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  چکیده

از . س و دریاي عمان بوده اسـت فار هاي اصلی معیشتی در حاشیه خلیج صیادي از فعالیت

هاي صید بومی در این  ترین روش هاي صیادي، روش صید گرگور، یکی از رایج میان شیوه

هاي صید در شهرستان  در این پژوهش ضمن شناسایی ابزار و روش. آید منطقه به شمار می

 گناوه، تکنولوژي ساخت و استفاده از گرگـور و تغییـرات صـورت گرفتـه در آن، روابـط     

هـاي بـومی و    گرفته حول این شیوه صیادي، و نیز درگیري گروه اقتصادي و فرهنگ شکل

هاي صـنعی   امروزه روش. مهاجر با صیادي و ساخت گرگور موردمطالعه قرارگرفته است

اي بـه کـار گرفتـه     طـور فزاینـده   زیست به صیادي با آثار نامطلوب بر منابع طبیعی و محیط

لذا در این پژوهش امکان افزایش . ر را در منطقه ایجاد کرده استاي ناپایدا شوند و توسعه می

زیست و  اي پایدارتر صیادي، هم ازنظر محیط عنوان شیوه بازدهی صید گرگور و طرح آن به

هایی پیشنهادشده است که  هم ازنظر اقتصادي و اجتماعی، موردتوجه قرارگرفته است و راه

هاي ناپایدارتر  عنوان جایگزینی براي شیوه ر آن را بهشاید بتوانند با مداخالتی در صید گرگو

  .رویه صیادي ناپایدار بکاهد صیادي مطرح کرده و حداقل از رشد بی

  کار، گرگور توسعه پایدار؛ فنون بومی؛ تغییر؛ تقسیم :کلیدي هاي ژهوا
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  مسئلهبیان

عیشـت  هـاي م  ترین شـیوه  ترین و قدیمی شکارگري و ازجمله صید ماهی، یکی از ساده

ــت ــتان. اس ــفیات باس ــه  کش ــامل تک ــی ش ــاهی در    شناس ــتخوان م ــدف و اس ــاي ص ه

دهد که ماهی و غذاهاي دریایی یکـی از منـابع اصـلی     هاي انسانی نشان می گاه سکونت

. انـد  اند کـه جماعـات بشـري بـه آب و دریـا دسترسـی داشـته        غذایی در مناطقی بوده

زاره پنجم پیش از مـیالد مسـیح نشـان    شناختی مربوط به ه هاي باستان که یافته طوري به

دهند که عالوه بر باغداري و کشت و زرع، شکار و صید ماهی یکی از منابع اصـلی   می

).15: 1372گیرشمن، (غذایی بوده است 

سـال قـدمت دارد    17000فارس، که به گواهی برخی به شکل کنونی حدوداً  خلیج

. ربی ایران را در برگرفته اسـت ، سراسر مرزهاي جنوب و جنوب غ1)52: 1393پاتس،(

هاي کهن به روش ساده و بومی رایج بـوده اسـت و    فارس از زمان صید ماهی در خلیج

بدیهی است که ماهی و دیگر آبزیان دریایی منبع غـذایی مهمـی در میـان مردمـان ایـن      

گیرشمن در خصـوص حیـات اقتصـادي و اجتمـاعی دوره     . اند شده ناحیه محسوب می

کند که تغذیۀ بخش بزرگی از مردم، صادرات و همچنین پرداخت  ره میهخامنشیان اشا

  )204: 1372گیرشمن،(خراج شاهنشاهی از طریق محصوالت صیادي بوده است 

شـده و معـروف مـاهیگیري در سـواحل      بندر گنـاوه نیـز یکـی از بنـادر شـناخته      

هـاي   شـیوه  عنـوان یکـی از   فارس بوده است، که تا امروز نیز سنت ماهیگیري بـه  خلیج

  .معیشتی به گستردگی در آن ادامه دارد

                                               
در  لذا. تر از سطح کنونی بود متر پایین 120سال پیش در سراسر دنیا  17,000تا  70,000سطح آب دریاها در  -1

در عوض، مجموع آبریزهاي رود فرات، دجله و کارون . فارسی وجود نداشت همه دوره پلئیستوسن متأخر خلیج

داند که از طریق جایی که امروز تنگه هرمز قرار دارد وارد دریـاي عـرب    ازتاریخی را شکل می اي پیش رودخانه

اي که این رود در آن جریان  باال آمد، دره تدریج که سطح آب دریاها به سال پیش، هنگامی 17000حدود . شد می

  .سال پیش به سطح کنونی رسید 7000مرور پر از آب شد و تقریباً  داشت به



  

  

  

  

191   |، ابراهیمی و عربستانی  ... صیادي گرگور به منزله پدیده اجتماعی

گرفتـه حـول محـور گرگـور، نظیـر نیمـه        باوجود باورها، اساطیر و فولکلور شکل

ها و همچنـین میـزان    ها و مثل و قصه) اي که هنگام صید با گرگور ترانه(خوانی گرگور 

ر بـه  هاي مدرن صـیادي ممکـن اسـت منجـ     وابستگی زندگی مردم به صید ماهی، شیوه

تبـع آن فرهنـگ    نفـع، و بـه   شدن ساخت گرگور، لطمـه بـه معیشـت مـردم ذي     فراموش

لذا بخشی از اهمیت ایـن تحقیـق مبتنـی در رویکـرد آن بـر      . گرفته حول آن شود شکل

نگاري نجات اساس مردم
1

هـا و   اسـت کـه بـه ثبـت و حفـظ فرهنـگ      ) 1970گرابـر،  (

هـاي ایـن پـژوهش در     مک یافتـه ک. پردازد رفتارهاي فرهنگی در معرض اضمحالل می

که بتواند هم متناسب  روزرسانی این ابزار و شیوه صید چنان یافتن راهی براي بهبود و به

هـاي طبیعـی    با نیازهاي مصرفی مردم و توسعه انسانی باشد و هم به اکوسیستم و نظام

تنـی بـر   اجازه دهد که منابع طبیعی را بازسازي کنند، یعنی امکان یافتن راهکارهـایی مب 

اصول توسعه پایدار
2

ترتیـب در   ایـن  بـه . تواند اهمیت دیگر این پژوهش قلمداد شود می 

گرفتـه حـول آن و    این پـژوهش بررسـی ابـزار مـاهیگیري گرگـور و مناسـبات شـکل       

. انـد  کار اجتماعی مرتبط بـا آن مـدنظر بـوده    طور موضوع ساخت گرگور و تقسیم همین

عنـوان   اي بهبود و ارتقاي کارآیی صید با گرگور، بهطور بررسی امکانات بالقوه بر همین

  .زیست، هدف دیگر این تحقیق بوده است تر از حیث محیط اي مناسب شیوه

بر همین اساس، سؤاالت راهنماي این تحقیق متناسب با اهداف قیدشـده عبـارت   

  :خواهند بود از

 گیرد؟ شده و مورداستفاده قرار می گرگور چطور ساخته

گرفته بر محور صـیادي گرگـور    نگی، اجتماعی و اقتصادي شکلمناسبات فره

چگونه است؟

هاي درگیر این شیوه دارد؟ صیادي گرگور چه جایگاهی در زندگی گروه

                                               
1. Salvage Anthropology
2. Sustainable Development
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هایی براي افـزایش   با توجه به اقتضائات اقتصادي و نیز لزوم توسعه پایدار، چه راه

  رد؟توان پیشنهاد ک وري و بهبود صیادي به روش گرگور می بهره

  

  مبانی نظري و مرور ادبیات

فرهنگ تمام آن میان ذهنیتی که یک گروه انسانی در آن سـهیم هسـتند و از خـالل آن    

لذا بررسی ). 18-17: 1390االمینی  روح(کنند  کنند و معنایی براي دنیا ایجاد می رفتار می

اقتصـادي،   هاي مختلف اجتمـاعی،  هایی به زمینه ناخواه استطاله یک پدیده فرهنگی خواه

شـده در   این همان رویکرد پذیرفته . سیاسی و حتی روانشناسی اجتماعی خواهد داشت

نامـد، و بـر    مـی  "پدیده اجتماعی تـام "شناسی است که مارسل موس آن را  سنت انسان

اساس آن یک پدیده اجتماعی در آنِ واحد هم اقتصادي و حقوقی است، هم دینی، هم 

به نظر مـوس روش پـرداختن بـه    ). 77-76: 1966موس (شناختی و هم سیاسی  زیبایی

اي  فقط مجموعـه  ببینیم، نه "کلیت"عنوان یک  یک پدیده فرهنگی این است که آن را به

تـوانیم بـه    از مضامین یا حتی نهادهاي مختلف، و تنها به ایـن صـورت اسـت کـه مـی     

نگاه یک پدیده ترتیب با اتخاذ این  این به). 77: 1966موس (آن نزدیک شویم  "ماهیت"

زیست و جغرافیا نیز قرار دارد و باید این پدیـده را   فرهنگی همچنان در ارتباط با محیط

در حقیقت در یک نگاه کالن، کل فرهنگ . بررسی قرار داردتر مورد در یک شاکله کلی

زیست و جغرافیـا   تر، هر جامعه انسانی در تعامل با محیط طور عینی و تمدن بشري، و به

  .است گرفتهاخل آن شکلو در د

کردند و  هاي فرهنگی را مطالعه می توزیع جغرافیایی و مهاجرت ویژگیگران  اشاعه

هـا و   هـاي داراي خاسـتگاه   هـایی از ویژگـی   تکـه  ها چهـل  پنداشتند که فرهنگ چنین می

دیگـر، عناصـر    عبـارت  بـه ). 77: 1393اریکسـن و نیلسـن،  (هاي گوناگون هسـتند   تاریخ

از تکنولوژي گرفتـه تـا عناصـر نمـادین، ممکـن اسـت کـه در پهنـه          مجزاي فرهنگی،

اي به جامعه دیگر حرکت کنند و در داخل نظام فرهنگـی جدیـدي    جغرافیایی از جامعه
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هـاي دیگـري    شناسی فرهنگی که با نام مکتب محیط. گیر شده و ادامه حیات دهند جاي

نیـز  ] شناسـی فرهنگـی  و بـوم ["شناسـی  شناسی محـیط  انسان"و  "نوتطورگرایی"چون 

شناسی است که بر رابطۀ میان انسان و جوامـع   اي از نظریه انسان شود، شاخه شناخته می

کنـد   انسانی با محیط و تحول این رابطه و تـأثیر متقابـل ایـن دو عامـل را مطالعـه مـی      

کنـد،   نوعی نگاهی کـارکردي را القـاء مـی    در این رویکرد که به). 215: 1386فکوهی، (

گیـرد و   جاي کلیت اجتماعی را، همچـون امـر عمـدة کـارکردي مـی      بومی ستنظام زی

). 182: 1393اریکسـن،  (دهـد   دگرگونی فرهنگی را در این قالب موردبررسی قرار مـی 

هـاي   شناسی فرهنگی و تأکید بـر پدیـده   مجموع آنچه گفته شد، یعنی مسئله اشاعه، بوم

  .ن پژوهش را شکل داده استفرهنگی همچون پدیده اجتماعی تام، زاویه دید ای

  

  پژوهشپیشینه

به فرهنگ مردمان ماهیگیر شهرستان ساري در ارتباط با صـید  ) 1391(نسرین سید نژاد 

این پژوهش در قالب بررسی فرهنگ، تأثیر عنصر دریـا را بـر زنـدگی    . پردازد ماهی می

هنگــی شناســی، اجتمــاعی، اقتصــادي و فر هایشــان از بعــد بــوم مــاهیگیران و خــانواده

دهد و طی تحقیقی جامع زندگی صـیادي را در ارتبـاط بـا شـبکه      موردبررسی قرار می

اقتصادي متشکل از اتحادیه و بازار ماهی و دالالن، و نیـز مسـائل حقـوقی مربـوط بـه      

  .دهد بررسی قرار میمالکیت منابع آبزي و نیز مناسک و مراسم حول صیادي را مورد

به تاریخچه ماهیگیري و معرفـی ابـزار و   ) 1392(علی بحرانی پور و الهام حیدري 

. پردازنـد  ها به منطقه می فارس تا زمان ورود پرتغالی ادوات صید ماهی در سواحل خلیج

فـارس بـا    این پژوهش به اهمیت غذایی، قدمت پیدایش و ادوات صـید آنهـا در خلـیج   

  .پردازد رجوع به مستندات تاریخی می

غانستانی در میـدان پـژوهش، و نیـز مهـاجرت از     با توجه به حضور گرگوربافان اف

روستاهاي غیر ساحلی اطراف گناوه بـراي اشـتغال در صـیادي، موضـوع مهـاجرت و      
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طور ویژه موردتوجه قرارگرفته است و  اي است که در این پژوهش نیز به مهاجران مقوله

توجه بـه   عنوان جامعه میزبان و مهاجران با چگونگی مواجهۀ ساکنین شهرستان گناوه به

عوامل متعدد فرهنگی و اجتماعی و تأثیري هرکدام بر دیگري در ایـن زیسـت سـاحلی    

  .شده است دارند، در ادامه این مقاله طرح 

ویـژه در   هاي فرهنگی زندگی مردم جنوب و بـه  دسته دیگري از مطالعات بر جنبه

در کتـابی  ) 1351(پرویز ورجاوند. اند ارتباط با زندگی صیادي و ارتباط با دریا پرداخته

فـارس و   هـا و جزایـر خلـیج    به شرح سیروسفري در کناره "سفرنامه جنوب "با عنوان 

ویژه وي به زندگی صیادي و فنون و نیز فرهنگی که حول این  به. پردازد دریاي عمان می

تـوجهی را در ایـن    گرفته توجه دارد و اطالعات مردم نگارانـه قابـل   شیوه زیست شکل

  ..کرده استخصوص گردآوري 

بـه مطالعـه باورهـا و     "اهل هوا  "در کتابی با عنوان ) 1345(غالمحسین ساعدي 

ورسـوم   شده، آداب نگاري تهیه این اثر که به شیوه تک.. پردازد اعتقادات مردم جنوب می

و سبک زندگی مردم جنوب را که بیشتر مبتنی بر اقتصاد مـرتبط بـا دریـا و مـاهیگیري     

شود که به باورهـا   بخش دوم با عنوان اهل هوا آغاز می. دهد ر میاست، موردمطالعه قرا

یـا   "بـاد "عنـوان   و مناسک مرتبط با موجودات ماورایی و خارج از اراده انسان کـه بـه  

رسد در ایـن منطقـه کـه دیرزمـانی محـل       به نظر می. پردازد شوند می شناخته می "هوا"

و هنـد و اروپـا بـوده اسـت، تبـادل      وآمد مردمان مناطق گوناگون جهان از آفریقـا   رفت

ساعدي در این کتاب به . وآمد کاال و انسان پیش رفته باشد اندیشه و اعتقاد همپاي رفت

مدد مشاهده مستقیم از مراسم زار و اهل هوا و اعتقادات مردمان این جغرافیا که به نظر 

اشد، توصیفی ب گرفته رسد به علت مواجهه با دریا و تسلیم محض در مقابل آن شکل می

اعتنا در این  هاي قابل دهد که با گذشت سالیان دراز، هنوز از نمونه نگارانه دست می مردم

شیوه زندگی صیادي به علت ارتباط تنگاتنگش با منابع و محیط طبیعی، . خصوص است

زیسـت و توسـعه پایـدار     بخش دسته دیگري از مطالعات با تأکید بر موضوع محیط الهام

.بوده است
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. پـردازد  بـرداري از منـابع دریـایی مـی     به مسئله پایداري در بهره) 1391(ژ پلتیر ژر

عنوان یکی از منابع مهم تأمین پروتئین است که این امر با توجه به رشد تقاضـا   ماهی به

وي بـر آن اسـت کـه بـیش از     . ازحد از منـابع دریـایی شـده اسـت     باعث استفاده بیش

برداري قرارگرفته و بنـا بـه نظـر     طور کامل مورد بهرهچهارم ظرفیت منابع دریایی به سه

فائو
1

همچنـین مـاهیگیري   . برداري خیلـی فشـرده و باالسـت    این موضوع به معنی بهره 

مثـال   عنـوان  اثرات مستقیم و غیرمستقیمی نیز بر روي سایر عناصـر اکوسیسـتم دارد بـه   

ـ     تورهاي ماهیگیري که در کف دریا قرار می هـاي   ه زیسـتگاه گیـرد، باعـث خسـاراتی ب

چگونگی . دهد شود که دیگر موجودات دریایی را سخت تحت تأثیر قرار می دریایی می

پـردازد و   سوي ماهیگیري پایدار مبحث دیگري است که نویسـنده بـه آن مـی    حرکت به

گونــه و گســترده از  رویــه و اســراف بــرداري بــی کوشــد تــا اثــرات مخــرب بهــره مــی

مـدت   هیگیري صنعتی را، که غالباً بـر سـودآوري کوتـاه   هاي دریایی از راه ما اکوسیستم

توجه دارند، به نقد بکشد

اي از  که مجموعـه  "توسعۀ پایدار"در کتابی با عنوان ) 1393(الدین زاهدي  شمس

ازنظر ایشان توسعه پایـدار  . پردازد مقاله است، به زوایاي گوناگون توسعه پایدار می 11

سـازند و سـطح    ور نیازهاي خود را برآورده میفرآیندي است که طی آن مردم یک کش

هـاي آینـده تعلـق دارد،     آنکه از منابعی که بـه نسـل   بخشند، بی زندگی خود را ارتقا می

بنـابراین،  . هاي آنی به هدر دهنـد  هاي آتی را براي تأمین خواسته مصرف کنند و سرمایه

اعـم از آب،  (منـابع  خوانیم که مخرب نباشد و امکـان حفـظ    توسعه را زمانی پایدار می

  .را براي آیندگان فراهم آورد) خاك، هوا، منابع ژنتیکی و جانوري

در این پژوهش تا حدودي به تغییرات متـأخر در شـیوه صـید و سـاخت گرگـور      

طور خط سیر احتمالی این ابـزار صـید در گسـتره جغرافیـا و      توجه شده است و همین

منزله یک پدیده اجتماعی تـام،   چنین بههم. تاریخ تا حدودي موردتوجه قرارگرفته است

                                               
1. FAO
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نقش و ارتباط صید به روش گرگور و ساخت آن با جوانب مختلف زندگی مردم منطقه 

شده است و از این حیث مسائلی همچون کارکرد این روش صـید در زنـدگی    پرداخته 

بندي اجتماعی، حضور مهـاجران افغانسـتانی و    نشین شهرستان گناوه، گروه مردم ساحل

تغال به هنر صنعت گرگوربافی و چگونگی همبستگی این مهـاجران بـا مـردم بـومی     اش

عنوان مرکز گرگوربافی شهرستان پرداخته  از توابع شهرستان گناوه به "جزیره"روستاي 

شناسی فرهنگی به رابطۀ میان صید گرگور  طور با گوشه چشمی به بوم همین. شده است 

  .استشده   رستان گناوه پرداختهو محیط جغرافیایی در زندگی مردم شه

  

  میدان و شیوه تحقیق

این شهرستان از شمال غربی به . فارس قرار دارد گناوه در ساحل شمالی خلیجشهرستان 

شهرستان دیلم، از شمال شرقی به استان فارس، از مشرق به شهرستان دشتستان، از 

وهواي گناوه  آب. دشو فارس منتهی می جنوب به شهرستان بوشهر و از مغرب به خلیج

. متر است میلی 150طور متوسط  گرم و مرطوب است و میزان بارندگی ساالنه به

شده است و روستاهاي جزیره  شهرستان گناوه از دو بخش ریگ و مرکزي تشکیل 

طبق آخرین سرشماري مرکز آمار . شمالی و جزیره جنوبی از توابع بخش ریگ هستند

. نفر است 865نفر و جزیره جنوبی  1050ره شمالی ، جمعیت جزی1395ایران در سال 

طور تقریبی شغل تمامی مردم جزیره صیادي یا کارهاي مرتبط با صید و صیادي است  به

هاي صیادي  حال به فعالیت طور مثال کشاورز هستند نیز درعین و حتی آنهایی که به

ی روابط بی تنشی برخی از مردم جزیره اهل تسنن و برخی شیعه هستند ول. پردازند می

بین ایشان برقرار است و در موارد بسیاري بین این دو گروه ازدواج صورت گرفته 

شود و حضور مردم روستاهاي  گویش بندري و زبان عربی، در جزیره شنیده می. است

در این . مشاهده است واسطۀ رونق صیادي و ماهیگیري در این روستا قابل اطراف به

جزیره، هر دو روستاي جزیره شمالی و جنوبی هستند که  پژوهش منظور از روستاي

  ..روابط تنگاتنگی با هم دارند
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نگارانه شامل  ها مورداستفاده قرار گرفتند فنون مردم آوري داده فنونی که براي جمع

شده، مصاحبه ساختار نیافته و  مصاحبۀ نیمه ساختاریافته با برخی سؤاالت از پیش تعیین

گیري از  مشاهده مستقیم، و مشاهده مشارکتی و نیز بهره وگوهاي غیررسمی، گفت

میدان پژوهش شامل بندر گناوه و روستاهاي جزیره شمالی و . عکاسی بوده است

کنندگان در این تحقیق گرگوربافان، ماهیگیران و ساکنان بندر  مشارکت. جنوبی است

ش عمده نظر به سکونت یکی از پژوهشگران بخ .گناوه و روستاي جزیره هستند

کننده و حتی عضوي در جامعه  مشاهدات صورت گرفته از دیدگاه یک مشارکت

شرکت در . یابی به نگاه مردم محلی بوده است گرفت و تأکید بر دست صورت می

هاي گرگوربافان و صیادان و همچنین  بی، حضور در جمع و گعدههاي مذه آیین

هایی  هاي ماهیگیري، موقعیت ایقمشارکت در صید با گرگور به همراه کارگران لنج و ق

خوراك و هم ٌسفرگی . بودند که پژوهشگر در امور روزانه مردم مشارکت داشته است

اي بوده است که امکان مشارکت و فراتر رفتن از موقعیت ناظر  هاي عمده نیز از موقعیت

 مجموع این شرایط امکان عکاسی با رضایت و بدون ایجاد. کرده است صرف را مهیا می

  .تنش در میدان را ایجاد کرده است

وگو با مطلعین محلی آشنایی و گفت
1

بر اساس شیوه گلوله برفی بوده است  

پیشینه روش صید گرگور عمدتاً با مراجعه به روستاي جزیره شمالی ). 61: 1390ازکیا،(

شوند  و با مصاحبه با صیادان و ناخداهاي قدیمی که معموًال در اسکله دورهم جمع می

از طریق این افراد همچنین افراد . گذرانند صورت گرفته است یکدیگر وقت می با

  .هاي دیگر شد دیگري معرفی شدند که باعث تکمیل اطالعات توسط افراد در مکان

اي کرارًا مورد خوانش قرار  شده به همراه اطالعات کتابخانه اطالعات گردآوري 

متن گزارش . بندي شدند ظ مضمونی دستهها به لحا زمان با گردآوري داده گرفتند و هم

                                               
ان اند در فهرسـت منـابع تحـت عنـو     نام و مشخصات مطلعین اصلی که سهم شایانی به پیشبرد تحقیق داشته-1

  .اند آمده "وگوي شخصی گفت"
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در کانون فرآیند ) 162: 1390مارشال و رأس من،(اند  کرده گونه که برخی اشاره هم آن

  .ها پیش رفته است پژوهش بوده و همراه با انجام پژوهش و تفسیر داده

بر بـودن فرآینـد پـژوهش اشـاره کـرد،       توان به زمان هاي پژوهش می از محدودیت

مبود منابع و تحقیقات صورت گرفته در خصوص این شیوه صیادي در ایـن  همچنین ک

شد که شروع کار و مسیرهاي ممکن تحقیقی حـالتی اکتشـافی و طبعـاً     منطقه باعث می

  .باشد کُند داشته

  

  حکایت صیادي گرگور و گرگوربافان 

ساز ماهیگیري است که در سواحل جنوب ایران  یکی از ابزارهاي دستگرگور 

صنعتی مردم -هاي هنري ترین مهارت گرگوربافی یکی از مهم. گیرد ستفاده قرار میموردا

طورقطع مشخص  به. جنوب است که کامالً کاربردي و مرتبط با معیشت مردم است

اند یا اینکه فن ساخت  بار، مردم جنوب خود براي ساخت آن اقدام کرده نیست که اول

هایی مشابه در دیگر  ست، کما اینکه نمونهآن از مناطق دیگر وارد جنوب ایران شده ا

رسد با توجه به بومی نبودن مواد اولیه ساخت  به نظر می. شوند نقاط دنیا نیز دیده می

فارس و دریاي عمان، در مسیر ارتباطی مردمان جنوب با حوزه  گرگور در خلیج

سازي شده  یاقیانوس هند و آفریقا این ابزار صید به این حوزه منتقل و توسط مردم بوم

هاي مشابه در مناطق  به وجود نمونه) 2005(است، کما اینکه گابریل و همکاران 

البته حدس دیگر این است که . کرده است فارس اشاره جغرافیایی مرتبط با حوزه خلیج

این . یافته است اش تحول شده و به شکل امروزي کم دگرگون  این ابزار در طی زمان کم

ی به شکل نیمکره است که داراي یک راه ورودي قیفی شکل وسیله صید، قفسی سیم

شده در  هاي آزاد تعبیه  کند و به دلیل وجود سیم است که ماهی را به درون هدایت می

  .تواند از این مسیر خارج شود این دهانه قیفی، ماهی نمی
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  )70: 1392،ایران مهدي(ساختمان عمومی گرگور  -1شکل 

  

در اروپا به شکلی دیگر در صید البستر مورداستفاده  هاي ماهی گیري این قفس

تر آن براي صید ماهی در آفریقا و هند به کار گرفته  گیرد و نمونه کوچک قرار می

).، فصل شانزدهم2005رجوع کنید به گابریل و همکاران، (شوند  می

طبق گفته مطلعین کهنسال، گرگوربافی در شهرستان گناوه در ابتدا با چوب درخت 

رسد  طبق برخی روایات به نظر می. شده است شود، شروع  نخل که گرز گفته می

اي در مراودات دریایی خود با جزیره خارگ و از طریق ماهیگیران  صیادان گناوه

بحرینی که در این جزیره حاضر بودند، با این وسیله صید آشنا شده و شروع به ساخت 

هاي بکسل بلژیکی و انگلیسی  با ورود سیمبعدها در حدود هفتادسال پیش، . آن نمودند

هاي باربري  فارس مانند کویت و امارات و همچنین از کشتی از کشورهاي حاشیه خلیج

در ابتدا از سیم . ها جهت دوام بیشتر گرگور رونق گرفت خارجی، استفاده از این سیم
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را  مرور چوب جاي خود شد ولی به صورت ترکیبی و در کنار چوب استفاده می به

  .طور کامل به سیم داد و گرگورها سیمی شدند به

  

ها گرگورباف

سال پیش و قبل از آن نگاه کنیم،  30نشین در حدود  اگر به اجتماع مردمان ساحل

گرفته است  هاي مختلفی که حول صیادي با گرگور شکل توان بین شغل بینیم که نمی می

داده  نفر که صیاد بوده، انجام میگرگوربافی و صیادي را هر دو یک . تفکیکی قائل شد

تر به این ابزار و افزایش تعداد صیادان، انجام همۀ این  امروز با نیاز به تعداد بیش. است

ها و تمایز  همین موضوع باعث تفکیک شغل. وظایف توسط یک نفر عمًال امکان ندارد

د، وجو شو اگر از صیادان روستاي جزیره پرس. گرگوربافی از صیادي شده است

شود که همه ایشان گرگوربافی را بلدند و تا همین چند سال پیش همه  مشاهده می

اما امروز با فشرده شدن شغل صیادي ناشی از افزایش فصول صید، . اند بافته گرگور می

باید توجه داشت که الزم است . کنند دیگر صیادان خودشان به گرگوربافی مبادرت نمی

گرگورهاي فرسوده با گرگورهاي جدید و محکم که در هر فصل و بعد از مدتی 

بیشتر مردم این منطقه به دالیل مختلف و ازجمله دالیل مرتبط با صرفه . جایگزین شوند

تعداد کم . دهند اقتصادي، صید در دریا را به ساخت گرگور در ساحل ترجیح می

صل این حا. گرگوربافان باعث افزایش نیاز به نیروي کار براي گرگوربافی شده است

ها، در  نیاز، حضور نیروي کار غیربومی، و حتی نیروي کار غیر ایرانی، یعنی افغانستانی

ها که از میان اقوام مختلف اهل سنت افغانستان،  افغانستانی. روستاي جزیره شده است

عنوان یک گروه فعال و  اند، به هاي شیعه، به ایران مهاجرت کرده غیر از هزاره

. اند هاي گرگورباف، این نیاز را برطرف کرده اي عدود جزیرهکوش در کنار م سخت

عنوان یک صنف غیررسمی شغلی، یک گروه اجتماعی ویژه  ها به حال گرگورباف درعین

  .اند با روابط اجتماعی و اقتصادي خاص خود را شکل داده
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)1395محقق، (کارگاه گرگوربافی در گناوه  -2شکل 

بومیعاجتماوگرگورباف]مهاجرین[

وتوان جسمی و تحمل روانی  فرساست و نیاز به تاب گرگوربافی کاري سخت و جان

که در درون سازه  ها باید دست به سیم یک جا بنشیند و درحالی گرگورباف ساعت. دارد

ها در روستاي جزیره از دو گروه  گرگورباف. ها را به هم ببافند قرارگرفته است، سیم

هاي  ه مردم محلی جزیره هستند و گروه دیگر افغانستانیاند که یک گرو شدهتشکیل

مهاجران افغانستانی حدود . اند مهاجري هستند که در ده سال اخیر ساکن جزیره شده

خانواده در جزیره جنوبی مسکن  6خانواده در جزیره شمالی و  6خانوار هستند که  12

ایشان ارتباطات . دان هایشان بناکرده اند و کارگاه گرگوربافی در خانه گزیده

اند ولی از این شکوه دارند که این روابط مثل  شان را کمابیش حفظ کرده گروهی درون
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ارتباطشان  "ترها ترها و حسادت بزرگ عقلی جوان به خاطر کم"سائق مستحکم نیست و 

کنند و  ایشان عمومًا از زندگی در جزیره جنوبی ابراز رضایت می. کمتر شده است

ضور در کنار خانواده، آرامش، رفتار دوستانه مردم جزیره و برخورد داشتن کار، ح"

عنوان دالیل اصلی تمایلشان به اقامت در این محل مطرح  را به "محترمانه ایشان

موقع  حساب به هایی نظیر فروش نسیه گرگور و عدم تسویه هرچند دلخوري. کنند می

یر شغل ندارند، یا شاید امکان هم دارند ولی ظاهرًا تمایلی براي تغییر مکان و تغی

مردم جزیره هم نگاهی مساعد نسبت به ایشان دارند و . دیگري برایشان مهیا نیست

زودي  کوشی، ایشان هر حرفه و کاري را به واسطۀ سخت دارند که به عمومًا ابراز می

در حقیقت گرگوربافی که کار پرزحمتی بود . دهند خوبی انجام می آموزند و به می

ه به کارگران مهاجر افغان محول شده است که تبعاً با دستمزد کمتر و با قناعت به امروز

با حضور آنان، صیادان شهرستان مجبور . دهند تولید گرگور مورد نیاز منطقه ادامه می

به همین . هاي بوشهر مراجعه کنند نیستند براي تهیه گرگور با طی مسافت به کارگاه

. کنند ها راضی هستند و از آنها حمایت هم می غانستانیخاطر مردم جزیره از حضور اف

سالگی در  گوید که از سه او می. مالک، اولین مهاجري است که به جزیره آمده است

مالک . ایران است و هشت سال است که در روستاي جزیره با خانواده ساکن شده است

فند ولی اشاره با ها هم شش گرگور می کند که خودش روزانه پنج و بچه عنوان می

  : گوید وي می. اوقات هم کار کساد است کند که بعضی می

هر چه بیشتر . هرچه بیشتر کار بکنی، نفعش بیشتر است. کار است دیگر"

  ".آید دستت را تکون بدهی، پول بیشتري گیرت می

هاي رنگ و رو رفته و قدیمی روستا که حیاطی بزرگ  تقریباً همه مهاجران در خانه

اند که  هایی با چوب درخت نخل ساخته بان تأجر هستند و در حیاطشان سایهدارند، مس

ها، برخی از رسومشان  افغانستانی). 2شکل (در پناه سایه آن، به کار مشغول هستند 

ایشان عمالً درون همسر . اند ویژه در ارتباط با ازدواج و همسرگزینی را حفظ کرده به

پدر عروس بر اساس عرف مقداري وجه نقد هستند و طبق رسمشان، داماد باید به 
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بپردازد که این موضوع با توجه به شرایط اقتصادي نامطلوب مهاجرین، یکی از 

مبلغی که در زمان نگارش این . مشکالت و موانع ازدواج براي جوانان مهاجر است

بین اهالی بومی . میلیون تومان است 40رواج دارد معادل ) 1397-1396(پژوهش 

مهاجرین ازدواجی رخ نداده است که جدا از سایر علل، شاید این هزینۀ روستا و 

دارند و تعدادي  خود مهاجران از این رسم بسیار گله. سنگین اولیه یکی از علل آن باشد

اند و  از آنها به همین خاطر همه دارایی خودشان را براي ازدواج فرزندانشان هزینه کرده

  .شکند ازدواج کمر جوان را می معتقدند که رسم خوبی نیست و اول

بسته آرامش و امنیت منطقه و روستاي جزیره هستند  بیشتر مهاجران افغانستانی دل

  :گوید مالک می. مند هستند توانند تابعیت ایران را داشته باشند، گله ولی از اینکه نمی

اگر من به یک . سالگی در ایران هستم ولی تابعیت ایران را ندارم 3من از "

  ".رفتم، اآلن مقیم آنجا بودم شور دیگر یا اروپا یا جاي دیگر میک

در حال حاضر این مهاجران با پاسپورت افغانستانی و اجازه کار در ایران به 

  .زندگی مشغول هستند

هاي مشترك مانند نوروز باعث نزدیکی  زبان، دین و مذهب مشترك در کنار آیین

هایی هم در مراسم و  تفاوت. ا شده استازپیش مهاجران به مردم بومی روست بیش

بعد از نوروز را  13هاي مهاجر روز  ها، افغانستانی برخالف ایرانی. ها وجود دارد آیین

مهاجران همه اهل تسنن هستند و . مانند به خاطر اعتقاد به نحس بودن آن در خانه می

ینکه، ایشان در نکته جالب ا. کنند در نماز جمعه و جماعت اهل تسنن ایرانی شرکت می

  : گوید مالک می. کنند مراسم مذهبی شیعیان هم شرکت می

امام . کنیم کنیم ولی عزاداري نمی ما مثًال در مراسم روز عاشورا شرکت می"

به سینه زدن و عزاداري به . زنیمحسین را ما هم دوست داریم ولی سینه نمی

ها را  همه امام. اریمولی امام حسین را خیلی قبول د. این شکل اعتقاد نداریم

  ".ها فرشته بودند این. قبول داریم

زندگی در روستاي جزیره، باعث شده است که عادات غذایی آنان تا حدودي 

  : گوید هاي مهاجر جزیره می درویش یکی دیگر از گرگورباف. تغییر کند
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خوریم و در جزیره ماهی و میگو جز  ما در افغانستان بامیه زیاد می"

شود که پخت آن را اینجا یاد  هایمان محسوب می ین خوراكپرطرفدارتر

  ".ایم گرفته

شود،  ترین مواردي که در زندگی مهاجران افغانستانی مشاهده می یکی از مهم

هایشان اهل جزیره و متولد جزیره هستند ولی اجازه  مردمی که بچه. سوادي است بی

بینم که قصد ازدواج  اي را می هسال 17پسر 1.درس خواندن در مدارس روستا را ندارند

  .کدام سواد خواندن و نوشتن ندارند با دخترعمویش را دارد و هیچ

  :گوید مالک می

هایش بسته و هر قدمی یک  مثل یک مرغ کور که چشم. سوادم من خودم بی«

قدر خواندن و  هایمان، سواد به فقط بچه. خواهیم ما دکتري نمی. افتد جا می

به فرض اگر اآلن تو از من گرگور قرضی ببري، من همین  .نوشتن داشته باشند

. از یک بنده خدایی باید التماس کنم که برایم بنویسد. توانم بنویسم را نمی

پسرعموي خودم که . کمی سواد بهتر از هیچی است یک. شویم دیگر اذیت می

سن پسر بزرگ من است و اآلن تا  کند، پسرش هم در افغانستان زندگی می

هایم  اآلن بچه. سوادي درد بدي است بی. خوانده است درس 12کالس 

از بندر ریگ قبول . ها ممنوع است براي افغانی. توانند درس بخوانند نمی

نامشان  هایم دو سال درس خواندند ولی بعدش دیگر ثبت بچه. کنند نمی

. دخترم از پسرم هم درسش بهتر بود. درسشان هم خیلی خوب بود. نکردند

همون دو کالس هم . خوانند اآلن دیگر درس نمی. یشان همیشه عالی بودها نمره

گفتند باید ببري . نامه نوشتم رفتم پیگیري هم کردم و شکایت. یادشان رفته

  »2.من هم نرفتم چون فایده نداشت. بوشهر استانداري

                                               
ها  هاي مهاجر بوده است که سال موضوع صدور سند هویتی و تحصیل اتباع خارجی یکی از مسائل افغانستانی -1

  .با فراز و نشیب ادامه داشته است و در بسیاري از موارد باعث محرومیت فرزندان مهاجرین از تحصیل شده است

 ها اجازه تحصیل در ایران داده شد و جاي امیدواري اسـت کـه   ونی، به افغانبا تصویب قان 95در پایان سال  -2

  .بهره نمانند ساله برخالف خودشان از نعمت خواندن و نوشتن بی 17فرزندان آن زوج 
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اما در این میان بخشی . دهند ها بخش عمده ساخت گرگور را انجام می افغانستانی

دهند که خودشان یا  سازه گرگور هست که هنوز مردم ساکن جزیره ترجیح می از

فچ یا دماغه گرگور که ماهی از آن وارد گرگور . هایشان آن را انجام دهند محلی هم

واسطۀ  این قسمت به. شود ها بافته می اي افتد، توسط خود جزیره شود و به دام می می

اید به طریقی باشد که ماهی از طریق آن وارد اهمیت کارکردش در کل سازه، و اینکه ب

افراد محلی . هاي فنی خاصی است شود ولی نتواند از آن خارج شود، داراي ویژگی

  .توانند فچ گرگور را ببافند اندکی هستند که می

  

نداردجوانانآرزويدرجاییبافیگرگور

اند  خوانده ی که درسجوانان. توان به دو بخش تقسیم کرد جوانان روستاي جزیره را می

ترتیب در پی شغلی هستند که در ارتباط با تحصیالتشان  این اند و به و ادامه تحصیل داده

. توان انتظار داشت کسی با مدرك دانشگاهی به شغل گرگوربافی روي آورد باشد و نمی

دسته دیگر هم که از شروع جوانی و فعالیت و اشتغال، پا در راه صید و صیادي و کار 

طور  همان. اند اند، ولی ایشان هم گرگوربافی را انتخاب نکرده شان گذاشته باء اجداديآ

ها بر روي  اي پرمشقت است و گرگورباف باید ساعت که اشاره شد گرگوربافی حرفه

از طرفی دیگر گرگوربافی کاري یکنواخت . زمین بنشیند و با دست سیم به هم ببافد

و تحرك چندانی ندارد و براي جوانانی که همیشه  است و در مقایسه با صیادي هیجان

در . اي ندارد دانند، جاذبه اي می صید و صیادي را کار پرشور و کمابیش ماجراجویانه

انگیز آن آرزویی است که  حقیقت اشتغال به صیادي و درگیري در فرآیند نسبتًا هیجان

اي را  یره، در هر خانهدر روستاي جز. شوند هاي منطقه با آن بزرگ می بسیاري از بچه

ترتیب  این بینی که یکی از اعضاي خانواده لنج یا قایق صیادي دارد و به که بزنی، می

  .اي اولین انتخابشان صیادي است جوانان جزیره
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طورکلی مردم کرانۀ  در این میان اما نباید از این نکته غافل بود که مردم جزیره و به

دستی خود  ترین صنایع باعث انتقال یکی از قدیمیفارس، با واگذاري این وظیفه  خلیج

صنعت در جامعه -ترتیب امکان فراموشی این هنر این به. اند به مهاجران افغانستانی شده

خصوص که اساتید  به. بومی و انتقال کامل آن به جماعت مهاجران غیرمحتمل نیست

-اي ادامه این هنرگرگوربافی جنوب عمدتًا سالخورده هستند و جوانان بومی رغبتی بر

از سوي دیگر جذب نشدن جوانان به این حرفه باعث شده است که . صنعت ندارند

هاي گرگوربافی صورت  گذاري و تأسیس و توسعه کارگاه بومیان اقدامی براي سرمایه

لذا . ها ندارند ندهند و از طرفی مهاجران نیز بنیه مالی براي توسعه این کارگاه

  .هاي گرگوربافی وجود ندارد و توسعه کارگاه اندازي براي تأسیس چشم

  

  نسیهمنفعتونقدزحمت:گرگوربافی

گر را هنگام تعامل نزدیک با این مردم جلب  شاید اولین چیزي که توجه مشاهده

هاي ناشی از سیم بر دستان مردان صنعتگر است که حکایت تقابل سیم  کند، اثر زخم می

کش،  هاي زحمت اما صاحبان این دست. پر تالش آنهاست سخت گرگور و دست

کمبود نقدینگی، گرانی ابزار و وسایل کار، سختی کار و در پایان درآمد . همیشه ناالنند

عنوان شاغلین اصلی در این رنج  وتوانشان را بریده است و البته مهاجران به نسیه، تاب

و در  "ها میقدی"ها، صرفه اقتصادي کمی دارد ولی بیشتر  شغل گرگورباف. پیشتازند

واقع سالمندان، چون کار دیگري بلد نیستند و توانایی ماهیگیري هم ندارند و همچنین 

  .کنند از همین راه کسب درآمد داشته باشند شان، سعی می مندي شاید به علت عالقه

  

  گناوهبندرصیادانزندگیچرخه

شود  ایق، انجام میوسیله دو نوع شناور، یعنی لنج و ق ماهیگیري در شهرستان گناوه به

اندازه هر شناور و مجوز آن، تعداد کارکنان و وظایف هر یک متفاوت  که با توجه به
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نفرات . نفراست 6الی  5نفر و در لنج  2تعداد نفرات در قایق براي صید گرگور . است

یابی، کار با  جهت. شود ها یک نفر ناخدا و یک نفر ملوان یا جاشو را شامل می قایق

و اداره قایق با ناخداي قایق است و در هنگام کشیدن گرگورها از آب، با  اس پی جی

گرگورها . کند ها همکاري می ملوان قایق جهت کشیدن گرگور و خارج کردن ماهی

ها از  شوند که هدایت آن با ناخدا و درآوردن ماهی وسیله وینچ از آب خارج می به

  .عهده ملوان استگرگور و قرار دادن در محفظۀ نگهداري ماهی به 

نفر مشغول به  6تا  5ها، در این شناور معموًال بین  تر بودن لنج با توجه به بزرگ

یک نفر ناخدا، یک نفر موتوري است، یک نفر : ترکیب نفرات به این شکل است. کارند

در هنگام صید اما همه با هم . عنوان ملوان در لنج حضور دارند آشپز و دو الی سه نفر به

ترکیب نفرات به هنگام صید به این شکل است که یک نفر دستگاه . دارند همکاري

کند و  کند، یک نفر گرگور را خالی می کند، یکی گرگور را کنترل می وینچ را کنترل می

 15چیند تا پس از تخلیه هر گروه  نفر دیگر هم گرگورهاي کشیده شده را در لنج می

  .ندتایی، گرگورها دوباره به آب انداخته شو

گندون  قدر که به فصل ماهی فروردین فصلی است که ماهی بسیار زیاد است آن

برخی تعبیر . گندند ها می قدر ماهی فراوان است که ماهی یعنی آن. معروف است

در این فصل هم گرگور کاربرد دارد، هم تور ریخته . برند گندم هم به کار می ماهی

اما زمان اصلی صید با گرگور به قول . یردگ شود و هم قالب مورداستفاده قرار می می

تر شدن هوا در شهریورماه است که تا  ها بعد از ظاهر شدن ستاره سهیل و خنک محلی

طرف  هاي دورتر نسبت به ساحل، به ماه ادامه دارد و طی آن گرگورها از قسمت بهمن

د ماهی ماه فصل صی بهمن. شوند تر نزدیک ساحل منتقل می عمق خشکی و در مناطق کم

شود و صید آن تا اواخر  تر صید می عمق هاي کم است که در آب) خساك(مرکب 

شود و  بعد از عید نوروز که فصل صید ماهی مرکب تمام می. یابد ماه ادامه می فروردین

روند و  تر است می تر که آب خنک هاي عمیق ها به قسمت شود، ماهی تر می آب هم گرم

که از  در واقع گرگور تا وقتی. شوند تر برده می اطق عمیقبه همین دلیل گرگورها به من
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در منطقه  73و  72هاي  البته صید ماهی مرکب از سال. ماند بین نرود، در آب دریا می

ترین  شاید مهم. کرد ها کسی ماهی مرکب صید نمی رایج شده است و قبل از این سال

انند کره جنوبی و سود دلیل این موضوع، محبوب بودن ماهی مرکب در کشورهایی م

رغم نوع صید،  ترتیب، علی این به. حاصل از صادرات ماهی مرکب به این کشورها باشد

  .توان گفت که همیشه فصل گرگور است می

شوند،  هایی که جهت صید و صیادي در بندر گناوه صادر می مجوزها و گواهینامه

د لنج و مجوز صید قایق مجوز صی. با توجه به نوع شناور و نوع صید متفاوت هستند

رویه،  هاست که به خاطر صید بی البته سال. دو نمونه مجوز بر اساس نوع شناور هستند

. شود تهدید آبزیان و افزایش تعداد شناورهاي صیادي، دیگر مجوز صید صادر نمی

مجوزهاي فصلی براي صید میگو و ماهی . کند مجوزهاي صیادي را شیالت صادر می

ماه  بهمن 15فصل میگو مردادماه و ماهی مرکب معموًال از . ودش مرکب صادر می

فصل صید ماهی مرکب زمان . باشد باشد که اولی یک ماه و دومی دو ماهه می می

آید که در این زمان  عمق می سوي نقاط کم ریزي به گونه براي تخم خاصی است که این

چند شرکت . داردبراي فروش ماهی مرکب رقابت وجود . شود مجوز صید صادر می

اي صیدها به  کند و به شکل مزایده آیند و تعاونی صیادي پایه قیمت را مشخص می می

با توجه به حالت رقابتی، صیادان صیدشان را در اسکله شیالت . رسند فروش می

تواند  رسانند روشی که می شهرستان گناوه و با مشارکت تعاونی صیادان به فروش می

  .وش بقیه انواع ماهی نیز باشدالگوي مناسبی براي فر

اي، مکان بسیار مناسبی  فارس به دلیل عمق کم و کف مرجانی و صخره خلیج

اي و  آید و این مناطق صخره هاي مختلف به شمار می جهت زیست و تولیدمثل گونه

زي  اصطالح ماهیان کف آید که به ها به شمار می اي از ماهی مرجانی، زیستگاه دسته

پیدا کردن این . د و روش مناسب براي صید آنها استفاده از گرگور استشون نامیده می

هاست صیادان جنوب به یاري تجربه به آن  هایی است که سال ها، از مهارت گاه زیست

هاي جدید عمق سنج و ماهی یاب این  اند، هرچند که امروزه با ورود دستگاه یافته دست
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ها استفاده  زیادي هستند که از این مهارتتر شده است ولی هنوز صیادان  دسترسی آسان

  .کنند می

یابی خاصی مشخص  هاي نشانه حکم تجربه و با روش ها به گاه برخی از این زیست

سه نمونه زمین در زیر آب و در کف دریا وجود دارد که در واقع شناخت . اند شده می

ي است که ماهی هاي کوه مانند یکی صخره. شود آنها باعث یافتن یک صیدگاه ماهی می

کند، وجود دارد و زندگی  ها که علف و گیاهان دریایی رشد می در کنار این صخره

یابی به  کند و در واقع زیستگاه ماهی در آنجاست و تمام تالش ماهیگیران دست می

زمین دیگري که وجود دارد، صاف است و هیچ کوهی ندارد و . هایی است چنین مکان

اما . کند عنوان رهگذر عبور می ها فقط به ه ماهی در این زمینمانند هست ک صورت گل به

شود و چنین زمینی  گفته می) digil(نمونه دیگري وجود دارد که در گویش محلی دگل 

صیادان . نه سنگ و صخره است و نه گل بلکه سطح آن را صدف پوشانده است

رسند که ماهی  اي می همعتقدند که اگر این زمین را ادامه بدهند، به زمین سنگی و صخر

ابزاري که زیر آب و کف . ها به ابزار نیاز دارد اما مشخص کردن این زمین. زیاد دارد

اي  است که ساختار بسیار ساده) būlt(دریا را براي صیادان کارکشته مشخص کند بلت 

تکه فلز است که به طنابی متصل شده و صیاد با انداختن آن به کف  بلت یک. هم دارد

چنین است  تواند تشخیص دهد که با چه زمینی مواجه است و این یا و کشیدنش میدر

  .شود که صیدگاه ماهی مشخص می

ترین نکته در خصوص انتخاب یک صیدگاه مناسب  ها مهم شناخت زیستگاه ماهی

هاي  یکی زیستگاه. فارس وجود دارد امروزه دو نمونه زیستگاه ماهی در خلیج. است

هاي مصنوعی که هم شیالت به ساخت آنها در  ي زیستگاهطبیعی است و دیگر

آورند که در سالیان اخیر  فارس اقدام کرده و هم خود صیادان آنها را به وجود می خلیج

مواد . اجازه ساخت زیستگاه مصنوعی منوط به اطالع شیالت است. رونق گرفته است

، باشد که به لحاظ کاررفته در ساخت زیستگاه نباید از موادي، مانند الستیک به

هاي بتنی مواردي  قایق فرسوده، بدنه ماشین و ساخته. محیطی مخرب هستند زیست
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توانند براي ساخت زیستگاه مصنوعی توسط صیادان مورداستفاده قرار  هستند که می

کنند که باعث جذب آبزیان  ها گیاهان دریایی رشد می روي این زیستگاه. گیرند می

  .کنند اس مشخص می پی جغرافیایی آن را با جی شود و صیادان نقطه می

طرف خارگ کشیده شده است نیز به  هفت خط لوله نفتی که از مسیر گناوه به

استفاده از گرگور در این محل به شیوه خاصی . شده است زیستگاه آبزیان تبدیل 

ندازند ا کنند و به آب می گذاري می در این شیوه ابتدا گرگورها را طعمه. گیرد صورت می

ساعت به  2اگر صید خوب باشد گرگورها را . کشند تا به خط لوله نرسد و به آرامی می

گردند و پس از یک روز به سراغ گرگورها  کشند و اگر هم نباشد، برمی ساعت می 2

  .روند می

کنند و گرگورها  ها را آماده می شوند و صیادها طناب ها از قبل مشخص می صیدگاه

برخی صیادان براي اطمینان . کنند تایی به هم متصل می هاي پنج تا دهصورت گروه را به

ازاین  پیش. اندازند کنند و سپس آنها را به آب می گذاري می بیشتر گرگورها را طعمه

شوند،  براي نشانه محل گرگورها از شناورهاي یونولینی، که چیبال یا بویه نامیده می

رنگ خاصی داشت تا مالک گرگور مشخص هاي هر صیاد  چیبال. کردند استفاده می

اس کمتر از این شیوه براي  پی هاي مدرن مانند جی اگرچه امروزه باوجود دستگاه. شود

ترین دلیل این تغییر ترس از دزدي صید و حتی  اما شاید مهم. شود یابی استفاده می مکان

یبال دیگر با حذف چ. خود گرگور است که صیادان را مجبور به این تغییر کرده است

ماند تا دزدان دریایی ناصیاد بتوانند گرگورها را از ماهی تهی  اي بر روي آب نمی نشانه

اما حذف این نشانه معایبی هم دارد، آنجا که گرگورهاي پنهان در بستر دریا طعمه . کنند

شود و در واقع از دسترس  جا می شود و محل آن جابه تور ترال کف صیادهاي دیگر می

  .شود خارج میصاحب آن 

وسیلۀ  روند و گرگورها را به صیادان سه تا هفت روز بعد به سراغ گرگورها می

هاي  ملوانان ماهی. کنند ها را از آنها خارج می کشند و ماهی وینچ از دل دریا بیرون می

کنند و گرگورها که در  به دام افتاده را از طریق باز کردن ته گرگور از آن خارج می
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چینند تا دوباره به  صورت منظم در شناور می تایی هستند را به تایی یا ده هاي هفت دسته

به آب انداختن دوباره گرگورها ممکن است با تغییر محل صیدگاه همراه . آب اندازند

هاي  در سالیان اخیر با افت کیفیت سیم. هاي پر صید تخریب نشود باشد تا زیستگاه

ماه تعیین  9ند و کارکرد یک گرگور نهایتاً گرگوربافی، گرگورها دوام چندانی ندار

شوند، معموًال تا آخر عمر خود در  شود بنابراین گرگورهایی که به آب انداخته می می

مانند و بعد از پوسیدگی و کهنه شدن، پس از جدا کردن رادهاي کف آنها  دریا باقی می

  .شوند هایشان، در آب رها می و طناب

صیاد براي شروع کارش . گذاري پر ریسکی است یهتوان گفت که صیادي سرما می

عنوان وسیله  هاي صیادي به ها و قایق لنج. مجبور به تهیه ابزار و وسایل متعددي است

ضروري صید و تهیه موارد دیگري مانند ابزار صید مورد نیاز هر فصل شامل تور، قالب، 

یاب و  سنج، ماهی عمقگرگور و همچنین سایر وسایل مکمل در فرآیند صید نظیر وینچ، 

عنوان ابزار و وسایل اولیه صیادي باید تهیه  دست مواردي است که امروزه به وسایلی ازاین

شدن و  شدن، دزیده در این بین برخی از ابزار مانند گرگور جداي از گم. گردند

شود که صیادان  شدن آن، بایستی به شکل سالیانه تهیه شود و این موضوع باعث می خراب

هاي تهیه سوخت  به این موارد هزینه. هاي گزافی شوند ال براي تهیه آن متحمل هزینههرس

اي نظیر خطر  هاي یادشده در کنار خطرات بالقوه هزینه. و نیروي کار را هم باید افزود

آسیب دیدن و غرق شدن شناورهاي صیادي و همچنین کاهش شدید میزان صید، باعث 

المثلی در میان صیادان است که  ضرب. راضی نباشند شده است که صیادان از درآمدشان

  .یعنی صیاد همیشه گرفتار است "صیاد، بیاع": گوید می

آنان معتقدند که سود و . گذاري ماهی صیدشده، چالش دائمی صیادان است قیمت

یزاف، کاري . رسد می) فروش ماهی(ها  منفعت فرآیند صید و صیادي بیشتر به یزاف

کند و آن را  سود خودش را به قیمت ماهی اضافه می. قدر استندارد قیمت ماهی چ

شمار صیادي، بیش از  یزاف با کمترین زحمت و دور از خطرات بی. فروشد می

  .کنند ها و صیادان، منفعت کسب می گرگورباف
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اما نکته حائز اهمیت دیگر مهاجرانی هستند که از نقاط دیگري به این منطقه 

عنوان درآمد مقطعی به ماهیگیري  کافی به امر صیادي و صرفاً بهاند و بدون آشنایی  آمده

عنوان منبع  نشین گناوه و دریا، به این موضوع براي صیادان ساحل. اند مشغول شده

یکی از این . درآمدي و زیست مردم، پیامدهاي نامطلوبی را نیز به همراه داشته است

در سالیان اخیر و با کاهش . هستندغیرمجاز یا بدون مجوز  پیامدها، افزایش قایق هاي

هاي ماهی، شیالت از دادن  شدید منابع آبزي و همچنین به جهت حفاظت از زیستگاه

هاي الزم باعث شده  ها ممانعت به عمل آورده، اما نبود نظارت مجوز صیادي به قایق

هاي داراي  هاي بدون مجوز صید، دو برابر قایق است که در حال حاضر تعداد قایق

ها از میان مردم مهاجر روستاهاي اطراف گناوه  بیشتر صاحبان این قایق. وز باشدمج

وکاري مانند  هستند که اغلب کارشان صیادي نبوده و به دلیل افت فضاي کسب

اند و برخی به صیادي  کشاورزي یا سوداي درآمد بیشتر به شهر گناوه مهاجرت کرده

ی سنتی، از انتقال پدر و فرزندي، یا وجود نبود آموزش عمل بااین. اند مشغول شده

هاي مستقیمی که شیالت برگزار کرده باشد، موجب  آموزش از طرق دیگر نظیر آموزش

خطر و پایدار  بیگانگی آنان با موضوع حفاظت و نگهداري از دریا و صید ایمن، کم

  .گردیده است

  

  گرگورباصیدچرخهدرزناننقش

ادبانی و گرگورها چوبی بود، زنان همپاي مردان، ها ب ها پیش، آن زمان که لنج سال

زمانی که مردان . بخشی از زحمات صید با گرگور نظیر گرگوربافی را بر عهده داشتند

سازي  کردند و کالً همه کارهاي آماده رفتند، غذاي سفر را زنان آماده می به دریا می

شراعی بوده و شراع یا بادبان  ها لنج. دادند خوراك و ابزار و وسایل سفر را آنها انجام می

زنان منتظر در ساحل شراع . اي براي شناختن آن لنج در خشکی بوده است هر لنج نشانه

شد، از روي شراع مشخص  اند و وقتی لنجی به ساحل نزدیک می شناخته ها را می لنج
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شان رفتند تا باري از دوش بود که لنج متعلق به کیست و زنان به استقبال مردانشان می

بعد از آمدن از دریا هم . شده است بردارند و در واقع کارشان از این لحظه شروع می 

گذاشتن  کردن و دله هاي صیدشده نظیر شستشو، تمیز کردن، خشک تمام کارهاي ماهی

 15گذاشتند که هر جله  هاي صیدشده را در جله یا زنبیل می ماهی 1.را به عهده داشتند

یکی دیگر از وظایف زنان که هنوز هم در میان بخشی از . داد کیلو ماهی در خود جا می

زنان نه در بازار که . مشاهده است، فروش ماهی در محله است هاي صیاد قابل خانواده

گرگوربافی زنان تا . فروشند هاي صیدشده را می هاي خود بخشی از ماهی در محله

مشاهده بوده ولی با حضور  لقریب به ده سال پیش در بندر گناوه و روستاي جزیره قاب

شان در گرگوربافی ندارند  هاي سابق مهاجران افغانستانی دیگر زنان مشارکتی در فعالیت

کار در  به عبارتی نوعی تقسیم. پردازند دار باشند، بیشتر به کارهاي خانه می و اگر خانه

مداد اینجا صورت گرفته که بر اساس آن دیگر گرگوربافی کاري زنانه و خانگی قل

سازي مایحتاج  هاي آماده جز فعالیت امروزه شاید زنان در فرآیند صیادي به. شود نمی

.سفر و خوراك، نقش بیشتري ایفاء نکنند

  

مدركموجودهمچوندریا

تنها محل تأمین معیشت  دریا نه. دریا نقشی نمادین در فرهنگ ماهیگیران جنوب دارد

مردمان ماهیگیر جنوب در . شود هم قلمداد مینوعی نماد پاکی و سخاوت  است، بلکه به

دریا براي ایشان منبع خیروبرکت و . برند زمان درماندگی و ضعف به پاکی دریا پناه می

تواند  شود که انسان می حال موجود مدرکی محسوب می پاکی و راستی است و درعین

بد، دست به دامان یا آن زمان که بیمشان بر امید فزونی می. در تعامل با آن قرار گیرد

شوند و با دعا و مناسک ویژه تالش دارند تا حمایت و کمک دریا  دریا و سخاوتش می

                                               
هاي ها را با نمک دریایی زیاد در دبه ها، آنیک روش نگهداري ماهی که جهت جلوگیري از فاسدشدن ماهی -1

  .اندریختهدردار می
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چنین است که از دیرباز، باورها و اعتقادات فراوانی در میان این مردم  این. را جلب کنند

عنوان نمونه به برخی از آنها در ارتباط با فرهنگ  گرفته است، که در اینجا به شکل

  .شود گیري اشاره میماهی

زمانی که گرگورها چوبی . افتد که طناب گرگور در دریا پاره شود بسیار اتفاق می

افتاد که این طناب پاره  شد، بیشتر اتفاق می تهیه میGhadaf(1(ها از غدف  بود و طناب

در این زمان صیادها یک چنگک به آب . شود و گرگورها در میان آب گم شود

اي، مدد  کشیدند و از جد سید رضا، قدیسی اسطوره کردند و می ر میانداختند و نذ می

این عبارتی  "یا جد سید رضا خودت کمک کن". گرفتند که گرگورها پیدا شود می

کردند که  کردند و بعد از گفتن آن نذرونیاز می است که صیادان زیاد استفاده می

ماهی آن گرگور به کسی گرگورشان پیدا شود و مثالً قدري پول نذر کسی باشد یا 

.بخشیده شود

چیزي،  هیچ. دارد همچنین، بنا بر اعتقاد رایج، دریا، مرده را داخل خودش نگه نمی

دارد و نهایتًا پس از سه روز  خصوص چیزهاي ناپاك مثل جنازه، را در خود نگه نمی به

  .دهد شده پس می اي را که در دریا غرق  جنازه

ی که تازه زایمان کرده است صید یک صیاد را بخورد، مردم معتقد بودند که اگر زن

گفتند صیاد چله گرفته  معروف می قول به. تواند صید کند آن صیاد دیگر تا مدتی نمی

شد، به این صورت که شیر  اجرا می "چرب و شیرین"براي رفع نحوست مراسم . است

کردند و  درست می دادند و حلوا کردند و ورز می آن زن را با خرما و روغن مخلوط می

انداختند و معتقد بودند که  انداختند یا همان را در دریا می این حلوا را یا در گرگور می

ها را  در واقع سهم ماهی. شود خورد و رفع بال می ماهی از این غذاي چرب و شیرین می

شان را قطع  دادند تا نحوست دریا گریبان صیاد را نگیرد و دریاي بخشنده، روزي می

شود در بنیان همه این رسومات و مناسک  طور که دیده می همانبه این رسم،. کندن

                                               
و آفریقـا  ) ماالبار(هاي پهنی دارد و در هند و ملیوار ثمر شبیه نخل زینتی است که برگ غدف یک درخت بی -1

.رویدمی
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هاي  اي است که گویا موجودي جاندار و مدرك است و به کنش گونه جایگاه دریا به

ویژه در جماعاتی که در  شاید نوعی از جاندارانگاري که به: دهد انسانی پاسخ مشخص می

  .شود ی هستند و معیشتشان متکی به آن است مشاهده میهاي طبیع ارتباط مستقیم با پدیده

  

  پایدارتوسعهمسئلهومدرنصیادي

؛ این عبارت پرتکرارترین اظهارنظري است که در "تور ترال دریا را از بین برده است"

استفاده از تور ترال یا ترال . شود هاي آن شنیده می میان مردم ماهیگیر گناوه و بخش

، به خاطر اثرات مخرّبش در برخی کشورها منع شده "گوفه"لی کف، یا به گویش مح

کشد، صیادان از نوعی  ها پیش، در فصل صید میگو که یکی دو ماه طول می سال. است

وفور و به شکل غیرقانونی  اند، اما امروز این ابزار به کرده تور ترال کوچک استفاده می

شود  صید ترال موجب می. شود ده میبراي صید انواع ماهیان و در تمام طول سال استفا

کند،  ریزي کنند و زیستگاه آبزیان را نیز تخریب می موقع تخم ها نتوانند به انواع گونه

مرور کم شده و حتی درخطر انقراض قرار  بنابراین ذخایر ماهی، میگو و دیگر آبزیان به

منابع آبی در  روبد به دلیل تخریب هاي چند ده متري که کف دریا را می گوفه. گیرند

درازمدت قابل ادامه نیست حتی بعضاً خود این صیادان بومی از این شیوه استفاده 

فارس را  تواند شیوه پایداري باشد و عمالً ذخیره منابع آبزي خلیج کنند که تبعاً نمی می

  .دهد که در نهایت به ضرر خود این صیادان خواهد بود کاهش می

دهند، حضور  اي متخلف که صید ترال انجام میجز شناوره هاي اخیر به در سال

نمایند که تبعاً  هاي بسیار بزرگ می هاي بزرگ خارجی که اقدام به استفاده از ترال کشتی

آسیب دیگري است . هایی را برانگیخته است اثرات مخرّب بیشتري دارند نیز حساسیت

اگر ترال . فارس را با تهدید جدي مواجه کرده است که حتی کل اکوسیستم خلیج

کنند، این شناورهاي خارجی  هاي کوچک صیادي به عبارتی کف دریا را جارو می لنج

  .کنند کلی منهدم می زیستگاه و همه موجودات ریزودرشت اکوسیستم سر راهش را به
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در این میان صید به روش گرگور، با عدم آسیب زدن بـه زیسـتگاه و صـیادي بـر     

تر و  عنوان یک روش صید پایدار بسیار ایمن ، بهاساس فصول مختلف و آبزیان متفاوت

ولی صـید گرگـور تبعـاً کمتـر از     . هاست گونه روش همراه با آسیب بسیار کمتري ازاین

اي  لذا نکتـه . یکی از موانع عدم توسعه صید گرگور کمبود است. میزان صید ترال است

خت گرگـور  که براي ترویج این شیوه حائز اهمیت است موضوع توسعه و تسهیل سـا 

با گذشت سالیان دراز و استفاده گسـترده از ایـن ابـزار، ضـرورت بـازنگري در      . است

شود تا با تسهیل  ازپیش احساس می ساخت گرگور، مواد مورد نیاز و شیوه ساخت، بیش

شرایط، هم فرآیند سخت ساخت آن مکانیزه شود و هم امکان دستیابی به تعداد بیشـتر  

هـاي   تواند توسـعه روش  توسعه این روش صید می. میسر باشداین ابزار در زمان کمتر، 

هـاي جدیـد    ترکیب این امر با تکنولـوژي . ایمن و پایدار برداشت ماهی را موجب شود

تواند در توسعه صیادي پایدارتر و راحتـی   اس، می پی مانند عمق سنج، ماهی یاب و جی

  . باشد کار ماهیگیران سودمند

  

  أمالت پایانی ت

ترین مشاغل مردم حاشیه  عنوان یکی از مهم هاي دور به از زماندي صید و صیا

رویه و استفاده از ابزار صید  صید بی. فارس و دریاي عمان شناخته شده است خلیج

. شوند فارس شناخته می عنوان دو تهدید جدي براي منابع آبزي در خلیج مخرب به

ي از تخریب و آسیب طراحی و انجام مداخالت براي حفظ و نگهداري و جلوگیر

فارس، مستلزم شناخت فرهنگ زنده و روابط اجتماعی و اقتصادي  اکوسیستم خلیج

موجود در بین مردمانی است که در ارتباط مستقیم با دریا و استفاده از منابع آن قرار 

اي در ارتباط با توسعه اقتصادي و اجتماعی منطقه و  بنابراین هر گونه مداخله. دارند

زیست، مستلزم  ا توجه به امر توسعه پایدار و در هماهنگی با اکوسیستم و محیطویژه ب به

این . درکی عمیق از مناسبات موجود و تمهید اقدامات با توجه به این مناسبات است
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پژوهش نگاهی به زندگی مردم شهرستان گناوه دارد که به شغل صیادي از طریق 

پژوهش در خصوص سایر . دارند ساخت و استفاده از ابزار صید گرگور اشتغال

ها در استان بوشهر و سایر  هاي صید و همچنین مقایسه این روش با سایر روش روش

فارس و دریاي عمان و همچنین نگاه زیست  هاي همجوار در حاشیه خلیج استان

هاي گسترده آتی در این  مایه پژوهش تواند دست محیطی به حیات این پهنه آبی می

توان در موارد زیر  ج نهایی و تأمالت حاصل از این پژوهش را مینتای. حوزه باشد

  :خالصه کرد

 گسترش شهرنشینی و مهاجرت روستائیان به شهر، باعث افزایش جمعیت

شهرستان گناوه در صد ساله اخیر شده است و این افزایش جمعیت، افزایش نیاز به 

یگر، گسترش ارتباطات از طرفی د. طور خاص ماهی را در پی داشته است خوراك و به

و تسهیل شرایط نگهداري ماهی و حمل و نقل به شهرهاي دور و نزدیک نیز، افزایش 

توان حدس زد، جوابگو نبودن میزان ماهی صید  می. تقاضاي ماهی را در پی داشته است

هاي صید جدید و مخربی مانند استفاده از  شده با روش صید گرگور باعث رواج روش

استفاده از تور ترال، جداي از آسیب به ابزارهاي صید دیگر نظیر . اشدتور ترال شده ب

هاي ماهی و تخریب سواحل مرجانی که  گرگور و قالب، باعث از بین رفتن زیستگاه

به همین دلیل صید به این روش . اهمیت زیست محیطی و توریستی دارند، شده است

ممنوعیت، استفاده از تور ترال فارس ممنوع اعالم شده است که علی رغم این  در خلیج

به این دلیل . شود کف در تمامی فصول سال به شکل گسترده و غیر قانونی استفاده می

عنوان  گردد ضمن مطالعه در خصوص دالیل فراگیري صید به روش ترال، به پیشنهاد می

 زیست مانند گرگور هاي صید پایدار و سازگار با محیط جایگزین پایدار به تقویت روش

  .ها توجه شود روزرسانی آن و توسعه و به

شود و  سنتی است که ساخت آن با دست انجام می-گرگور ابزار صیدي بومی

بـا  . دستی بودن این فرآیند، ساخت آن را به کاري بسیار پرزحمت مبدل سـاخته اسـت  

توجه به پایداري نسبی این شیوه صید و تطابق بیشتر آن با چرخه زیستی آبزیان، توسعه 
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توانـد بـه    ین شیوه صیادي از طریق بازنگري در ساخت و اسـتفاده از ایـن ابـزار، مـی    ا

نفعان و بالطبع فراگیرتر شـدن   کارآمدي و تطابق آن با نیازهاي روز، شرایط معیشتی ذي

.آن کمک کند

طور که ساخت گرگور کاري پرمشقت است و روزآمد و ماشـینی نشـده    همان

. ین روش صید نیز مشقات خـاص خـود را دارا سـت   است، به همان میزان صیادي با ا

رغم آمیخته شدن صیادي با زندگی و باورهاي مردم منطقـه و نیـز ارتبـاط معنـوي      علی

مردم منطقه با دریا، الزم است که براي توسعه این شیوه صید به تمهیدات دیگـري هـم   

ور و تسهیل در صید از طریق کمک به نصب ابزار و وسـایل کشـندة گرگـ   . متوسل شد

ایجاد شرایط مناسب مانند کمک مـالی از طریـق اعطـاي وام جهـت خریـد گرگـور و       

تواند باعث حمایت و فراگیري استفاده از ایـن   ملزومات صیادي براي صیادان بومی می

شیوه صید در میان مردمان مـاهیگیر شهرسـتان گنـاوه و ادامـه فرهنـگ صـیادي بـومی        

.ن شودمحیطی حاصل از آ عالوه مزایاي زیست به

سختی کار و خطرات و مشکالت پیش  ماهیگیران شهرستان گناوه با توجه به

در این راه . رو، معتقدند که درآمدشان در مقایسه با حجم کارشان منصفانه نیست

تر  هاي صیادان و همچنین فعال توان با اقدامات حمایتی در خصوص کاهش هزینه می

هاي صیدشده، در  گذاري عادالنه ماهیهاي صیادي جهت کمک به نرخ نمودن تعاونی

.جهت رونق هر چه بیشتر و در ادامه رضایت شغلی صیادان گامی مهم برداشت

کار اجتماعی  خوبی در تقسیم شیوه صیادي گرگور باعث شده که مهاجرین افغان به

شده و جایگاهی اجتمـاعی پیـدا    عنوان صنف اصلی گرگورباف منطقه شناخته  منطقه به

هاي مهاجر  عه گرگوربافی و سوددهی بیشتر آن به ادغام و هماهنگی این گروهتوس. کنند

تواند زمینه بهبود شرایط زندگی و ارتقاي  کمک کرده و رونق اقتصادي حاصل از آن می

  . کند اجتماعی ایشان را مهیا
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