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چکیده
دراينمقالهفرهنگمردمانماهيگیرشهرستانساریبررسيشدهاست.ايـنماالهـهدر
پيآناستتادرخاللبررسيفرهنگصیادی،تأثیرعنصردريـارابـردنـدگيصـیادانو
خانوادههايشانادبهداجتماعيوفرهنگي بیادمايد.برایايـنمنوـور،اهـدا پـژوهشبـه

روابطومناسباتاجتماعيمیانماهيگیران،وظايفتفکیکشدهکارکناندريکصـیدبـا
پرهوبررسيکنشگراناجتماعيجامههموردماالهه مهاو شدهاسـت.درايـنماالهـه،
جامههصیاداندرفاصلهدمانيمهر1391تافروردينسال1392موردماالههقرارگرفتـه
وادروشهایمردمنگاریادجملهمشاهدهمشارکتي،مصاحبهعمیقوگروههـایمتمرکـ 
برایکسبشواهدواطالعاتوروشهایتحلیلکیفـيادجملـهتحلیـلمحتـوایکیفـي
استفادهشدهاست.ماهيگیـراننـوارسـاحليدرشهرسـتانسـاری،اعتـایتهـاونيهـای
ماهيگیریوادارهکلشیالتاستانمادندرانوشهرستانساریمشارکتکننـدگاناصـلي
اينماالههراتشکیلمي دهند.اينمقالهمناسباتوروابطاجتمـاعيوشـیليرادرمیـان
صیادانموردماالههقرارمـيدهـدوبـهبررسـيايـنمسـیلهمـيپـرداددکـهتصصـصو
ماهيگیرانقـرارمـيدهـد.
مهارت هایمديرپره،بهچهصورتاورادرراباهخاصباساير 
نتايجاينماالههنشانميدهدکهشصصِلُثمانبهعلتدانشانحصاریوآمرانـهخـوددر
دمینهبافتتوروتهیینعمقوجهتريصتنپرهدردرياوتشـصیصطوفـانيبـودندريـا
برایاقدامبهصیددررودهایخاص،ادجايگاهخاصيدرمیانسايرکنشگرانِماهيگیـری
ایقرارميدهد .
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مقدمه
تالشبشردرطولتاريخپیوستهبربهرهبرداریادعناصرطبیهتبرایبرآوردنیادهایخود
مهاو بودهاست.نیادبهگردآوریوتهیهخوراکوبرقرارینواميبرایتولید،توديعو
شودکهروشهاوموادمصتلفيرابه


ترينآنهامحسوبمي
مصر غذابرایادامهبقاادمهم
دانههاو
اينمنوورپیشرویبشرقراردادهاست،ميتوانادگردآوریمیوههایدرختان  ،
شکارنامبردتادمانيکهبشرگردآورندهخوراکبهتولیدآنادطريقکشاوردیپرداخت.
قبلاديکجانشینيوتالشبرایتولیدبیشترغذا،دربصششکارعالوهبرشکارحیواناتدر
جنگل،استفادهادمنابهيمانندرودخانههاودرياهاواتکابهآب يانبرایامرارمهاش رانی 
ماهيگیری نامبردکهبرساحل
دراينمقولهقرارميگیردتاجاييکهميتوانادجوامع 

خردهفرهنگ خاصخودوياشیوههای
متکيهستند.بحثدربارهيکاجتماعماهيگیربا 

خاصانديشیدنوديستن،موضوعمحوریانسانشناسيماهيگیری است.اينديرشاخه اد

شناسي،انسانشناسيديستيياموضوعات

انسانشناسي اف ونبراينکهبهماالهاتباستان

هایخاصانسانهابرای

شناسياجتماعيمربوطميشود،مقولهمهمشیوه


فرعيدرانسان
تاابق با گذران دندگي و تهیه خوراک در محیط ساحلي را نی در برميگیرد
(آچسون .)1981،
تريندرياچهجهانادابهادگوناگونميتواند

اداينمنور،دريایخ ربهعنوانب رگ
مورد پژوهش در رشتههای مصتلف قرار گیرد .بحث گردشگری طبیهي 1و نقش دريا در
جذبگردشگر،نقشگردشگراندراقتصادوفرهنگمناقه،تأثیر آنهادرتیییرشکلو
مارحشده در ارتباط با دريای خ ر است.

ريصتشناسي محیط يکي اد نگرشهای اصلي 
آلودگيدرياادطريقکارخانههایمجاوربهويژهصنايعچوبوکاغذوعملیاتناشياد
هاومسائلراتشکیلميدهد.منابعآب ی

استصراجواکتشا نفتبصشديگریادپژوهش
وماهیانايندرياونقشآنهادردندگيمردمانکرانههایساحليموضوعديگریاستکه
ميتوانداددوايایگوناگوناقتصادی،سیاسي ،اجتماعيوفرهنگيموردماالههقرارگیرد.

ميتوان در بصش اقتصاد ميتوان بادار و درآمدها و راباه ماهيگیران با بادار؛ در بصش

ماهيگیری ،مالکیت منابع
اجتماعي نقش تهاونيهای ماهيگیری و اتحاديهها ،گروههای  
هادرکاهشريسکوبيثباتي ودربصشفرهنگيبهروابطو

آب یو نقشنهادهاوگروه
ماهيگیری و انسانشناسي فناوری،
مناسبات میان ماهيگیران ،تجهی ات و فنون  
انسان شناسيغذاوتیذيه،مفهومجنسیتونقشدناندردندگيوروابطمیانماهيگیران

سک،آدابورسوم،جشنوآيینهادراينراباهاشاره

درمحیطخانهوبیرون،وجودمنا
کرد .
با اتکا بر بدنه دانش و پیشینه پژوهشي موجود در انسانشناسي ساحلي و
انسانشناسيماهيگیری  درجوامعاروپاييوآمريکايي،دراينمقالهتالششدهاستتا

ecotourism

1
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انسان

ماهيگیرانبادريا،روابط
مردمنگاریماهيگیریدرشهرستانساریباهد ماالههراباه 
کشدهکارکناندرصیدباپرهوبررسي
ماهيگیران،وظايفتفکی 
ومناسباتاجتماعيمیان 
کنشگران اجتماعي اجتماع مورد ماالهه و تقسیمکار در میان آنها صورت پذيرد .پیشینه
پژوهش در اين مقاله ،ماالهات صورت گرفته در دمینه ماالهات انسانشناسي ساحلي با
موضوعاتينویرشیوههایمديريتيااستراتژیهایمواجهه،روابطکارکنانبايکديگر،نقش

همسرانماهي گیردرکنترلشرايطدندگيصیاداندردمانغیابآنهاونقشتهاونيهای
درمديريتمسائلصیاداناختصاصدارد.اينماالههدرنوعخودمنحصربهفرد

ماهيگیری

تنهاپژوهشموجودبومشناسيساحليودرياييخ ردراستانگیالنصورتگرفته

بودهو
استکهبهعلتتمرک بربهدجامههشناختيوآماری،ارتباطاندکيبادندگيرودمرهمردم
وماالهاتمردمنگارانهوکیفيدارد(موسسهماالهات

وبابصشانسانشناسيماهيگیری 

ماهيگیران وابستهبهمنابعآب یِ
اجتماعيدانشگاهتهران .)1361،تمرک برخردهفرهنگ 
دريایخ روانجامکندوکاویانسانشناسانهدرمیانمردمانماهیگیرانگی هاصليمادر
انجام پژوهش حاضر بود .مسائلي نویر آشنايي با میدان تحقیق و محیطديست ساحلي،
رسانها در شهرستان ساری و ن ديکي
گويش مردمان و به ويژه صیادان به عنوان اطالع 
جیرافیاييبهشرکتهایتهاونيپرهراهنمایپژوهشگراصلياينماالههدرانتصابمکانو

نحوهورودبهمیداناجرایطرحبودهاست .


انسانشناسی بومشناختی و زیستمحیطی
انسانشناسيبومشناختيماالههروابطمیانپوياييجمهیت،سـادماناجتمـاعي،فرهنـگ
گروههایانسانيومحیطهاييکهآنهادرآندنـدگيمـيکننـداسـت.ايـنرشـتهماالهـه
دمانيرادربرميگیرد.دربسـیاری

هایخاصادبهدهمدمانيودر

تابیقيوتحلیلجمهیت
ادموقهیتها،نوامهایتولید،پیوندهایمهميرامیـانپويـاييشناسـيجمهیـت،سـادمان
شناسيبومشـناختييـک


.براساستهريف،انسان
اجتماعي،فرهنگومحیطبرقرارميکنند
بررسيمادیادگسترهفهالیتبشررافراهمميکنـدوبنـابراينيـکهمبسـتگيبـهديگـر
رويکردهایمادیدرعلومديستيواجتماعيراباخودحملميکند(ارالو .)235:1980،

کانرادکُتاک1مهتقداسـتکـهانسـانشناسـيبـومشـناختيدردهـه1960بـهخـاطر

کارکردگرايي،نوريهنوامهاوتمرک بربادخوردمنفيشـناختهشـد.انسـانشناسـاننقـش
اعمالوباورهایفرهنگيدرتوانمندساختنجمهیتهایانسـانيبـرایبـهکمـالرسـاندن

تاابقهايشانبامحیطهايشانوحفظاکوسیستمهـایبـوميومحلـيکـماردشرابررسـي
کردند.تفاوتهامیانانسانشناسيبومشناختيقديموجديدشاملجهتگیریخطمشيو
شناسيبومشـناختي


شود.ماالهاتدرانسان

اردش،کاربرد،واحدتحلیلي،مقیاسوروشمي
قــديماشــارهمــيکنــدکــهبومیــانکــارمهقــوليبــرایمــديريتمنابهشــانومحافوــتاد
Conrad P. Kottak
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اکوسیستمهايشانانجامدادند،اماآنماالهاتکهبرهنجارنسبیتگرايـيفرهنگـيمبتنـي
بود،عموماًبربيطرفياردشيمهاـو بـود.درمقابـلانسـانشناسـيمحـیطشـناختييـا
بوم شناختيجديد،نوريهوتحلیلراباآگاهيسیاسيوموضوعاتسیاستتلفیقمـيکنـد.
موضوعاتيکهتوسطانسانشناسيبومشناختيجديدموردتوجهقـرارمـيگیرنـدادتقـاطع
نوامهایجهاني،ملي،محليوبوميبرميخی ند،درجهانيکهنهفقطادبرخـوردالگوهـای
،جنگهایمحلي،بيقانونيروبـه

شکستخورده

فرهنگيبلکههمچنینتوسطحکومتهای

اف ايشترسیمميشود(کتاک.)26-25:1999،

چارچوب نظری
1

انسانشناسيماهيگیریوانسانشناسيساحليبـرایاولـینبـارتوسـطجیمـ آچسـون 
()1981مهرفيشدهاست.آچسونتمرک انسانشناسيساحليرابـرسـهمحـورمـيدانـد:
حودهماهيگیریوشیالتمدرن،دندگيکهدرعرشهکشتيسپریميشودوتاـابقهـای
ماهيگیریتوسط
درياييماقبلتاريخ.اومهتقداستبیشترماالهاتدرحودهانسانشناسي 
ماهيگیریوآنچهدرعرشهکشـتيمـيگـذردرا
شناسانيصورتگرفتهاندکهصنهت 

انسان
جوامعماهيگیرکهبرساحلمتکيهستند.افرادیکـهجوامـع

ماالههکردهاندونهماالهه
اهيگیرراموردماالههقرارميدهندبهايندلیلدارایسهمبس اييدراينحودههستند
م 
کهشیوههایبهکارگرفتهشدهتوسطبشربرایامرارمهـاشاديـکمحـیطبیگانـهوبسـیار
خارناکرامستندکـردهانـد(آچسـون.)275-276:1981،امـرودهبدنـهدانـشوپیشـینه
پژوهشيچشمگیریدراينديرشاخهادانسانشناسـيشـکلگرفتـهاسـت.انسـانشناسـي
ماهيگیریوباستانشناسـيسـاحليامـرودهانجمـنهـا،برنامـههـایپژوهشـي،نشـريات،
بصشهایانسـانشناسـي
ایخودرادارد.دردانشگاههایمهرو ودر 

وبسايتهاو...حرفه
6
5
4
3
دنیاادجملهمین،2راتگرد ،ايالتيميسيسيپي ،کالیفرنیاسانتاباربارا ،اِیاَنداِمتگ اس در
امريکاودربرخياددانشگاههایاروپاادجملهدانشگاهکوئین بلفاست7واحـدهایدرسـيو
هایپژوهشيدراينحودهارائهميشود .


برنامه
فرهنگهای ساحلي:

اين حوده ماالهاتي اد انسانشناسي در کتابي با عنوان 
انسانشناسيماهيگیریوسنتهایصیدنهنگتوسطوَنگینکل8درسال2007مهرفي

ماهيگیری صرفاًيکشیل
طورکهاينکتابتوضیحميدهد ،


وبادنگریشدهاست.همان
نیست ،بلکه يک شیوه دندگي نی هست .اين موضوع به عنوان يکي اد بصشهای مهم
1

James M. Acheson
The University of Maine
3
Rutgers University
4
Mississippi State University
5
University of California, Santa Barbara
6
Texas A&M University
7
Queens University Belfast
8
Van Ginkel
2
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ودوبهنورميرسدبههمیندلیلباشدکه

درنورگرفتهميش

ماهيگیری
مشکالتصنهت 
اين صنهت به سادگي توسط افرادی که هد نابود کردن آن رادارند اد بین ميرود .در
محیطخانه،اغلببهمردمانماهيگیرباعنوان”وحشيهای(رام -نشدنيهای)شريف“،1

ای،جنبهآرمانيدادهميشود.امّادرواقهیتتلخدندگيرودمره،اينافراد


سبکياساوره
به
دونپايههستندوبهآنهاانگِافرادیباافکارقديمي،درحالپسرفتونامتمدندده
مهموالً 
ميشود .اما علي رغم جايگاه اجتماعي اين شیل و تصويری که اد آن وجود دارد ،مردمان

ذتميبرند.ايناثرتحلیل

گیرادآنراضيهستندوادکاریکهانجامميدهندکامالًل

ماهي
انسانشناسي و مردم نگاری را با هم ادغام کرده است و ابهاد فرهنگي ماهيگیری و صید

نهنگ در اروپا و اياالتمتحده آمريکا را توضیح ميدهد .فصول اين کتاب با موضوعات
کالسیک انسان شناسي مرتبط است عبارت اد :سنت ،مناسک ،تابو ،ايدئولوژی ،هويت،
نمادپردادی حیواني و بررسي اين مسیله که چگونه اين موضوعات را با خطمشيهای
ديستمحیايوفرهنگيبهشیوهایمثبتيامنفيادغامکند(گینکل.)2007،

2
مقاله ديگر پژوهشي است که توسط هیتر الداروس در سال  2012در مجله بررسي
ساالنهانسانشناسي با عنوانتیییر:اجتماعات[ساکن] ج يرهوتیییراتاقلیمي بهچاپ

رسیدهاست.ج يرههادرمیاناولینونامساعدترين مناطقيهستندکهتحتتأثیر تیییر
يگیرند .اف ايش ساح آب دريا ،تیییر در نوام بارش و الگوی
جهاني آب و هوايي قرار م 
اف ايش طوفان و فشار دماهای ساح دريا و هوا منابع ج يره را محدود کرده است.
درحاليکه سیاستهای تیییر آب هوايي تصمیمگیری محلي را محدود کرده است.

انسانشناسان به درک دانش ج يره ،علل جهاني آسیبپذيری ،درک خار و پويايي که

ميکنند.
ج يرهنشینان که به قابلیت تاابقپذيری و انهاا پذيری سوق ميدهد ،کمک  
پويايي در چارچوب قابلیت ،تاابقپذيری و انهاا پذيری شیوههای بومي ،شناخت و
کند.شیوههایخاصفرهنگيبرایدرکخاراتوارديابي


هایسنتيراتنویممي

کنش
پذيریها منجر ميشوند و به شبکههای محلي و مناقهای سادمانهای مناقهای


آسیب
عاليق ج يرهنشینان را در گردهماييهای بینالمللي و اشکال امرودی مهاجرت نشان
ميدهند(الدروس .)2012،

ماهيگیری وماهيگیری ساحليعمالًدوران
درايرانماالهاتمربوطبهانسانشناسي 

طفولیتخودراسپریميکند ودانستنيهایموجوددربارهآنناچی است.تنهاماالهه

نسبتاًمرتبطبااينديرشاخهادانسانشناسي،پژوهشياستباعنوانماالههصیدوصیادی
دربندران لي"کهدرسال 1361توسطموسسهماالهاتاجتماعيدانشگاهتهرانصورت
گرفتهاست.اينگ ارشتوصیفيادجنبههاييدندگياقتصادی-اجتماعيصیدوصیادیدر
بندران لياستکهبهويژگيهاومهتالتفهالیتصیادیوگروهاجتماعيصیادانپرداخته

Noble Savages
Heather Lazarus

1
2
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است.هد اداجرایاينطرحکسبشناختبانگرشيجامههشناسانهاديکشیوهتولیدو
حلهایعملي
يابيبهراه 


دندگياجتماعيوفرهنگيوابستهبهآنبودهاستتاامکاندست
ماهيگیریوخودکفاييبرایرسیدنبهاستقاللکشوربهوجود
رادرجهتتوسههصنهت 
آورد.دراينگ ارشپیشنهادهاييبرایمديريتمسائلعمومي،مسائلويژهصیادانآدادو
شرکتهایتهاونيپره،مسائلويژهصیادانطر قراردادباشیالتارائهشدهاست .



پرسشهای پژوهش
بهطورمشصص،اينماالههمردمنگارانهدرپيپاسخبهدوپرسشاساسيديربود :

 )1در خردهفرهنگ مردمان ماهيگیر ،روابط و مناسبات اجتماعي در میان
ماهيگیران  بهچهشکلتهريفشدهاستوهريکادآنهارادرچهجايگاهي نسبتبه

يکديگرقرارميدهد؟

ساحلي)،تقسیمکار

کشده صیاداندريکصیدباپره(ماهيگیری 
 )2وظايفتفکی 
اجتماعيراچگونهدرمیانآنهامشصصميکند؟ 



روش پژوهش
در اين ماالهه ،با توجه به اهدا و ماهیت ماالهه ،اد میان رويکردهای کمي ،کیفي و
روششناختيکیفياستفادهشدهاست.رويکردکیفيبهاينعلتموردنور
ترکیبي،رويکرد 
ماهيگیر،فهمروابطمیانآنها،بررسيمشکالتو
استکهبرایتوصیففرهنگمردمان 
ذهنیت اينافراددربارهاينشیلومی انرضايتآنها،شواهدودادههایعددیوکمي
يکیفيبااستفادهادفنونمردمنگاریادجمله

روششناخت
يرسند.رويکرد 
کارآمدبهنورنم 
یعمیقاينامکانرافراهمميکندتابابررسيعلتانتصاب

مصاحبهها

مشاهدهمشارکتيو
ماهيگیرانونقشهريکادافراددرطولدورهششماههصید،
اينشیل،نحوههمکاری 
خاراتشیلونحوهمقابلهباآنهاتصويرواضحودقیقياددندگيآنهاارائهدهد .
هایدستاولکهتوسطپژوهشگریجمعآوریشدهاستکهخود

دراينمقالهداده
هااست،ايندادههاجديدهستندو

مسیولطرحماالهه،گردآوری،تحلیلوگ ارشداده
پژوهشگر ميتواند توضیح دهد که چرا و چگونه آنها را جمعآوری کرده است (بلیکي،
 .)2010
1
دراينپژوهشبرایتحلیلدادههاادروشتحلیلمحتوایکیفيمتهار استفاده
ميشود.تحلیلمحتوایکیفيمتهار عموماًدريکطرحماالههکههد آنتوصیفيک

پديده است مورد استفاده قرار ميگیرد .پژوهشگران اد مقولههای اد پیش پنداشتهشده
استفاده نميکنند و به جای آن اجاده ميدهند که مقولهها و نامها اد دادهها جريان پیدا
کنند.محققانتوجهخودراکامالًمهاو بهدادهميکنند تااجادهدهندبینشهایجديد
conventional content analysis

1
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انسان

هاباخواندنهمهداده هابهصورتمکرربرایدستيافتنبهيک


ظهورکنند.تحلیلداده
خواند.پسادآندادهها


فردیيکرمانمي
نکه 
آغادميشودمثلاي 

”يکحسادکل “1
کردنواژههایدقیق

لیتبهلیتخواندهميشوندواينبرایبیرونکشیدنکدهابامتماي 

بهنورمي رسدبرایگرفتنافکاريامفاهیمکلیدیباشد.سپسمحققبا

ادمتناستکه
شود.همانطورکه

يادداشتادنصستینبرداشتها،افکاروتحلیلاولیهبهمتنن ديکمي

اينروندادامه مييابد ،عنوانبرایکدهاکهبادتابدهنده بیشاديک فکرکلیدیاست،
کند.اينعنوانهااغلبمستقیماًادمتنبیرونميآيندوبهنمودارکدگذاریاولیه


ظهورمي
تبديلمي شوند.سپسکدهابرايناساسکهچگونهکدهایمتفاوتمرتبطوپیونديافته

شوند.اينمقولههایدرشر تکوينبرایسادماندهيو


بندیمي

هادسته

هستند،درمقوله
گروهبندی کدها در خوشههای مهنادار استفاده ميشوند .در بهترين حالت تهداد خوشهها

3
2
بین10تا15عدداست(شانون وهسیه  .)1280-1279:2005،


میدان پژوهش
دراينماالهه،میدانپژوهشومشارکتکنندههابراساسسهنوعمنبعمورداستفادهبرای
یمشصصميشوند .

صیدماهييهنيماهیاناستصواني،ماهیانکیلکاوماهیانخاويار
شهرستانساریواقعدرکوهپايههایرشتهکوهالبـرددارایدوبصـشکوهسـتانيو
دشتاستودرطولجیرافیايي53درجهو5دقیقهوعـر 36درجـهو4دقیقـهواقـع
شدهاست.جمهیتکـلونقـاطشـهریوروسـتاييشهرسـتانسـاریبـراسـاسآخـرين
سرشماریعمومينفوسومسکنکهدرسال1390صورتگرفـت،بـهترتیـب،478370
299526و178844نفرگ ارششدهاست.ساریادجملهمهمترينشهرهایکرانهجنوبي
ترينحودهآبيداخلخشکيدرمردقارهاروپا-

دريایخ راست.دريایخ ربهعنوانب رگ
يايـران،جمهـوری
آسیاواقعشـدهومحصـوربـینپـنجکشـورسـاحليجمهـوریاسـالم 
آذربايجان،روسیه،ق اقستانوترکمنستاناست.ايـنپهنـهآبـيدرطـول46درجـهو43
دقیقهتا54درجهو51دقیقهشرقيقـرارگرفتـهوبـ رگتـريندرياچـهجهـاناسـت.در
دهانهرودآستارادرغربتاخلیج
قسمتجنوبيآنمردهایسیاسيايرانقرارگرفتهکهاد 
حسینقليدرشرقامتدادمـييابـدواد6380کیلـومترطـولکرانـههـایآن،حـدود992
کیلومترادآستاراتاروداترکمتهلقبهايراناست(احمدیپوروهمکاران.)39:1384،در
ايندريان ديکبهحدود850گونهجاندارآب یوبیشاد500گونـهگیـاهدريـاييوجـود
دارد(باوند.)21:1380،اينگونههابهسهگـروهعمـدهموجـوداتآبشـیرين،آبشـورو
درياييتهلقدارند.درايندريا871گونهادبيمهرگانو305گونهموجوداتکف یدرشت
و566گونهکف یري گ ارششدهاست(پورکاظمي.)1387،
1

immersion
Shannon
3
Hsieh
2
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ادارهکلشیالتاستانمادندراندر6شهرستانايناستانبهفهالیتميپرداددکـه
دراينمیانتنهادوشهرستانبابلسروبهشهرهرسهمنبعصید(ماهیاناستصواني،ماهیان
کیلکاوماهیانخاوياری)رادراختیاردارند.شرکتهایتهـاونيپـرهکـهبـهصـیدماهیـان
استصوانيميپردادند،درساری8تهاونيپرههستند(قرباندادهونوـری.)52-51:1392،
دراينپژوهشدرشرکتتهاونيپرهشهیدبهشتيقاجارخیل،محققادهرکدامادکارکنان

تهاونيکهيکمسیولیتمشصصرابرعهدهدارندبهطورتصادفيبهمصاحبهپرداخت.اين
افرادعبارتاندادرئیستهاوني،لثمان،1چینتگر،2قايقران،رانندهتراکتور،ورنـهدن،3فوکـا
پوش،4درجگر، 5آشپ ،گروههشـتتـايي،مـاهيشـمار،راننـدهنیسـان.حـودهدوممیـدان
پژوهشدراينماالههبادارماهي فروشانشهرسـتانسـاریاسـتکـهمحقـقبـهمشـاهده

مشارکتياداوضاعباداردرفصلصیدماهي،نحوهتهاملصیادان،دالالنوصاحبانغرفههـا
دربادارومشترياندائموغیردائمپرداخت .

جدول  :1ویژگیهای اجتماعی-جمعیتی اطالعرسانهای شرکتکننده در مطالعه
سابقه

ردیف

مشارکتکننده

نقش

جنس

سن

1

محمد 

آشپ 

مرد 

 30

 15

2

نورعلي 

رئیستهاوني 

مرد

 46

 16

متأهل 

3

اسماعیل 

لثمان 

مرد

 44

 25

متأهل 

2

4

تاهلل 
آي 

بادرس 

مرد

 42

 16

متأهل 

2

5

حسن 

فوکاپوش 

مرد

 31

3

متأهل 

1

6

اسماعیل 

درجگر 

مرد

 36

6

متأهل 

1

7

سیدعیسي 

چینتگر 

مرد

 48

 30

متأهل 

3

8

ابوطالب 

چینتگر 

مرد

 47

 20

متأهل 

2

9

غالمحسین 


چینتگر 

مرد

 60

 30

متأهل 

4

 10

میکائیل 

چینتگر 

مرد

 48

4

متأهل 

2

 11

ابوذر 

کارآمود
توربافي 

مرد

 30

1

مجرد 



 12

حافظ 

درجگر 

مرد

 35

 14

متأهل 

2

 13

سلمان 

راننده
تراکتور 

مرد

 46

 25

متأهل 

2

 14

امیر 

راننده
تراکتور 

مرد

 46

 17

متأهل 

2

 15

داور 

قران 
قاي 

مرد

 43

 30

متأهل 

2

کار

وضع تأهل

بعد خانوار

متأهل 

1
2

1

losmān
ĉinetgar
3
varnezan
4
pūkepūš
5
darajga
2
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فاهلل 
سی 

عتوگروه
هشتتايي 

مرد

 42

1

متأهل 

3

وظایف تفکیکشده کارکنان تعاونی در یک صید پره
درشرکتتهاونيموردماالههدرطوليکصیدباپرهابتداافرادیکهدرگروههشتتايي
ميکنند.پسادآن
قراردارند،طنابوتورهاراادرویتريليبهداخلقايقب رگمنتقل 
شوندوحلقههایطنابوتورراوارد

تهدادیادافرادگروههشتتاييواردقايقب رگمي
قايقميکنند.اينافرادبايددقتالدمرابهکاربرندتاحلقههایتوروطنابادنومخارج
نشوندوگرهنصورند.عالوهبرآندرصورتبادشدنممکناستفتایديادیرادرقايق
ب رگاشیالکنند.درهمیندماندرصورتل ومممکناستيکيادافراد فوکاپوشوارد
آبشودتاوقتي تريليادتراکتورجداميشودآندوراتوسط طنابي بههموصل کند.
وظیفهگروههشتتاييدراينمرحلهبهپايانميرسدوتوسطهمانتراکتورادآبخارج

ميشوند .پس اد آن يکي اد قايق رانان يک قايق کوچک را با طنابي به قايق ب رگ وصل

ميکندتاقايقب رگرادرآبدريابهدنبالخودبکشد؛ديراحرکتقايقب رگدرآبدريا

بهعلتسنگینشدنکندمي شود.دراينبصشادصید،وظیفهلثمانايناستکهجهت

تور را برای ريصتن در دريا مشصص کند .لثمان که در گويش مادندراني به او لِثمان يا
دلیلتواناييهاو

رينومهمترينسمتدرتهاونياست.به

شودحساست

لِثمانينی گفتهمي
تجربیات ،سهم او  3/5برابر بقیه است و اد موقهیت اجتماعي خاصي در میان بقیه اعتا
برخورداراست.اومديريتحدود 50نفرادکارکنانرابرعهدهداردوموفقیتتهاونيدر
يکدوره6ماهصیادیتنهابهدانشبوميوم هارتاودراينمواردبستگيدارد:تشصیص
طوفانيبودندرياوريصتنتوردريکرودخاص،تشصیصجهتوسرعتودشبادبرای
تهیینجهتپهنکردنتور،تشصیصجهتحرکتماهيبرایصیدبیشترونحوهدوختن
وتهمیرتور .
قران ديگرواردقايقمج اييميشودو قبلادحرکتسه
لثمانبههمراهيکقاي 
قايق،فردیکهدرقايقب رگتر مسیولريصتنتوردردريااست،يکسرطنابرابهيکي
ادرانندگانتراکتورمي دهدتاآنرابهدستگاهوينچکهدرقسمتانتهاييتراکتوربهآن

وصلشدهاستقراردهد.لثمانبهمسیولپهنکردنتور،جهتريصتنپرهراميگويدو

شوند.درطولمدتيکهتوردردرياريصتهميشودودر


دمانواردآبدريامي

سهقايقهم
حدود  30دقیقه به طول ميانجامد ،لثمان فقط بر کار نوارت ميکند .تور به صورت
قايقهابهساحلسرديگرطناببهراننده
دايرهدردرياپهنميشودوپسادرسیدن  


نیم
تراکتوردومداده مي شودتاوارددستگاهوينچشدهوپرهاددرياخارجشود .مدتدمان
بیرونآمدنتوراددرياباتوجهبهشرايطجویومی انصیددرفصولمصتلفسالمتییر
يودد وپرهبهعلتکمبودصیدووجود
است.درفصلپايی بهدلیلاينکهبادبهآراميم 
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وعمقدريا،درفاصلهديادیدردرياپهنميشود،مدت

ماهيدرفاصلهدورترادساحل 
دمانبیرونکشیدهشدندرحدودسهساعتاست.درفصلدمستانممکناستبهعلت
طوفانيشدندرياواف ايشطولطناببرایريصتنپرهدرفاصلهديادتر،ايندمانبه4
ساعتنی کشیدهشود،ديراماهيدرعمقاستوپرهبايددرفاصلهدورترپهنشود.در
تصمري ین ديکساحلميآيد
فصلبهاراينفاصلهبهيکساعتميرسد،ديراماهيبرای 

ومتراژطنابمورداستفادهبرایريصتنتوردردرياکاهشمييابد.دراينفاصلهلثمان

برایاستراحتبهاتاقخودميرود.افرادیکهدردمانبیرونکشیدنپرهبهانجاموظیفه

دنها ،قايقرانها و در صورت نیاد
خود ميپردادند عبارتاند اد :رانندگان تراکتور ،وَرنه  
مسیول رود ،شصصي که در اصاالح صیادان ”هییت رود“ گفته ميشود .راننده تراکتور
موظفاستتابادقتبهصدایتراکتوروعملکرددستگاهوينچبهشیوهجمعشدنطناب
تو جه کند تا در صورت سنگین کشیدن يا پاره شدن طناب ،اين مسیله را به هییت رود
ميکندتادر دريادوسر
منتقلکند.اين فردمسیلهرابهيکيادرانندگان قايقمنتقل  
نشاندهندهگیر
يکهطنابچندينبارپارهشود ،
طنابپارهشدهرابههمگرهب ند.درصورت 
کردن تور در گلوالی کف دريا است .در اين وضهیت ،با توجه به شدت گیر کردن تور،
يبرد .اينکه چه
عدهای اد کارکنان را برای درآوردن پره با قايق به دريا م 
رئیس تهاوني  
تهدادیادافرادباچهتصصصيبهاينکارميپردادندبهظرفیتقايق،قدرتبدنيافرادبرای
بیرونآوردنتورودردسترسبودنآنهابستگيدارد .
ورنهدن بر روی تريلي طنابها را در حلقههايي جمع ميکند و بر روی آن قرار

دهد.درسویديگرتور،ورنهدنديگریدرقايقب رگطنابهارابههمینصورتجمع


مي
کندودردرونآنقرارميدهدتابرایريصتنتوربهدیآمادهباشد.بهدادحدود1:30


مي
هایپايانيخودمي رسد.دراينمرحلهادکار


ساعتطنابدرحالکشیدنبهقسمت
تا 2
فوکاپوشهادرابتداواردآبدريا

هاواردکارميشوند.

هاوسپسدرج 
گر


فوکاپوش
ابتداگروه
شده،قسمتپايینتورراباپالگدميکنند  تاماهيراهفرارینداشتهباشدوقسمتباالی
ورراکميباالترنگهمي دارند،ديراماهيکفالممکناستادباالیتوربپردوفرارکند.

ت
پوشهاطنابيرابايکمیلهفل یبهتوروصلميکندودر
عالوهبرآنفردیادگروهپوکه 

دهد،دمانيکهدستگاهوينچطنابراميکشد،توراددرياخارج


دروندستگاهوينچقرارمي
مي شود.دمانيکهتورِدرحالبیرونکشیدنبهدستگاهوينچن ديکشد،رانندهتراکتور

کندتاطناببیرونآيدوتورخارجشدهبر


برایچندلحوهکاردستگاهوينچرامتوقفمي
رویتريليحلقهشود.دَرَجگرهاگروهيادکارکنانتهاونيهستندکهاينمسیولیترابر
بهدست بهسمتافرادباالیتريلي
دست 
عهدهدارند.تهدادیادآنهادرکنارساحلتوررا 
ميکنند .درج گرهایمستقربررویتريليقسمتباال و پايین تورراادهمجدا
هدايت  
بههمپیچیده نشود .سپس فرد فوکاپوش
ميکنند تا تور  
کرده و در دو حلقه دستهبندی  
طنابرابهادامهتوروصلميکندتادوبارهمراحلقبلتکرارشود.اينکارتاجاييادامه
پیداميکندکهجمعکردنتوربهخالآخربرسد.دراينمرحلهبصشهایتورمستقیماًبه
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دستگاهوينچوصلمي شودورانندهتراکتورباحرکتديگ اگي(عقبوجلوبردنتراکتور)

بهايندلیلاستکهگلوالیچسبیدهبهتورادآن

توررااددرياخارجميکند.اينحرکت

جدا شود .در اين مرحله فردی به راننده تراکتور کمک ميکند و بصشهايي اد تور را به
فواصل مهین به دستگاه وينچ وصل ميکند .در قسمت نهايي جمع کردن تور يکي اد
تراکتورهابهتراکتورديگرن ديکميشودتادوتريليدرکنارهمقرارگیرند.جهتودش
شود،مشصصميکندکهکدام


گفتهمي
بادياآنچهدراصاالحصیادانبهآن”شورش“ 
تراکتوربايدبهسمتتراکتورديگربرود .
گرها مسیولیت ديگری نی بر عهده دارند .آنها قبل اد جمع کردن تور و
درج 

بندیآن،مسیریادساحلکهقسمتهایپاياني توردردمانجمعشدنبررویآن


دسته
آشیالهايي که توسط گردشگران بر روی دمین ريصته

ميکنند تا 
قرار ميگیرد را تمی  
هایصیادانغیرمجادکهبههمراهپرهبهساحلمنتقلميشود


یچوب،دام
تکهها
ميشود ،

گرهاکارخودراآغادميکنند وتورهارابررویتريليبهشکل
رابردارند.اددمانيکهدرج 

دمانآغادميشود.


،کارگروهديگریادکارکنانتهاونيبهطورهم
ميکنند
حلقهدستهبندی 

شدهتورراکهتوسطدرجگرهاجداشدهواد


هایپاره

گرانافرادیهستندکهقسمت

چینت
لبهتريليآوي انميشود ،ميدودند.اينافرادپسادجمعشدن پرهورفتن کارکنانبه
اتاق هايشانبرایاستراحتتاجاييادامهداردکهتورآمادهشودديراممکناستدمانيبه

علتفراوانيماهيوصیددياد،درهمانرودآنپرهوارددرياشود.بهنورميرسدجمع

گرها،چینتگرانوبهتاًرئیس


ها،درج

فوکاپوش
کردنماهيمسیولیتافرادخاصينباشد .
تهاونيافرادیبودندکهدراينمسیلهموردمشاهدهپژوهشگرقرارگرفتند.درتماممدتي
کهتوردرحالجمعشدناست،فردیکهبهاوهییترودگفتهميشودکارکناندوسمت

هایدستوسرصورتميگیرد .


کندواينکاراغلبباسوتوحرکت

راباهمهماهنگمي
عشدندرونجهبههاييقرارميگیردوبانیسانبهانبارماهيدر

ماهيپسادجم
ابتدای سوله تهاوني منتقل ميشود .پس اد اين مرحله راننده نیسان با يکي اد اعتای
فروشانساریميبرندتابهکمکفردیبهنامسمّاک،


ماهيرابهبادارماهي
یتمديره 
هی 
متگذاری”چوبددن“
متگذاریکنندکهدراصاالحبهاينقی 
طبقهبندیوقی 
ماهيرا 
میادههایبادارماهيفروشانباشند؛افرادیکهدر
هاميتوانندصاحبان 

گفتهميشود.سمّاک

حقال حمهسمّاکبرایکاریکه
ميکنند .
دمانکمبودصید،شرکتراادنورماليحمايت 
میادهداران مشصص
انجام ميدهد  %4است؛ بنابراين قیمت ماهي تنها در بادار و توسط  
مي شود.بهاينصورتکهدرابتدايکقیمتمشصصپیشنهادوتوسطفردیباصدایبلند

اعالممي شود.اگرشصصيقیمتباالتریراپیشنهادداد،آنمبلغبهعنوانقیمتموقت

امهمييابدتاقیمتي

ماهيدرنورگرفتهميشودتاپیشنهادباالتریارائهشود.اينمرحلهاد

پیشنهاد شود که باالتر اد آن پیشنهادی صورت نگیرد؛ بنابراين باالترين مبلغ ،قیمت
میادهدار ياسمّاکفروختهميشودوفاکتور
تشده ماهياست.پسادآنماهيبهآن 
تثبی 
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خريد به دو طر مهامله واگذار ميشود .شرکتهای تهاوني مهموالً در رودهای پنجشنبه
ميکنند.بر
فاکتورهایيکهفتهرابهبادارميبرندومبلغنقدیراادخريدارماهيدريافت 

اساس مصاحبهای که با مشارکتکننده  2صورت گرفت ،دريافت پول در پايان هفته به
صورتنقدیاستونسیهصورتنميگیرد.


تصوير:1موضوع:شکلپره

منبع:نگارندگان

مناسبات و روابط اجتماعی ماهی گیران
ماهيگیر ،سن ،تجربه ،دانش بومي -محلي ،تصصص و مهارت اد جمله
در برخي جوامع  
مالکهايي هستند که برخي صیادان را اد سايرين متماي ميکنند .در مبحث روابط

ماهيگیراندرابتدابايدبهراباهکارکنانتهاونيبالثماناشارهکرد..

مشارکتکننده 1اداصاالح”رئیسما“ براینامیدنلثماناستفادهکرد.استفادهاد
نشاندهنده  می اناحتراموصمیمیتاينفردبالثمانبود.درقسمتديگریدر
اينواژه 
همین مصاحبه ،اين فرد ،لثمان را با واژه دايي مورد خااب قرار داد که در اينجا بیشتر
نشاندهنده می انصمیمیتاست.د رمجموعاينفرد،دمانورودلثمانبهاتاقبادعوت

کردناوبهصر چایواستراحتمی اناحتراموتاحدیارادتخودرابهاونشانميداد.
بهکاربردنعبارت”آقایبردگر،ناخدایشرکتما“ دردمانخاابکردنلثمانتوسط
،نشاندهندهجايگاهباالیاين فرددر میاناعتایتهاونياست .عبارت

مشارکتکننده4

اينبرداشتراالقاميکندکهلثماندرجايگاهگردانندهامور،مديروسرآمدهمهآنهااست
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وجايگاهيمشابهبايکناخدادريککشتيدارد.لحنصحبتمشارکتکننده 4دردمان

بیاناينعبارتکههمراهبالبصندورضايتبود،نشانگرراباهصمیمانهاعتابالثماناست.
اد سوی ديگر مشارکتکننده  14در بصشي اد مصاحبه لثمان را با عنوان ”رئیس دريا“
همانطورکهاشارهشدهمسیولیت
خاابکردکهبهنوعينشاندهندهاقتداراينفرداست .

عهدهلثمانقراراست.لثمانبادوگروهادکارکنانتهاونيتهاملبیشتریدارد 
پرهبر 

چيهاديرنورلثمانیم،بهتبگمدستراستلثمانچینتچي
ماچینت 

”مثالً
هستش ،دست چپش هم قايقرانه .همین کارايي که انجام ميديم ،در اصل
(مشارکتکننده )8

مسیولیتاينپرهدستلثمانه“


وقتيادلثمانپرسیدهشدکهممکناستوظايفافرادرابهآنهاگوشددکند،پاسخ
دادبینمسیولیتهایافرادتهريفدقیقيوجودداردوهر


اوبهصورتيبودکهنشانمي
داندکهچهکاریبايدانجامدهد.بیشترينتهامللثمانباچینتگردربارهشیوه


کسيمي
بافتوتهمیرتوراست.ادسویديگرپاسخلثماننشاندهندهنومدرانجاماموراست .


”همهافرادیکهاينجاکارمیکنندقیقاًهرکدومميدوننچهکاریبايدانجام
بدن و هر وقت مشکل پیش اومد ،من اينها رو راهنمايي ميکنم که چه کار
کنن،سلسلهمراتبيدرکارنیست،هرکسمیدونهچهکاربايدانجامبده“ 


ل ومتبهیتچینتگرانادلثمانواينکهاينفردنسبتبهآنهادرجايگاهاقتدارقراردارد،
توسطمشارکتکننده8توضیحدادهشدهاست :


” حتّياگهاطالعاتمبیشترباشه،چونکهاواستادماهستشبايدبه...فقطدر
حدمشورتميتونیمباهاشمشورت ...آقااينرواگهاينجوریکنهبهتره،

اگهقبولکردکهبهتر،اگهقبولنکردنميتونمبیشترادايناصرارکنم“ 



مشارکتکننده  8بااشارهبهنکاتي،نشاندادکهرياستلثماندرپرهبهچهصورتنمود

کند.اينمسیلهاديکجهتنشاندهندهاقتدارلثمانول ومتبهیتکارکناناستو

پیدامي
اد طر ديگر بیانگر اين نکته است که در صورت برود مشکل تنها شصص لثمان بايد
پاسصگوباشد :

”مثالً لثماناآلن  بیادبگهاينگرهرواينجورین نيهجورديگهبايدب ني،
منبايدبگمچشم.باالخرهمسیولیتپرهديرنورلثمانه.هرچيکهاينگفتما
بايدانجامبديم.رئیسمااينه[.مکث]اگهيهوقتمثالًمشکليپیشاومد،اون
بايدرفعمشکلکنهتوپره“ 
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يها یپیاپينویردمانيکهاستهالکتوربیشادحد،عدمتشصیص
درصورتناکام 
صحیحجهتحرکتماهيوريصتنپرهدردرياوکاهشصیدبالثمانفسخمهاملهصورت
مي گیرد.شبکهروابطشیليمیانرئیسبالثمانبهخصوصدردمانبرودمشکل،لثمانرا

تاقتدارقرارميدهدوادطر ديگردردنجیرهروابطشیليواساهمیان

ادسودرموقهی
چینتگرانورئیساست :

”رئیساصالًباماکارنداره،رئیسمیادبهلثمانمیگه،لثمانبايدجوابگوی
(شرکتکننده )7

شرکتباشه“


يگیم،
”کالٌمابههیچعنواننميريم.ماهرمشکليداشتهباشیمبهلثمانم 
لثمان میره به رئیس شرکت میگه .رئیس شرکت هم اگر ما اينجا گرفتاری
چيهاتاين
گیره،میادبهلثمانمیگه،چینت 


داشتهباشیم،يقهماهارونمي
(شرکتکننده )7

جوریان،چینتچيهاتاونجوریان“


نهایادلثمانبیشتراست،
چینتگرانحتيدمانيکهحسکننداطالعاتشاندردمی 

بهکاریب نندکهبرخال نورلثمانباشد .
دست 
درموقهیتيقرارندارندکهخود 

”درسته مثالً من اآلن شايد بلد باشم ولي هیچوقت نميتونم نور بدم.
اظهارنوردرحدمشورتبايدباشه؛کهاگهاينکارروکنیم،شايداينجوری
بشه ،اگر قبول کرد ،تونستم قانهش کنم ،خب اين کار و انجام میدم ،اگه
نتونستمقانهشکنمهمونکاریکهگفتروبايدانجامبدم“ 


ادسویديگراعتمادلثمانبهتصصصچینتگراندردمینهساختپرهدرحدیاستکه

هنگامکارچینتگران،حتوراوومشاهدهمستقیمنحوهانجامکارضرورتيندارد.


”چونلِثمان،مسیولیتپرهبهگردنلِثمانهست،اونباشه،نباشهبهمنمیگه
تو کار خودت روانجام بده ،تو اينکارو بکن .من همون کاری که اونگفت
مشارکتکننده )8

انجاممیدم“(


مشارکتکننده8دراهمیتوتأثیرشصصیت،تجربهوتصصصلثماندريکشرکتتهاوني

ادمثاليکاستاددانشگاهبرایدانشجويانخوداستفادهکردهاست.لحنصحبتکردناين
کردکهاوبهحتوراينلثماندرتهاونيافتصارميکند 

فرداينبرداشتراالقامي

” آقایبردگربهنورمن[مکث]اگهياروبشهبصواننمرهبدن،منيکيبهاين
همردميکنم.توايندوروورکسينیستتجربه واطالعات

میدم 20،25
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اينروداشتهباشه.مثالً شماتودانشگاهچندتادبیرداريندرسته؟يهدونه
کنهشماجذبصحبتشميشي.مثالً بگماون


استاددانشگاهوقتيصحبتمي
سراونکالسميشینین“ 

درسوهمیشهباعالقهبیشتریمیرنمثالً


نهایديگررادرتوانايياو
اودرادامهعالقهخودبهاينفردوتفاوتاوبابرخيلثما 
توربافيميداند :

درتوضیحعلتوجودروشهاييخاصدرفنون

” اِسمالبردگرهمهمینجوره،وقتيدرموردصیادیصحبتميکنهمنيکي
کیفميکنم.مثالًوقتيمیگهآقاگرهرواينجورب ن،قشنگتوجیهتميکنه،

يها میگنآقابايد
گرهبايداينجورباشه ،بهاينعلتبايداينجورباشه،بهت 
يکني ميخوای که چرا ،دلیلش رو يه
اين جور باشه ،وقتي ادشون سؤال م 
يکني.ولي
چی ی،يهجوریمیگهکهتواونقدرهمکهميدونستيفراموشم 
اِسمالخیليخوبه“ 



ميدانندوکسيبهاعتا
اعتایتهاونيدرحینانجامکاروظايفخودرابهدرستي  
برایانجامکاردستورنميدهد.جايگاههمهافرادبرابراستوتنهالثمانکهمديريتپرهرا

برعهدهدارد،درصورتنیادافرادراراهنماييميکندياادآنهاميخواهدکاریراانجام

دهند.عالوهبرلثمان،بادرسدردمانپهنشدنپرهتابیرونکشیدنآن،برکارهانوارت
کندوافرادرادردوسمتهدايتميکند.بههمیندلیلبهتاًممکناستبااشارات


مي
دستوسوتددنوحرکاتغیرکالمياداعتابصواهدکاریراانجامدهند .
ميکنندواين
درشرکتتهاونياعتابرایرسیدنبهصیدبیشتربايکديگرهمکاری 
بریيکيادپیامدهایاينسادماندهياست.


سهممساویاست.نوامسهم
بهعلتداشتن 
ميکنند .اين امر تا حد ديادی انگی های را در میان
افراد فقط بصشي اد صید را دريافت  
صیادانتقويتمي کندکهخودراسهیمدريکتجارتبدانند.تجارتيکهدرآنهمکاری

بیشتربهمهنایموفقیتبیشتراست.در برخيجوامع،سهماف ودهبراساسمالکسنو
تجربه به افراد به خصوصي تهلق ميگیرد ،درحاليکه در جوامع ديگر همگي صر نور اد
موفقیتآمی به متصصصان با

ماهيگیری 
تجربه در درآمد سهیم هستند .در مواردی که  
ميکنند
مهارتبسیارباالبستگي دارد،اينافراددرصدباالتریاددرآمدصیدرادريافت 
).لثماندرجامههموردماالههدردمرهاينمتصصصانقرارميگیرد.

(آچسون278:1981،
دانشبومي -محلياودرموفقیتشرکتتهاونيتااندادهایقابلاتکااستکهسايراعتاء
(درواقعپیروان)هیچاعتراضيبهآنندارند .
سیولیتهای افراد در يک دوره شش ماهه صیادی ،طي

همانطور که اشاره شده م

یمشصصميشودکهافرادبراساسمیلوعالقهخودشیليراانتصابميکنند.در

جلسها

پرسیدهشدکهآيااوکارهرفردرامشصصميکنديا

همیندمینهادمشارکتکننده 2
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نهکاربهاونجانميکشه“.

خیر،پاسخاوکهلحنرضايتراالقاميکرد بهاينشکلبود” :
اينجملهبیانگراينمسیلهاستکهجايگاهافراددرتهاونيباهمبرابراستوسلسلهمراتبي

درموقهیتافرادوجودنداردونشانمي دهدکهراباهافرادبراساسدوستيوسادگاری

ميکشد .
اعتااستتاجاييکهکاربهدستوردادندرموقهیتاقتدارن 
خريدوفروشسهاماعتادرتهاونيموقهیتياستکهکارکنانرادرراباهخاصيبا
يکديگرقرارميدهد.شیوهاستصداموياجذباعتاءجديددرشرکتوخريدوفروشسهام

بیشترمبتنيبرروابطخويشاوندیودوستياست.اعتاباشناختکاملادفردخواستار
أیگیری اعمال ميکنند .اين روش تأثیرگذاری بر انتصاب اعتای
سهام نورشان را در ر 
جديدنشاندهندهايناستکهافرادخودرامتهلقبهيکخانوادهب رگميپندارندکهدر

درآمدهایبيثباتو متییراينشیلفشارهاراتحملکنند.توضیحاتماهيگیر 4درباره

شاندهندهحساسیتاينمسیلهن دآنهاوادطر 
کسون 
فروشسهامبهافرادخارجي،ادي 
ديگرتالشبرایحفظسهاموبهگردشانداختنآنباافرادآشناوکسانياستکهاعتای
تهاونيادآنهاشناختکافيدارند :

” خريدنسهام[مکثوفکرکردنبادرسبرایجوابدادن]اولاينکهيهمقدار
نميذاريم ،بومي رو ميذاريم ،محلي رو
گرونه ،دومندش که ما خارجي رو  
میلیونهخريدنسهام،آره.نميتونن“ 

ميذاريم[مکث].دوروور85میلیون90،



کنندهعنوانميکندکهتالشآنهابرايناستکههمهکارکنان


درادامهاينمشارکت
شرکتاداعتاباشند.درايندمینهاومثالحسابداررادد :

یتمديره همه اد
”ما همه به اصاالح رئیس و مدير عامل و بادرس و هی 
خودمونهستیم،کسيادبیروننميياريم.گَهگاهييهچندسالپیش،خود

همادبیرونمياورديم.يهچندماهیهمثالً ...ماهي 300تومن400،

حسابدار 
يگرفتن،
تومن اينا حقوق ميداديم ،بهد اينا مياومدن واسه ما اعترا نامه م 
یتمديرهاينا
يکردن.ولياآلننه.اآلنحسابدار،مديرعامل،رئیس،هی 
حسابم 
همهادخودمونهستند“ 


وظیفهبادرستوجهونوارتبرخال هايياستکهممکناستادطر هرکداماد
تکننده4
یتمديره،صیادو...سرب ند.درايندمینهپاسخمشارک 
اعتایتهاونياعمادهی 
اين حس را القا ميکند که عليرغم راباه دوستي و انسجام میان اعتای تهاوني ،بادرس
موظفاستادبروداختال جلوگیریکند.قاطهیتاودربیاناينجمالتنشانميدهد
روابطمیاناعتایتهاونيجايگاهخودراداردونوارتبرکارآنهابرایجلوگیریادبرود
خال باراباهدوستيآنهاتداخلايجادنميکند :
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حسابرسي باشه ،چه

ننامه و 
”چی ايي که خال شرکت باشه ،خال آيی 
بههرحال
یتمديره،چهرئیس،چهمديرعامل،چهخودصیاد،خال بکنن ،
هی 
کالهبرداری نباشه ،میايم همه رو چک
يگیريم ،به اصاالح  
ما جلوشون رو م 
ميکنیم“ 



فوکاپوشها با ساير کارکنان تهاوني ،مشارکتکننده  5به اين

در دمینه همکاری 
مسیلهاشارهکردکهصبحدود،قبلادورودسايرکارکنان،آنهاممکناستوارددرياشوند :


”صبحا بهتي موقع ميريم ،چون اونا دير میان ،ما به خاطر  ...همکاری
ميکنیم“ 



يگردند،درطول
فوکاپوشهابرخال سايراعتایتهاونيکهشببهمن لخودبادم 

شبنی درتهاونيحتوردارند،بههمیندلیلممکناستدرکارهاييکهصبحدودصورت
ميکنند .صر حتور فوکاپوشها در تهاوني نشاندهنده
ميگیرد ،با ساير اعتا همکاری  

سهامدار تهاوني با اعتای غیرسهامدار قائل ميشوند .کارکنان
تماي ی است که اعتای  
توانفرسا رابرعهدهنميگیرندودرعو ه ينهآنرابه
مسیولیتهایسصتو 

سهامدار 

کارگرانرودم دميپردادند .
در گروه فوکاپوشها ،سرکارگری اد قومیت خودشان وجود دارد که طبق نور
مشارکتکننده شماره ” :5چند نفر رو میاره ،به خاطر اون سرگروه میشه“ .اين شصص

خودمميدونم

کندوهرکدامکارخودراانجامميدهند”:

وظايفافرادرابهآنهاگوش دنمي
چه جوری ،سرکارگر داريم ،ولي نميگه اين طوری کن ،فالن کن ،ميدونیم چه جوری،
آره“ .
مشارکتکننده 13دربصشيادمصاحبهادتأثیر دستگاهوينچدرآسانشدنشیوه

صیدپرهبهعلتعدمنیادبهقدرتبدنيکارکناناشارهميکندکهبهمراتبتأثیر آنرااد

تراکتوربیشترميکند.استفادهادايندستگاهاختال میانکارکنانراکاهشدادهاست.

اطالعرساني بود که به تأثیر يک دستگاه در روابط میان
اين مشارکتکننده نصستین  
کارکناناشارهکرد :

” وينجروآوردنکهرواونتراکتورماوصله.همونکهجلویجیپوصله،حاال
اينرواومدنچیکارکردنروتراکتور وصلکردن.خیليراحتتراکتور درجا
کارميکنه،نیرویديادیهمببره،نميبره،اختال هاکمشده“ 




تهایتهاوني،کارگرانطناب
پیشادبهکاربردنتراکتورودستگاهوينچدرشرک 
يساخت؛بنابراين
يکشیدند کهکارصیدرابسیاردشوارم 
متصلبهتوررابادستانخودم 
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عدهای اد آنها يا عدم رعايت نوبت برای
کمکاری  
ممکن بود بین آنها اختالفاتي ناشي اد  
کشیدنطناببهوجودآيد.امرودهاستفادهاددستگاهوينچاينمسائلبهطورکليبرطر 
کردهامادرمقابلاستهالکبیشترپرهوکاهششديدمنابعصیدرابهدنبالداشتهاست.
،ورنهدن،آشپ ،گروههشتتاييو)...را

یتمديره
یها تقسیموظايف(هی 
استفادهادفناور 
بادتهريف کرده،صیادانرادرراباهاجتماعي -حرفهایجديدیقراردادهوبرابریاعتاو
همکاری میان آنان را به شکل ديگری تفسیر کرده است .صر نور اد شصص لثمان و
عهدهدار
تصصصهايشان ،کارکنان در ابتدای سال در جلسه  ،

مهارتها و 

چینتگران با 

وظايفيمي شوندکهممکنسالآيندهبرعهدهشصصديگریباشد.ايناصلبیانگراهمیت

اهيگیرانوکارشاندرطوليکدورهصیداست.اينترتیبهرادعايي
جايگاههرکدامادم 
توانفرساقراردارند
مبنيبراينکهفقطتهدادمحدودیدرمسیولیتهایحساس،سنگینو 

راردميکند .درنهايتاينامر نشاندهندهويژگيتهاونيبودن شرکت،روابطمبتنيبر

يگرحسهمکاریداوطلبانهاعتاست .
برابری،تداع 
نکتهای
دربحثادنگرانيوخاراتصیددررودهایطوفاني،مشارکتکننده 13به 

دهندههمدلياعتادرتهاونيبايکديگروباخانوادههايشاناست :


اشارهکردکهنشان

نگراننصددرصد،بلهديگهصددرصد.رودهاطوفانيحتيقايق،خانوادههای

”
قايقران...خانوادههایقايقرانهمبادج وخانوادههایامانهستنه[ماهستند].
فرقينکنده[،فرقينميکنه]“ 



بیانايننکتهنشانمي دهدکهاعتایتهاونيخودرامتهلقبهيکخانوادهب رگ

ميدانند.دمانيکهدرياطوفاني ميشودبراینگهداریادادواتوتجهی اتممکناست،

شبهادرهر اتاقدونفربمانند.درحالتعادیهرشبيکنفربهعنواننگهبانتهیین

ميشودومهموالًاعتابهصورتداوطلبانهمشصصميشوند .


نتیجهگیری
دهدکهراباهکارکنانتهاونيکهيکشرکتسهاميراتشکیلدادهاند


اينمقالهنشانمي
چگونهبرپايهبرابرگراييشکلگرفتهاست،همکاریمیاناعتابرایپیشبردنعملیات
هایافراددرتهاونيتهريفشدهوقابل


کند.وظايفومسیولیت

صیدنقشمهميراايفامي
تفکیکاستوبهج لثمانوچینتگران،افرادتهاونيدرابتدایسالبراساسمیلخود
هاييرابرعهدهميگیرند.علتاينمسیلهممکناستبهاينموضوعمربوطشود


مسیولیت
کهمسیولیت هایسنگینکهبهنیرویبدنيبیشترینیاددارديابهعلتتماسباآبدريا

دشوارترباشند،هرسالمیاناعتاتقسیمشودوبهنوعيتهديلدروظايفصورتگیرد .
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ماهيگیری کهتوسط
درمقاله ارديابيخودمان،تاابقونگرانيدرعرشهيکناوگان 
خدمههادرناوگانهایماهيگیریتأکیدشد
(پیترنوستن)19911،بهراباهمیانناخداهاو 
کهچگونهبرتماي اتمبتنيبراقتداروابستهبهمقاموموقهیتپیرودشدندوراباهایرا
ايجادکردندکهبراعتمادواطمینانمبتنيبود.دراينمقالهنی راباهلثمانباسايراعتای
تهاونيموردبررسيقرارگرفتبااينتفاوتکهمیدانموردماالههمحقق،راباهافراددر
ساحلرامدنورقراردادهاست.اقتدارلثمانبهعلتتصصصومهارتهااست.امّاراباهاو

گرانمبتنيبود.چینتگرانخود


دوستانهوبراعتمادواطمینانبهکارچینت
باافرادکامالً 
دانستندولثمانرابهعنوانفردیدرنورميگرفتندکهاد


راموظفبهاطاعتاداومي
هاودانستههایاردشمندشاددريا ،تهمیروبافتتورلذت

مصاحبتبااو بهعلتتجربه
ميبردند .

در اين مقاله به اين مسیله پرداخته شد که مشاهده رفتار ماهي ،ترکیب گونهها و
راتمرتبطبااکوسیستمهایساحلهمبرمديريتسنتيمنابعوهمکارمتصصصان

تییی
ماهيگیران بهآنشورش
ماهيگیری تأثیرگذاراست.تأثیر بادوطوفانوآنچهدراصاالح 

گفتهمي شوددربهتهويقافتادنصیدماهيموردبررسيقرارگرفت.دررودهایطوفاني

صیدصورتنميگیرد،بناب راينراهکارخاصيبرایمقابلهبااينمسیلهوجودنداردوتنها

سرعتعملقايق رانولثمانبرایدورشدنادموجوپشتسرگذاشتنآنمدنوراست.

وظیفهلثماندردمینهتشصیصجهتحرکتماهيوپهنکردنتوردرعمقومسافت
خاص که با توجه به فصلهای سال متییر است چگونگي مديريت او در يک صید پره را
نشانميدهد .

انجامشده
در محیط پژوهشي ايران ،اين مقاله در دمره يکي اد نصستین ماالهات  
دربارهخردهفرهنگصیاداندرشمالکشوراست.محققباهد توصیففرهنگصیادان
شرکت های تهاوني پره ،يک شرکت را انتصاب و به ماالهه عمیق پرداخته است .مشاهده

مشارکتيومصاحبهعمیقباهرکداماداعتایتهاونيکهوظیفهخاصيرابرعهدهدارند
هاومهارتها،


باعثشدهتامحققبتواندبهنقشهرکدامادآنها،خاراتپیشرو،تصصص
دانشبوميوروابطآنهابايکديگربپردادد.ديدگاهاينافراددرموردصیادی،شیلياستکه
بینيبودنشرايطدرياواستهالکدياداينشیوهادصید،آنهارادر


علتغیرقابلپیش
به
دهدورضايتشیليرادرمیانشانبهحداقلميرساند.اجباربهماندن


تنگناهاييقرارمي
دراينشیلبهعلتبیکاریوکاملشدنسنواتبیمهاجتماعيادجملهمواردیبودندکه
ماهيگیران رابهکاردرتهاونيوصیدماهيوادارميکرد.مشکالتمربوطبه
تهدادیاد 
اف ايش و نوسان قیمت تجهی اتي مانند تور ،طناب و موتور قايق اد يکسو و وارد آمدن
خسارات ناشي اد عوامل طبیهي مانند باد و طوفان به پره در سال گذشته باعث اتمام
پساندادتهاونيوقرارگرفتنشرکتدرآستانهورشکستگيشدهاست.مواردیاداينقبیل

Peter Knuston

1
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ماهيگیران
ومشکالتينویردردهایمفصلي،کلیهورماتیسم،نارضايتيادصیدرادرمیان 
به نحوی نشان ميدهد که تهدادی اد آنها اين شیل را بدترين شیل عنوان کردند و فقر
رصتهایتحصیلدرگذشتهراعلتاساسي
مالي،عدمآگاهيخانوادهواددستدادنف 
اشتیالدرشرکتتهاونيوصیدماهيميدانستند.ادسویديگردردمینهصیداندکماهي

وراهکارهايي برایمقابلهباآن ميتوانبهباورهایشکل گرفته پیرامون اينموارداشاره
کرد.گرهددنپارچهسب بهتوروطنابکهدررودهفتمماهمحرمبهعنوانتبرکادعَلَم
حترت ابوالفتل در مراسمي موسوم به "علم گردش" گرفته و جدا ميشود يکي اد اين
هاومهارتهایافراددرهر


توانبهتصصص
ماهيگیران  
مي
باورهاست.دراشارهبهفرهنگ 
آموختنآنهااشارهکرد.کارکنانتهاونياغلب،مهارتهاراادپدرانخودکه

بصشوشیوه 

جايگ ين آنها شده و سهام آنها را پس اد فوت به ارث بردهاند ،آموختهاند و فنون
به سینهوبهشکلسنتيبهآنهاواگذارشدهاست.اشتیالدرفصولغیرصیددرمیان
سینه 

شود.لثمانوچینتگرانبهعلتتصصصدربافتو


سايرکارکنانبهسهبصشتقسیممي
ماهيوياتهاونيهایديگررابرعهدهميگیرند.

پرورشدهندگان

تهمیرتور،بافتنتوربرای
کارگرانپوکهپوشبهخیاطيوسايرکارکنانِبومياستانمادندرانوگیالنبهکشاوردیو
اغلبکشتبرنجدربهاروتابستانميپردادند .

پژوهشهای آتي در ماالهات انسانشناسي

اين ماالهه ميتواند نقاه عویمتي برای 
ساحلي و انسانشناسي ماهيگیری تلقي شود .به علت دمانبر و پره ينه بودن ماالهات
مردمنگاری عمیق و پژوهش در بصشهايي اد دندگي صیادان صر نور
میداني ،محقق اد  
ها،ميتوانبهمباحثاقتصادیومهیشتياشارهکرد.بررسي


کردهاست.درمیاناينبصش
فروشانساریومشاهدهنحوهطبقهبندیو


محققاصليدراينبهدبهحتوردربادارماهي
دنيهای مربوطه بین سماک و
قیمتگذاری گونههای ماهي با روش چوب ددن و چانه 

توانددرپژوهشهایآتي


هاييکهمي

تريندمینه
میادهداراندربادارمحدودشد.يکيادمهم

مورد بررسي قرار گیرد ،راباه مشکالت خاص صیادان با دندگي خانوادگي آنها و نقش
اينافراددرچگونگيمواجههوحلاينمشکالتاست.ادسویديگرصیاداندر

همسران 

استان مادندران در سه بصش صید ماهیان خاويار ،ماهیان استصواني و کیلکا به فهالیت
ميپردادندکهدراين ماالههصرفاًبهصیادانماهیاناستصوانيدرقالبشرکتهایتهاوني

پره اشاره شد .اهدا و مقوالت اين ماالهه ميتواند در راستای ماالهه دو گروه ديگر اد
صیادان ايناستان(صیادانماهیانکیلکاوخاوياری)بهکارگرفتهشودودرصورتامکان

بهراباه صیادانبايکديگرومقايسه تابیقيمشکالت،اب اروتجهی ات،رضايتادشیل،

هاومهارت ها،تقسیموظايف،قوانینومقرراتدرهرسهگروهپرداختهشود.صید


تصصص
ماهي و آب يان در دريای خ ر اف ون بر استان مادندران در استانهای گیالن ،گلستان،
خودستان و هرم گان نی صورت ميگیرد؛ بنابراين ،محققان و دانشجوياني که ساکن اين
فرهنگصیادانوشیوه برقراریتهاملبااينافرادآشناييکافي

استانهاهستندوباخرده

دربصشهای

ماهيگیری 
توانندفرصتيرابرایپژوهشدرصیادیومردمنگاری 

دارند،مي
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شناسيماهيگیری:ماالهه

 
انسان

انجاماينماالههبهمقاصداصليخود
مصتلففراهمکنند.سصنکوتاهاينکهماامیدواريمبا 

دراجرایآنيهنيکشفوثبتخردهفرهنگمردمانِماهيگیروالحاقآنبهبدنهدانشو

ترشدهوبتوانیمباارائهتصويریعلمي،واضحودقیقاد

انسانشناسيايرانن ديک
ماالهات 
دندگي رودمره و مسائل و مشکالت صیادان در ابهاد مصتلف ،به نحوی سهمي در تفهیم
مناسباينمسائلبهسادمانهایذیربطونهايتاًدرمديريتمسائلآنهاداشتهباشیم .





1شماره،5دوره،هایانسانشناسيايران
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