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االرضی کاري را کـردیم    هاي تحت   ما با غارت آب   "

فرهـادي،   ("آمدنـد  مغوالن نیز از عهدة آن برنمی    که  

  )ساله جنگ پنهان سی

  

  چکیده

ها  یکی از این راه. هایی مختلفی را آزموده است   آب و کنترل آن راه     نانسان براي به دست آورد    

یکی از این نوع سدهایی که در منطقه سقز براي کنتـرل  . گیر بوده است  درست کردن سد و آب    

 1نام ولیـر  شد سدسازي با نوعی سازه چوبی با صل بهار تا پاییز استفاده میها در ف آب رودخانه

هـاي   کارگیري ولیر براي کنتـرل و هـدایت آب         هدف این تحقیق دالیل، شیوه ساخت و به       . بود

روش تحقیق . بندي است در چارچوب یک گزارش موردي قابل دسته این تحقیق. رودخانه بود

. آباد در شهرستان سقز بوده اسـت    به با مردان روستاي سیف    تجربه زیسته محقق و انجام مصاح     

دهد که مردم روستا هرسال در فصل بهار این سدها را با چوب  آمده نشان می  دست اطالعات به

سوي مزارع یونجه  طریق یک جوي بزرگ بهاز سدها آب را . ساختند و شاخ و برگ درختان می

  هاي پـاییزي خـراب    فصل پاییز و با آمدن سیالباین سدها در. کردند زمینی هدایت می و سیب 

 اکنـون ایـن   .رفتنـد  زیست آسیبی برسانند از مسیر رودخانه کنار می شده  و بدون آنکه به محیط   

 بازاندیـشی در مدرنیتـه تحمیلـی،    .نوع سد از بین رفته است و عوارضی بر جـاي نهـاده اسـت      

  .دي این پژوهش استهاي پیشنها بازگشت به اخالق و دگرخواهی یکی از راه

  ، سقزبند، ولیر، کارجمعی، رودخانه  آب: کلیديهاي هواژ
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  مقدمه

هر واحد اجتماعی براي پیشبرد و پیشرفت در اهداف خـود نیازمنـد دو متغیـر کلیـدي             

منظور از مشارکت مردمی استفاده از دانـش و         . مشارکت مردمی و رویکرد علمی    : است

منظـور از   . اي بـراي آنـان ایجـاد شـود           پروژه توان مردمی است که مقرر است کاري یا       

  شـده   رویکرد علمی اتخاذ بخشی از دانشی است که براي حل مشکالت دنیوي طراحی     

دانش نظري غیر استفهامی و در نظر نگرفتن مردم و فرهنگ آنان باعث پیامدهاي    . است

م تـا ورود  مرد.  است شده گیر کشور  شود که بخشی از آن امروزه دامن   اي می   ناخواسته

دانش بومی دانشی بدون . اند دانش بومی به کار و تولید خود ادامه داده        فنّاوري جدید با  

تکلف و مردمی است که برحسب نیاز روزانه زندگی و شرایط جغرافیـایی و اجتمـاعی      

 شـده  جاي کشور بـا علمـی جـایگزین        این دانش امروزه در جاي    . به وجود آمده است   

زیست و اصول بنیادي توسعه هـم سـازگار            نیست بلکه با محیط    تنها کارآمد   است که نه  

که در زمان طوالنی و در شـرایط محیطـی و غالبــاً      دانش بومی با توجه به این     ". نیست

از جهــات   شـده،   گرفته و هدایت  گرایانه و تجربی توده مردم شکل       هاي واقع   بـا دیدگاه 

توانـد    گرفته مـی     بدین طریق شکل    دانشی که  ."گوناگون با اصول پایداري منطبق است     

). 5:1393،  فرهـادي  ("زیست و توسعه پایـدار داشـته باشـد          بیشترین تطابق را با محیط    

هـا بـیش از همـه در     کارگیري فناوري جدید و عدم توجه به مردم و دانش بـومی آن           به

دانش  امروزه دانش بومی با  . بخش کشاورزي و خصوصاً بخش آبیاري آن مشهود است        

رسد خیلـی چیزهـا را از مـا     دانش جدیدي که به نظر می     .  است  شده   جایگزین  جدید  

  !گرفته و خیلی کم به ما داده است و مسئله این است

  

  بیان مسئله

ایـن نظـام   تقویـت  . یک اصل بنیادي براي توسعه هر کشوري تقویت نظام تولید اسـت       

کار عامل اصلی . استتولید از طریق کار و سرمایه و نگرش علمی و تعهد انسانی میسر 
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صورت فـردي   کار به. کار عامل فرهنگ و تعامل است   . تعامل با طبیعت و دیگري است     

این پدیده کار . شرایط جغرافیایی و پیشرفت فنّاوري است، یا گروهی متأثر از نیاز انسان

، فرهـادي  ("اي جهـانی اسـت    بلکه پدیـده "فردي یا گروهی خاص یک جغرافیا نیست   

 .جا که انسان ساکن بوده است براي رفع نیازهاي خویش کارکرده اسـت در هر   ). 1383

، دامـداري ، دانند وجود آب براي کشاورزي کنند می ی که بر روي زمین کار می      یها  انسان

، زمـین بـدون آب    " :گویـد   ضرب المثل می    یک. باغداري و زنبورداري چقدر مهم است     

 خاك هست آب نیست و جایی      جایی که " :گوید  المثلی دیگر می     و ضرب  "زمین نیست 

انـد انـسان    ی که این دو از هم فاصـله گرفتـه       یها  در حالت . "که آب هست خاك نیست    

کند کـه   گاه خاك را پیش آب منتقل می  . ها را به هم نزدیک سازد       تالش نموده است آن   

 اما غالباً آب را براي آبیاري از طرق مختلفی مثل جـوي و قنـات بـه     ،معموالً نادر است  

در کل ایران سه منبع مهم آبیاري در طول تاریخ داشته است که بـه         . برند  مین می روي ز 

  ).1393، رستمعلی زاده ؛ازکیا (رود و چشمه، قنات: اند از ترتیب اهمیت عبارت

واقع کار جمعی و یاریگري در کشاورزي و بخش آبیاري در مواردي است که               در

یاریگري چیـزي  .  به این کار نیست    صورت فردي ممکن نیست یا فرد مجاز        انجام آن به  

کمک  و رعایت منافع جمعی، تعاون به معناي همکاري ". جزء همکاري و تعاون نیست    

به یک معنا همه رفتارهاي جمعی و مبنی بر تعامل بـا یکـدیگر نـوعی       . به دیگران است  

رسـتمی   ("ی که نیازمند همکاري دو نفر یا بیشتر اسـت      ییعنی انجام کارها  . تعاون است 

 ).78:1388، ربابکیشه

 در، و حـال  درگذشـته  نیز ما جامعه .است سنتی جوامع هاي ویژگی از  یاریگري

 هـایی  حـل  راه چنین به، اجتماعی زندگی هاي دشواري با مقابله براي و گوناگون موارد

، ها دشواري این با هشیارانه و سازنده برخورد. آن است نیازمند نیز هنوز و بوده نیازمند

 بـه ، اجتمـاعی  هـاي  عرصـه  سـایر  و طبیعت با مبارزه زمینه در چه و تولید هدرزمین چه

 جامعه در سنتی هاي تعاونی و ها یاریگري از سازگاري و متنوع بسیار هاي آفرینش شکل

  ).14:1387، فرهادي (است ایران انجامیده
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ناپذیري  هاي جبران ها باعث خسارت مردم و دانش و فرهنگ آن   عدم توجه به علم   

بیابانی شدن سیستان که زمانی انبار علوفه ایـران بـوده اسـت را          .  است  شده   کشور  در  

هاي سنتی تولید مبتنی بر دانش بومی و سازگار با شرایط سرزمین      باید در نابودي نظام   "

 ).2:1393، میر لطفی ؛جمعه پور ("محلی دانست

. ام دهنـد صـورت همیـاري انجـ    گیرند کار را به    در شرایط خاص افراد تصمیم می     

ها طبق قواعـدي شـروع بـه همکـاري            انجام این کار هدفمند است براي این منظور آن        

همیاري بـراي کنتـرل   . گیرند کنند و طبق قواعدي دیگر از پیامد کار خویش بهره می           می

ی که رودي در جریان است مهـار  یها  در مکان . آب خاص قنات و مناطق کویري نیست      

شود افراد حق  بند بسته می حال درجایی که سد یا آب ندرعی. آب آن کار یک نفر نیست     

اي طوالنی  ها سابقه بند بر رودخانه ساختن سد یا آب. ندارند کل جریان آب را قطع کنند

 سـال  2600 جهان در نزدیکی شهر ممفـیس مـصر در    شده   اولین سد شناخته "دارد و   

 آب موردنیاز امري زمـانی      مقدار). 2:1383،  شمسائی (" است  شده    قبل از میالد ساخته   

مقدار آب موردنیاز براي کشاورزي تا حـدودي بـه شـرایط محلـی              ". مکانی بوده است  

مهـارت  ،  ابنیـه فنـی   ،  روش آبیـاري  ،  شـرایط آب و هـوایی     ،  نوع محـصول  ،  مانند خاك 

  ).65:1383، همان ("بستگی دارد...کارگران 

اون سـنتی و همچنـین   اي طـوالنی در تعـ      عنوان یک کشور باستانی سـابقه       ایران به 

فرهادي در یک کار مفصل به تقسیم انواع همیاري     . همیاري در هدایت آب داشته است     

 جامعۀ در جمله آن از و سنتی جوامع همه در خودیار هاي گروه. در ایران پرداخته است

بارها ، سال طول در ها گروه این. اند بوده زیاد بسیار ایران شهري و ایلی، سنتی روستایی

 سد بستن  ونهرها الیروبی، قنوات الیروبی مانند، نددز می جمعی دسته اقدامات به دست

هـاي خـاص      هـاي خودیـار داراي ویژگـی        از نظـر ایـشان گـروه      ). 49:1387،  فرهادي(

 جسمی ازنظر افراد و است تر کوچک گروه ابعاد، خودیارسنتی هاي گروه در. اند خویش

  ).50، همان (دارند مستقیم نظارت یکدیگر ارک بر و ترند نزدیک دیگر هم روانی به و
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 این حوزه یاریگري را به عوامل جغرافیاي طبیعی و ازجملـه         ادانیکی دیگر از است   

سرزمین ایران را بـر اسـاس شـاخص    ) 1383 (صفی نژاد . داند  میزان بارندگی مرتبط می   

پس به سـه  ابتدا به دو بخش شرقی و غربی و س) لیتر در سال     میلی 300 (میزان بارندگی 

نژاد سیستم تعاون سنتی در  نظر صفی از. کند غربی میانه و غربی تقسیم می، بخش شرقی

بارانی باعـث همکـاري میـان مـردم      دو بخش شرقی و غربی میانه غالب است چون کم    

از دید این پژوهشگر برجسته همیاري در بخش غربی نادر است چـون میـزان              . شود  می

دهـد کـه     قبلی و شواهد این نوع از سدسازي نـشان مـی     اما مطالعات . بارندگی باالست 

  . همیاري در این خطه از کشور هم مرسوم بوده است

بندي نه به شکل قنات بلکـه بـه شـکل همکـاري      جالب اینجاست که این نوع آب    

در ایـن مـشارکت نـه    . براي کنترل آب رودخانه و براي کشاورزي صورت گرفته است         

در ایـن  . دارنـد  ارنـد کـه در سـاحل رودخانـه زمـین     همه مردم بلکه افـرادي شـرکت د       

همکاري


یـاریگري   .دنهاي دولتی دخالتی ندار  مالک یا خان روستا و یا عوامل و ارگان 

ی که شرایط زیستی سخت بوده است یجاي کشور ایران مشهود است و درجاها در جاي

کـه کـار     درصـورتی .  اسـت   شـده    ی مثل ایجاد قنات     یاین همکاري منجر به شاهکارها    

صـورت جمعـی انجـام      پـذیر نباشـد آن را بـه         یاري از طریق فردي امکان     آبگیري و آب  

زمینه آب و    کمتر روستایی از روستاهاي متعارفی در ایران وجود دارد که در          " .دهند  می

، فرهـادي  ("یک یا چند نـوع یـاریگري وجـود نداشـته باشـد             آبیاري بین کشاورزان آن   

10:1367.(  

اند کار گروهی گاه براي دولت و گـاه    ور که کردها در آن ساکن      در مناطقی از کش   

این . صورت گروهی براي رفع نیاز مردم بوده است و گاه به صورت بیگاري براي خان به

 کار گروهـی را بـاهم   ،دختران و پسران هم   ،  کار گروهی خاص مردان نبوده و گاه زنان       

نگینی و پرخطر بودن نوع کـار بـوده    س،صورت گروهی   دلیل انجام کار به   . اند  انجام داده 

                                                
-  صورت بیگاري بـراي مالـک    احتماالً نقش خان بعد از تقسیم اراضی محدود شده است و قبالً این نوع سد به

  .شده است می  انجام
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بعضی از کارهایی . ساخته نبوده است به عبارتی انجام این کارها از عهده یک نفر. است

 فراینـد تهیـه   :توان چنین نام برد  را میهشد صورت گروهی انجام می که در این منطقه به    

ي خانـه   تهیه چوب سوخت بـرا    ،  درو کردن ،  سدسازي،  فرایند آب دادن سرگین   ،  تنباکو

غالب این کارها داراي پیشوند گَـل      ... عروس


. جمعـی بـود     بـه معنـاي گـروه و دسـته         

ازآنجاکه هرکدام از این کارها داراي شرایط و فرایند مختص بـه خـود هـستند در ایـن              

پردازیم که بربن مجال به بررسی یکی از این کارها می    


 نام داشـت و در آن گروهـی از   

کردنـد کـه در     آبگیري موقت در جلو رودخانه درست میمردان به یاري یکدیگر سد و    

  .کرد ها کفایت می طول یک سال براي محصوالت آن

هـاي سـاحلی    زمین و در کردستان رودخانه را همراه با درختان طبیعی و مصنوعی     

 قوپی ،آن باهم 


ازآنجاکه رودخانه مسیر خویش را طبق توان خویش و موانع        . گویند   می 

 کـشاورزان الزم اسـت در فـصل بهـار آب رودخانـه را بـراي       ،نـد ک سر راه تعیـین مـی     

در زمان قدیم که فنّاوري آهن و فوالد و سیمان . هاي ساحل رودخانه منحرف کنند زمین

ی بـا  یگیرهـا  آب ،در دسترس نبوده است کشاورزان با ابتکار و امکانات محیط خـویش 

 بسیار سده راها این  آن. تندگف ساختند که به آن ولیر می چوب و شاخ و برگ درختان می

بـراي  را هـاي سـاحلی    نوعی که آب رودخانـه را کنتـرل و زمـین           ساختند به   ماهرانه می 

البتـه در  . کردنـد  فرنگـی و کـدو آمـاده مـی      گوجه،زمینی سیب،  یونجه:محصوالتی مانند 

 در ساحل این رودخانـه بـرنج و تنبـاکو کـشت             ،این محصوالت  از  همین منطقه و پیش   

اش  ساختن چنین سـدي الزمـه  . خواست دهی گروهی می این کار سازمان  . استشده   می

ساماندهی و کنترل اولیه این سد  ،  ساخت. استفاده از امکانات منطقه و دانش فراوان بود       

نیازمند شناگرانی بسیار ماهر و سرسخت هم در برابر جریان آب و هم در برابر سرماي              

  .دخانه خروشان مهار کنندآب بود که بتوانند سد را در مقابل رو

                                                
1. Gel 
2. bar Ben 
3. qopy  
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فرهنگ " ،هرچند بعضی از محققان اعتقاد به پایداري این فرهنگ روستایی داشتند          

یابـد   روستایی دهقانان که در قلمروي خارج از زندگی پـر نوسـان شـهرها تکامـل مـی            

انـد   الگوهاي مستقر و معین زندگی از نسلی بـه نـسلی دیگـر رسـیده     عنوان  همچنان به   

  .بنـد از بـین رفتـه اسـت          اکنون این نـوع سـد و آب       ). 25:1375،  اوزره ("وفادار است 

هـاي آب عـالوه بـر آب      پمـپ .  اسـت   شـده    کرد کورسو     جویی که آب را هدایت می     

روغن و بنزین و دود پمپ آب در . هاي زیرزمینی هستند رودخانه مشغول استخراج آب   

سوي باغچه   و مردم بهنوع همیاري از بین رفته است. شود زمین اطراف پخش و رها می

هـدف ایـن    . ر کرده است  یو محصوالت کشاورزي هم تغی    . اند  و ایجاد حصار پیش رفته    

طـور    بـه .ساختن سد با ولیر و کارکردهـاي آن اسـت  ، تحقیق بررسی این نوع همکاري 

  :خواهد به سؤاالت زیر پاسخ دهد مشخص این پژوهش می

  را درست کنند؟) ولیر (شد که مردم آبگیر چه عواملی باعث می -1

  شد؟ ولیر چگونه ساخته می -2

   چه بود؟گیر آبکارکرد این  -3

  

  پیشینه پژوهش

هـاي مرکـزي ایـران     هاي آبیاري کشور متمرکز بـر بخـش   بیشتر مطالعات در مورد شیوه 

در ) 1393 (شمس.  است شده  است و در مورد نقاط کوهستانی تحقیقات کمتري انجام      

ب به سیستم آبیاري در روستاي شرکان در منطقه اورامان   کتاب خویش در فصلی از کتا     

دهـد کـه در آن کـشاورزان آب     شرح میرا او سیستم همیاري آب در روستا     . پردازد  می

گوید مدت استفاده  او می. اند گرفته صورت نوبتی براي آبیاري باغ به کار می         چشمه را به  

  . نه روز بوده است و هرروز یک اسم داشته است

هـاي دقیـق      هـا و روش     در یک مقاله پژوهشی به بررسی مقیـاس       ) 1395( اصغري

 دانستهتقسیم آب در کشور پرداخته و علت این پدیده را ناکافی بودن بارندگی در ایران  
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هـاي   گیري از منابع آب نیازمند انواع سازه      است که بهره    شده   است و همین امر باعث      

  .دهاي آبیاري و بند شو کانال، آبی مثل قنات

بـرداري آب در ایـران ریـشه در          نظـام بهـره   ) 1393 (رستمعلی زاده   و نظر ازکیا  از

وجود واحد زراعی بنه ناشی از این واقعیـت تـاریخی    . شرایط تاریخی و اجتماعی دارد    

در کـل  . ترین منبع کشاورزي در ایران است  آب کمیاب،جز یک یا دو ناحیه     است که به  

داشته است که بـه ترتیـب اهمیـت         وجود   طول تاریخ    در ایران سه منبع مهم آبیاري در      

 .رود و چشمه، قنات: اند از عبارت

، 1367 (فرهادي) 1383 و   1395 ( اما در سطح کشور کارهاي پژوهشی صفی نژاد       

. توجـه هـستند   هاي آبیاري قابـل  شیوه، هاي سنتی در مورد تعاونی  ) 1390،  1383،  1370

   .اند آب و آبیاري در ایران پرداختههاي مختلف کنترل   به شیوهاداناین است

در یک مقاله علمی و تأثیرگذار به نقش دانش بومی  ) 1391 (پور و میر لطفی    جمعه

در جریان ایـن کـار   . اند  و مدیریت مشارکتی در هدایت آب هیرمند در سیستان پرداخته         

لعه ما برخالف موردمطا. اند بند را از شاخه درخت گز ساخته مردم منطقه سیستان سد یا

هاي گـز   شود در اینجا با بسته      بند در فصل بهار و بیشتر با درخت بید ساخته می            که آب 

اگر در اینجا از یک کالف بزرگ به نـام ولیـر      . شود  در اواخر تابستان و پاییز ساخته می      

 نفـري در  4000 نیـروي   و هزار بافـه سرشـاخه گـز   450 در سیستان از هشد استفاده می 

  .استشده  میه استفادعرض یک ماه 

نوعی امري موردي اسـت و فقـط در           محققان به شیوه ساخت و کاربرد ولیر که به        

بند بر روي رودخانه      درواقع ایجاد آب  . اند  استفاده است اشاره نکرده     منطقه کوچکی قابل  

بـه گفتـه   . هشـد   که ولیر نامیده مـی هشد فقط دریکی دو روستا در منطقه سقز ساخته می      

سید ابراهیمی 


بند وجـود داشـته اسـت امـا            در روستاي چاپان این شیوه آب      ")1399 (

                                                
- اي استادانه و با ابیاتی شیوا به توصیف   که به شیوه"چاپان نامه"هاي سقز و خالق منظومه  دبیر ادبیات دبیرستان

  .مردم شناختی روستاي چاپان پرداخته است
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درهرحال ولیـر یـک مـورد خـاص اسـت و           . "اسمی براي آن قائل نیستند      ها هم   قدیمی

عنوان یک نمونه موردي به


  .گیرد مطالعه قرار می  مورد

  

  روش تحقیق

تحقیـق  ). 1390،  گیلهـام  (روش مناسب بـراي مطالعـه مـوردي روش توصـیفی اسـت            

هـدف  . نگـرد  عنوان یـک کـل مـی     رویکردي است که هر واحد اجتماعی را به  "رديمو

هاي منفـرد اسـت       تر اجزاي مجموعه     توصیف و تبیین هرچه جامع     ،روش مطالعه فردي  

، دربـان آراسـته   ،  ازکیـا  (".یک شرکت سهامی زراعـی      یا برداري دهقانی   یک بهره : مانند

عکس و اسناد اسـتفاده  ، مشاهده، احبههاي مص توان از فن  در این روش می   .)359:1382

 حدفاصل دو روستاي خوره خورخورهمحیط جغرافیایی این سد در مسیر رودخانه . کرد

 گیـر  آبآبـاد و شـیخله از ایـن نـوع       در این مسیر دو روستاي سـیف      . و سنته قرار دارد   

ـ   ،آوري اطالعات   شیوه جمع . ندردک  استفاده می  ا  تجربه زیسته محقق و انجـام مـصاحبه ب

  آوري  آبـاد جمـع     اطالعات از مردان روستاي سیف    . آباد بوده است    مردان روستاي سیف  

محقق در نوجوانی در ساختن ایـن سـد مـشارکت داشـته و داراي تجربـه            .  است شده  

 و سـپس بـه زبـان فارسـی        شـده    اطالعات پس از مصاحبه از نوار پیاده        . زیسته است 

گـزارش توصـیفی   ، ها در مطالعه مـوردي  شترین گزار یکی از شایع .  است  شده    ترجمه

صورت رعایـت ترتیـب زمـانی و شـکل منطقـی تحقیـق        این گزارش معموالً به  ". است

بـراي درك   ).27:1394، گیلهام ("شود صورت داستان روایت می پذیرد که به   صورت می 

بهتر چگونگی ساخت ولیر نمونه آن براي یکی از طراحان برجسته سنندج           


 تشریح شد   

  .طرح ایشان به متن افزوده شدو پنج 

  

                                                
1. case study 

-  سنندج10/8/99پوریا ناصري، کارشناس معماري، تاریخ طراحی .  
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  اصطالحات

 نوعی بید بـسیار تـرد و شـکننده کـه بیـشتر بـراي مـواد داخـل ولیـر                    :1قرچه بی 

  .گرفت مورداستفاده قرار می

توول


ـ هاي باریک و نازك با طول حدود دو متر کـه نقـش کمربنـد                  چوب:   يراب

  کردند ایفا میرا بستن ولیر 

 متـر و  25برگ درختان که طول آن در حـدود   ساختن نوعی بافه از شاخ و    :3ولیر

شـاخ و بـرگ درختـان    ، تمام بافت ولیر از گیـاه  . متر بود   و بیست سانتی   قطر آن دو متر   

. شـد   خصوصاً انواع درخت بید بود و بعداً با نوارهاي باریکی از چوب نازك بسته مـی               

  .شد عنوان از همدیگر باز نمی هیچ جمعی به نوعی که با غلتاندن دسته به

گرفـت و   ها در زیر ولیر قرار مـی   دو نوع چوب بودند که یکی از آن    :4شیر و کول  

ها دوشاخه بـود تـا    سر کول. شدند داده میقرار ها بودند که زیر شیرها  کول همان ستون 

  .خوبی تنه شیر را نگه دارد به

شد و معموالً داراي شعباتی بـود کـه بـر روي        جویی که از جلو سد کنده می       :5بن

  .شد هاي افراد مختلف باز می نزمی

کار افراد هرکدام تاریخی کـه   بعد از بستن آبگیر با یک تقسیم،  نوبت آب :6نوره آو 

روز  نوبت آب هر خانواده معموالً یک شـبانه . دانستند الزم بود از آب استفاده کنند را می 

  .بود

 کـردن  گیـري سـد و پـاك    معموالً به عملـی آب    .  یعنی جلو بند یا جلو سد      :7بربن

  .شد  گفته می"بن"جوي 

                                                
1. qirche bee  
2. Tool  
3. wooler  
4. Shir w KOl   
5. Ban  
6. Nora Aw  
7. Bar Ban  
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  بررسی موضوع

در . توان به دو بخش مرتبط بـاهم در نظـر گرفـت    کار جمعی در ساحل رودخانه را می   

 کیلومتر اصـلی و چنـدین کیلـومتر    3بخش اول مردان ابتدا مسیر جوي را که در حدود  

 روز از 8 تـا    7این فراینـد در حـدود       . کردند  کردند یعنی الیروبی می     فرعی بود پاك می   

. سـاختند   ولیـر یـا فراینـد سـد را مـی          ،در مرحله بعد مردان   . صبح تا عصر ادامه داشت    

گیري بـسیار تخصـصی و    که کار الیروبی به نسبت سخت اما عادي بود کار آب    درحالی

رفتن براي الیروبـی  . شدن نبود  اي قادر به ساخته     ماهرانه بود و بدون حضور افراد حرفه      

 .هنگی پیشین و زمان خاصی بودو سدسازي نیازمند هما

فرد معتمد از طریق مسجد، روز قبل از رفتن به بربن


داد که  به اهل روستا خبر می 

ی که زمینی در محوطه و ساحل رودخانه داشـتند          یها  تمام خانواده . فردا روز بربن است   

 ه کـ  نفـر بـود  18ها  تعداد این خانواده. موظف بودند یک نفر را براي مشارکت بفرستند       

افرادي که سهم کامل داشتند الزم . بعضی داراي سهم کامل و بعضی نصف سهم داشتند     

درمیان در این کـار شـرکت         صورت یک   بود یک نفر و افرادي که نصف سهم داشتند به         

طـول  .  هکتـار بـود  50 خانوار تعلق داشت در حدود  18هاي که به این       زمین .کردند  می

 3کـرد در حـدود    ها هدایت می به روي این زمینجوي اصلی که آب را از سد یا آبگیر    

 روز از 8 تـا  7افـراد در حـدود    .  کیلومتر بـود   20هاي فرعی در حدود       کیلومتر و جوي  

  . کردند  بن یا جوي را الیروبی می،گیر آبترین زمین تا نزدیک  پایین

اشـغال داخـل    ،  هاي اضافی   کردند و خاك    در این الیروبی از بیل دستی استفاده می       

ها و از    از کلنگ براي کندن ریشه    . کردند  ي و گیاهان هرز را از داخل جوي پاك می         جو

بعد از اتمام . شد اره براي قطع شاخه درختانی که در مسیر جوي قرار داشتند استفاده می

در اینجا با استفاده از .  نام داشت"برمغازه"رسیدند که    می گیر  آبالیروبی به چند متري     

                                                
-  قبل از آمدن برق از طریق بانگ برآوردن بر باالي مسجد و بعد از آمدن الکتریسیته از طریق بلندگوي مسجد

  .شد شت این فراخوان انجام میکه معموالً در مرکز ده قرار دا
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در ایـن هنگـام برمغـازه     . بـود شده   آب داخل جوي مسدود      ،بیهاي چو   چوب و ستون  

بعـدازآن هـوا   .  روز جریان داشـت 15صورت طبیعی در حدود  شد و آب به    برداشته می 

صورت  یافت و درنتیجه مقدار آبی که به     شد و جریان آب رودخانه کاهش می        تر می   گرم

هـا در    آندلیـل به همین . کرد شد مایحتاج کشاورزان را تأمین نمی طبیعی وارد جوي می   

جریان آب را بـر روي  ، گیري بودند که بتوانند با باال آوردن سطح آب رودخانه    فکر آب 

داد  ها خبر می  یک نفر از مردم ده به خانوادهدلیلبه همین . هاي خویش افزون کنند زمین

  . که فردا بربن دارند

ر بـه هـر علتـی       کرد و اگـر فـرد یـک خـانوا           کس غیبت نمی    در این فراخوان هیچ   

توانست در همیاري شرکت کند الزم بود یک نفر دیگر را با پـول یـا عـوض دادن                   نمی

ها در تدارك خوراك و تهیه  زن مردان در این کار شرکت داشتند و .جاي خود بفرستد به

مردها عـالوه   .  مشارکت داشتند  ،ماست  و نان،  کبریت،  کتري،  چاي،  آذوقه مثل تهیه قند   

. بردنـد  تیشه و چاقو را بـا خـود مـی   ، تبر،  اره،  پاچ،  بیل،   مثل چکمه  بر خوراك وسایلی  

و  غـذا ، از این وسیله بـراي حمـل فـرد       . ها ابتدا االغ و بعداً تراکتور بود        وسیله نقلیه آن  

یـک نفـر   . شـدند  افراد معموالً قبل از صبحانه بر سرکار حاضر می . شد  سنگ استفاده می  

رد مسئول در اولین قدم افـراد را دنبـال بریـدن و     ف. گرفت  سرپرستی کار را بر عهده می     

یک  .فرستاد شاخ و برگ و تهیه شاخه نازك و تنه درخت و سنگ می، تهیه مقداري گیاه

  گرفـت و کمربنـدهاي بافتـه    موازات رودخانه جایی را براي تهیه ولیر در نظر مـی  نفر به 

  .کرد  از چوب نرم را روي زمین پهن میشده 
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  هاي نازك بید بافتن کمربند سازه با شاخه شیوه -1طرح 

  

 را بـراي   بـود تـر از بقیـه        بعد از یکی دو ساعت کار یک نفـر کـه معمـوالً جـوان              

خوردنـد منـزل نـام        جایی که در آن غـذا مـی       . فرستادند  سازي چاي و صبحانه می      آماده

ش را آمدند و هرکدام غذاي خوی      کرد بعداً مردان می     فرد جوان چاي را آماده می     . داشت

مشارکت در تسهیم غـذا اختیـاري بـود و بعـضی تنهـا یـا دو       . ندگذاشت بر سر سفره می   

زمان غذا را تمام کرده و بعد از نوشیدن چاي بـر    اما هم،خوردند نفره و باهم غذا می   سه

او ابتـدا بـه افـراد    . گرفت یک نفر نقش ساختن ولیر را بر عهده می    .گشتند  سرکار بازمی 

بعـد در اولـین الیـه    .  و ساقه درختان را در کنار ولیر قرار دهنـد     گرفت شاخ و برگ     می

دادند و بعداً افراد با پا روي آن رفته و  شاخ و برگ درخت که غالباً از بید بود را قرار می

ساقه و تنه درخت را که غالباً بیـد و          ،  بعداً مقداري گیاه  . ساختند  آن را خوب فشرده می    

ها شـاخ و    و ساقههدر مرحله بعد دوباره روي تن. دادند یدر وسط ولیر قرار م  را  گز بود   
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در مرحله نهایی کمربندهاي چوبی را دور ولیر جمع کـرده و سـرهاي         . ریختند  برگ می 

  .کردند که در فرایند کار از هم نگسلد نوعی در داخل ولیر قفل می آن را به

  

 
   شده  چگونگی قرار دادن شاخ و برگ درختان بر کمربند بافته-2طرح 

  

سـاخته و  کـه  ولیر . کشید  ساعت طول می10 ساعت و گاه تا     5 تا   4 ساختن ولیر   

 که در حدود بودند که جنس آن از چوب  بوداي را ساخته  اکنون افراد بافه  . شد  یمآماده  

 اکنون ولیر به   ،شود  سروته ولیر هم گرد می    . شت متر و بیست سانت قطر دا      2 متر و    25
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بافت کلی این سازه کالً از شـاخ و بـرگ   . سا درآمده استآ شکل یک بشکه چوبی غول 

  .دنروی انواع بید و گز است که در کنار رودخانه میاز درخت و معموالً 

  

 

 
  شیوه پیچیدن و آماده کردن ولیر -3طرح 

  

لحظه هیجانی  ،  ید افراد یپس از وارسی کلی ولیر و تا      ،  بعد از خوردن ناهار و چاي     

با دقـت و  ، این سازه چوبی بایستی بامهارت  . رسد  یر فرامی و حساس به آب انداختن ول     

  .شد میهدایت تمام افراد و از مسیر درست به داخل آب غلتانده 
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   شیوه به آب انداختن و کنترل و هدایت ولیر-4طرح 

  

 شناي پا ماهر هستند اًبراي این مرحله یک یا دو مرد که ازنظر شناگري و مخصوص

 ولیر يالعاده هستند بایستی در جلو یک بدنی قوي و روحیه فوقحال داراي فیز و درعین

ها بایستی در مقابل خروش آب شناي پا کرده و      آن. و در مسیر قدرتمند آب قرار گیرند      

بقیـه افـراد ولیـر را غلـت داده و وارد آب     . دارند ها را نگه   با دستان خویش تیر و ستون     

افـراد از  ، و آن را از مـسیر خـارج نـسازد   ، ردولیر را با خود نب ،  براي اینکه آب  . کنند  می

هـدایت ولیـر را بـر    هـم  اي   عـده  وکنند  و پاهایشان را آویزان میهپشت سوار ولیر شد 

 .دارند  عهده
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خواهـد آن را مـوازي آب رودخانـه           خورد و گاه فشار آب مـی         می ت ولیر گاه غل  

رسند که در نقطـه سـاختن     افراد با هدایت ولیر به شیر مردانی می       . نموده و با خود ببرد    

کـه آب بـه آن        همین. شود  داشته می   ولیر با تمام نیرو نگه    . سد منتظر رسیدن ولیر هستند    

مردان شناگر تیر و ستون . شود خورد آب باالتر آمده و فشار آب بیشتر و بیشترتر می            می

 .دهند ها تیر و ستون در جلو ولیر قرار می ها ده آن. دهند  ولیر قرار میيرا جلو
  

 
 چگونگی تثبیت ولیر و هدایت آب به جوي-5طرح 

  

شود ولیر را آب ببرد و نتیجـه کـار صـفر     کاري و غفلت باعث می    ترین کم   کوچک

اما حاال بایستی ولیر . شود آید و به جوي یا بند وارد می با استقرار ولیر آب باال می    . شود

رود تـا   بلی رودخانـه مـی   و آب زیادي از درون آن به مسیر ق          شده    که از چوب ساخته   

سنگ و شن ریزه را در طـول ولیـر    در این مرحله معموالً سنگ و قلوه. حدي مهار شود  
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دهند که قسمت باالي ولیر مثل لبه و دیـواره سـد         قدر ادامه می    اینرا  این کار   . ریزند  می

اهمـال   گاه در اثر ارزیابی غلط و یا   .کنند  راحتی از روي آن عبور می       شود و افراد به     می

. تواند آن را بازگردانـد  برد و این یعنی کسی نمی     آب آن را می   ،  در هدایت و کنترل ولیر    

اما در صورت استقرار . کنند ریزي می پذیرند و براي روز بعد برنامه مردان شکست را می   

ابتـدا در سـد کوچـک    . پردازند کوبی می ها به جشن و پاي  آن،گیري ولیر و انجام محکم  

زننـد و   بعضی هم زیر آواز می. کنند  پردازند و بعداً شروع به بازي می        میخویش به شنا    

  .گردند بر می  درنهایت براي شام به خانه

طبـق  . رسید اندازي سد از فرداي آن روز نوبت آب دادن فرامی      بعد از تکمیل و راه    

ـ  . شد یک قرارداد نانوشته نوبت افراد برحسب اسکان در ده تقسیم می           ت یعنی ابتـدا نوب

 باالي ده قرار داشتند و بعد به ترتیب نوبـت افـراد دیگـر             دودهی بود که در مح    یها  خانه

 خانوار داراي سهم کامل و شش خانوار داراي نصف سهم آب 12از این افراد . رسید می

آب بـه آب  . شد  روز تکمیل می15فرایند یک دور کامل در حدود دلیل به همین   . بودند

  .شد تقسیم میشب و آب روز برحسب ساعت 

  

  فواید این نوع سد

هیچ هزینه . ندبند قابل تهیه بود  شد که در کنار آب       طبیعی ساخته می   يسد کامالً از مواد   

 هـیچ   وندختسـا   مـردم بـادانش خـود ایـن سـد را مـی       وشد اضافی در سد صرف نمی  

خـوبی نیازهـاي      سـد بـه   . شـت اي در فراینـد کـار دخالـت ندا          کارشناسی و هیچ غریبه   

در این مدت آب در . کرد را برآورده می در تأمین آب در مدت بهار و تابستان انکشاورز

ماهیـان و  . بـود  اما فشار آن به نسبت سـابق کمتـر      بود،مسیر اصلی رودخانه در جریان      

. داد ند و ساحل رودخانه فرصت رشد و نمو به درختان طبیعی را میدمان آبزیان زنده می  

تـر را قطـع     از روسـتاهاي پـایین   و آبدرکـ  د نمـی ترین آلـودگی ایجـا      این سد کوچک  

برد و این بار بند یـا    سد را سیل می ، بیشتر آبدر فصل پاییز و با جاري شدن        . درک  نمی
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شـد مکـانی بـراي شـنا و      آبی که در پشت این سد تشکیل می. درک  جویی استراحت می  

کـه  شد  باعث می  شده    ذخیره آبگاه  . آورد  تفریح پسران و استراحت چوپان فراهم می      

  .ها بیشتر شود پشت ها و الك قورباغه، رشد و تکثیر ماهیان

روستاهاي بـاالتر  . قاعده گشته است در چند سال اخیر برداشت آب از رودخانه بی 

اکنـون آب   . اند  جاي ساختن سد پمپ آب خریده       مردم به . کنند  آب بیشتري برداشت می   

یعنـی ایـن کـشاورزان اکنـون     . کـشند  ن میها بلکه از چاه بیرو      را نه از بستر و حوضچه     

پمپ آب با بنـزین و گازوئیـل   . کنند هاي زیرزمینی استفاده می  جاي آب جاري از آب      به

نوع همیـاري   . جوي سابق از بین رفته است     . شود  کند و باعث آلودگی خاك می       کار می 

 و افراد هرکدام با سـبک و سـلیقه خـود بـه کـشاورزي     .  است شده  به فراموشی سپرده 

بعضی زمـین را واگـذار و بـه شـهر         . اند  بعضی باغ درست کرده   . پردازند  درختکاري می 

انـد و    شـده  هاي قبلی کم  ماهی.  است شده  حوضچه مسیر سابق خشک. اند  کوچ کرده 

هـاي جدیـدي وارد مـسیر رودخانـه      در صورت افزایش آب در پاییز و زمـستان مـاهی         

  . افتاده استخالصه در قوپی انقالبی اتفاق. شوند می

  

  گیري نتیجه

انسان در طول حیات خویش هرگـز بیکـار ننشـسته و در هـر مـوقعیتی در پـی بهبـود               

وخاك بـراي ادامـه    او در دوران کشاورزي به اهمیت آب. وضعیت خویش برآمده است   

صورت فـردي کـار را کنتـرل     ی که فرد نتوانسته است به   یدرجاها. زیست پی برده است   

 اسـت بـراي آن نهـاد     شـده  وقتی این نیـاز جمعـی     . سته است کند از جمع کمک خوا    

اعضاء و کارکردهاي خاصی بوده اسـت کـه   ، این نهاد داراي قواعد .  است  شده    تعریف

ولیرسازي نوعی سدسازي بوده که     . اند  در زمان و مکان خویش ضروري و معنادار بوده        

 فـصل بهـار انجـام     مردم با توجه به نیـاز خـویش و بـا اسـتفاده در دسـترس آن را در                  

این سد در طول فصل آبیاري از طریق نوبـت در اختیـار کـشاورزان واجـد                 . اند  داده می
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این سـد  . ساخته است می همفرارا ها در تأمین آب  گرفته است و نیاز آن   می شرایط قرار 

. گرفتـه اسـت    میرفته و رودخانه در مسیر خویش قرار    میبا جریان سیل پاییزي از بین       

محیطی کارکرد خود را در زمـان   ترین عوارض انسانی و زیست    بدون کوچک این سدها   

  .اند داده میخود انجام 

 مکانی تاریخی زیرآب  یا، قبرستان و روستا باغ،  زمین،  در هنگام ساختن این سدها    

در ایـن کـار   .  اسـت  شده  خوبی انجام در این فرایند همیاري و همفکري به. نرفته است 

در این کار هزینه اضافی بـر مـردم روسـتا    . صورت نگرفته است  کس    تبعیضی علیه هیچ  

مردم در یـک کـار   . در این کار فشار و زوري در کار نبوده است       .  است  شده   تحمیل ن 

اند کـه در راسـتاي    مشتاقانه و در حد نیاز خویش سدي طرحی کرده   ،  داوطلبانه،  جمعی

زیـست وارد      بـه محـیط    چراکه این سدها کمترینـی آسـیب را       . توسعه پایدار بوده است   

کند که روغـن و بنـزین وارد خـاك و          پمپ آب کار می    12جاي ولیر     امروز به  .اند  کرده

آب زیرزمینـی بـه مـصرف     ،  جـاي کنتـرل آب سـطحی        امروز بـه  . فرستد  دود به هوا می   

 و درختان  شده  رویه در تابستان مصب رودخانه خشک امروز با بکار گیري بی. رسد  می

  .اند   شده به زمین کشاورزي و باغ تبدیلکن و  مسیر ریشه

جبـر تـاریخی و نـوعی فردگرایـی         و  امروز سیستم همیـاري از بـین رفتـه اسـت            

این فردگرایی که زاییده مدرنیته تقلبی در غـرب و   . گرفته است را  ها    بیمارگونه جاي آن  

رنیته چیز مد جالب است همه.  کره زمین را با تهدید روبرو کرده است    ،در کشور ما بوده   

 ،19حتی در این فراگیري بیمـاري کوویـد   . است غیر از فردگرایی شده  به چالش گرفته 

درنهایـت بایـستی بـه    . گیـرد   موردنقد رادیکال قـرار نمـی     ،  فردگرایی تهدیدکننده حیات  

گرایی و انصاف برگشت و دانست که بر کره زمـین قاعـده حاصـل جمـع       جمع،  اخالق

 تر دارد این بدان معنا است که سهم یکی دیگر کم  اگر کسی بیش  ؛ یعنی   صفر حاکم است  

  .استشده 
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  .37-115: 10شماره

 انش بومی و کارکرد نظام سنتی مدیریت ، نقش د)1391. ( محمودرضا، میرلطفی و محمود،پور جمعه

  .34-1 :56، شماره فصلنامه علوم اجتماعیمشارکتی منابع آب در معیشت پایدار روستاي، 



 
 
 
 
 
 
 

  1398پاییز و زمستان ، 12شماره م، شش بومی ایران، سال هاي دو فصلنامه دانش     500  

  

  مونا بوذري، همایون پاشـا صـفوي،     :، ترجمه روش تحقیق مطالعه موردي   ،  )1394. ( بیل ،گیلهام 

  . انتشارات سیاه رود:تهران

  8-7، شماره پیاپی فصلنامه بومر آب روستا، ، مالکیت ب)1395. ( جواد،نژاد صفی.  

  .5، پیاپی ماهنامه مهراب، تاریخ آب و آبیاري در ایران، )1383. ( جواد،نژاد صفی -

   هـا و    دفتـر پـژوهش  :، تهـران تعاون و سـرمایه اجتمـاعی   ،  )1388. ( حمداله ،رستمی شهربابکی

  .مطالعات تعاون

  شـرکت  : ابراهیم یونسی، جلد اول، تهـران :ترجمه، تاریخ اجتماعی هنر، )1375. ( آرنولد ،هاوزر 

 .سهامی انتشارات خوارزمی

  

  منابع شفاهی

  شوندگان جدول مشخصات مصاحبه

  

  

  ردیف
نام و نام 

  خانوادگی
  زمان مصاحبه  ساکن  شغل  سن

  1399بهار   آباد روستاي سیف  گر صنعت  55  مجید الماسی  1

2  
محمد 

  الماسی
  1399بهار   آباد روستاي سیف  کشاورز  70

3  
محمود 

  محمد زاده
  1398زمستان   آباد روستاي سیف  چوپان  90

4  
 خالد علیزاده

  
45  

کارشناس ارشد 

  شناسی جامعه
  1399  آباد روستاي سیف

5  
آزاد سید 

  ابراهیمی
  کارشناس ادبیات  42

روستاي چاپان 

  علیا
1399  



   

  

  

  

 501   ...   همیاري سنتی بومزاد و سازگار با: سد سبز

 
 

  پیوست

  

  
  1399ورودي بن یا جوي، حسین محمد زاده، بهار  -1عکس 
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  1399 شده ، حسین محمد زاده، بهار   جوي خشک-2عکس 

  
1399عرض رودخانه و مکان قرار گرفتن ولیر، حسین محمد زاده، بهار  -3عکس 


