ابعاد تحت تأثیر قرار گرفته است  بحران آب و تغییر در نوع بهره

شده در  تغییرات حاصل . ها دچار تغییرات اساسی شده است و معانی موجود در آن

در این میان، آنچه . زیست بر یکدیگر است محیط-بل فرهنگمعانی آب بیانگر تأثیر متقا

توان از آن غافل شد قدرت ساختار کالن حاکمیت در تحت تأثیر قرار دادن  سختی می به

فرهنگ بر -در این مطالعه تعامل متقابل محیط. فرهنگ است-زیست زمان محیط هم
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است که در جهان نکته حائز اهمیت دیگر این . پیگیري است خوبی قابل همدیگر به

هاي دیگر صحبت  ارتباط با اکوسیستم توانیم از یک اکوسیستم ایزوله و بی کنونی نمی

کنیم چرا که امروزه هر چیزي در هرجایی به چیز دیگري در هر جاي دیگر دنیا مربوط 

که در مباحث  1"موجودیت نسبی"شناختی  درواقع همان اصل نشانه(شود  می

روي، زندگی یک جمعیت  از این). شود م استفاده میمحیطی و اکولوژیک ه زیست

اکولوژیک
2

نظیر عشایر قشقایی که به نقل از خودشان در مقایسه با دیگر جوامع،  

هاي  رویه آب توسط حوزه وسیله برداشت بی کمترین میزان استفاده از آب را دارند، به

بی عمیقاً متحول شده برداري از منابع آ آبریز مجاور و سوء مدیریت در مدیریت و بهره

ازپیش یادآور این جمله  وروز عشایر قشقایی بیش این حال. و حتی به خطر افتاده است

گذار تعلیمات عشایر ایران، محمد بهمن بیگی  عالمانه بزرگ معلم ایل قشقایی و بنیان

  :است

  ».اشک بیش از آب چهره پدران و مادران ما را شستند«

  

  خواهی و طلب باران باران

گیري  ا توجه به اهمیت فراوان بارش باران و تأثیر آن بر زندگی عشایر، عالوه بر شکلب

ادبیات و اشعار فولکلور فراوان حول محور آب، مناسکی نیز براي طلب آب باران 

» کوسه گلین«شود  ترین مناسکی که در رابطه با باران به آن اشاره می مهم. وجود دارد

شده است و اکنون  ا تأخیر اولین باران پائیزي انجام میاست که در مواقع کم بارشی ی

شده  گلین به این صورت انجام می  آئین کوسه. شود هاست که دیگر انجام نمی سال

هاي خاص  کردند، بر تنش نمد و لباس عنوان کوسه گلین انتخاب می است؛ فردي را به

د و با شاخ بز یا قوچ کردن پوشاندند و برایش با پشم گوسفند ریش درست می بلند می

پاشیدند تا سفید  سروصورت کوسه گلین را آرد می. دادند شاخی روي سرش قرار می

                                               
1. Relative Materiality
2. Ecological Population
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ها بودند با هیجان و سروصداي  ها بچه شود، آنگاه چندین نفر که تعداد زیادي از آن

. گشتند کردند و چادر به چادر و یا خانه به خانه می زیاد دور کوسه گلین حرکت می

:کردند کرد و مردم نیز با او تکرار می با لحنی طنز شروع به آواز خواندن میکوسه گلین 

  کوسه گلین نه ایسر، تاري دان یاغوش ایسر

  خواهد خواهد، از خدا بارون می کوسه گلین چی می

  تاري یاغوش وریدي، نذرم قبول اوالیدي

  اي کاش خداوند باران نازل کند، نذرم مقبول واقع شود

  ل گله، یاغ تا یتیملر دویایاغ یاغوشیم سی

  ها سیر شوند ببار بارانم تا سیل جاري شود، ببار تا یتیم

  یاغ فقیرینگ آرپاسنَه، یاغ قوجانینگ لتتَه سنَه

  ببار به مزرعه جو فقیرها، ببار به کشتزار پیرمردها

  تاري ایشه حسابدور، کوسه خواسی سیالبدور

  .سه از خداوند سیالب استکار خداوند داراي حساب کتاب است، خواست کو

پاشیدند و هدایاي مختلف که معموًال خوراکی و آرد  مردم روي سر کوسه آب می

آوري  کنندگان با آردي که جمع بعد از اتمام مراسم، شرکت. دادند بود به او هدیه می

شده را  سپس نان پخته . دادند پختند و داخل نان یک سنگریزه قرار می شده بود نان می 

سنگ یا سنگریزه داخل نان هرکسی  قلوه. کردند کردند و بین همه پخش می تکه میتکه

.داد تا از بقیه کتک نخورد بود او باید تضمین بارش باران می

  

  گیري بحث و نتیجه

واقعیت "عنوان یک  توان به دهد که آب را می هاي حاصل از مطالعه میدانی نشان می داده

مارسل موس معتقد بود که یک واقعیت یا پدیده . ر دادمورد مطالعه قرا "اجتماعی تام

در یک بستر اجتماعی که حاصل در هم تنیدگی اجتماعی، اقتصادي، مذهبی، سیاسی و 
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هاي اجتماعی را از این لحاظ که  بنابراین، واقعیت. آید اخالقی است، به وجود می

و حقوقی را در آن  توان رد پاي انواع نهادهاي اقتصادي، سیاسی، اجتماعی، مذهبی می

عنوان واقعیتی تام،  با در نظر گرفتن آب به. اي تام نامید توان پدیده مشاهده کرد می

هاي اجتماعی نیز  مراد از واقعی بودن واقعیت. امکان مطالعه تمام ابعاد آن فراهم شد

اگرچه زمانی که درباره ماهیت . ارتباط آن با یک نظام و درون نظام دیده شدن آن است

کنیم معموًال تمایل به تقلیل آن به یک واقعیت زیستی وجود دارد، اما  ب فکر میآ

واقعیت مهم در خصوص آب در هم تنیدگی و پیوستگی آن با نهادهاي متعدد موجود 

وقتی آب . در جامعه مانند نهادهاي اقتصادي، سیاسی، مذهبی، فراغتی و غیره است

شود از امکان تقلیل آن به بعد صرفاً  ته میعنوان واقعیت اجتماعی تام در نظر گرف به

شود و اشکالی ملموس در  شود، دیگر ابعاد آن نیز در نظر گرفته می بیولوژیک کاسته می

  .گیرد سطح جامعه به خود می

مدت و خشکیدگی آثار سوء متعدد و عمیقی بر هر یک از این  خشکسالی طوالنی

ن به تغییراتی مانند تغییر شکل زندگی توا در بعد اجتماعی آن می. ابعاد داشته است

. اجتماعی خانوارها که در گذشته بیشتر حول منابع آب متمرکز بودند اشاره کرد

هاي دائمی و فصلی که در  ها و رودخانه خشکیدگی منابع سطحی آب مانند چشمه

گذشته محل تأمین آب مورد نیاز زندگی عشایر بودند باعث شده است که عشایر 

د را در بدون توجه به بعد فاصله از دیگر چادرها و در مراتع خود برپا چادرهاي خو

افزایش فاصله چادرها از همدیگر باعث شده است که اموري مانند نگهبانی از . کنند

شد توسط یک خانواده  صورت نوبتی انجام می ها که در گذشته توسط چند خانوار به دام

زنان و کودکان نیز از . ز دام صرف شودانجام شود و انرژي بیشتري براي مراقبت ا

تنهایی و نداشتن اوقات فراغت که در گذشته بیشتر در کنار منابع آب سطحی سپري 

توان به هزینه سنگین تأمین آب مورد نیاز  در بعد اقتصادي می. شد گالیه داشتند می

نشان ها  هاي حاصل از مصاحبه داده. هاي آنان اشاره کرد خانوارهاي عشایري و دام

هاي عشایر را بر عهده دارد ولی در  رسانی به خانواده دهد با سازمان امور عشایر آب می
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کنند  هاي شخصی آن را تأمین می زمینه آب مورد نیاز دامداري، عشایر با پرداخت هزینه

هاي  و در بسیاري از موارد براي تأمین آب شرب نیز مجبور به پرداخت رشوه به راننده

بعد جنسیتی آب در این مطالعه با توجه به اینکه در ایل قشقایی . هستندتانکر حمل آب 

طور سنتی مسئولیت حمل آب تا چادر و شستن ظروف و البسه را بر عهده  زنان به

در دسترس نبودن منابع آب سطحی بااینکه بار سنگین آوردن . دارند، حائز اهمیت است

براي زنان همراه بود را از روي دوش  آب تا چادر که با خطرات متعدد فیزیکی و روانی

آنان برداشته است اما به دلیل در دسترس نبودن همیشگی آب، با ابعاد روانی ناامنی آب 

از طرفی مسئولیت تهیه آب که اکنون بیشتر بر روي دوش مردان قرار دارد . همراه است

هستند در  اکثر مردان ناچار. باعث فشار روانی و فیزیکی مضاعف به آنان شده است

کنار مسئولیت چراي دام و نگهداري از آن، مسئولیت تأمین آب را نیز بر عهده داشته 

  .باشند

توان  سختی می با توجه به اینکه اکثر این ابعاد با همدیگر در هم تنیده هستند و به

هاي کالن دولت در  توان به سیاست آنها را از هم تفکیک کرد اما در بعد سیاسی نیز می

هاي عمیق بسیار براي  هاي آبریز مجاور و احداث چاه ت منابع آب در حوزهمدیری

جامعه عشایري . شدت متأثر کرده است کشاورزي اشاره کرد که زندگی عشایر را نیز به

فرد مرتبط با آب که با تاریخ و محیط  قشقایی ضمن حفظ بسیاري از معانی منحصربه

رات حوزه آب در سطح کالن مبرّا نیست و زندگی آنان گره خورده است از تأثیر و تأث

هاي آبریز مجاور قرار  زندگی آنان در پیوندي تنگاتنگ با تحوالت کالن آب در حوزه

کنندگان این مطالعه بااینکه بحران آب را مستقیمًا به کشاورزي  اکثر مشارکت. دارد

نوع مدیریت دانند اما با آگاهی از مدیریت آب توسط دولت، مقصر اصلی را  مرتبط می

آگاهی به وظیفه حکومت در مدیریت و تأمین منابع آب، . دانند آب در سطح کالن می

محور از سازمان امور عشایر در تأمین آب شده  گیري نوعی نگرش مطالبه باعث شکل

که در گذشته عشایر با توجه به شیوه معیشت و دانش بومی مرتبط با  درحالی. است

بستگی را به دولت یا عوامل ثالث در زمینه تأمین آب داشته ذخیره آب، کمترین میزان وا
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هاي سطحی مجاور و بدون  ترین روش تأمین آب، برداشت از آب بااینکه عمده. است

گرفته است اما دانش بومی و سنتی مدیریت منابع  هاي پیچیده صورت می نیاز به فناوري

شده  کلی فراموش  ست یا بهآب و استفاده از آب باران که گوراب یکی از انواع آن ا

هاي ساده مانند  با توجه به فناوري. گیرد ندرت مورد استفاده قرار می است و یا به

آسا و شناخت دقیق آنها از محیط زندگی  هاي فصلی سیل گوراب که با توجه به بارش

هاي خشکسالی  گرفته است، در واقع آنچه مدیریت منابع آب در سال خود صورت می

اخته نه سطح باالي تکنولوژي، بلکه محاسبه دقیق زمان کوچ بین قشالق و را ممکن س

بارش کوچ به سمت ییالق معموالً از فرودین و حتی زودتر  هاي کم در سال. ییالق است

که در شرایط عادي زمان کوچ به ییالق حدود یک ماه دیرتر  شود، درصورتی آغاز می

در شیوه زیست عشایري برعکس ). تغییر در تقویم و زمان کوچ(گیرد  صورت می

جوامع روستایی و شهري که کمبود بارش را با ایجاد بار اضافی بر دوش طبیعت و 

کردند انطباق با  ها جبران می استفاده از تکنولوژي مانند حفر چاه و باال بردن عمق چاه

 زیست و تغییر زمان کوچ و در موارد بسیاري فروش طبیعت به روشی سازگار با محیط

مدیریت یکدست، آمرانه و . گیرد ها براي سهولت تأمین علوفه صورت می بخشی از دام

ها و  از باال به پایین و عمدتًا ناکارآمد و ناپایدار منابع آب، بدون در نظر گرفتن دانش

زیست  هاي سنتی در انطباق با محیط هاي بومی عشایر هم باعث فراموشی روش روش

ت آب در جوامع روستایی و عشایري و وابستگی بیشتر و شده و هم به همانندي مدیری

  .هاي دولتی منجر شده است رسانی سازمان هاي آب چشم دوختن به طرح

در حال حاضر ابعاد ناامنی آب چنان پیچیده است که حتی در صورت همکاري و 

تواند بقاء یا عدم  جانبه عشایر قشقایی، تنها اراده حاکمیت است که می مساعدت همه

در . نشینی آنها را در آینده تعیین و تضمین کند قاء این جوامع و شیوه معیشت کوچب

نتیجه، در شرایط حاضر امنیت آب، امنیت منابع طبیعی و در واقع امنیت زندگی عشایر 

هاي  شدت با تصمیم قشقایی و جوامع روستایی مجاور که وضعیت مشابهی دارند به

و دیگر کنشگران صرفاً در صورت مساعدت  سطح کالن در حکمرانی آب مرتبط است
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در صورت اراده حاکمیت . و اراده حکومت، توان بسیج همگانی و تأثیرگذاري دارند

براي مدیریت مشارکتی بحران آب، خرد و دانش بومی عشایر قشقایی درباره آب و 

س نفع و همچنین احسا نقش و ذي هاي ذي نحوه مدیریت پایدار آن، توجه به سایر گروه

ویژه منابع آب در محیط زندگی  تعلق و تعهد هویتی عمیق این جامعه به منابع طبیعی به

درهرحال، هم . توانند در تأمین امنیت آب عشایر قشقایی اثرگذار باشند نشینی می کوچ

دانند که آب مسئله مرگ و زندگی و  خوبی می عشایر ایل قشقایی و هم حکومت به

آبی نیست، پس زندگی، کوچ و صلحی هم در کار  مسئله جنگ و صلح است و وقتی

  .نیست
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