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  بومی منابع آب در منطقه کاشانمدیریت 
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  چکیده

هاي محلی، ملـی و فراملـی    هاي مختلف زندگی در مقیاس موضوع آب یکی از عوامل مهم در عرصه   

 بررسی نظام مدیریت بومی منابع آب، با رویکرد محلی که حاصـل تجربـه چنـدین               بنابراین. باشد  می

گیـري از امکانـات    منظـور بهـره   ه ضمن توجه به خصوصیات جغرافیایی و بـه        هزارساله ملتی است ک   

در این مقاله، مسئله اساسی این اسـت  . رسد اند، ضروري به نظر می   محیطی به خلق آن همت گماشته     

ویژه روستاي نیاسر به دست  که شناخت و فهم جامعی از مدیریت بومی منابع آب در منطقه کاشان به       

ها، راهکارها و موانع گذار به مدیریت دوراندیش، مبتنی بـر   ور و نیز بررسی فرصت  به این منظ  . آوریم

دانش بومی، اصول همیاري و رفاقت، پژوهش کیفی از طریق مطالعات اسنادي و میدانی مـشتمل بـر              

سپس با تلفیق مطالعات، مشاهدات میدانی به .  انجام شد1391-92هاي   نفعان طی سال    مصاحبه با ذي  

ها و رفتارهاي کنشگران مدیریت بومی منابع آب، شناخت    رکت و ثبت و گردآوري نگرش     همراه مشا 

آمده حاکی از آن است که مدیریت بومی منابع آب، مبتنـی بـر    دست نتایج به. نسبی از آن به دست آمد   

این دانـش، برخاسـته از     . هاي آن، دانش بومی است      ترین مؤلفه   یکی از مهم  . چهار مؤلفه کلیدي است   

نقـش مـشارکت   . ها، شیوه نگرش، تجارب، نوع باور و فهم مردم یک سرزمین اسـت        نگ، ارزش فره

. ها به یکدیگر در دومین مؤلفه، یعنی همیاري، نمـود بیـشتري پیـدا کـرده اسـت            نفعان و یاري آن     ذي

سومین مؤلفه عبارت است از رفاقت با مفهوم محـوري خیرخـواهی کـه مـردم را در درك و ارتبـاط           

چهارمین مؤلفه، دوراندیشی است که شامل توجـه        . نماید  زیست یاري می    یکدیگر و محیط  مناسب با   

هایی است که دستیابی به مـدیریت دورانـدیش را محقـق        به نیازهاي نسل کنونی و آینده و نیز روش        

  .کند می

مدیریت بومی، منابع آب، همیاري، دانش بومی، رفاقت، دوراندیشی، منطقه          :  کلیدي هاي  هواژ

  ن، نیاسرکاشا

                                                
   latifi@atu.ac.ir                  .ریزي اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی دانشیار برنامه *

  ).نویسنده مسئول. (مؤسسه آموزش عالی نورطوبی، تهران، ایران،  کارشناس ارشد مدیریت شهري**

      vahdan_urban@yahoo.com  
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  مقدمه

اي   وخاك، ضـوابط و معیارهـاي ویـژه         در کشور ما از دیرباز جهت استفاده از منابع آب         

وجود داشته که در هر نقطه از ایـن سـرزمین متناسـب بـا شـرایط اقلیمـی، اجتمـاعی،               

برداري بـومی از منـابع آب و نظـام      هاي رایج کشاورزي، مدیریت بهره      فرهنگی و سنت  

بر اساس شـواهد فـراوان تـاریخی، تجربیـات،       . حاکم بوده است  برداري خاص آن      بهره

بـرداري و نگهـداري تأسیـسات آبیـاري در            دانش بومی و همیاري مردم در ایجاد، بهره       

در نظام ارباب و رعیتی، ساخت کاریزها، ایجاد انهار سـنتی           . اي دیرینه دارد    ایران سابقه 

دهقانان و . بر عهده ارباب و رعیت بودتناسب  ها به داري و الیروبی آن از رودخانه و نگه

بـا اجـراي   . ها یاري داشتند کشاورزان نیز به نسبت میزان سهم آبی خود، در این فعالیت 

اصالحات اراضی و واگذاري اراضی به کشاورزان و حذف مـدیریت مـالکین عمـده از      

هاي وسیع دولت در بخـش آب و کـشاورزي از سـوي دیگـر                 گذاري  سو و سرمایه    یک

ها جایگاه مؤثر خود  هاي حاکم بر آن  برداري بومی و نظام     هاي بهره    شد تا تشکل   موجب

برداري از آب را در تمام مراحل تأمین، انتقال و  را از دست داده و دولت، مسئولیت بهره

برداري جدید  هاي بهره توزیع حتی تا حد مزارع به عهده گیرد، در این مقطع زمانی نظام      

  .بومی منابع آب گردیدجایگزین نظام مدیریت 

مدیریت بومی منابع آب در دوران معاصر ایران به مدیریتی اشاره داشته که در پـی        

هاي بومی و متعلق به مردمان این سرزمین، در متن جامعـه             ها و دانایی    ها، مهارت   تجربه

جهـت،   بـدین  .بیان صریح نبـوده اسـت   آسانی قابل هاي آن به    فرصت بروز یافته و روش    

اي که مدیریت بومی سرزمین ایران در زمینه آب و حتـی       عنوان محدوده   اشان به منطقه ک 

در ... ها ازجمله بازار، محله، کشاورزي، معماري و شهرسازي، مراسم آیینی و سایر زمینه

شـده    واقـع  اننمود آشکاري پیدا کرده است، مورد شناخت و جستجوي پژوهـشگر        آن  

جمله ارکان و عناصر  تبط با آب و آبرسانی از     که تأسیسات و تجهیزات مر      ازآنجا .است

شـده، مـورد     شود، مدیریت بومی در قالب مـوارد ذکـر          اصلی هر زیستگاه محسوب می    

، شامل شهر کاشان و نیز برخی از    )منطقه کاشان (این محدوده   . بررسی قرار گرفته است   

  .باشد روستاهاي اطراف آن می
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طـور عمـده داراي اقلـیم خـشک و      بـه ایران با موقعیت جغرافیایی و طبیعی ویژه،      

هاي شـدید و   اي است که همواره شاهد خشکسالی گونه این شرایط به  . خشک است   نیمه

با افزایش جمعیت، سرانه آب در ایران با کاهش چشمگیري روبرو بوده . ایم خفیف بوده 

 مترمکعـب در سـال اسـت    1700آب بـراي هـر نفـر در دنیـا      رقم سرانه بحرانی . است

این موضوع نقش    .اکنون در آستانه آن قرار گرفته است       ن با جمعیت کنونی خود    ایرا که

مدیریت منابع آب را در جلوگیري از پیشرفت و تسري این بحران به نـسل آینـده، پـر                   

  .کند تر می رنگ

ضرورت سازگاري نحوه معیشت و حیات با شرایط خشکی موجب شـده کـه در               

ها، شناخت و دانش بومی در  اي از آگاهی جموعههاي دور تاکنون م    زمین از گذشته    ایران

اي از آن، دانـش بـومی مـدیریت     میان ساکنان این سرزمین ایجاد گردد که بخش عمـده     

شناخت و درك این مجموعه ارزشمند که ریشه در تـاریخ، فرهنـگ و              . منابع آب است  

 اصالحات مرور زمان در اثر وقایعی همچون  متأسفانه به،جغرافیاي این ملت کهن داشته    

ارضی، تجددگرایی و طی نشدن مرحله گذار از مدیریت بومی به نـوین، بـه فراموشـی                 

منظور دستیابی به اهـداف آن، بـه شـناخت مـدیریت       در این مقاله، به    .سپرده شده است  

هاي نمونـه   بومی منابع آب، در محدوده منطقه کاشان، در بستر جامعه محلی و در مکان        

و نیز بررسی این مشکالت و راهکارهاي اصالح آن ) نیاسر(و روستایی ) کاشان(شهري 

رود بـا شـناخت و کاربـست اصـولی مـدیریت بـومی و                 انتظار می  .استشده  پرداخته  

هاي تأثیرگذار آن، ازجمله دانش بومی و همیاري، عالوه برترمیم گسست نسلی و            مؤلفه

ان ایـن سـرزمین   دانشی، به پیوستگی زنجیره دانش و به رشد فرهنـگ و اقتـصاد مردمـ          

  .کمک شود

  

 موضوع اهمیت و ضرورت

هـاي محلـی،    هاي مختلف زندگی در مقیـاس  موضوع آب یکی از عوامل مهم در عرصه    

 بررسی نظام مدیریت بومی منابع آب، بـا رویکـرد محلـی کـه        و باشد  ملی و فراملی می   
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حاصل تجربه چندین هزارساله ملتی است که ضمن توجه بـه خـصوصیات جغرافیـایی       

اند، ضروري به  گیري از امکانات محیطی به خلق آن همت گماشته     منظور بهره   حل و به  م

  .رسد نظر می

خشک که حیات و بقاي کشاورزي به آب و آبیاري        هاي خشک و نیمه     در سرزمین 

هـا   جمله حفر قنوات، چاه از ها نوآوريهاي  ترین انگیزه   وابسته است، کمبود آب از مهم     

دهـی   عنوان یک عامل محدودکننده در شکل     شده است و آب به     ...بندها و   و احداث آب  

با توجـه بـه چنـین    . اي ایفا کرده است     کننده  نقش تعیین  و تکوین فرهنگ و تمدن ایران     

اهمیتی، تقسیم عادالنه آب در مناطق خشک از حساسیت وافـري برخـوردار بـوده کـه              

دي و لبـاف خـانیکی،      یـز   پـاپلی (هاي فراوان در گرفته اسـت         ها و جدال    براي آن جنگ  

هـاي محلـی از    هـاي مـدیریتی بـومی آبیـاري متناسـب بـا ویژگـی         و خلق نظام  ) 1377

  .رود هاي پیشرفت این تمدن در گستره جغرافیاي ایران به شمار می جلوه

یافتـه، یکـی از    تجربه و دانش مردمان این سرزمین که از نسلی به نسل دیگر انتقال     

بایـست آن را در همـه ابعـاد      هر جامعه است کـه مـی     هاي نسلی براي    ترین سرمایه   مهم

بـا توجـه بـه مـسائل و مـشکالت       . مورد شـناخت و واکـاوي قـرار داد        ) کالن و خرد  (

روي مدیریت در کشور، کمبود و محدودیت منابع، نیـاز بـه پایـداري در مـدیریت       پیش

وضوع آب ویژه در مورد م    هاي مدیریت بومی در ایران به       منابع، بررسی مسائل و ویژگی    

مدیریت بومی منابع آب در ایران  .ازجمله دالیل اهمیت موضوع مورد تحقیق بوده است  

اي داراي اجزاء و کارکردهاي معینی بوده، برخی از این عناصـر در گذشـته         در هر دوره  

 در طول زمان   ، اما اند  کرده  نفعان آن داراي کارکرد مؤثر بوده و نقشی را ایفا می            براي ذي 

ترتیـب،   ایـن  بـه . انـد  داده ادامه حیـات     ،عنوان میراث معنوي و زنده      اده و به  تغییر نقش د  

بسیار ضروري  هاي پیشین     ضرورت شناخت رسوم و رفتارهاي کارا، مفید و مثبت نسل         

  .رسد به نظر می
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 پژوهش اساسی مسئله و هدف

کند، در این جا سـعی   از آن جایی که هر تحقیق از هدف یا اهداف مشخصی پیروي می       

در این . عنوان هدف اصلی تحقیق قرار گیرد ه که شناخت مدیریت بومی منابع آب بهشد

مقاله، مسئله اساسی این است که شناخت و فهم جـامعی از مـدیریت بـومی در منطقـه      

مسئله این نیست که چگونه مدیریت بومی را بپروریم بلکه ایـن     . کاشان به دست آوریم   

ي مدیریت بومی منابع آب، در منطقه کاشان چـه  ها و کارکردها   است که دریابیم ویژگی   

  بوده است؟

  

 اصطالحات و مفاهیم

کاررفته باشـد کـه دامنـه مفهـومی آن      جاي پژوهش به ممکن است اصطالحاتی در جاي   

بدین ترتیب، تعریـف عملیـاتی  . براي مخاطب یکسان نباشد 


منظـور انجـام فراینـد     ، بـه 

اد درك مـشترك از اصـطالحات و مفـاهیم،      و ایج ) وسیله ارائه تعاریف    به(سازي    مفهوم

  .شده است ارائه 

  

  )Indigenous water resources management (مدیریت بومی منابع آب

ها که بر اساس انگیزه مردمان بومی، باهـدف اداره بهتـر امـور                مجموعه رفتارها و کنش   

د بـا سـایر   مربوط به آب، ایجاد انسجام اجتماعی و توافق همگانی، موجبات ارتباط فـر          

افراد و محیط پیرامونی، همیاري و رفاقت، انتقال تجربیات و دانش بومی؛ نگاه مسئوالنه    

نسبت به آینده و آیندگان و در نهایت زمینه را براي آینده بهتر فراهم آورده و منجر بـه                    

  .هایی هوشمندانه به هر موقعیت تازه شده است پاسخ

  

                                                
-   طـور   د بر مبناي آن جریـان پـژوهش را بـه   نت تا بتواننسبت به درك مفاهیم اسان  استنباط و تالش پژوهشگر

  .آمده است دست این تعاریف در خالل مطالعه، مشاهده و مشارکت مستقیم به. دنروشن دنبال کن
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  )Beneficiaries (نفعان ذي

بـاهم  ) مـدیریت منـابع آب    (ها در تالشی مشترك       ماعاتی که اعضاي آن   افراد یا ج  

طور مستقیم با مقولـه   نفعان در حوزه آب افرادي هستند که به  در واقع ذي  . کنند  عمل می 

یافتـه   هـا، ماهرانـه سـازمان    مدیریت بومی منابع آب در ارتباط بوده؛ و این امر توسط آن   

  .است

  )Indigenous Knowledge (دانش بومی

دانش بومی همان دانش عامیانه است؛ یعنی روابط زندگی روزمـره کـه بـر تفکـر،          

بـومی،  ) معرفـت (دانـش   . تجربه، شعور عام، بدیهیات مسلم و ناخودآگاه متکـی اسـت          

هـاي بــومی، در قالـب توضــیحات،    سـاختاري اســت بـراي تولیــد و سـاماندهی یافتــه   

هاي مـدیریت   انش بومی ازجمله مؤلفه   د. ها و تجربیات افراد وابسته بر هر بوم         بینی  پیش

بومی منابع آب است که حاصل عقل سلیم  


هاي  ، ارتباطات چندجانبه کنش)شعور عام (

  .روزمره و انتقال تجربیات بین نسلی است

  )Foresight (دوراندیشی

دوراندیـشی،  . دیگر، در نظر گرفتن سـرانجام کـار اسـت    عبارت اندیشی و به    عاقبت

که تا مرز فراهم کردن زمینه و بستر مناسب بـراي      طوري  ه است به  داراي مفهومی گسترد  

نفعـان وجـود دارد و    این مفهوم، به شکل پنهان در پس ذهن ذي . رود  آیندگان، پیش می  

در برخی اوقات جنبـه اعتقـادي    .شود ها دیده می  بیشترین نمود آن در رفتار و منش، آن       

وکتاب در آخر کار و نیز  اد به وجود حسابکند؛ در این حالت، بیشتر، اعتقاد افر     پیدا می 

نتیجـه  (که از هر دستی بدي، باهمان پس خواهی گرفـت  است  المثل    باور به این ضرب   

  ).گردد هر کاري به ما برمی

  

                                                
-جاي مطالعه است  به تجربه  عقل سلیم، قضاوت مستدل برآمده ازHutson,  2011) .(توان عقل سلیم را  می

  . در خصوص موضوعات در نظر گرفت،نظر عموم درك و فهم متعارف و مورد اتفاق
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  )  Friendship (رفاقت

نفعان در جامعه، بـراي پیـشبرد اهـداف     رفاقت، همان همراهی و مشارکت بین ذي   

  .ین مفهوم در مقابل رقابت بین افراد قرار گرفته استا. ها است فردي و اجتماعی آن

  )Cooperation (همیاري

جـاي واژه همکـاري و مـشارکت، از     در این مقاله، به دلیل رسایی بیشتر مفهوم، به      

همیاري، کمکی است که بازیگران مدیریت . شده است استفاده » همیاري«و » یاري«واژه 

کـه   نحوي دهند به وزه نسبت به یکدیگر انجام مینفعان این ح بومی منابع آب و سایر ذي   

طور  مردم در جامعه بومی به. هم کار خودشان پیش رود و نیز منفعت جامعه تأمین شود 

هاي  دهند و از دیگران انتظار چنین کاري را دارند؛ زیرا ارزش عادي این کار را انجام می

یاري را در ذهن خود دارند    اي از معانی کمک و        شده و مفروضات تحلیل نشده      نهادینه  

طور طبیعی براي تکمیل و تقویت ارتبـاط خـود بـا       و به هنگام ضرورت و نیاز آن را به        

  .دهند دیگران انجام می

  

 پژوهش پیشینه

هاي انسان  ها و فعالیت اي به درازاي نخستین تالش مدیریت بومی منابع آب شاید پیشینه

بـرآورده  . داشته باشد ) ها  تین سکونتگاه گیري نخس   شکل(براي زندگی، تولید و سکونت      

، او را بر آن داشته که از تمام ...کردن نیازهاي انسان به آب، سکونت، ارتباط اجتماعی و

هـاي   و ظرفیـت ) بـومی (هاي اندوخته خود طی سـالیان متمـادي، دانـش محلـی          تجربه

ـ    .موجود، بهره برده و به اداره امـور بپـردازد    اط بـا شـناخت   در ایـران متأسـفانه در ارتب

 در ارتبـاط بـا برخـی     اما. مدیریت بومی منابع آب با کمبود آثار پژوهشی مواجه هستیم         

بدون اشاره به ارتبـاط آن بـا   (ها و کارکردهاي آن، ازجمله دانش بومی و همیاري       مؤلفه

ها اشـاره   شده که برخی از آن توجهی انجام     هاي قابل   ، پژوهش )مدیریت بومی منابع آب   

  .شدخواهد  
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جایگاه دانش بومی در « عنوان بااي   ها در زمینه دانش بومی، مقاله       جمله پژوهش  از

ازنظـر  . شده اسـت  ، تهیه )1382(است، که توسط بوذرجمهري    » توسعه روستایی پایدار  

عنـوان   هـاي بـومی، بـه    ها و مهارت هاي محلی، دانش    هاي قومی، ظرفیت    ایشان، فرهنگ 

ایـن پـژوهش    . نـد ا  امور توسعه قـرار گرفتـه      مکمل دانش رسمی موردتوجه متخصصان    

هاي آن با دانش رسمی، بـه جایگـاه آن در توسـعه               ضمن تعریف دانش بومی و تفاوت     

  .روستایی پایدار پرداخته است

تـوان بـه    هاي صورت گرفته بر روي مدیریت در زمینـه آب، مـی      جمله پژوهش  از

 عنـوان  بـا کـاران ایـشان،   ، پژوهشگر حوزه خاك و آب، و سایر هم    )1390(مقاله باللی   

، اشـاره  »ارتباط فناوري، حکمرانـی و فرهنـگ   : مدیریت بازتابی اراضی و آب در ایران      «

ها و موانع  کمی در مقیاس وسیع، به بررسی فرصت-ایشان در این پژوهش کیفی. داشت

  . پرداخته است1386-87هاي  گذار به مدیریت پایدار اراضی و آب در ایران، در سال

مـدیریت جـامع قنـات بـا     « عنوان با، در پژوهشی )1390(ن و همکاران    فال سلیما 

» توجه به جایگاه و اهمیت آن در راسـتاي دانـش بـومی مـدیریت منـابع آب در ایـران            

قرن گذشته تاکنون،  اند که از نیم  پیرامون ضرورت مدیریت بومی منابع آب، مطرح داشته       

 1950 درصد پیش از سال 70ه از  ک  طوري  سهم قنات در تأمین آب کشور کاسته شده به        

در این پژوهش، ضمن تأکیـد بـر جایگـاه    . رسد  می 2000 درصد در سال     10میالدي به   

مندي از تکنولوژي مدرن و تلفیـق   ویژه قنوات، لزوم بهره   هاي سنتی تأمین آب به      سیستم

  .هاي نوین مورد تأکید قرار گرفته است دانش بومی با شیوه

نقش مـدیریت سـنتی     «اي با عنوان      وهش خود را در مقاله    نتایج پژ ) 1390(مهرابی  

با اسـتناد   . ارائه کرد » گیري مدیریت منابع آب     آب در مشارکت مردمی و سطوح تصمیم      

شـده، جامعـه روسـتایی       صورت میدانی انجـام     هاي ایشان که بخشی از آن به        به پژوهش 

هـا تجـارب طـوالنی     گیـري از آن  ایران، در مدیریت بر منابع طبیعـی و انـسانی و بهـره           

هـا بـا    اندوخته و راهکارهاي تطبیقی را یافته و به کـار گرفتـه اسـت؛ کـه برخـی از آن        

هاي مدیریت بر منابع روستایی منطبق و برخی حتی قابلیـت اجرایـی               جدیدترین روش 

  .بیشتري دارند
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، این نکته را »آب و آبیاري در روستاهاي ایران«اي با عنوان  در مقاله) 1362(تقوي  

چیـز زارع   شود که حیات زراعی ایران وابسته به آب است و آب مظهـر همـه              متذکر می 

اهمیت آب در تمام نواحی ایران به یک اندازه نیست، بلکـه در نـواحی   . شود  شمرده می 

. تـر اسـت   آبی هستند نقـش آن مهـم        شرقی، جنوبی و مرکزي این سرزمین که دچار کم        

) 1: کنـد  برداري از منابع آب در ایران اشـاره مـی         ایشان در این مقاله به چهار شیوه بهره       

سـدهاي بـزرگ و   ) 2؛ )هـا  هـا و چـشمه      مانند رودخانه (هاي جاري در سطح زمین        آب

استفاده از منابع ) 4منابع زیرزمینی آب از طریق حفر چاه؛      ) 3و شادروان؛   ) بند(کوچک  

  .االرضی از راه کندن قنات تحت

در پـی   » هاي آبیاري سنتی در ایـران       شناختی نظام   هاي جامعه   نگاهی به بنیان  «مقاله  

هاي آبیاري سنتی به نوین، بدون دخالـت   پاسخ به این پرسش است که آیا گذار از نظام     

شـود   پذیر است؟ در این مقاله بر این موضوع اشاره مـی         و حمایت مالی حکومت امکان    

ي اجتماعـات و  گیـر   شده و این امر بر شـکل        که ایران در منطقه خشک و کم آب واقع          

، نویسنده این مقاله بـر ایـن        )1386(زاهدي اصل   . نظام اجتماعی آن تأثیر گذاشته است     

مراتـب    فقط تشکیل اجتماعات، بلکـه نظـام قـدرت و سلـسله             موضوع تأکید دارد که نه    

هاي اقتصادي و نیز قواعد عرفی و حقوقی ناظر بـر روابـط              اجتماعی، مشاغل و فعالیت   

ایشان بر ایـن اسـاس    . هاي آبیاري تبعیت کرده است       و ضرورت  اجتماعی، از عامل آب   

مثابـه عامـل طبیعـی و بـراي      در تاریخ اجتماعی ایران، بـراي آب، بـه     که  گیرد    نتیجه می 

ترتیـب   ایـن  بـه . شود شناختی قائل می  هاي جامعه   مثابه عامل فن شناختی، بنیان      آبیاري، به 

تبـع آن نظـام اجتمـاعی، در ادوار     و بهبین تأمین آب کشاورزي در ایران و نظام سیاسی  

ضرورت دخالت دولت در امر پرهزینـه   . بستگی وجود داشته است     تاریخی، رابطه و هم   

یت متمرکـز نیـز بـوده، منجـر بـه      ردهی وسیع و مدی تأمین آب که ضمناً مستلزم سازمان 

  .تاز و استبدادي در کشور شده است هاي سیاسی یکه ایجاد نظام

سـازي؛ رویکـردي فرهنگـی بـه      بومی«ب مدیریت بومی، مقاله پژوهش دیگر در با   

در ایـن پـژوهش اشـاره    ) تا بی(امیري و همکاران   . است» سازي الگوهاي مدیریت    بومی
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جاي کوشش براي دستیابی به اعتبار  توسعه به اند که مدیریت در کشورهاي درحال   داشته

ازنظر ایشان آنچـه  . اده استروي از الگوهاي غربی تن د     و اصالت، به وابستگی و دنباله     

و ) هـاي بـومی مـدیریت     ازجملـه نظریـه   (هـا     امروز مـورد نیـاز اسـت، تـدوین نظریـه          

هاي اجتمـاعی و   هاي محلی و ویژگی    عملکردهاي مدیریت بر اساس شرایط و موقعیت      

  .فرهنگی هر کشور است

یکی دیگر از پژوهشگرانی که دغدغه تولید علم بـومی را دارد و طـرف مـصاحبه                 

وهشگرپژ


ازنظـر فرهـادي، تـالش بـراي        . فرهادي است مرتضی   نیز قرار گرفته، استاد      

هایی همچون واره، قدمی در جهـت درك و شـناخت جامعـه و فرهنـگ         شناخت سنت 

و » واره«فرهـادي در مقدمـه کتـاب       .واسطه و واقعـی آن اسـت        هم از نوع بی     بومی، آن 

کنـد   و پژوهش در ایران آغاز میبا وضعیت علم   را  بحث خود   » شناسی یاریگري   انسان«

کند که چرا علوم اجتمـاعی ایـران ناکارآمـد اسـت؟      و در ادامه این پرسش را مطرح می  

فرمـا و بنیـادي در        مشکالت پژوهش خویش  : هاي استاد به این سؤال متنوع است        پاسخ

هاي پژوهشی، نیاز به بـازتعریف پـژوهش کـاربردي و از          کشور، عدم شناسایی اولویت   

ظاهر علمی در قالـب زور پوشـیده و    هاي به تر ردپاي توجیه استعمار در نظریه  مهمه مه 

هـاي علمـی در واقـع منـافع نظـام             ایشان معتقد است که برخی قوانین و نظریه       . مستور

بنابراین نیاز به دانـشی  . کنند هاي غرب را مستحکم می داري را تأمین کرده و پایه   سرمایه

ران به دلیل پتانسیل فرهنگـی عظیمـی کـه دارد، در ایـن              بومی و وطنی است که البته ای      

هاي مردمی در  آوري ها و فن دانش«دانش بسیار پیشرو است؛ نقد استاد از عدم انعکاس         

هایی را جهـت گـردآوري    باعث شده که خود فعالیت» نظران  آیینه علم و تجربه صاحب    

  .هاي مختلف علمی صورت دهد دانش بومی در قالب رشته

                                                
- دفتر کار 1391 مصاحبه با دکتر مرتضی فرهادي در خصوص مدیریت بومی آب، بازار و محله در ایران؛ سال ،

  022ایشان، دانشگاه عالمه طباطبایی، یادداشت 
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ترین حیطه پژوهشی مرتضی فرهادي؛ از تعریف دقیق انواع یـاریگري       شده  شناخته

و مشارکت و جدا کردن انواع یاریگري به انواع ذاتی همیاري، دگریاري و خودیاري که  

و » هـاي گونـه شناسـی یـاریگري     نقد آراء در تعریف و نظریـه «از مقاله ایشان با عنوان    

شود و با بیان  شروع می »اي سنتی در ایرانه ها و یاریگري گونه شناسی یاوري«همچنین 

» شناسـی یـاریگري   انسان«ها با یکدیگر در کتاب        هاي مختلف درباره تعاون انسان      نظریه

  .کند نوران ادامه پیدا میبیان انواع یاریگري در طول تاریخ و حتی یاریگري در انواع جا

آوري آخـرین   جمـع هـا کـار میـدانی و     بندي انواع یاریگري؛ که نتیجه سال       طبقه -

 در گوشه و کنار ایران؛) خودیاري، دگریاري و همیاري(هاي انواع یاریگري  بازمانده

فرهنـگ یـاریگري    « کتاب   2مصادیق مختلف یاریگري در ایران، براي نمونه در          -

 ؛»واره«و » در ایران

تر توسط خانم لمبتون    رد نظریه تکروي روستاییان ایران، که پیش       -


شـده    مطـرح  

 ؛است

  .هاي اجتماعی داراي روحیه مشارکت جویانه هستند ایرانیان در بسیاري از زمینه -

ویژه در زمینه  نژاد نیز از دیگر پژوهشگران حوزه مدیریت بومی به   استاد جواد صفی  

باشند که مورد مصاحبه پژوهشگر      آب می 


هـاي ایـشان    ازجمله پـژوهش . ندا  قرار گرفته  

هـاي    متعدد، کار روي موضوعاتی همچون قنات، نظـام  ايه  نوگرافیوتوان به انجام م     می

همچنـین ازجملـه    . هاي آبیـاري و اسـناد عـشایري در ایـران اشـاره کـرد                زراعی، نظام 

و » هاي آبیاري سـنتی در ایـران        نظام«توان    هاي موردي ایشان در زمینه آب، می        پژوهش

ها و مقـاالتی دیگـري      و سایر کتاب  » گیري سنتی از آن     هاي بهره   قنات در ایران و شیوه    «

  .دست را نام برد ازاین

                                                
1. Lambton, Ann Katharine  (1912–2008) 

-    دفتر کار دکتر پرویـز  1391دیریت بومی منابع آب در ایران؛ سال  مصاحبه با استاد صفی نژاد در خصوص م ،

  023پیران، دانشگاه عالمه طباطبایی، یادداشت 



 
 
 
 
 
 
 

  1398پاییز و زمستان ، 12شماره م، ششهاي بومی ایران، سال  دو فصلنامه دانش     162  

  

، اشـاره  »سـه ویژگـی در دانـش سـنتی مـدیریت آب     «اي با عنـوان     ایشان در مقاله  

گیـري از نظـام    هـاي بهـره   اند که دانش و مدیریت بومی مربوط به قنـات و شـیوه     داشته

ي آور آور، شیوه جمـع  آبیاري وابسته به آن، داراي سه ویژگی مشخص، مدیریت شگفت    

  .نفعان بوده است و بازرسی و کنترل زمان حقابه ذي) نفقه(هاي قنات  بومی هزینه

  

  نظري چارچوب

ایـم،   در این مقاله، به دنبال پاسخ به دو پرسش اساسی درباره جامعه موردمطالعـه بـوده               

بـین  (و نیز روابط ) پژوهش توصیفی(هاي آن چیست؟  مدیریت بومی منابع آب و مؤلفه  

چگونـه بـوده   ) ها و کارکردهـاي مـدیریت بـومی منـابع آب          فعان، ویژگی ن  ها، ذي   مؤلفه

هاي مربوط به چگونگی امـور بایـد از           اما براي پاسخ به پرسش    ). تحقیق تبیینی (است؟  

  .چارچوب نظري استفاده نمود، چرا که نظریه با پژوهش در تعامل با یکدیگر قرار دارند

تواند مـدیریت بـومی منـابع       نهایی نمی ت   به اي  ه نظری یاهیچ روش   که  آید    به نظر می  

نفعـان آن را توصـیف یـا تبیـین کنـد، بنـابراین ترکیـب             آب و نقش و کنش متقابل ذي      

بـه  ) فردي(در این مقاله در سطح خرد        .نماید  هاي مرتبط، ضروري می     ها و نظریه    روش

بـه بررسـی   ) جامعـه (بررسی رفتار، احساس، عمل، نگرش و آگاهی و در سطح کـالن            

شده و نیز بـا   ها و هنجارها، نظم و انسجام و تضاد و تغییر پرداخته        تقابل، ارزش کنش م 

هـا بـا مبـانی نظـري      شده و بر اساس تناسب و نزدیکـی آن         توجه به موضوعات مطرح     

چارچوب نظري این پـژوهش، تحلیـل و         .شده است   پژوهش، چارچوب نظري تدوین     

 حوزه نظـري یـاریگري، کـنش متقابـل     ویژه در به(نظران مختلف  ترکیبی از آثار صاحب   

نفعان مدیریت بومی را شـامل شـده          و نیز تلفیقی از دیدگاه ذي     ) نمادي و کارکردگرایی  

کننـدگان در   شـرکت (نفعـان    شـده، ازنظـر ذي      آوري  هـاي جمـع     ترتیب، داده   این  به. است

 شناسـی، بـه شـکل تلفیقـی، مـورد      هاي جامعـه  و نیز از دیدگاه نظریه   ) هاي متقابل   کنش

در ادامه به یکی ازنظریات پرکاربرد در این پـژوهش      . بررسی و تحلیل قرار گرفته است     

  .شده است اشاره 
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  1نمادي متقابل کنش نظریه

مکتب کنش متقابل، بر روشی تأکید دارد که مردم با کنش متقابل به هم پاسخ داده            

 "مـاکس وبـر  "این مکتب الهـام اصـلی خـود را از آثـار             . گذارند  و بر یکدیگر تأثیر می    

دریافت کرده که تأکیدش بر اهمیت فهم دنیاي اجتماعی، از دیدگاه افـرادي اسـت کـه                 

کنش متقابل نمادي عبارت است از کنشی که از طریق نمادهـا            « .کنند  درون آن عمل می   

صـورت رو در رو   هـا بـه     گیرد، بسیاري از این کنش      طور متقابل بین مردم صورت می       به

ترتیـب، ایـن مکتـب،     ایـن  هـاي دیگـر نیـز باشـد؛ بـه      صـورت توانـد بـه    است، ولی می  

هـاي متقابلـشان بـا یکـدیگر و      شناس را وادار به بررسـی تعـابیر مـردم از کـنش       جامعه

کنش متقابل نمادي، بر پویایی کنش       ).39: 1374رابرتسون،  (» سازد  هاي آنان می    واکنش

متقابل نمادي بین فرد و جامعه و نتایج این فرایند


به اعتقاد گئورگ زیمل. ارد تأکید د


 ،

هاي اجتماعی، مانند طبقه، دولت، خانواده و دین در نهایت بازتاب کنش متقابل              ساخت

  ).262: 1390توسلی، (اند   میان مردم،ویژه

یکـدیگر واکـنش    ها تنها در برابر اعمال بر اساس نظریه کنش متقابل نمادي، انسان     

زندگی انسان، یک . کنند عنی، تعبیر و تفسیر می  دهند، بلکه اعمال یکدیگر را م       نشان نمی 

هـا   سـازي چیزهـایی کـه بـا آن     سازي است، یعنی نمـادین      جریان مستمر معنی یا مفهوم    

ن این دیدگاه این اسـت  پردازا  فرض اصلی نظریه  .کنیم  ها را معنی می     سروکار داریم و آن   

ویر دیگران از   ها و تصورات ما از خویشتن، به برداشت و تص           که قسمت عمده برداشت   

ما وابسته و مربوط است و اگر طرز تلقی و نظر دیگران درباره ما تغییر کند، تصور ما از 

کنش متقابل نمادي بـر ایـن        ).275: همان(قوي تغییر خواهد کرد       احتمال  خودمان نیز به  

کـه در برابـر    هـا بیـشتر از آن  » خـود «اصل اساسی استوار است که موجودات انسانی یا  

. کننـد  کدیگر، صرفاً واکنش نشان دهند، اعمال یکدیگر را تعبیر یـا تعریـف مـی      اعمال ی 

                                                
1. Symbolic Interactionism 

- فرهنگ فارسی معین( مجموعه عملیات و مراحل الزم براي رسیدن به یک هدف مشخص(  

  .نامید» پذیري اجتماع«توجه کرد و آن را شناس آلمانی که به جریان کنش متقابل  نخستین جامعه -3
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ها مبتنی بر معنایی است که به آن  گیرد، بلکه پاسخ آن  واسطه صورت نمی    پاسخ آنان، بی  

در پی کنش متقابل، نمادي ساختن چیزهایی که بـا  ). 277: همان(دهند    اعمال نسبت می  

 از .شـود  ، دنبال می )فرایند معنی سازي  (کند     را معنی می   ها  ها سروکار پیدا کرده و آن       آن

هاي مورداستفاده در نظریه کنش متقابل نمادي، مطالعـات مـوردي،            جمله فنون و روش   

  .مشاهده مستقیم و به کار بردن پرسشنامه بوده است

  

  روش تحقیق

ه پژوهش حاضر، رویکردي شناختی، روشنگرانه و معنا شناسانه نسبت به موضوع داشـت    

هـاي مطالعـات    با توجه به ماهیـت موضـوع، از روش کیفـی و در آن از تکنیـک       . است

اسنادي براي مطالعه مدیریت بـومی منـابع آب در گذشـته و انجـام مطالعـات میـدانی،          

هاي مشاهده در طول  گیري از تکنیک در این راستا، سعی شده با بهره. شده است استفاده 

و نیز مـشارکت بـا جامعـه       ) 1386 سال   از(وآمد در منطقه      چندین سال رفت  


 و انجـام    

  .آوري اطالعات پرداخته شود هاي متنوع به جمع مصاحبه

ها از پایین به باال، در ارتبـاط بـا اهـداف و             آوري نگرش   بر این اساس روش جمع    

سؤاالت پژوهش و نتایج حاصـل از مطالعـات تـاریخی و نظـري، مطالعـات تجربـی و         

نفعـان مـدیریت بـومی منـابع آب           ا پنج گروه اصـلی از ذي      میدانی مشتمل بر مصاحبه ب    

 کشاورزان، مطلعین، کارگزاران آب، معتمدین محله و نیز مـردم عامـه در منطقـه             :شامل

کاشان


ها بر اساس اهداف پژوهش و نیز  سؤاالت نیز در این مصاحبه    . شده است    انجام   

                                                
- هاي جامعه به همراه   روز در کنار یکی از کنشگران بومی نیاسر، ثبت رفتار و کنش40 زندگی مستمر به مدت

 در خصوص تقسیم آب، شرکت در مراسم آیینی ازجمله قربانی گاو، راهیمشارکت داوطلبانه با جامعه و هم

و تامین اسکان ) کاشت، داشت و برداشت( و کار بر روي زمین کشاورزي) نی کردنچوپا(همیاري در چراندن دام 

  ... و و خوراك پژوهشگر توسط کنشگر بومی
- منطقه کاشان دربرگیرنده شهر کاشان، روستاها و شهرهاي اطراف، واقع در محدوده حوزه نفوذ مستقیم آن 

  .است
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نظرات استادان فن  


ي یـا در مـواقعی بـدون    ریـز  شـده و در مـواردي بـا برنامـه            تنظیم   

 در جامعه نمونه  1392 و   1391هاي    صورت چهره به چهره در سال       ریزي قبلی، به    برنامه

  .روستایی، نیاسر و در جامعه نمونه شهري، کاشان، صورت گرفته است
  

   فرایند تحصیل مبانی نظري-1نمودار 

  گانرندنگا: منبع

  

 تحلیل واحد

ویـژه مـردم    بـه -نفعان مدیریت بومی منابع آب  واحد مشاهده و تحلیل در این مقاله، شامل ذي       

، قلمرو جغرافیایی و فرهنگی منطقه کاشان در دوره زمانی معاصر-عادي
2
   .بوده است 

                                                
- لطیفی س محمدرضا حائري، دکتر پرویز پیران و دکتر غالمرضاژاد، دکتر مرتضی فرهادي، مهند استاد جواد صفی.  

-    تـا و  شـود  شـروع مـی   انقـالب مـشروطه   اسـت کـه بـا    تاریخ ایران تاریخ معاصر ایران دورانی از  به تعبیري 

  .یابد ادامه می انقالب ایران و پیروزي سلسله پهلوي سرنگونی

 مطالعه و پژوهش

 میدانی

/ مشاهده / مصاحبه 

 مشارکت

ها و  بررسی و تحلیل نگرش

 نفعان هاي ذي کنش

 نظري

  غیربومی

 نمادي متقابل نظریه کنش

 

  بومی

 نظریه یاریگري

 

تحقیق آن با جامعه مورد  عهتطبیق آن با جامعه موردمطال

 مطالعه

 مبانی نظري
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  کاشان و آب در بستر زمان

اسـتانی سـیلک،    محوطـه ب  . زمـین اسـت     هاي کهن ایـران     کاشان ازجمله سکونتگاه  

شده در کاشان اسـت کـه سـابقه سـکونت در آن بـه ادوار       ترین سکونتگاه شناخته    کهن

. گـردد   بازمی -اواخر هزاره ششم پیش از میالد تا هزاره اول بعد از میالد           –ازتاریخ    پیش

اي بـا دبـی فـراوان از حاشـیه      زیـاد رودخانـه   احتمال دهد که به ت نشان می  نتایج تحقیقا 

کرده؛ وجود این رودخانه دلیلی قوي براي میزان بارنـدگی بـاال          ک عبور می  هاي سیل   تپه

در اوایل و اواسط هولوسین    


 در منطقه کاشان است؛ زیرا در حال حاضر، هیچ رودخانه 

  ).104: 1381ملک شهمیرزادي، (دائمی در این منطقه وجود ندارد 

. شـده اسـت   نقل اخباري از کاشان در دوره پیش از اسالم توسط مورخان مختلف  

را بازگردانیـد و  ) کاشـان (اند که بیوراسف زمـین قاسـان    گفته«: در تاریخ قم آمده است    

به قاسان رودخانه نبوده است اما کاریز آن به نسبت با کاریزهاي . ظاهر آن باطن گردانید

پس از آن مورخان صدر اسالم  ).75: 1361قمی، (» اند تر بوده آن ناحیت بیشتر و زیادت  

. انـد  برده عنوان مکانی دایر و آباد نام شرح فتح ایران توسط اعراب، از شهر کاشان، به        در  

ی از شهر و احتمـاالً قنـوات، اهـل کاشـان بـه       یها  پس از حمله اعراب و تخریب بخش      

از ) 1361(مقدسـی   . شـد   دشت فین پناه بردند؛ مکانی که از آب چـشمه مـشروب مـی             

پیرامـون  . ساز در مرز کـویر اسـت     نامور و کهن   کاشان، شهري : کند  کاشان چنین یاد می   

کاشان شـهري   : در جاي دیگر اشاره کرده است     . کشتزارهاي آباد و کاریزها فراوان دارد     

هـا نیکـو، نعمـت فـراوان،      آباد است، روستاهایی نیکو دارد، کشتزارهایش بسیار، گرمابه  

بویه کاشان  وران آلدر د ). 584 و   574: 1361مقدسی،  (کاریز در زیر و روي زمین دارد        

شـده   یابد و بار دیگر از سیستم قنات، براي آبرسانی شهر بهره گرفتـه             رونقی دوباره می  

زمـان بـا افـزایش جمعیـت،          در دوران شکوفایی شهر، هم    ). 211: 1365کریمی،  (است  

طـرف کاشـان    براي تأمین آب مصرفی عالوه بر قنوات، جویی از سد رودخانه قمصر به     

  ).215، همان(جاري شد 

                                                
1. Holocene 
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هاي مختلف رشد کـرد و بـه شـهرت            با شروع حکومت صفویان، کاشان در زمینه      

کاشان  «:کند گونه توصیف می   که هربرت الندن کاشان را در آن دوره این          طوري  به. رسید

» شـود   وسیله کاریزها تأمین مـی      در این دوره، شهري پرنعمت و پاکیزه است که آبش به          

. ق.  ه1260اي مهیب در سال  زلزلهبر اثر   حکومت قاجار،   بعد از استقرار     ).218همان،  (

ازاین زلزلـه دربـاره کاشـان        اوژن فالندن پس  . صدمات زیادي به منطقه کاشان وارد شد      

کاشان رودخانه ندارد ولیکن . ابنیه کاشان کم است که شاید در اثر زلزله باشد«: گوید می

 ).220همـان،  (» جوشد رزمینی آب میانبار و چاه دارد که از مجاري زی        تعداد زیادي آب  

هاي سطحی، نقش مهمی را در حیات  کاریزها در منطقه کاشان، با توجه به کم بودن آب

هاي وارده شـده بـه    پس از آسیب . ندنک  نقاط سکونتی، رشد و توسعه این منطقه ایفا می        

 کاریزها در اثر خشکسالی، سیل، زلزله و کـاهش نظـارت و رسـیدگی مالکـان و افـراد                  

شـده و پـس از تعمیـر و           بردار، براي مدتی جریان زنـدگی در منطقـه مختـل مـی                بهره

  .یافته است نوسازي مجاري آب، بار دیگر زندگی در شهر جریان می

  

  کاشان منطقه در مدیریت بومی منابع آب و کاریز

مطالعاتی که بر روي کاریزها و نحوه ذخیره آب و آبیاري در فالت مرکـزي ایـران    

بـرداري از آب و آبیـاري از    هـاي بـومی بهـره      دهد که سیستم    شده است نشان می    انجام  

 درصد از وسـعت  70سرزمینی که بیش از ، روند ترین آثار این سرزمین به شمار می        مهم

ها در منطقه کاشان با توجه   سکونتگاه .دهد  خشک تشکیل می    آن را مناطق خشک و نیمه     

، )ر زمستان و خیلی گرم و خشک در تابـستان    نسبتاً سرد د  (به شرایط خاص اقلیمی آن      

حـال، در    بـااین . آسانی به آب دسترسی داشـته باشـد         گرفته که به    باید درجایی شکل می   

جاهـایی   ، دریادشـده بسیاري مواقع، محل استقرار روستا و شهر، به پیـروي از شـرایط        

  .رسیده است وسیله حفر کاریز به آب شده که به تعیین 

گیـري از ذخـایر و        اشیه کویر، یکی از اقدامات مـؤثر در بهـره         احداث کاریز در ح   

از نـواحی  (کاریز نیز در ناحیه کاشان . منابع پنهان آن و بهبود شرایط محیطی بوده است     
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در ناحیـه  . آید ترین منابع تأمین آب به شمار می  ، یکی از مهم   )حاشیه کویر مرکزي ایران   

هـا بـه    وجود دارد؛ که مجمـوع طـول آن   رشته کاریز داراي کاربري      388کاشان، حدود   

 2900 هزار هکتار و میزان آبدهی کاریزها به   10ها به      کیلومتر، اراضی زیردست آن    340

 هـزار نفـر   10تعداد مالکان کـاریز نیـز در ناحیـه کاشـان بـه      . شود  لیتر بر ثانیه، بالغ می    

شـامل  (کاشـان  منطقه  .باشند نوعی در مدیریت و حفاظت از آن سهیم می         رسد که به    می

 رشته مربـوط بـه داخـل        28 رشته کاریز بوده که از این تعداد         60داراي  ) شهر و روستا  

انبارهـا،    ها، باغات، آب    خانه: هاي جدید شهر شامل     شهر اعم از بافت تاریخی و قسمت      

امامیـان،  (هاي کشاورزي اطراف شهر در نهایت تا فین بوده اسـت             و زمین ... مساجد و   

1384 :148.(  

هاي بافت قدیمی شهر، محل ساخت بنا  ي دسترسی به آب کاریزها در ساختمانبرا

بـراي اینکـه آب در سـطح شـهر     . شـد   متر، برحسب شیب شهر خاکبرداري مـی      5 تا   3

نـام سـیپک   جریان داشته باشد، هر محله براي خود، تقسیم گاه آب به  


 داشـته تـا آبیـار    

هـا و بناهـا را مـشروب     اند تمام خانهضمن به جریان انداختن آب کاریزهاي متعدد، بتو    

محـل  . انـد  سوي کاریز و فضایی چندمنظوره بوده  ها، راهی به    سیپک ).149 ،همان(سازد  

گیري براي مسائل مربوط به مدیریت منابع آب و فـضایی            ازدواج کاریزها، محل تصمیم   

انـه  خ  ها نیز کـاربري رختـشوي       برخی از آن  . هاي اجتماعی بوده است     براي سایر مودت  

 پله 140 تا 120ها تعداد  شده که برخی از سیپک      در کتاب تاریخ کاشان اشاره      . ندا داشته

تـرین    طبق اظهارنظر برخی از افراد محلی در کاشـان، عمیـق          ). 1378ضرابی،  (اند    داشته

  .باشد  پله می180سیپک در این منطقه، داراي 

                                                

-  سیپکSay Pak از نظر لغوي سیپک Sipakک به معناي پله است30سی به معناي عدد .  استو پ .  
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  آب اصول مدیریت بومی منابع

: شرایط جغرافیایی محل تکوین پیدا کرده است در سه محور         این اصول که در تطابق با       

موردمطالعـه  » شیوه اداره نظام آبیاري   «و  » زمان، مبناي تقسیم آب   «،  »یکپارچگی اراضی «

  ).1384طاووسی، (قرار گرفته است 

  

  اراضی یکپارچگی

محدودیت منابع آب، محور اصلی نظام آبیاري محل را شکل داده و جلـوگیري از            

وري، چارچوب کلی این سیستم آبیاري را به خود      اصطالح افزایش بهره    و به اتالف آب   

یکپارچه کردن اراضی در بخش معینی از کشتزار، منجر به کاهش           . اختصاص داده است  

شود و هدر رفتن آب در زمـان شـیفت آب بـین سـهامداران                 زمان تأخیر در آبیاري می    

ستم هر مزرعـه بـه سـه بخـش اصـلی      در این سی. رساند  پا را به حداقل ممکن می       خرده

ایـن شـیوه متـضمن     .گیـرد  شده و در هر بخش کشتی خاص انجـام مـی            زراعی تقسیم   

هـاي خـود در       یکپارچگی کشت خواهـد بـود و مالکیـت کـشاورزان بـر قطعـه زمـین                

وري آب در  شمارد که عالوه بـر افـزایش بهـره    هاي مختلف مزرعه را محترم می     قسمت

 :ر پی داشته استآبیاري مزایاي زیر را د

 ،مالک تر همکاري بین کشاورزان خرده  امکان مناسب-

 ،تر استفاده از وسایل صنعتی و مدرن در کشاورزي امکان سهل -

پاشـی، توزیـع آب شـرب     شامل حفاظت از مزارع، سـم (تر خدمات    ارائه راحت  -

 ،به کشاورزان...) و

  که محـصول آن برداشـت     هایی از مزرعه      ها در بخش    تر چراي دام    امکان مناسب  -

  ،شده
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  آب تقسیم مبناي زمان،

واحـدهاي  «،  »واحـدهاي زمینـی   «: واحدهاي تقـسیم آب در ایـران در سـه گـروه           

حجمی


). 1377یزدي و لباف خانیکی،  پاپلی(شوند  بندي می طبقه» واحدهاي زمانی «و  » 

ویژه  ی محل بهها به شرایط جغرافیای کارگیري هر یک از این واحدها و یا ترکیبی از آن به

در مناطقی که از منابع آب فراوان برخوردار بوده است، آب بـر       . مقدار آب بستگی دارد   

دار بـه نـسبت مـساحت     گردد و هر سهام مبناي مساحت زمین بین کشاورزان تقسیم می     

کـه  » واحـدهاي زمـانی  « .زمین کشاورزي مـورد تملـک خـود، حقابـه خواهـد داشـت        

د ویژه مناطقی همچون منطقه کاشان است     نکن  را تعیین می  برداري از آب      زمان بهره   مدت

بنابراین در نقاطی کـه واحـدهاي      . کمبود منابع آبی، آب ارزش فراوانی دارد       دلیل   که به 

زمانی مبناي تقسیم آب قرار گرفته است نیاز به سنجش زمان، موجـب کـاربرد سـاعت        

  .آفتابی یا ساعت آبی در محل شده است

  

 یاريآب نظام اداره شیوه

 بـاوجود دهـد چـرا کـه     مدیریت زمان، محور مدیریت بومی آبیاري را تشکیل مـی      

گـردد و   کمبود آب، نیروي ثقل زمین موجب تداوم جریان آب کاریز در طول سال مـی            

هـاي   ها و قـسمت  داران اعم از مالک و مستأجر و در بخش  توزیع عادالنه آب بین سهام    

وابسته » زمان«به ،  تصادي آب در طول سال    مختلف کشتزارها و حتی نوسانات ارزش اق      

هاي محیطی در تعیین اولویت نیازهاي انـسانی در زمـان و        امکانات و محدودیت   .است

نیازهایی که متناسب با شرایط جغرافیـایی       . نمایند  مکان معین، نقش بسیار مهمی ایفا می      

...) هنگـی و  اجتمـاعی، طبیعـی، فر   (یابند و متناسب با تغییر شرایط محیطـی           تکوین می 

هاي مدیریت بومی آبیاري در مناطق خـشک        هنجارهاي حاکم بر نظام   . شوند  متحول می 

هـاي گذشـته اسـت     مدت نـسل  خشک، ازجمله کاشان، که حاصل تجربه طوالنی        و نیمه 

                                                

-  هاي کشاورزي زمین) نیاز آبی(بر اساس میزان آب مورد نیاز  
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انـد، کـه در راسـتاي تحقـق عـدالت       گرفتـه  تنها در جهت رفع چنین نیازهـایی شـکل      نه

  .اند اران در مدیریت کشتزارها پدید آمدهد  همه سهام"یاریگري"اجتماعی و 

ها در برخی نقاط منطقه کاشـان        دهی سکونتگاه   اصول مدیریت منابع آب و سازمان     

همچون نیاسر که آب جاري    


 در دسترس بوده، متفاوت از سـایر نقـاط در ایـن منطقـه       

 ، آن شـهر، در انطبـاق بـا مـسیر حرکـت      و ساختار اصلی  که شکل   طوري  گرفته، به   شکل

انبار از عناصر شـاخص معمـاري شـهر         براي مثال، در این نقاط، آب     . یافته است   زمانسا

نبوده، بلکه کالبد شهر، با تأسیسات آبی متعدد به آب متصل شده و خود را در ارتباط با      

 آب  ودر ایـن شـهر، بنـدها، جـوي و نهرهـا، اسـتخرها            . آب جاري، توسعه داده است    

را به آب دوخته و در مـسیر آن تأسیـساتی ماننـد    هاي کشاورزي     ها، شهر و زمین     بخش

  .ندا ها را شکل داده آسیاب

  

زمینه


عرصه  و

 مدیریت بومی منابع آب 

نفعان مدیریت    زمینه مدیریت بومی منابع آب، محلی است که کنش متقابل بین ذي           

ها نمودار    دهد و قلمرو کنش، رفتاري است که در داخل زمینه           منابع آب در آن روي می     

بـراي مثـال   (نفع    زمینه مدیریت بومی منابع آب، به دلیل حضور حداقل دو ذي           .شود  می

اي کـه توسـط افـراد     در آن، مبدل به عرصـه شـده؛ عرصـه   ) محلی دو کشاورز یا دو هم  

  .به وجود آمده است) نفعان ذي(اجتماع 

گیري کنش فردي در خالل فرایند شناخت از خود، در یک زمینـه اجتمـاعی           شکل

کننـد یـا قـصد     هر فرد از طریق مشخص کردن اینکه دیگران چـه مـی    . گیرد  صورت می 

دارند چه بکنند، یعنی دریافت مفهوم عمل براي نمونه آبیاري توسط کشاورز یا تقـسیم             

آب توسط آبیار  


هـاي   نفعـان در فعالیـت   کنش گروهی ذي .کند ، رفتار خود را تنظیم می   

                                                

- باشد هاي ساالنه در این سکونتگاه می منبع اصلی آب جاري در نیاسر، چشمه اسکندریه و بارش.  

2. Setting 
3. Arena 

- با کشاورزان است) تقسیم آب(وظیفه او  منظور همان میراب بوده که در حال حاضر.  
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تجلیگاه کارکرد جامعـه و یـا عرصـه ظهـور     عنوان  مرتبط با مدیریت بومی منابع آب، به     

انـد   که در جامعه پنهان   ... ها، نیازهاي فرهنگی، مقاصد اجتماعی و        ارزش :عناصري مانند 

ویـژه در   هاي گردهمـایی کـشاورزان بـه       وضوح در زمان    این موضوع به  . آید  به شمار می  

  .هاي مدیریت و تقسیم آب مورد مشاهده پژوهشگر قرار گرفته است زمان

  

 مدیریت بومی منابع آب ازیگرانب

اي فـ بازیگران اصلی که در نظام روابط موجود در مدیریت بومی منـابع آب، بـه ای            

  :بندي هستند قابل دسته) طبقه(اند، در پنج گروه  نقش پرداخته

 کـسانی کـه نفـوذ و اثرشـان در عرصـه         ):افراد ویـژه  (بازیگران معنوي جامعه     -

افرادي که داراي شخصیتی ویژه و تأثیرگـذار بـر   . یردگ مدیریت بومی منابع آب قرار می    

سفید یا پیـر محلـه داراي چنـین     طورمعمول در بین افراد محله، ریش       جامعه بوده، که به   

سفیدان، قابلیت کسب احترام، رضایت، حـس وفـاداري و        نفوذ ریش  .اند  شخصیتی بوده 

ید و همچنین توانـایی او در  سف ن قابلیت، بااعتبار ریشیاعتماد در افراد را داشته است؛ ا   

البته نفوذ ایشان، شکلی از اجبار نبوده    . بستگی، داراي ارتباط بوده است      جهت تأمین هم  

  .زور را موجه ندانسته است و توسل به

 کسانی که نفوذشان بر زمینـه مـدیریت      ):افراد جهت دهنده  (بازیگران فرادست    -

الی از وضعیت مناسبی نـسبت بـه سـایر    افرادي که ازنظر م. آید بومی منابع آب فائق می   

براي نمونه، افـرادي کـه متـولی و بـانی احـداث کـاریز        . اند  افراد جامعه برخوردار بوده   

  .شدند می

طـور   انـد و بـه       افرادي که داراي قدرت سیاسی و اداري بوده        :بازیگران انتصابی  -

 کدخـدا  :شـدند، ماننـد     عموم توسط حکومت یا دولت منصوب می      


اروغـه،  ، کالنتـر، د   

                                                
-  روز اگر در تعیین و معرفی 15 خورشیدي، مالک یا مالکین تا 1314 قانون کدخدایی مصوب سال 8طبق ماده 

  . حکومت محل کدخدا را انتخاب خواهد نمود کدخدا تعلل نمایند،
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در دوره  ... جمعـه، فرمانـدار و        هاي دورتر و دهیار، شهردار، امـام        در زمان ... محتسب و 

 .کنونی

 افرادي که براي امور خاصی بـه کـاري گمـارده        ):کارگزاران(بازیگران اقدامی    -

شدند، براي نمونه، در زمینه آب و آبیاري، آب بخش و میـراب کـه از سـوي مـردم               می

شـده،   نفعان تعیین می    رآمد میراب و آب بخش، بر اساس توافق ذي        د. شدند  برگزیده می 

  .شده است ها داده می  که بخشی از محصول، براي مثال گندم، به آن طوري به

 رکــن اساســی مــدیریت بــومی را تــشکیل داده؛ ):مــردم(بــازیگران عمــومی  -

ن همیـاري و  کـه بـدو   طـوري  اند؛ به دیگر مردم عادي، در رأس امور قرار داشته     عبارت  به

 .شده است ها در امور، مدیریت با مشکل روبرو می  شرکت آن

طورمعمـول   هـاي گونـاگون، بـه       پنج بازیگر ذکرشده در مـورد مـدیریت در زمینـه          

نظري با یکدیگر نداشته و در صورت بـروز اخـتالف، بـا تـشکیل جلـسات یـا         اختالف

هـا بـه    گی اجـراي برنامـه  ها، در مورد چگون   مشورت با تاثیرپذیرندگان از تصمیمات آن     

مراتبـی بـه    ها، نظام سلسله  توان گفت، در روابط قدرت آن       اند و می    رسیده  توافق نظر می  

گیري  ریزي گرفته تا تصمیم شکل از باال به پایین وجود نداشته، بلکه تمام امور از برنامه           

  .شده است و اجرا از پایین به باال مدیریت می 

  

  مدیریت بومی منابع آب در ها کنش و رفتارها ماهیت

شـده   هایی مطـرح   نفعان، پرسش  در حین پژوهش، در خصوص رفتار و اعمال ذي        

وسـیله چـه    است؛ ازجمله اینکه آنان در شرایط زندگی واقعـی، رفتارهـاي خـود را بـه             

برنـد؟   طور عملی به کار مـی  ها را به سازند و آن  سازوکاري با اصول و قوانین منطبق می      

 هاي ویژه بـه کاربندنـد؟       هاي خاصی را باید در موقعیت       د که چه کنش   برن  می  چگونه پی 

نفعان در خصوص اداره امورشـان، چهارعنـصر          پس از مشاهده و بررسی رفتارهاي ذي      

  :تشخیص بوده است ها قابل سازنده در رفتار آن) جزء(

  ؛)منشأ رفتار( انگیزه و هدف -
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  ها بوده؛ وجدان جمعی که راهنماي رفتار آن -

  بهتر از محیط؛ وري هر چه ها براي بهره ش آنتال -

  ؛)پذیري مسئولیت( ارتباط متقابل بین افراد و پاسخگویی -

توان مجموعه رفتار  نفعان، می با توجه به یافتن این چهارعنصر سازنده در رفتار ذي    

اگرچـه منـشأ رفتـار     .نامیـد ) مرتبط با مدیریت بومی منـابع آب  (، عمل یا کنش      را ها  آن

عان انگیزه و هدف آنان بوده، در مراحل بعدي، وجدان جمعی، آگاهی و تفکـر در     نف  ذي

بـر اسـاس مـشاهدات     .حین پویش اجتماعی از اهمیت خاصی برخـوردار شـده اسـت      

نفعان  پژوهشگر و مشارکتی که در برخی امور با جامعه هدف داشته، اگر هدف اصلی ذي

یریم، آنان از هدفی که مدیریت بـومی را  را اداره کردن و سامان دادن به امور در نظر بگ         

ی را که به هر یها کند، آگاه بوده و پاسخ طور کامل و ناخودآگاه به سمت آن هدایت می به

نفعان، نقـش   یعنی هدف و انگیزه ذي. کنند دهند، هوشمندانه رهبري می موقعیت تازه می  

مدیریت و هدایت را بر عهده دارد و علت عمده رفتار


  .آورد  وجود می آنان را به

  

 مدیریت بومی منابع آب در رفتاري قواعد

نفعـان در یـک    هـایی کـه راهنمـاي رفتـار میـان ذي            قواعد رفتاري، شامل دستورالعمل   

  .وضعیت واقعی است؛ که در عرصه مدیریت بومی منابع آب، دو شکل به خود گرفته است

حقـوق افـراد و   این شکل مقـررات،  : مدنی- قوانین مدون، شامل مقررات قانونی    -

  .براي نمونه اسناد نحوه تقسیم آب. اند ها را موردحمایت قرار داده دارایی آن

 قوانین نانوشته  -


نفعـان، ایـن      ذي. ارتبـاطی اسـت   -، که شامل مقررات تـشریفاتی     

هـاي سـایر اعـضا گـسترش         بینـی سـاختن کـنش       منظور تثبیت و قابل پیش      قوانین را به  

                                                

- شده است   گردآوري2 و 1 برخی از نمونه رفتارها و مشاهدات مستقیم پژوهشگر در جداول شماره.  

- شماري است  منطقه کاشان شامل قوانین نانوشته بی) سرزمینی( بر پایه مشاهدات صورت گرفته مدیریت بومی

هاي متقابل مورد آمـوزش و   که مورد وثوق و پذیرش جمعی بوده و بیشترشان از ابتداي زندگی، طی انجام کنش   

توان به مراسم قربانی گاو در نیاسر با ریشه در آیین میتراییـسم       نه می براي نمو . آموختن هر فرد قرار گرفته است     

تزیین گـاو بـا پارچـه    : اشاره داشت که پس از گذشت هزاران سال به قوت خود باقی است؛ ازجمله مناسک آن      
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سینه، در حین کـنش بـه افـراد آمـوزش و        به  رت سینه صو  این شکل مقررات به   . دهند  می

هـا و   تـدریج وارد ناخودآگـاه آن       صورتی بوده که به     ه  شده است؛ روند آن ب         انتقال داده 

  .سپس تبدیل به عادت رفتاري جامعه شده است

بندي دیگري از قواعد و اصول رفتاري، عرف، سنت، آداب و وجدان قرار  در دسته 

  .نفعان است رفتار میان ذيدهنده  گرفته که شکل

 پیروي از الگوهایی که در بین افراد جامعه مرسوم بوده است؛ ماننـد نحـوه                 :عرف

  .لباس پوشیدن و سیماي ظاهري

هـاي آیینـی    شود؛ جـشن    از نسلی به نسل دیگر منتقل می       که رفتاري یا  باور :سنت

  .ها هستند هاي بارزي از سنت نمونه

اي است    هاي پیوسته   یف که آداب مجموعه کنش     بر اساس برداشت این تعر     :آداب

که همواره در زندگی افراد جامعه تکرار شده و باعث تقویت فرهنگ بـومی آن جامعـه           

نوازي، داشتن رفتار دوستانه و  ترها، مهمان شده است؛ خدا را یاد کردن، احترام به بزرگ    

 مشترك، همیاري صمیمانه، توجه به منافع جمعی، همیاري در جمع براي پیشبرد اهداف 

ازجمله آداب رفتـاري  ... دیگران براي یاري رسانده شدن به خود در مواقع نیازمندي و          

  .شده، بوده است مشاهده

هـاي    نیرویی درونی و خود پایشی است، کـه اعمـال فـرد را در موقعیـت      :وجدان

  .کند مختلف هدایت و کنترل می

گویی در  کند، براي مثال راست وجدان در شرایط زمانی و مکانی متفاوت تغییر نمی

. شـود  ها ستوده است ولی آداب در شـرایط مختلـف دگرگـون مـی     ها و مکان  همۀ زمان 

ها به لحاظ اخالق پسندیده است ولی در برخی از مواقع             کمک به دیگران در همه زمان     

  .طور آشکار، موجب ریا است رسانی به یاري

                                                                                                              
 محله، قربانی کردن آن در محل سرچشمه آب و ریختن خون در آب بـه نیـت        7سبزرنگ، طواف قربانی در هر      

   آبادانیبرکت و
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نفعان، همان رضایت قلبی، تعهد   منظور از وجدان کاري در بین ذي      :وجدان کاري 

اي  گونه ها را به انجام برسانند؛ به و التزام عملی نسبت به وظایفی است که قرار است آن      

وظیفه خـود کوتـاهی      گر نباشد، باز هم در انجام       که اگر ناظري نیز بر فعالیت آنان نظاره       

  .دننکن

بـاالترین میـزان   تـوان   شوندگان و مطالعـات تـاریخی، مـی       بنا بر اظهارات مصاحبه   

ویژه در زمینه آب متصور شد؛ که در   نفعان مدیریت بومی به     وجدان کاري را در بین ذي     

آن افراد در جایگاه و مشاغل مختلف سعی داشته تا کارهاي محوله را به بهترین شـکل                

طور دقیق و کامل و با رعایت اصول نانوشته مدیریت بومی منابع آب انجـام      ممکن و به  

نفعـان و در نهایـت جامعـه شـده      مند شـدن ذي  راین وجدان کاري باعث نظام بناب. دهند

کـار از     کـه تقـسیم   ) مانند نیاسـر  (اي با بافت روستایی در منطقه کاشان          در جامعه  .است

پیچیدگی خاصی برخوردار نبوده؛ دایره عمل آن بخشی از رفتار افراد جامعـه کـه تـابع                 

هـاي   ي جمعی بر ضد تخطی از ممنوعیت   ها  یافته و واکنش    وجدان جمعی است افزایش   

مثـال نحـوه آبیـاري و تقـسیم آب            عنـوان   بـه . شده است      اجتماعی تقویت 


، بـا دقتـی     

از دیگر  .شده است  تعیین ،جزء بر پایه نیازهاي جمعی و اراده جمع        موشکافانه و جزءبه  

، هـاي اجتمـاعی     پوشی از فرمان    هاي رعایت وجدان جمعی، خشم در مقابل چشم         نمونه

هاي بـین   نگري و در نهایت، حفظ سرمایه داشتن روحیه کار جمعی، دوراندیشی و آینده 

هـا و     نسلی براي آیندگان از راه سازش و انطباق با طبیعت و نیـز بهـره بـردن از روش                  

  .بوده است... هاي بومی و ظرفیت

                                                

- هاي  ها براي تقسیم آب گیري میراب نشان دقت در خصوص مدیریت منابع آب و تقسیم آن در گذشته، در بهره

اي مسی که ته آن سوراخ  کاسه(، از میزان سرَجِه )شود آوري می که معموالً در سلخ یا همان استخر جمع(خرد 

  .است) زمان استفاده از آب داشته؛ براي تعیین مدت
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 الگوها - ها نمونه

هـداف پـژوهش،   ها و نیز مشاهدات، بر اسـاس ا     در این قسمت بخشی از مصاحبه     

شـده   بنـدي و تـدوین    نفعان کنش متقابـل، دسـته      موضوع رفتار یا کنش، موقعیت و ذي      

شده هاي ثبت نمونه. است


  :دنباش هاي ذیل می ، داراي ویژگی

  هرگونه الگوي رفتاري و کالمی ویژه یادداشت شده؛ -

 حال مربوط به هر فرد را که بـراي موقعیـت کـنش متقابـل                اي از شرح    تاریخچه -

  مناسب است، ارائه داده است؛

  شخص را در جایگاه و موقعیت مقتضی نشان داده است؛ -

  قصد یا هدفی که عامل براي خود در نظر دارد موردتوجه بوده است؛ -

  شده است؛ ثبت ) وقایع اتفاق افتاده یا در حال اتفاق(رویدادها  -

ینکـه چگونـه   اندیـشد، ا  چه افراد یـا هـر عامـل مـی     در جهت روشن ساختن آن     -

  کنند، تالش شده است؛ رویدادها را در ذهن خود بازسازي می

نوع کنش فردي یا اجتماعی -


  شده است؛  مشخص 

  هاي کنش متقابل را نشان داده است؛ ویژگی -

هایی ناشی شده است کـه هـدفش شـناخت و درك     حال، الگوها از کوشش   درعین

گو، همان واقعیت جاري در جامعه و سازمان مدیریت بومی منابع آب است؛ در واقع، ال     

شـده، مفـاهیم و مقـوالت     جا، الگوهاي مشاهده و ثبت در این. باشد کننده آن می   توصیف

دار  توان ذهن خود را بـراي درك معنـی   ها می عمیقی را فراهم ساخته که با ارجاع به آن      

ـ      انـد    سعی کرده  اندر این مرحله پژوهشگر    .ختسا  واقعیت آماده  دادها،  بـه معنـاي روی

هـا پـی بـرده و سـرانجام        نظم، تبیین، چگونگی وقایع و عوامـل بـه وجـود آورنـده آن             

  .دنهاي مربوط را در جداولی ترکیبی بیان کن گزاره

                                                
- 2 و 1جداول شماره . ك.ر  

- هاي منظور از کنش اجتماعی، مجموع چند کنش فردي نیست، بلکه کنش اجتماعی داراي اثر جمعی و ویژگی 

  .خاصی ازجمله برقراري ارتباط متقابل است
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  اي از ثبت رفتارهاي کنشگران  نمونه-1جدول 

  کنشگر
موقعیت 

  مکانی برخورد

) هدف(قصد

  کنشگر

فعالیت / رفتار 

اصول / کنشگر 

  رفتاري

  مشاهدات پژوهشگر  گرش کنشگراظهارات یا ن

... اهللا آقاي فضل

تاالري


  

مسیرهاي 

سلخ / آبیاري 

) / استخر(

  نیاسر

  

 / همیاري 

مودت رفاقت و 

) دوستی کردن(

  کشاورزان

جاي ساعت   سال پیش به50تقریباً تا  

از سرجه براي تعیـین زمـان، اسـتفاده         

گیـري بـراي      گاهی زمان آب  / شد    می

 به میزان سهم  بسته زمین به یک روز، 

  .انجامد و زمین، به طول می

شب برسد، کشاورزان دور هم  اگر زمان آبگیري به نیمه

ها جمع شده و براي بیدار ماندن تـا     از آن   یکی  در خانه 

پردازند  گذشته و مسائل روز می مرور خاطرات   صبح، به 

در حال حاضر  .تا خستگی این کار را به حداقل برسانند

  .دهند ود کشاورزان انجام میوظایف میراب را خ

آقاي حسین شاه 

  وردي

زمین 

/ کشاورزي 

  نیاسر

نگاه پایدار به 

/ زندگی 

  باورمندي

  دور اندیشی

تمام کارهـاي خداونـد از روي       : باور

خشکسالی براي زمـین    . حساب است 

  .مانند خستگی براي انسان است

ــه ســال  ــی ک ــه   زمین ــادي ب هــاي متم

ان داده، در زمـ    کشاورز و مـردم بهـره     

  .خشکسالی، نیاز به استراحت دارد

یکـی  / بـراي ذخیـره آب      ) استخر(درست کردن سلخ    

هـا   آوري هـرزآب  اسـتخرها، جمـع   دیگر از کارکردهاي  

/ ویژه در فصل سرما، که نیازي به آبیاري نبـوده           بوده به 

امیــد داشــتن کــشاورز بــه آبــادانی مجــدد پــس از هــر 

  .خشکسالی

                                                

-006، یادداشت 1391: تاالري... اهللا  مصاحبه با آقاي فضل  
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/ خانه ایشان 

/ محله نو 

  رنیاس

حفظ چرخه 

  طبیعت

موقع،  استفاده به

اندازه از  جا و به به

  هر چیز

چیـزي را بـدون       خداونـد هـیچ   : باور

  .استفاده و بهره نیافریده است

مانـده   باقی. شود رود یا دور ریخته نمی چیزي هدر نمی 

  .شود شده، به خوراك دام اضافه می آنچه مصرف

  خانه ایشان
انتقال دانش 

  بومی

/ اندرزگویی 

  یان تجربیاتب

بــسیاري از ایــن مطالــب را از پــدرم 

وضعیت آموزش به شـکل    / ام    آموخته

  .امروزي بهتر از گذشته است

شب مکتب رفته، تعداد بسیاري شعر،  فردي که تنها یک

قصه و متَل را دانسته و نیز تجربه فراوانی در زندگی و            

  .کار به دست آورده است

زمان آبگیري 

  و آبیاري

نش دا/آبیاري

  بومی

آبگیري و آبیاري 

هاي  در زمان

  توافق شده

ــراي   ــاریز ب ــه محــالت، از آب ک هم

  .کردند کشاورزي استفاده می

هاي قدیم، خـود نیـز مـسئول          کشاورز در نقش میراب   

  .هاي خردشده است تقسیم آب

  



 
 
 
 
 
 
 

  1398پاییز و زمستان ، 12شماره م، ششهاي بومی ایران، سال  دو فصلنامه دانش     180  

  

  اي از ثبت رفتارهاي کنشگران  نمونه-1دامه جدول ا

  کنشگر
موقعیت مکانی 

  برخورد

) هدف(قصد 

  نشگرک

فعالیت / رفتار 

اصول / کنشگر 

  رفتاري

  مشاهدات پژوهشگر  اظهارات یا نگرش کنشگر

آقاي 

قاضی


  

بافت / خانه قاضی 

  تاریخی کاشان

دادن اطالعاتی در 

ارتباط با کاریز 

هاي ) قنات(

کاشان و فعالیت 

  اداره میراث

پژوهشگر  پذیرش

شرح / خانه  در

بر کاریز  آنچه که

هاي  و خانه

  تهتاریخی رف

هاي جدید باعث از بین رفتن کاریزها         کشی  خیابان

کندن چـاه باعـث خـشک شـدن تـدریجی           / شده  

داري از    کوتاهی اداره میراث در نگه    / کاریزها شده   

  هاي تاریخی خانه

ــتفاده از / اعتمـــاد / نـــوازي  مهمـــان اسـ

  دوچرخه

آقاي اکبر 

زاده


/ زمین کشاورزي   

  نیاسر/ محله تاالر 

/ همیاري 

/ دگریاري 

انجام فعالیت 

روزمره 

هایی از  قول نقل

تاریخ و فرهنگ 

 ایرانی

هــاي در زمینــه کــشاورزي کــه در  نــوع همیــاري

صـورت دسـت      به: گذشته بیشتر مرسوم بوده است    

جمعی و یـاري معـوض و بـه امیـد تالفـی حـال               

ي سـاز   همیاري در زمینه خانه   / تأخیري یا تعجیلی    

 هاي او یاد خدا و نشانه

                                                
 .003، یادداشت 1391: مصاحبه با آقاي قاضی  

.019، یادداشت 1392:  مصاحبه با آقاي اکبر زاده     
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) / کشاورزي(

انتقال تجربیات 

  و دانش بومی

...) / زنی، کمک به بنّاها در چیدن دیوار و           خشت(

هاي بالعوض بـه محرومـان    کمک: نمونه دگریاري 

در هنگام برداشت محصول یـا سـر خـرمن در راه         

  )بخشش بخشی از باروبنه خود(رضاي خدا 

  نیاسر/ غار ویس 
راهنماي 

  گردشگران

/ برقراري ارتباط 

 انتقال مفاهیم و

  ها دانسته

عنـوان    به) ساخت دست بشر  (غار مصنوعی ویس    

زیاد به دوره مهـري    احتمال  شده؛ به   عبادتگاه درست 

 /ها  گردد؛ آیین میتراییست برمی

طلبیدن و داوطلب شدن براي اجراي مراسم آیینی        

در غار ویس؛ حرکت درون تاریکی؛ از تاریکی به         

نور رسیدن؛ رسیدن بـه رسـتاخیز؛ پـرورش روح؛           

  اضت کشیدنری

راهنمایی گردشگران و دادن : وظیفه ایشان 

اطالعاتی در ارتبـاط بـا تـاریخ و فرهنـگ         

  مردمان این سرزمین به تشنگان دانایی

  گاننگارند: منبع
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  نفعان ها توسط ذي اي از تفسیر کنش  نمونه-2جدول 

مفسر 

  کنش

/ حال  شرح

  محل برخورد
  پیشه مفسر

/ نقش / رفتار 

نفعان  کنش ذي

  مدیریتی لاصو/ 

  نوع کنش/ مشاهدات یا نگرش مفسر کنش   مصداق عملی

انتقال تجربیات 

صورت  به

  سینه به سینه

روش خاصــی : هــاي انتقــال دانــش تجربــی راه

نبوده، بر اساس پیگیري خود افراد، تجربه کردن         

اسـتفاده از   / تقیم باکـار    به شکل درگیر شدن مس    

در بین ) وسیله چهره و دست  به(زبان ایماواشاره   

  ران بازار کاشان؛ براي انتقال منظور خودگمس

خانه پر از کتاب سودي ندهد باید که  یک: نقل از پدر ایشان

  کنش فردي/ کتابخانه در سینه بود 

آقاي 

مشکین


  

 80حدود 

  /ساله 

/ بازار کاشان 

بازارچه 

  میانچال

  بازاري

/ حفر کاریز 

  /2همیاريخود

 /دگریاري 

  خیرخواهی

بـانی کـاریز افـراد     بطور معمـول    : ریزاحداث کا 

آمـد   آب که از دل زمین بیـرون مـی    / خیر بودند   

  .شد وقف همه مردم می

همیاري مردم در حفر کاریز، موجب تامین آب مورد        -خود

نیاز خود و دیگران شده؛ این موضوع در ارتباط با الیروبـی         

تامین معاش و باروبنـه  / کاریز و جوي ها نیز مشاهده شده      

ران و استخدام مقنی از جنس دگریاري بوده که عموماً          کارگ

  اجتماعی: نوع کنش/  انجام می شده خیرتوسط افراد 

                                                
-010، یادداشت 1391:  مصاحبه با آقاي مشکین  

)1385فرهادي، (همیاري نوع اول که ترکیبی از خودیاري مشاع و همیاري است - خود
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/ حفر کاریز 

  دانش بومی

الدین جمـشید کاشـانی       هاي علمی غیاث    تالش

هـاي    وي در فن محاسبه و به کار بـستن روش         (

  )دست بوده تقریبی بسیار آگاه و چیره

فته و رشد یافته دانش مردمانی که در ل یاامعلم امروز ما تک

   اجتماعی-فردي : نوع کنش/ زیستند  گذشته می

/ حفر کاریز 

دانش عملی 

) / تجربی(

شناخت کافی 

  از بوم

دانستند، که از کـدام    در گذشته منطقه آب را می     

آید عالوه بر آن سطح زمین را بررسـی    طرف می 

 رسند مثالً کردند که در چه سطحی به آب می      می

و در / رسـیدند   متري به آب مطلـوب مـی     40در  

ایـن در  / رسیدند   متري به آب می 40ها در     خانه

 متـري   35حالی است که در فرادست در ارتفاع        

انبارهـا    آب شرب را از آب    / رسیده بودند     به آب 

  .کردند تأمین می

/ آمد که کیفیت باالیی داشت        انبارها از جاهایی می     آب آب 

  کنش اجتماعی/  سبکی و گوارایی آب /در تابستان خنک 

عدالت 

  محوري

بنــدي  بخــشی از آب، قبــل بیــرون آمــدن ســهم

شـد ایـن سـهام را     شد این سهام فروخته مـی    می

گذاشـتند    شدند این عده باهم پول می       شریک می 

انـدازه پـول هـر        بـه / کردنـد     و سهم فروشی می   

  .شد شخص، سهم هر یک تعیین می

  اجتماعی: نوع کنش
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 آقاي

.. ا سیف

تاالري


 

 70حدود 

زمین / ساله 

  کشاورزي

  کشاورز

کمک (همیاري 

) / به یکدیگر

  رفاقت

یاري افراد در آبیاري، زمـان کاشـت، داشـت و           

 برداشت

/ صورت اختیاري یعنی به اختیار خود افراد بوده  ها به  کمک

: کـرده اسـت     رسانی ترغیب مـی     عواملی که افراد را به یاري     

  کنش اجتماعی) / فاقتر(نیازمندي و دوستی 

/ حفر کاریز 

  دانش بومی

 رشته کاریز در منطقه کاشان     1000وجود حدود   

هـاي چـاه بـراي        ریختن خاك، اطـراف دهانـه     / 

  ها به درون آن جلوگیري از ریختن آشغال

ــش ر ــردن از دان ــدایی / وز بهــره ب / اســتفاده از وســایل ابت

گرفت، تنها شکمشان را سـیر       کارگران مزد به آن شکل نمی     

 سال پیش نیز هنـوز کـاریز کنـده         100تا حدود   / کردند    می

  کنش اجتماعی/ شده می

آقاي اصغر 

دروان


  

  / ساله 84

/ بازار کاشان 

حجره آقاي 

  مشکین

مسئول 

الیروبی 

/ حفر کاریز   کاریز

/ همیاري 

  گري تالش

روزي   تـالش شـبانه   / کندن کاریز در سینه کـوه       

خـاك، بیـل زده     خـروار    360/ براي حفر کاریز    

/  صـبح فـرداي آن روز   3 صـبح تـا      8شد از     می

، )محمودآبـاد (ارتفاع مادر چاه یکی از کاریزهـا        

بیشتر اوقات کارگر داخل /  متر است 100حدود 

هـا را     ها و در کـل گرفتگـی        کاریز بود که اشغال   

  .برطرف کند

/ بیشتر افراد سطح باال مانند اعیان و رجال، بانی کاریز بودند 

رسـانی بـه      هاي کشاورزي و نیـز آب       تأمین آب زمین  هدف  

هاي عمیقی که توسط دولـت کنـده شـد باعـث              چاه/ شهر  

هـاي زیرزمینـی و در نهایـت خـشک       پایین رفتن سطح آب   

وسـاز در     از دیگـر مـشکالت، سـاخت      / شدن کاریزها شد    

  کنش اجتماعی/ محدوده قنوات 

                                                

-013، یادداشت 1391: تاالري.. ا  مصاحبه با آقاي سیف  

-روان012 یادداشت ،1391:  مصاحبه با آقاي اصغر د  
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استفاده از دانش 

  بومی

قبل از آمدن ساعت براي محاسـبه سـهم آب، از       

 کیلـو   3شده؛ ظرف با ظرفیت       سرجه استفاده می  

ــر    ــر روي آب؛ در زی ــرجه ب ــتن س آب و گذاش

سرجه سوراخی جهت عبور آب وجـود داشـته؛         

شد،  گرفت و سنگین می  زمانی که سرجه آب می    

 دقیقـه  10دل رفـت و معـا   بـه پـایین ظـرف مـی    

گذاشتند  اي را کنار می    ریزه  زمان سنگ   شد؛ هم   می

  سنج توسط میراب کار با سنگ زمان/ 

ــان  ــود را از آب، در زم ــهم خ ــسی س ــشخص  هرک ــاي م ه

 ساعت 1این بسته به سهم هر فرد بود، کسی که      / گرفته    می

هـا   ترتیـب نوبـت   این  تا سرجه بود و به6آب داشت، معادل   

  اجتماعی-رديکنش ف/ شده رعایت می

آقاي 

  حسین

شاه 

وردي


  

/  ساله 81

/ منزل ایشان 

ن زمی

  کشاورزي

  

  کشاورز

  نظام آبیاري

کردنـد و میـراب را       خود کـشاورزان توافـق مـی      

: درآمـد میـراب و آب بخـش     / کردنـد     تعیین می 

هـا داده   بخشی از محصول براي مثال گندم به آن    

  .شد می

   کنش اجتماعی

  مفسر کنش
/ حال  شرح

  محل برخورد
  پیشه مفسر

/ نقش / رفتار 

/ نفعان  کنش ذي

  اصول مدیریتی

  مشاهدات یا نگرش مفسر کنش  ق عملیمصدا

                                                
-014، یادداشت 1392:  مصاحبه با آقاي حسین شاه وردي  
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/ نظام آبیاري 

  دانش بومی
  هاي بومی در زمینه آب استفاده از روش

ــه / منظــور تعیــین زمــان و فــصول  اســتفاده از چارطــاقی ب

ـ          اج بـه میـراب   کشاورزانی که خـود طـاق بنـد بودنـد، احتی

پرداختند   نداشتند و بر اساس سرجه، خود به تقسیم آب می         

هـا   در رأس میـراب   / میراب مسئول تقسیم خردآبـه بـوده        / 

: میـراب / بودند، سپس کشاورزان مسئول تقسیم آب بودنـد      

ها همان کشاورزان هستند بـراي        سر طاقی / سر تقسیم بوده    

 محـسوب    طاق سهم دارد، سر طـاق      1مثال اگر کشاورزي،    

 "در قبالِ سر طاق" ساعت آب دارد، 4 یا 3شود؛ و آنکه  می

است، در قبال سر طاق یعنی زیر نظر یا پـس از سـر طـاق              

  اجتماعی-کنش فردي/ بایستی آب بگیرد  می

آقاي 

... اهللا فضل

تاالري


  

 75حدود 

خانه / ساله 

محله / ایشان 

  نیاسر/ تاالر 

  کشاورز

/ تقدس آب 

/ برکت خواهی 

  آب خواهی

  )قربانی گاو(برگزاري مراسم آیینی 

ي، وجود انـسان  آب از طال هم باالتر است، میوه، گندم، چا      

نذر آب چشمه کردن و نـذري دادن بـه     / از آب است    ... و  

آنچـه کـه بـراي کــشاورز    (تـر، قربـانی گـاو     طبقـه ضـعیف  

منظــور برکـت خــواهی و   بـه ) تـرین ســرمایه بـوده   بـاارزش 

  کنش اجتماعی/ خواهی  آب

                                                

-016، یادداشت 1391: تاالري... اهللا  مصاحبه با آقاي فضل  
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آقاي حسن 

جمشیدي 

فر


  

/  ساله 71

/ محله نو

  نیاسر

/ گیري  عرق

عرقیات 

  فروشی

/ دقت  / آبیاري

/ انصاف 

  عدالت

کـرد و    اگر کسی آب کم یا زیاد داشت، صبر می        

 از طاقی کـه     –کرد    کاره رها نمی    کردویی را نیمه  

اگر کسی / -داد اضافه آمده بود، به طاق دیگر می      

گرفت، به   دقیقه از او می  5 ساعت آب داشت،     1

  ازاي دستمزد خویش

راب، آب بوده در نیاسر، مزد می/ کننده آب بود  میراب تقسیم 

هـا   گرفت و مجموع خرده آب مزد خویش را از آب وا می / 

ساعت او سـرجه و موقعیـت خورشـید در     / فروخت    را می 

بستن آب و تحویل آن به هر شخص بـه ازاي          / آسمان بود   

هـا   خـرده آب / آب بخش و میراب یکی هـستند    / سهم آن   

/ شـده اسـت    توسط خود کشاورز مدیریت و اسـتفاده مـی     

تنها / که از آب سهم نداشت، مجبور بود آب را بخرد    کسی  

نوبت و  چشمه میراب داشته، در خصوص کاریز، هرکسی به    

/ برده است     از آب بهره می   ) ها  در خانه (اندازه مصرف خود    

اآلن همگـی  : دلیل به کار نگـرفتن میـراب در حـال حاضـر          

/ شــود  امـروزه کمتــر حـالل و حـرام مـی    / سـاعت دارنـد   

/ شود  آبیاري توسط فرزندان یا کارگر انجام می      رسانی و     آب

  کنش فردي

  گاننگارند: منبع

                                                
- 021، یادداشت 1392: مصاحبه با آقاي حسن جمشیدي فر  
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  1391-92وحدان محمدشهري ، : عکاس

  
   ساله؛ کشاورز70تاالري؛ .. ا  آقاي سیف-1 عکس

  
   ساله؛ کشاورز75تاالري؛ ... اهللا  آقاي فضل-2  عکس

  
   ساله؛ کشاورز81 آقاي حسین شاه وردي؛ -3  عکس

  
  گیري ساله؛ گالب71حسن جمشیدي فر؛   آقاي-4 عکس

 
   ساله؛ بازاري80 آقاي مشکین؛ -5 عکس

  
 ساله؛ کشاورز؛ راهنماي    70 آقاي اکبر زاده؛     -6  عکس

  غار ویس
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  مدیریت بومی منابع آب نفعان ذي هاي نگرش  مبانی نظري وتطبیقی تحلیل

اهدات، بـه   در این بخش از پژوهش، ضمن ارائه نتایج حاصل از مطالعـات و مـش              

، پرداخته تا بتوان شـناخت و  )شده هاي انجام بر اساس مصاحبه  (بندي نظرات افراد      دسته

هاي مورد نظـر   فهم درستی از مفهوم مدیریت بومی منابع آب در منطقه کاشان در زمینه            

  .به دست آورد

  

 مدیریت بومی منابع آب مفهومی شبکه

تدریج، شبکه مفهـومی مـدیریت    شده، به    هاي انجام   بر اساس مشاهدات و مصاحبه    

ها و محتواي الگوهـاي رفتـاري و نیـز       ها، ارزش   گرفته، که دربرگیرنده زمینه     بومی شکل 

پوشی بـوده؛   دهنده شبکه مفهومی داراي هم  عناصر شکل  .نفعان بوده است    هاي ذي   کنش

  .ندا ها ارتباط معناداري با مدیریت بومی منابع آب داشته و نیز هر یک از آن

  

  نفعان  شبکه مفهومی مدیریت بومی منابع آب و نظام ارزشی ذي-3ل جدو

    برکت    توکل    دوراندیشی   دانش    مدیریت

  قناعت  اندیشی مثبت  اندیشی عاقبت    تجربه  محوري بوم  

    عمل    انسانیت    همیاري
سلوك 

  سازي
    احترام  

    بده بستان  
انعطاف 

  پذیري
  انصاف    نگري آینده    عقل سلیم  

    ریاضت    حکمت    نفعان ذي    گیري ستد    رفاقت

  عدالت    خرد    واري مردم  گري تالش    دگریاري  

    شناخت    روي میانه    هم افزایی  نوازي مهمان    آیین

  
ادب و 

  رسم
  امنیت  سفیدي ریش    پیمانی درست    اعتماد  

    هویت
اجتماعی 

  شدن
    طبیعت    صداقت    گذشت  

  وجدان    مرام    تعهد    اختیار    خودباوري  

  گاننگارند: بعمن
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اي هـستیم؛     درون شبکه مفهومی مدیریت بومی منابع آب، شاهد نظام ارزشی ویژه          

از شرکت در (یافته اجتماعی  نفعان در رفتارهاي ساخت منظور، نظام ارزشی است که ذي

و نظـام منـسجم موجـود، در آن    ) هاي مختلـف  در زمینه یاریگريمراسم آیینی گرفته تا  

صـورت یکنواخـت و    انـد بـه   بدان معنا نیست که افراد موظف بودهاین  . اند  شرکت یافته 

 بایست در الگوهاي ثابت نظـام  یکسان عمل کنند، بلکه بدان معنا است که همه مردم می 

که هر فرد بتوانـد   نحوي مشارکت کنند، به... اي ازجمله همیاري، انتقال تجربیات و        یافته  

  . داشته باشدجایی از نحوه رفتار افراد دیگر انتظار به

هـاي   ها در جامعه موردمطالعه، میـان دنیـاي خـصوصی و انفـرادي و جنبـه             ارزش

در این نظام ارزشی،    . ندا بیرونی، اجتماعی و عمومی رفتارهاي افراد، ارتباط برقرار کرده        

هـایی   هاي ویژه منتسب به نقش او چـه فعالیـت   دانسته که با ارجاع به ارزش     هر فرد می  

 کـه از     دگریـاري و خودیـاري     براي مثال در زمینه همیـاري،     . قع است مورد انتظار و تو   

انـسانیت، رفاقـت،    ،  پیمـانی   تـوان بـه بـده بـستان، درسـت            می هاهاي نهفته در آن     ارزش

که هر فرد، با بازگشت به هر یـک از            طوري  اشاره داشت؛ به  ...  و هم افزایی خیرخواهی،  

 انتظار افراد و جامعه ازخود، سپس  نقش و مسئولیت متوجهدر وهله اول ها،    این ارزش 

یکی  .العمل مناسب در آن موقعیت ویژه، خواهد شد خود و نیز چگونگی رفتار و عکس   

از مفاهیم مهم در عرصه مدیریت بومی، اجتماعی شدن است؛ مرجـع اجتمـاعی شـدن،       

که هر فرد نسبت به چگـونگی رفتـار          نحوي  ها است، به    ها و مهارت    ها، تجربه   القا ارزش 

  .ود و انتظاري که از دیگران دارد، شناخت و آگاهی کافی داشته باشدخ

  

 مدیریت بومی منابع آب تبیین و تشریح

نفعـان آن   هاي مدیریت بومی منابع آب، به نحوي با آگاهی عام و عقل سلیم ذي            ویژگی

ها، جهان پیرامون خود را     عجین شده و معرف تجارب معمولی است که بدان وسیله آن          

برخی از  . پردازند  و به اداره امور مربوط به خود و جامعه می         ) کنند  درك می (ابند  ی  بازمی

 : ازندا ها عبارت این ویژگی
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، اساس و )محلی(طور که در تعریف مدیریت بومی اشاره شد، دانش بومی   همان-

اداره امور مربوط به آب، در منطقه کاشان، بـا اسـتفاده از    . یکی از ارکان اصلی آن است     

هاي ذکرشـده، تـضمین    هاي بومی مدیریت و نیز دانشی که کاربرد آن را در زمینه             روش

  .هاي مدیریت بومی در این منطقه بوده است کند، از ویژگی می

در عرصه اجتماعی مدیریت بومی منابع آب، بـراي مثـال کـشاورز توانـسته بـر                 -

راب، رفتار خـاص  اساس تجربه، مهارت و تالش فردي و ایفاي نقش متقابل در برابر می 

  .خود را با دیگران هماهنگ سازد

کننـدگان آب، نــوعی   هـاي صــورت گرفتـه بـین کــشاورزان و تقـسیم     در کـنش  -

کـم   نفع، دست که در طی کنش، یک ذي    طوري  شود؛ به   پیوستگی و انسجام دیده می      هم  به

  .گیرد یک نفر دیگر را نیز در کنار خود در نظر می

ام اجتماعی، رسیدن به اقتدار جمعی است؛ آنـان بـر   نفعان از ایجاد انسج   هدف ذي 

سر مسائل مرتبط با اداره امور خود و نیز جامعه، با یکدیگر متحد شده، به این دلیل کـه       

هاي مشترك  تر به اهداف و آرمان خواهند قدرت جمعی خود را افزایش داده تا آسان         می

  .خود دست یابند

پـذیر و باثبـات       وجود آمده که انعطـاف    نهاد مدیریت بومی منابع آب، طوري به         -

گرفتـه بـین     نهاد شیء مستقل نیست، بلکـه صـفت ویـژه کـنش متقابـل شـکل          -باشد؛  

 مدیریت بومی منابع آب تا جایی پیش رفته کـه در روابـط اجتمـاعی                -نفعان است     ذي

  .یافته و بخشی از فرهنگ و هویت آنان شده است افراد جامعه تجلی

  

   مدیریت بومی منابع آبکلیدي مؤلفه چهار استخراج و تجربی و نظري هاي داده تلفیق

پیوسـته، کارکردهـاي بـه هـم      هم اي از مفاهیم به مدیریت بومی منابع آب، مجموعه 

هاي مدیریت منابع آب در       ازجمله مؤلفه . هاي بومی است    هایی با ویژگی    وابسته و مؤلفه  

انـد   هـا بـوده   ت به سایر مؤلفـه بوم کاشان در دوره معاصر، که داراي نقش مؤثرتري نسب      

دانش بومی مردمـان ایـن      . عبارت از، دانش بومی، همیاري، رفاقت و دوراندیشی است        

سرزمین که قدمتی به درازاي تاریخ بشر دارد و آن را در اثر تجربـه و عمـل بـه دسـت         
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اند؛ همیاري بین افراد جامعه که براي دستیابی به اهداف فـردي و جمعـی انجـام                  آورده

ها بوده و براي پیشبرد بهتر      شده؛ رفاقت و همدلی که به وجود آورنده اعتماد بین آن           می

شده؛ و دوراندیشی که افراد را نسبت به آینده و نیاز آیندگان به آب         کارها روا داشته می   

  .دانسته است مسئول می

  

  هاي کلیدي مدیریت بومی منابع آب  مؤلفه-2نمودار 

  
  گاننگارند: منبع
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  هاي مدیریت بومی منابع آب در منطقه کاشان هاي مؤلفه مصادیق و ویژگی -4جدول 

 ویژگی مصادیق  مؤلفه

ی
ش بوم

دان
 

منظــور   بهــره بــردن از چارطــاقی بــه-

  تعیین زمان و فصول؛

سـنج و نیـز        بهره بردن از سنگ زمان     -

ــزان    ــان و می ــین زم ــراي تعی ــرجه ب س

  آبگیري؛

گیاهی ( بهره بردن از داروهاي طبیعی    -

؛ افراد در گذشته از خـواص       )یوانیو ح 

داروهاي طبیعی اطالع کـافی داشـته و        

  اند؛ ها پی برده به تجربه به فواید آن

 بهره بردن از دانش بومی در زراعت؛        -

براي نمونه، آیش زمین، که آن را پـس         

از چند سال باردهی، به مدت یک سال        

رها کرده؛ سپس بـراي کاشـت مجـدد،      

  .کنند آماده می

 دانش بـومی در زمینـه آب و          کاربرد -

آبیاري؛ براي نمونه، بهره بردن از شبکه       

آب زیرزمینــی بــا فنــاوري و مــدیریت 

 بومی منابع آب؛

کننده تـصورات فـرد از واقعیـت           منعکس -

و نگـرش او نـسبت بـه حـال و           ) چیستی(

  است؛) بایستی(آینده 

   غیر کد پذیر و غیرقابل تجسمی است؛-

و ناآگاهانه منتقل طور غیرمستقیم     بیشتر به  -

  شود؛ می

هــا، تجربیــات و   از دل فرهنــگ، نگــرش-

  مجموعه باورهاي یک جامعه بیرون آمده؛

   بر پایه عقل سلیم بناشده؛-

دیگـر،   عبـارت    بر پایه تجربه بناشـده، بـه    -

  هاي آن در تجارب فرد نهفته است؛ ریشه

زیـست سـازگار       بافرهنگ محلی و محیط    -

  است؛

قـرار گرفتـه و جنبـه        مورد سعی و خطا       -

  کاربردي پیدا کرده است؛

  .  داراي صفات پویایی و پیوستگی است-
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ي
همیار

  

ــود - ــاري-خ ــاب همی ــه انتخ   در زمین

   میراب؛کارگزاران آب و زمین از جمله

   همیاري در زمینه انتخاب میراب؛-

ــراي  - ــه اقتــصادي ب ــاري در زمین  همی

ماننـد  (هـاي کـشاورزي       نمونه در زمینه  

، فعالیـت   )داري و دامداري  زراعت، باغ 

  در بازار و کسب درآمد؛

صورت    همیاري در زمینه اجتماعی به     -

  ها و مراسم آیینی؛ شرکت در گردهمایی

 همیاري در زمینه آبادانی؛ مانند حفـر        -

  کاریز؛

ــه آموزشـــی و   - ــاري در زمینـ  همیـ

  بهداشتی؛

همیاري موردي، مانند مـشارکت    خود -

اهـــالی محلـــه در درســـت کـــردن و 

 الیروبی کاریزهـا  داري مرکز محله، نگه

و نهرها، تعمیر و الیروبـی اسـتخرهاي        

 هاي کشاورزي، تعمیر یا احداث ساختمان  

در زمینـه   و دگریاري   ، همیاري   عمومی

هـاي بالعـوض بـه        سازي، کمـک    خانه

محرومان در هنگام برداشت محصول و    

نیز همیاري زنانه در زمان پختن نـان و         

 زمان زایمان

تـر، باکیفیـت      ا در سطح وسیع    انجام کاره  -

  بیشتر و در زمان کمتر؛

 کمک افراد به یکدیگر به شـکل متقابـل؛          -

صـورت   نوع همیاري در زمینه کشاورزي، به 

دسـت جمعـی، یــاري معـوض و بـه امیــد     

  تالفی؛ حال تأخیري یا تعجیلی بوده است؛

صـورت اختیـاري یعنـی بـه          ها بـه     کمک -

  اختیار خود افراد بوده است؛

ــه ) رفاقــت(منــدي و دوســتی  نیاز- ازجمل

رسـانی   عواملی بوده کـه افـراد را بـه یـاري       

  کرده است؛ ترغیب می

  اندیشی و مشورت در همه امور؛  هم-

   پشتیبانی و یا گسترش منافع جمع؛-

داننـد    خوبی می   نفعان به   ذي: پذیري   جامعه -

شـان، بـا چـه کـسانی جـور       که کدام تجربه 

ـ   آید؛ و به تجربه درمی      درمی د کـه کـنش     یاب

او در چه گروهی، چگونـه درك       ) همیاري(

  .خواهد شد

 داراي پایگاه و ریشه مردمی تا حکـومتی         -

  )دولتی(
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ت
رفاق

  

ــم- ــشاورزان در    دور ه ــشینی ک ن

  هاي تقسیم و گرفتن آب؛ زمان

ــدیگر و  - ــه یکــ ــر زدن بــ  ســ

ــوال ــی  اح ــوال  (پرس ــاي اح جوی

  ؛)یکدیگر شدن

ــه (نــوازي   مهمــان- ــاور قلبــی ب ب

  ؛)مان، دوست خداستکه مه این

   عیادت در زمان بیماري؛-

   دستگیري در زمان گرفتاري؛-

   سپردن کار به دیگران؛-

صــورت جمعــی   انجـام کــار بـه  -

هــاي آن در کــشاورزي،   نمونــه(

ــاریز    ــر ک ــز حف ــسیم آب و نی تق

 )مشهود بوده است

 گسترش سطح مراودات و ارتباطات بـین      -

  اعضاي جامعه؛

ن، عامل شـناخت،    نفعا   بنا به اظهارات ذي    -

دوستی و رفاقت بـین سـاکنان و بازاریـان،          

ترین عوامل حفظ امنیت محلـه        یکی از مهم  

  و بازار بوده است؛

طـور کامـل آشـنا         افراد با روحیات هم به     -

  شدند؛ می

ــا، در هــر شــرایطی   - ــا  ( رفق ــی ی خوش

  اند؛ به یاري هم شتافته) ناخوشی

 در رفاقت، منافع فردي و شخصی رنـگ          -

باختـه اسـت؛ فرهنـگ بـراي همـه        خود را   

  خواستن؛

 رفاقت، بر نـوعی عقیـده و بـاور اسـتوار          -

طور که    شود افراد همان    است که موجب می   

  هستند، ظاهر شوند؛

 رفاقت، همراه خود، احترام، خیرخـواهی،   -

  جوانمردي و گذشت را موجب شده است؛

گرفتـه و بـه رونـد      بر اساس اعتماد شکل    -

   ک کرده است؛اعتمادسازي در جامعه کم

بخشی به افـراد در سـپردن          باعث اطمینان  -

  .کار به دیگران شده است
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ی
ش

دی
دوران

  

 اندازه خواهی و مصرف اندازه و   -

انـدازه نیـاز، خواسـتن و         بـه (جا    به

  ؛)مصرف کردن

انـدازه و     به:  سلوك سازي کردن   -

راست مصرف خـرج کـردن و در        

واقع، گذران زندگی به این سـبک       

  را گویند؛

نتقال تجربیات و نیز سفارش به  ا -

دوراندیـشی داشـتن در کارهـا، در    

هـا و     هـا، مثَـل     بیان خاطرات، قصه  

  ها و اشعار؛ متَل

ــار  - ــاندن ک ــام رس ــه اتم ــار ( ب ک

  ؛)اي ندارد ناقص، نتیجه

 امید به بـاروري زمـین، آبـادانی         -

ــسالی،   ــر خشک ــس از ه مجــدد پ

  در بین کشاورزان... بارش باران و 

 براي نمونه، درسـت   ذخیره آب،  -

؛ یکی دیگر از  )استخر(کردن سلخ   

آوري   کارکردهاي استخرها، جمـع   

ویـژه در فـصل       ها بوده بـه     هرزآب

سرما، که نیازي بـه آبیـاري نبـوده         

  است؛

ماننـد  ( گرفتن محصوالت ثانویه     -

انگـور  (از محصوالت اولیه    ) سرکه

یا فـرآوري محـصوالت     ) یا سیب 

کـردن    گرفتن گالب، خشک  (اولیه  

  ...)میوه و گل و 

گنـدم  ( ذخیره کردن محصوالت     -

 )و جو

   به اندیشه واداشتن افراد؛-

   در نظر گرفتن سرانجام کار؛-

  هاي بین نسلی؛ سرمایه) حفظ( نگهداشت -

واسـطه انـدازه       افزایش میزان برکـت، بـه      -

  خواهی و مصرف اندازه؛

   ایجاد مسئولیت در بین افراد؛-

ارهـایی کـه     پاسخگویی افراد نسبت به ک     -

  دادند؛ انجام می

  اندیشی و به آینده امید داشتن؛  مثبت-

   در نظر گرفتن مصلحت و صالح جمع؛-

 توجه به خیر نامحدود و نیز نتیجه کار را          -

  دیدن؛

 جلوگیري از تکرار خطاهاي گذشـته، در        -

اندوزي و پیـاده      آموزي، تجربه   فرآیند تجربه 

 کردن تجارب گذشتگان در کارها

  گاننگارند: منبع  
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  مدیریت منابع آب روي پیش مسائل

هاي گوناگون و در ابعـاد گـسترده، همچـون اسـتفاده از               قرن اخیر در جنبه     تحوالت نیم 

گیري از فناوري پمپاژ  هاي عمیق و نیمه عمیق و بهره فناوري مدرن کشاورزي، حفر چاه

 خـشک شـدن     هاي زیرزمینی، کاهش دبـی و       آب و به دنبال آن پایین آمدن سطح سفره        

هاي آبگیر مناطق مرطوب به منـاطق        ها، انتقال آب از حوضه      بسیاري از قنوات و چشمه    

ویژه کاهش قدرت خوانین، کدخـدایان   تر و حتی تحوالت سیاسی و اجتماعی به         خشک

شـده اسـت،   ... و و مالکین بزرگ که منجر به تغییر شرایط طبیعی، اجتمـاعی، فرهنگـی     

هـاي بـومی    رو تحول نظام ازاین. زان را در پی داشته است    تغییر اولویت نیازهاي کشاور   

شـدت در حـال تغییـر محـیط جغرافیـایی       ها متناسب با شـرایط بـه   آبیاري و اصالح آن  

 .کند ضرورت پیدا می

تنهـا از افتخـارات گذشـته         هاي بومی آبیاري، نـه      تدوین هنجارهاي غیرمدون نظام   

از تجربـه چنـدین هزارسـاله در اجـراي     رود بلکـه بـا اسـتفاده         زمین به شمار مـی      ایران

هـا بهـره    سرعت در حال تغییر کنـونی از آن  توان در شرایط به هاي بومی آبیاري می    نظام

تواند زیربنـاي مناسـبی       هاي بومی آبیاري مناطق خشک، که می        هاي نظام   ویژگی. گرفت

  :اند از ریزي و مدیریت محلی فراهم آورد، عبارت جهت برنامه

هـاي   ویژه کمبود منابع آبی، محور اصـلی نظـام   ي محیط طبیعی به  ها  محدودیت -1

وري از طریق جلوگیري از  دهد و افزایش بهره     بومی آبیاري مناطق خشک را تشکیل می      

  .ها را به خود اختصاص داده است اتالف آب، چارچوب کلی این سیستم

تحقـق  داران در مـدیریت کـشتزارها، در راسـتاي      توجه به همیاري همه سـهام      -2

  وري در استفاده از امکانات محیطی عدالت اجتماعی و در جهت افزایش بهره

مدیریت سیستم موردمطالعه به تعامـل عوامـل مختلـف جغرافیـایی و اقلیمـی                -3

ازجمله خشکی هوا، تبخیر شـدید، کمبـود آب، اخـتالف متغیـر طـول شـب و روز در          

ان تبخیر و درنتیجـه اخـتالف   روزي دما و میز فصول مختلف سال، تغییرات شدید شبانه  
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هاي شخم زده و زیـر      زمین(و مکان   ) روز و فصول    شبانه(بازدهی آبیاري در طول زمان      

  .آگاهی داشته است) کشت

هـاي گذشـته،     شده در نظام مدیریت بومی کـشتزارها در دهـه           تغییرات حادث    -4

  .ها دارد پذیري این سیستم نشان از انعطاف

 بومی آبیاري نـسبت بـه شـرایط محیطـی، اجتمـاعی،             هاي  پذیري نظام   انعطاف -5

سـازد تـا    اقتصادي و فرهنگی بر اساس همیاري تمامی ذینفعان این امکان را فراهم مـی           

هـاي    سازگار یـا متحـول شـده و چـارچوب نظـام           ) زمانی و مکانی  (متناسب با شرایط    

  .مدیریتی آبیاري مدرن را به خود اختصاص دهد

ب و خاك باعث زیانهاي هنگفت به تجارب پیشینی بحران مدیریت در حوزه آ -6

هاي جبران ناپذیري را به اقشار زحمتکش این  نیاکان این سرزمین شده است و خسارت

  .بخش وارد کرده است

هاي ایجاد شده ، با موج جدیـد   با توجه به تغییرات آب و هوایی و خشکسالی         -7

برو خواهیم شد و تقاضاي زمین هاي کشور رو هاي اقلیمی در بسیاري از استان مهاجرت

هاي کشاورزي را در مسیر آسـیب   براي ساخت و ساز ، بسیاري از منابع طبیعی و زمین   

  .جدي قرار خواهد داد

  

  گیري نتیجه

ــه ــران ب ـــهره  کــشور ای ــژه منطقــه کاشــان در نظــام ب ــاري  وی ــرداري و تــشکل و همی ب

اي غنــی  ، از پیـشینه بـرداري از منـابع آب   کــنندگان آب کــشاورزي در بهــره   مــصرف 

گونه که در این منطقه از روزگـاران       که شاید بتوان گفت همان      طوري  برخوردار است، به  

هـاي سـطحی و زیرزمینـی رواج داشـته، نظـام              خیلی دور مهار و استحصال منـابع آب       

همان دقت و ظرافت از همان ابتـدا شکــل یافتــه      شده نیز با    برداري از آب تأمین       بهره

) مـصـرف (دیگر مدیریت عرضـه آب همگام با مـدیریت تقــاضا      عبارت   به .بوده اسـت 

  .پیش رفته بود
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مراتـب   یابیم که در این منطقه این تشکیالت به       با بررسی بیشتر در این مورد، درمی      

تـري بـراي مـدیریت     اند و از قوانین و مقررات و ضوابط جامع    تر بوده   تر و قوي    منسجم

کنندگان آب تا پایان عمر نظـام         هاي بومی مصرف    تشکل. اند  مصرف آب برخوردار بوده   

دار  رعیتی همچنان بانظم و با اعمال ضوابط بومی، مدیریت مـصرف آب را عهـده          ارباب

و بر ) پس از اصالحات ارضی(رعیتی   با برچیده شدن نظام ارباب40بوده در اوایل دهه   

مرور   و مصرف آب بههاي بومی تأمین   هم ریختن سازمان بومی رهبري روستاها، تشکل      

ها متوقف گردید و فقط  اند و در اکثر نقاط کشور فعالیت آن         داده  جایگاه خود را ازدست   

جایگـاه خـالی ایـن تـشکیالت        . مانده اسـت    ها باقی   در معدودي از مناطق، آثاري از آن      

بـا توجـه بـه     .شده است موجب بروز مسائلی در تولید کشاورزي و مدیریت منابع آب         

ویژه نیاسر، مدیریت بـومی   سنادي و میدانی صورت گرفته در منطقه کاشان به     مطالعات ا 

هاي بومی و نیز دربردارنده چهار مؤلفه اصلی          منابع آب، مدیریتی است که واجد ارزش      

مـدیریت بـومی، اداره و   . باشـد  مـی  همیاري، دانش بومی، رفاقت و دوراندیـشی        :شامل

ها، دانش بـومی و روحیـه    ی ازجمله تواناییهاي سرزمین  ساماندهی امور بر اساس داشته    

هـاي اندوختـه شـده در طـول سـالیان       دانـش و تجربـه    . شود  همیاري مردم، تعریف می   

طور دائم در مسیر خود اصـالحی و نیـز          متمادي، سبب شده تا سبک بومی مدیریت، به       

  .تکامل قرار گیرد

) ضمنی( دانش بومی محور، محور و بوم ها و منابع مهم مدیریت انسان یکی از مؤلفه

آنچـه از ایـن پـژوهش    . باشـد  مـی ) صـریح (است؛ که ریـشه و اسـاس دانـش رسـمی          

دهد که مدیریت بومی منابع آب در این سرزمین برگرفته از    آمده است، نشان می     دست  به

طور تجربـی و شـفاهی از یـک نـسل بـه نـسل دیگـر و         دانش بومی بوده، دانشی که به     

هـاي بـومی    دانش بومی مورد استفاده در روش  . کند  ل پیدا می  نفعان آن انتقا    وسیله ذي   به

هاي روزمره و تجربیات افراد داشـته، از      ها، کنش   مدیریت، ریشه در ارتباطات، ضرورت    

محیطـی، فرهنگـی،     صفت پویایی برخـوردار بـوده و نیـز بـا تغییـرات شـرایط زیـست                

، این شرایط، دانش بومی     اي  تا دوره . تر شده است    اجتماعی، اقتصادي و فناورانه متکامل    
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ساخت تا با دانش رسمی ترکیب شود و درنتیجه در حل مسائل مـدیریتی در   را قادر می 

هاي خاص مدیریت بومی منابع آب، شـامل          ویژگی .هاي گوناگون مؤثر واقع شود      زمینه

توجه به روحیه همیاري در بین مردم، ارجحیت منافع جمعی بر منـافع فـردي، رعایـت       

پایدار و در راستاي آن توجه به مسائل جغرافیـایی و اقلیمـی، بکـارگیري      اصول توسعه   

گیـري از امکانـات و    هاي هماهنگ و سازگار بـا محـیط طبیعـی و انـسانی، بهـره        روش

سبب شده تا این نوع مدیریت، بتواند جوابگوي نیازهاي جامعـه،  ... هاي بومی و   ظرفیت

  .در طول دوران به نسبت طوالنی باشد

 دانش بومی، همیاري، رفاقت، دوراندیشی و نیز شرایط خاص هر منطقه،  که ازآنجا

بـرداري و اسـتفاده از منـابع آب تأثیرگـذار بـوده؛ بررسـی و               براي مثال، در شیوه بهـره     

گیـري از   برداري و حفاظت از منـابع آب و بهـره   هاي بومی مدیریت، بهره شناخت شیوه 

هاي نوین حفاظـت      راحی مطلوب فعالیت  ریزي و ط    هاي مدیریت بومی، در برنامه      مؤلفه

هـاي مـدیریت بـومی منـابع آب      بنابراین، اسـتفاده از روش  .منابع آب، مؤثر خواهد بود   

مردمان آن بوم و شرایط و فنـاوري  ... ها، اقتصاد و  منطبق شده با فرهنگ، باور و ارزش      

جامعـه،  وري افـراد و مـدیران و در نهایـت         روز مدیریت، جهت افزایش کارایی و بهره      

عنوان کسانی که بستر مناسب را در جهت بروز  نقش مدیران به. رسد ضروري به نظر می

آورنـد و امکـان اظهـارنظر و ابـراز وجـود را بـه مـردم             همیاري در جوامع فـراهم مـی      

رو، رابطه بـین سـبک مـدیریت و           ازاین. دهند انکارناپذیر است    می) برداران واقعی   بهره(

که در  ویژه این ناپذیر است؛ به   امري اجتناب  ،روستایی و ایلی  همیاري در جوامع شهري،     

جوامع بومی ایران، ازجمله در جوامع روستایی و شـهري منطقـه کاشـان، همیـاري در                  

  .سطح باالیی قرار داشته است

  

  مدیریت بومی منابع آب زمینه در راهکارهایی

د چنانچـه  دهـ  تجربیات حاصل از مدیریت بـومی منـابع آب در ایـران، نـشان مـی        

آبیاري و ) فرعی(زمان با مطالعات شبکه محلی     مطالعات اجتماعی و همیاري مردمی هم     
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برداران اعمال گردد و نیز کمک  زهکشی انجام گردد و نظرات مشورتی و اصالحی بهره        

هاي محلی در چـارچوب قـوانین و مقـررات و مـدیریت      مالی و چگونگی ایجاد تشکل 

هـاي بـومی موجـود باشـد،      سیسات آبی، برخاسته از نظـام برداري و نگهداري از تأ   بهره

تواند ضمن جلوگیري از ایجاد مناقشات اجتماعی بـا وارد شـدن کمتـرین خلـل بـه        می

  .هاي بومی حاکم، موفقیت چشمگیري در همیاري مردم به عهده داشته باشد نظام

عه هاي اخیـر بـه امـر گـسترش توسـ            طور که در این مقاله اشاره شد در دهه          همان

ها و همیاري  هاي آبیاري توجه بیشتري شده ولی مسئله نگهداري از شبکه   فیزیکی شبکه 

حاصل این عدم توجـه  . کشاورزان در امر مدیریت منابع آب کمتر موردتوجه بوده است   

ویژه در ایران کاهش راندمان کلـی آبیـاري و تخریـب و               توسعه به   در کشورهاي درحال  

طـورکلی فـراهم کـردن بـستر همیـاري       بـه . باشد ا میه  فرسودگی ساختار فیزیکی شبکه   

کشاورزان، آموزش اصول همیاري و نیز مدیریت بومی منابع آب و بکارگیري تمهیدات        

هـاي آبیـاري      وري مؤثر از منابع آب، در راستاي باال بردن راندمان شبکه            الزم براي بهره  

ها  ست و نقش دولت اي که در آن رقابت براي مصرف آب در حال افزایش ا             براي آینده 

شود، از طریق مدیریت کـارا   هاي آبیاري محدود می برداري و نگهداري از شبکه      در بهره 

 اصـل بـراي    6طـورکلی     بـه .دستیابی اسـت    هاي قانونمند کشاورزان قابل     در قالب تشکل  

  :اند از هاي آبیاري مورد نیاز است که عبارت مدیریت مؤثر و پایدار شبکه

   شبکه آبیاري با مدیریت بومیتطبیق مدیریت نوین) 1

   در بین کشاورزان و خودیاريتقویت حس همیاري) 2

  هاي مدیریت بومی سازگاري تأسیسات زیربنایی با ظرفیت) 3

  گیري از امکانات بومی منابع مالی و انسانی کافی براي مدیریت مؤثر و بهره) 4

  هاي مدیریتی مشخص در بین بازیگران مدیریت بومی مسئولیت) 5

  هاي حمایتی براي بازیگران مدیریت بومی تشویق و بازرسی) 6
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