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 مقدمه
برآوردنیادهایخودبرداریادعناصرطبیهتبرایتالشبشردرطولتاريخپیوستهبربهره

نیادبهگردآوریوتهیهخوراکوبرقرارینواميبرایتولید،توديعو مهاو بودهاست.

هاوموادمصتلفيرابهشودکهروشترينآنهامحسوبميمصر غذابرایادامهبقاادمهم

هاودانههایدرختان،توانادگردآوریمیوهاينمنوورپیشرویبشرقراردادهاست،مي

شکارنامبردتادمانيکهبشرگردآورندهخوراکبهتولیدآنادطريقکشاوردیپرداخت.

قبلاديکجانشینيوتالشبرایتولیدبیشترغذا،دربصششکارعالوهبرشکارحیواناتدر

رانی امرارمهاشهاودرياهاواتکابهآب يانبرایجنگل،استفادهادمنابهيمانندرودخانه

نامبردکهبرساحلگیریماهيتوانادجوامعگیردتاجاييکهميدراينمقولهقرارمي

هایخاصخودوياشیوهفرهنگخردهگیربامتکيهستند.بحثدربارهيکاجتماعماهي

ادرشاخهيداست.اينگیریماهيشناسيخاصانديشیدنوديستن،موضوعمحوریانسان

شناسيديستيياموضوعاتشناسي،انساناف ونبراينکهبهماالهاتباستانشناسيانسان

هابرایهایخاصانسانشود،مقولهمهمشیوهشناسياجتماعيمربوطميفرعيدرانسان

 نی  را ساحلي محیط در خوراک تهیه و دندگي گذران با برمتاابق ردیگيدر

(.1981)آچسون،

تواندتريندرياچهجهانادابهادگوناگونميعنوانب رگاداينمنور،دريایخ ربه

رشته پژوهشدر بحثگردشگریطبیهيرهایمصتلفقرامورد در1گیرد. نقشدريا و

 اقتصادوفرهنگمناقه، نقشگردشگراندر درتیییرشکلوتأثیرجذبگردشگر، آنها

نگرشريصت ارتشدهمارحهایاصليشناسيمحیطيکياد است.در دريایخ ر باطبا

ادطريقکارخانه عملیاتناشيادآلودگيدريا بهويژهصنايعچوبوکاغذو هایمجاور

آب یمنابعدهد.هاومسائلراتشکیلمياستصراجواکتشا نفتبصشديگریادپژوهش

تکههایساحليموضوعديگریاسوماهیانايندرياونقشآنهادردندگيمردمانکرانه

،اجتماعيوفرهنگيموردماالههقرارگیرد.ياسیستوانداددوايایگوناگوناقتصادی،مي

ميمي بصشاقتصاد در توان راباه و درآمدها و بادار بصشگیرانماهيتوان در بادار؛ با

نقشتهاوني اجتماعي اتحاديهگیریماهيهای گروهو ها، منابعگیریماهيهای مالکیت ،

ودربصشفرهنگيبهروابطوثباتيهادرکاهشريسکوبينقشنهادهاوگروهآب یو

 میان گیرانماهيمناسبات فنون و تجهی ات انسانگیریماهي، و ی،فناورشناسي

گیرانماهيشناسيغذاوتیذيه،مفهومجنسیتونقشدناندردندگيوروابطمیانانسان

وجودمنا بیرون، آدابدرمحیطخانهو آيینسک، جشنو اينراباهاشارهورسوم، در ها

کرد.

 انساناتکابا در موجود پژوهشي پیشینه و دانش بدنه وبر ساحلي شناسي

اينمقالهتالششدهاستتاگیریماهيشناسيانسان در درجوامعاروپاييوآمريکايي،

                                                           
1ecotourism 
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بادريا،روابطگیرانماهيدرشهرستانساریباهد ماالههراباهگیریماهينگاریمردم

کارکناندرصیدباپرهوبررسيشدهکیتفک،وظايفگیرانماهيومناسباتاجتماعيمیان

تقسیم و ماالهه پیشینهکنشگراناجتماعياجتماعمورد صورتپذيرد. میانآنها در کار

ماالهاتانسان دمینه در ماالهاتصورتگرفته اينمقاله، احليباشناسيسپژوهشدر

هایمواجهه،روابطکارکنانبايکديگر،نقشهایمديريتيااستراتژیموضوعاتينویرشیوه

هایگیردرکنترلشرايطدندگيصیاداندردمانغیابآنهاونقشتهاونيهمسرانماهي

فرددرمديريتمسائلصیاداناختصاصدارد.اينماالههدرنوعخودمنحصربهگیریماهي

شناسيساحليودرياييخ ردراستانگیالنصورتگرفتهتنهاپژوهشموجودبومبودهو

شناختيوآماری،ارتباطاندکيبادندگيرودمرهمردماستکهبهعلتتمرک بربهدجامهه

نگارانهوکیفيدارد)موسسهماالهاتوماالهاتمردمگیریماهيشناسيوبابصشانسان

وابستهبهمنابعآب یِگیرانماهيفرهنگتمرک برخرده (.1361ان،اجتماعيدانشگاهتهر

دردريایخ روانجامکندوکاویانسان شناسانهدرمیانمردمانماهیگیرانگی هاصليما

محیط تحقیقو میدان با آشنايي نویر مسائلي بود. پژوهشحاضر ديستساحلي،انجام

عنو به صیادان ويژه به و اطالعگويشمردمان ن ديکيرسانان ساریو شهرستان در ها

هایتهاونيپرهراهنمایپژوهشگراصلياينماالههدرانتصابمکانوجیرافیاييبهشرکت

نحوهورودبهمیداناجرایطرحبودهاست.



 محیطیشناختی و زیست شناسی بوم انسان

سـادماناجتمـاعي،فرهنـگروابطمیانپوياييجمهیت،شناختيماالههشناسيبومانسان 

اسـت.ايـنرشـتهماالهـهکننـدمـيهاييکهآنهادرآندنـدگيهایانسانيومحیطگروه

گیرد.دربسـیاریدمانيرادربرميدمانيودرهایخاصادبهدهمتابیقيوتحلیلجمهیت

،سـادمانشناسـيجمهیـترامیـانپويـاييهایتولید،پیوندهایمهميها،نوامادموقهیت

شـناختييـکشناسيبوم.براساستهريف،انسانکنندمياجتماعي،فرهنگومحیطبرقرار

کنـدوبنـابراينيـکهمبسـتگيبـهديگـرفهالیتبشررافراهمميبررسيمادیادگستره

(.1980:235کند)ارالو،رويکردهایمادیدرعلومديستيواجتماعيراباخودحملمي
بـهخـاطر1960شـناختيدردهـهشناسـيبـوممهتقداسـتکـهانسـان1تاککانرادکُ

شناسـاننقـشهاوتمرک بربادخوردمنفيشـناختهشـد.انسـاننوامکارکردگرايي،نوريه

هایانسـانيبـرایبـهکمـالرسـاندناعمالوباورهایفرهنگيدرتوانمندساختنجمهیت

رابررسـياردشکـمومحلـيهـایبـوميیستمهايشانوحفظاکوسهايشانبامحیطتاابق

يومشخطیریگجهتشناختيقديموجديدشاملشناسيبومهامیانانسانکردند.تفاوت

شـناختيشناسيبومشود.ماالهاتدرانساناردش،کاربرد،واحدتحلیلي،مقیاسوروشمي

بهشــانومحافوــتادکنــدکــهبومیــانکــارمهقــوليبــرایمــديريتمناقــديماشــارهمــي

                                                           
1 Conrad P. Kottak 
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گرايـيفرهنگـيمبتنـيهايشانانجامدادند،اماآنماالهاتکهبرهنجارنسبیتاکوسیستم

شـناختييـاشناسـيمحـیططرفياردشيمهاـو بـود.درمقابـلانسـانبربيعموماًبود،

کنـد.شناختيجديد،نوريهوتحلیلراباآگاهيسیاسيوموضوعاتسیاستتلفیقمـيبوم

گیرنـدادتقـاطعشناختيجديدموردتوجهقـرارمـيشناسيبوموضوعاتيکهتوسطانسانم

یالگوهـاخی ند،درجهانيکهنهفقطادبرخـوردبرميهایجهاني،ملي،محليوبومينوام

قانونيروبـههایمحلي،بي،جنگخوردهشکستهایفرهنگيبلکههمچنینتوسطحکومت

 (.26-1999:25شود)کتاک،اف ايشترسیممي
 

 چارچوب نظری
1شناسيساحليبـرایاولـینبـارتوسـطجیمـ آچسـونوانسانگیریماهيشناسيانسان

دانـد:شناسيساحليرابـرسـهمحـورمـي(مهرفيشدهاست.آچسونتمرک انسان1981)

هـایابقشودوتاـوشیالتمدرن،دندگيکهدرعرشهکشتيسپریميگیریماهيحوده

توسطگیریماهيشناسيانساندرياييماقبلتاريخ.اومهتقداستبیشترماالهاتدرحوده

گـذردراکشـتيمـيدرعرشهآنچهوگیریماهياندکهصنهتصورتگرفتهشناسانيانسان

گیرکهبرساحلمتکيهستند.افرادیکـهجوامـعجوامعماهياندونهماالههماالههکرده

دهندبهايندلیلدارایسهمبس اييدراينحودههستندگیرراموردماالههقرارمياهيم

اديـکمحـیطبیگانـهوبسـیارامرارمهـاشتوسطبشربرایشدهگرفتههایبهکارکهشیوه

(.امـرودهبدنـهدانـشوپیشـینه275-1981:276انـد)آچسـون،خارناکرامستندکـرده

شناسـيشناسـيشـکلگرفتـهاسـت.انسـاننديرشاخهادانسانپژوهشيچشمگیریدراي

هـایپژوهشـي،نشـريات،هـا،برنامـهشناسـيسـاحليامـرودهانجمـنوباستانگیریماهي

شناسـيانسـانیهابصشهایمهرو ودرایخودرادارد.دردانشگاههاو...حرفهسايتوب

در6اِمتگ اساَند،اِی5،کالیفرنیاسانتاباربارا4يپسيسي،ايالتيمي3،راتگرد2مینهدنیاادجمل

یدرسـيوواحـدها7هایاروپاادجملهدانشگاهکوئین بلفاستامريکاودربرخياددانشگاه

شود.هایپژوهشيدراينحودهارائهميبرنامه

انسان اد ماالهاتي حوده اين عنوان با کتابي در ساحلي:فرهنگشناسي های
مهرفي2007درسال8توسطوَنگینکلهایصیدنهنگوسنتگیریماهيناسيشانسان

همان طورکهاينکتابتوضیحميوبادنگریشدهاست. يکشیلگیریماهيدهد، صرفاً

بصش اد يکي عنوان به موضوع اين هست. نی  دندگي يکشیوه بلکه مهمنیست، های

                                                           
1 James M. Acheson 
2 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 
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رسدبههمیندلیلباشدکهودوبهنورميشدرنورگرفتهميگیریماهيمشکالتصنهت

بینمي اد دارند دراينصنهتبهسادگيتوسطافرادیکههد نابودکردنآنرا رود.

“(شريفهاینشدني -های)راموحشي”گیرباعنوانمحیطخانه،اغلببهمردمانماهي
1،

تلخدندگيرودمره،اينافرادشود.امّادرواقهیتای،جنبهآرمانيدادهميسبکياساورهبه

پايههستندوبهآنهاانگِافرادیباافکارقديمي،درحالپسرفتونامتمدنددهدون مهموالً

عليمي اما مردمانشود. دارد، آنوجود اد تصويریکه اجتماعياينشیلو رغمجايگاه

برند.ايناثرتحلیلذتميدهندکامالًلگیرادآنراضيهستندوادکاریکهانجامميماهي

مردمانسان فرهنگيشناسيو ابهاد استو همادغامکرده با صیدگیریماهينگاریرا و

اياالت و اروپا مينهنگدر توضیح را آمريکا موضوعاتمتحده با کتاب اين فصول دهد.

انسان هويتکالسیک ايدئولوژی، تابو، مناسک، سنت، اد: عبارت است مرتبط ،شناسي

خط با را موضوعات اين چگونه که مسیله اين بررسي و حیواني هایمشينمادپردادی

 (.2007ایمثبتيامنفيادغامکند)گینکل،محیايوفرهنگيبهشیوهديست

الداروس توسطهیتر پژوهشياستکه ديگر سال2مقاله 2012در مجله بررسيدر
انسان عنوانشناسيساالنه اجتماعبا تیییراتاقلیمي[ساکن]اتتیییر: و بهچاپج يره

ج يره تیییرتأثیرمناطقيهستندکهتحتنينامساعدترهادرمیاناولینورسیدهاست.

 هواييقرار الگویرندیگيمجهانيآبو بارشو نوام در تیییر اف ايشساحآبدريا، .

 واف ايش طوفان را ج يره منابع هوا و دريا ساح دماهای است.فشار کرده محدود

سیاستدرحالي تصمیمکه هوايي آب تیییر است.های کرده محدود را محلي گیری

آسیبانسان جهاني علل درکدانشج يره، به کهشناسان پويايي و درکخار پذيری،

تاابقج يره قابلیت به که انهاا نشینان و ميپذيری سوق کمکپذيری .کنندميدهد،

ق چارچوب در تاابقپويايي انهاا ابلیت، و شیوهپذيری وپذيری شناخت بومي، های

تنویمميکنش شیوههایسنتيرا ارديابيکند. هایخاصفرهنگيبرایدرکخاراتو

ميپذيریآسیب منجر شبکهها به و مناقهشوند و محلي سادمانهای مناقهای ایهای

ج يره گردهماييعاليق در را بیننشینان نشانالمللهای مهاجرت امرودی اشکال و ي

(.2012،دهند)الدروسمي

دورانگیریماهيوگیریماهيشناسيدرايرانماالهاتمربوطبهانسان ساحليعمالً

سپریمي دانستنيطفولیتخودرا ماالههکندو تنها آنناچی است. هایموجوددرباره

عنوانماالههصیدوصیادیوهشياستباشناسي،پژنسبتاًمرتبطبااينديرشاخهادانسان
ان لي توسطموسسهماالهاتاجتماعيدانشگاهتهرانصورت1361کهدرسال"دربندر

اجتماعيصیدوصیادیدر-هاييدندگياقتصادیگرفتهاست.اينگ ارشتوصیفيادجنبه

يصیادانپرداختههاومهتالتفهالیتصیادیوگروهاجتماعبندران لياستکهبهويژگي

                                                           
1 Noble Savages 
2 Heather Lazarus 
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شناسانهاديکشیوهتولیدواست.هد اداجرایاينطرحکسبشناختبانگرشيجامهه

هایعمليحليابيبهراهدندگياجتماعيوفرهنگيوابستهبهآنبودهاستتاامکاندست

وخودکفاييبرایرسیدنبهاستقاللکشوربهوجودگیریماهيرادرجهتتوسههصنهت

هاييبرایمديريتمسائلعمومي،مسائلويژهصیادانآدادورد.دراينگ ارشپیشنهادآو

هایتهاونيپره،مسائلويژهصیادانطر قراردادباشیالتارائهشدهاست.شرکت



 های پژوهش پرسش
نگارانهدرپيپاسخبهدوپرسشاساسيديربود:بهطورمشصص،اينماالههمردم

خرده (1 فردر مردمان میانگیرماهيهنگ در اجتماعي مناسبات و روابط ،

درچهجايگاهينسبتبهگیرانماهي را آنها هريکاد استو بهچهشکلتهريفشده

 دهد؟يکديگرقرارمي

)شدهکیتفکوظايف (2 پره تقسیمگیریماهيصیاداندريکصیدبا کارساحلي(،

کند؟اجتماعيراچگونهدرمیانآنهامشصصمي



 روش پژوهش
 میان اد ماهیتماالهه، و اهدا  به توجه با ماالهه، اين وکردهايرودر کیفي یکمي،

يکیفياستفادهشدهاست.رويکردکیفيبهاينعلتموردنورشناختروشترکیبي،رويکرد

بررسيمشکالتوگیرماهياستکهبرایتوصیففرهنگمردمان فهمروابطمیانآنها، ،

دادهذهنیت شواهدو می انرضايتآنها، اينشیلو هایعددیوکمياينافراددرباره

نگاریادجملهيکیفيبااستفادهادفنونمردمشناختروش.رويکردرسندينمکارآمدبهنور

کندتابابررسيعلتانتصابیعمیقاينامکانرافراهمميهامصاحبهمشاهدهمشارکتيو

ونقشهريکادافراددرطولدورهششماههصید،گیرانماهيمکاریاينشیل،نحوهه

خاراتشیلونحوهمقابلهباآنهاتصويرواضحودقیقياددندگيآنهاارائهدهد.

آوریشدهاستکهخودهایدستاولکهتوسطپژوهشگریجمعدراينمقالهداده

تحلیلوگ ارشداده ايندادهمسیولطرحماالهه،گردآوری، است، هاجديدهستندوها

مي جمعپژوهشگر را آنها چگونه و چرا که دهد توضیح )بلیکي،تواند است کرده آوری

2010.)

استفاده1هاادروشتحلیلمحتوایکیفيمتهار دراينپژوهشبرایتحلیلداده

توصیفيکدريکطرحماالههکههد آنعموماًشود.تحلیلمحتوایکیفيمتهار مي

مي قرار استفاده مورد است مقولهپديده اد پژوهشگران پیشپنداشتهگیرد. اد شدههای

نمي مياستفاده بهجایآناجاده نامدهندکهمقولهکنندو و دادهها اد جريانپیداها ها

هایجديدتااجادهدهندبینشکنندميکنند.محققانتوجهخودراکامالًمهاو بهداده

                                                           
1 conventional content analysis 
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هابهصورتمکرربرایدستيافتنبهيکهاباخواندنهمهدادهظهورکنند.تحلیلداده

1يکحسادکل”
هاخواند.پسادآندادهفردیيکرمانميکهنياشودمثلآغادمي“

هایدقیقکردنواژهمتماي شوندواينبرایبیرونکشیدنکدهابالیتبهلیتخواندهمي

رسدبرایگرفتنافکاريامفاهیمکلیدیباشد.سپسمحققبابهنورميادمتناستکه

طورکهشود.همانها،افکاروتحلیلاولیهبهمتنن ديکمييادداشتادنصستینبرداشت

کهبادتاباينروندادامهمي عنوانبرایکدها يکفکرکلیدیاست،يابد، بیشاد دهنده

آيندوبهنمودارکدگذاریاولیهلبمستقیماًادمتنبیرونميهااغکند.اينعنوانظهورمي

شوند.سپسکدهابرايناساسکهچگونهکدهایمتفاوتمرتبطوپیونديافتهتبديلمي

دهيوهایدرشر تکوينبرایسادمانشوند.اينمقولهبندیميهادستههستند،درمقوله

خوشهگروه در ابندیکدها ميهایمهنادار ستفاده بهترينحالتشوند. هاتهدادخوشهدر

(.1280-3،2005:1279وهسیه2عدداست)شانون15تا10بین



 میدان پژوهش
براساسسهنوعمنبعمورداستفادهبرایهاکنندهمشارکتدراينماالهه،میدانپژوهشو

شوند.یمشصصميصیدماهييهنيماهیاناستصواني،ماهیانکیلکاوماهیانخاويار

البـرددارایدوبصـشکوهسـتانيوکوهرشتهیهاهيکوهپاشهرستانساریواقعدر

دقیقـهواقـع4درجـهو36دقیقهوعـر 5درجهو53دشتاستودرطولجیرافیايي

شدهاست.جمهیتکـلونقـاطشـهریوروسـتاييشهرسـتانسـاریبـراسـاسآخـرين

،478370صورتگرفـت،بـهترتیـب1390کهدرسالسرشماریعمومينفوسومسکن

جنوبيهترينشهرهایکراننفرگ ارششدهاست.ساریادجملهمهم178844و299526

-آبيداخلخشکيدرمردقارهاروپاترينحودهدريایخ راست.دريایخ ربهعنوانب رگ

ايـران،جمهـوریآسیاواقعشـدهومحصـوربـینپـنجکشـورسـاحليجمهـوریاسـالمي

43درجـهو46آبـيدرطـولپهنـهآذربايجان،روسیه،ق اقستانوترکمنستاناست.ايـن

درياچـهجهـاناسـت.درنيتـربـ رگدقیقهشرقيقـرارگرفتـهو51درجهو54دقیقهتا

رودآستارادرغربتاخلیجدهانهقسمتجنوبيآنمردهایسیاسيايرانقرارگرفتهکهاد

992یآن،حـدودهـاکرانـهکیلـومترطـول6380يابـدوادقليدرشرقامتدادمـيحسین

(.در1384:39کیلومترادآستاراتاروداترکمتهلقبهايراناست)احمدیپوروهمکاران،

گونـهگیـاهدريـاييوجـود500گونهجاندارآب یوبیشاد850ايندريان ديکبهحدود

هابهسهگـروهعمـدهموجـوداتآبشـیرين،آبشـوروگونهاين(.1380:21دارد)باوند،

گونهموجوداتکف یدرشت305مهرگانوگونهادبي871تهلقدارند.درايندرياييايدر

 (.1387)پورکاظمي،گونهکف یري گ ارششدهاست566و

                                                           
1immersion 
2 Shannon 
3 Hsieh 
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پرداددکـهيشهرستانايناستانبهفهالیتم6ادارهکلشیالتاستانمادندراندر

دراينمیانتنهادوشهرستانبابلسروبهشهرهرسهمنبعصید)ماهیاناستصواني،ماهیان

هایتهـاونيپـرهکـهبـهصـیدماهیـانکیلکاوماهیانخاوياری(رادراختیاردارند.شرکت

.(52-1392:51تهاونيپرههستند)قرباندادهونوـری،8پردادند،درساریاستصوانيمي

کدامادکارکناندراينپژوهشدرشرکتتهاونيپرهشهیدبهشتيقاجارخیل،محققادهر

تهاونيکهيکمسیولیتمشصصرابرعهدهدارندبهطورتصادفيبهمصاحبهپرداخت.اين

فوکـا،3دن،رانندهتراکتور،ورنـهرانقيقا،2گرچینت،1اندادرئیستهاوني،لثمانافرادعبارت

،آشپ ،گروههشـتتـايي،مـاهيشـمار،راننـدهنیسـان.حـودهدوممیـدان5گر،درج4پوش

فروشانشهرسـتانسـاریاسـتکـهمحقـقبـهمشـاهدهپژوهشدراينماالههبادارماهي

هـامشارکتياداوضاعباداردرفصلصیدماهي،نحوهتهاملصیادان،دالالنوصاحبانغرفه

یردائمپرداخت.اندائموغيدربادارومشتر



 کننده در مطالعه های شرکت رسان جمعیتی اطالع-های اجتماعی : ویژگی1جدول 

 سن جنس نقش کننده مشارکت ردیف
سابقه 

 کار
 بعد خانوار وضع تأهل

1متأهل3015مردآشپ محمد1

2متأهل4616 مردرئیستهاونينورعلي2

2متأهل4425 مردلثماناسماعیل3

2متأهل4216 مردبادرساهللتآي4

1متأهل313 مردفوکاپوشحسن5

1متأهل366 مرددرجگراسماعیل6

3متأهل4830 مردچینتگرسیدعیسي7

2متأهل4720 مردچینتگرابوطالب8

4متأهل6030 مردچینتگرنیحسغالم9

2متأهل484 مردچینتگرمیکائیل10

ذرابو11
کارآمود

توربافي
مجرد301 مرد

2متأهل3514 مرددرجگرحافظ12

سلمان13
راننده

تراکتور
2متأهل4625 مرد

امیر14
راننده

تراکتور
2متأهل4617 مرد

2متأهل4330 مردرانقيقاداور15

                                                           
1losmān 
2ĉinetgar 
3varnezan 
4pūkepūš 
5darajga 













 79 ...نگارانهدرفرهنگمردمانایمردمهگیری:ماالهشناسيماهيانسان

 

اهللفیس16
عتوگروه

هشتتايي
3متأهل421 مرد

 

 ارکنان تعاونی در یک صید پرهک شده کیتفکوظایف 
درشرکتتهاونيموردماالههدرطوليکصیدباپرهابتداافرادیکهدرگروههشتتايي

ادرویتريليبهداخلقايقب رگمنتقل .پسادآنکنندميقراردارند،طنابوتورهارا

طنابوتورراواردهایشوندوحلقهتهدادیادافرادگروههشتتاييواردقايقب رگمي

هایتوروطنابادنومخارج.اينافرادبايددقتالدمرابهکاربرندتاحلقهکنندميقايق

نشوندوگرهنصورند.عالوهبرآندرصورتبادشدنممکناستفتایديادیرادرقايق

وشواردفوکاپب رگاشیالکنند.درهمیندماندرصورتل ومممکناستيکيادافراد

مي تراکتورجدا وقتيتريلياد تا توسططنابيبههموصلکند.آبشود را شودآندو

رسدوتوسطهمانتراکتورادآبخارجوظیفهگروههشتتاييدراينمرحلهبهپايانمي

قايقمي آنيکياد پساد قايقب رگوصلشوند. طنابيبه با رانانيکقايقکوچکرا

ديراحرکتقايقب رگدرآبدريا؛يقب رگرادرآبدريابهدنبالخودبکشدکندتاقامي

شود.دراينبصشادصید،وظیفهلثمانايناستکهجهتبهعلتسنگینشدنکندمي

يا لِثمان او به گويشمادندراني در که لثمان مشصصکند. دريا برایريصتندر را تور

هاودلیلتواناييبهترينسمتدرتهاونياست.رينومهمتشودحساسلِثمانينی گفتهمي

سهم تجربیات، موقهیتاجتماعيخاصي5/3او اد استو بقیه مبرابر اعتاانیدر بقیه

اومديريتحدود برعهدهداردوموفقیتتهاونيدر50برخورداراست. نفرادکارکنانرا

هارتاودراينمواردبستگيدارد:تشصیصماهصیادیتنهابهدانشبوميوم6يکدوره

طوفانيبودندرياوريصتنتوردريکرودخاص،تشصیصجهتوسرعتودشبادبرای

تهیینجهتپهنکردنتور،تشصیصجهتحرکتماهيبرایصیدبیشترونحوهدوختن

وتهمیرتور.

قبلادحرکتسهشودوديگرواردقايقمج اييميرانقيقالثمانبههمراهيک

مسیولريصتنتوردردريااست،يکسرطنابرابهيکيترب رگقايق،فردیکهدرقايق

بهدستگاهوينچکهدرقسمتانتهاييتراکتوربهآنادرانندگانتراکتورمي دهدتاآنرا

وگويدوصلشدهاستقراردهد.لثمانبهمسیولپهنکردنتور،جهتريصتنپرهرامي

شودودرشوند.درطولمدتيکهتوردردرياريصتهميدمانواردآبدرياميسهقايقهم

 مي30حدود طول به ميدقیقه نوارت کار بر فقط لثمان صورتانجامد، به تور کند.

هابهساحلسرديگرطناببهرانندهقايقشودوپسادرسیدندايرهدردرياپهنمينیم

دومدا ميتراکتور مدتدمانده خارجشود. دريا اد پره و وينچشده وارددستگاه تا شود

بیرونآمدنتوراددرياباتوجهبهشرايطجویومی انصیددرفصولمصتلفسالمتییر

وپرهبهعلتکمبودصیدووجودودديماست.درفصلپايی بهدلیلاينکهبادبهآرامي
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پهنميماهيدرفاصلهدورترادساحل دريا درفاصلهديادیدر مدتوعمقدريا، شود،

دمانبیرونکشیدهشدندرحدودسهساعتاست.درفصلدمستانممکناستبهعلت

4طوفانيشدندرياواف ايشطولطناببرایريصتنپرهدرفاصلهديادتر،ايندمانبه

ماهيدرعمقاستوپرهبايد درفاصلهدورترپهنشود.درساعتنی کشیدهشود،ديرا

آيدین ديکساحلمي يرتصمرسد،ديراماهيبرایفصلبهاراينفاصلهبهيکساعتمي

کاهشمي برایريصتنتوردردريا اينفاصلهلثمانومتراژطنابمورداستفاده در يابد.

بهانجاموظیفهرود.افرادیکهدردمانبیرونکشیدنپرهبرایاستراحتبهاتاقخودمي

مي عبارتخود پردادند وَرنه تراکتور، رانندگان اد: قايقهادناند نیادران، صورت در و ها

 صیادان اصاالح در شصصيکه رود، مي“هییترود”مسیول تراکتورگفته راننده شود.

موظفاستتابادقتبهصدایتراکتوروعملکرددستگاهوينچبهشیوهجمعشدنطناب

بههییترودتو را اينمسیله شدنطناب، پاره صورتسنگینکشیدنيا در جهکندتا

رانندگانقايق بهيکياد اينفردمسیلهرا دوسرميمنتقلمنتقلکند. دريا در کندتا

گیردهندهنشانطنابچندينبارپارهشود،کهيدرصورتطنابپارهشدهرابههمگرهب ند.

گل در والکردنتور اينوضهیت، در است. توجهیکفدريا با تور،کردنبهشدتگیر

 اعدهرئیستهاوني دريا به قايق با پره درآوردن برای را کارکنان اد چهبرديمی اينکه .

پردادندبهظرفیتقايق،قدرتبدنيافرادبرایتهدادیادافرادباچهتصصصيبهاينکارمي

ودنآنهابستگيدارد.بیرونآوردنتورودردسترسب

طنابورنه تريلي روی بر حلقهدن در را ميها جمع قرارهايي آن روی بر و کند

هارابههمینصورتجمعدنديگریدرقايقب رگطنابدهد.درسویديگرتور،ورنهمي

1:30دهدتابرایريصتنتوربهدیآمادهباشد.بهدادحدودکندودردرونآنقرارميمي

رسد.دراينمرحلهادکارهایپايانيخودميساعتطنابدرحالکشیدنبهقسمت2تا

هادرابتداواردآبدريافوکاپوششوند.هاواردکارميگرهاوسپسدرجفوکاپوشابتداگروه

تاماهيراهفرارینداشتهباشدوقسمتباالیکنندميشده،قسمتپايینتورراباپالگد

ماهيکفالممکناستادباالیتوربپردوفرارکند.ورراکميباالترنگهميت دارند،ديرا

کندودرطنابيرابايکمیلهفل یبهتوروصلميهاپوشعالوهبرآنفردیادگروهپوکه

کشد،توراددرياخارجدهد،دمانيکهدستگاهوينچطنابراميدروندستگاهوينچقرارمي

رانندهتراکتورمي درحالبیرونکشیدنبهدستگاهوينچن ديکشد، دمانيکهتورِ شود.

شدهبرکندتاطناببیرونآيدوتورخارجبرایچندلحوهکاردستگاهوينچرامتوقفمي

دَرَج برگررویتريليحلقهشود. گروهيادکارکنانتهاونيهستندکهاينمسیولیترا ها

 عهدهدارند. بهسمتافرادباالیتريليدستبهدستتهدادیادآنهادرکنارساحلتوررا

ادهمجداکنندميهدايت را پايینتور بررویتريليقسمتباالو درجگرهایمستقر .

دسته حلقه دو در و کرده کنندميبندی تور فوکاپوشدهیچیپهمبهتا سپسفرد نشود.

کندتادوبارهمراحلقبلتکرارشود.اينکارتاجاييادامهطنابرابهادامهتوروصلمي

هایتورمستقیماًبهکندکهجمعکردنتوربهخالآخربرسد.دراينمرحلهبصشپیدامي
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شودورانندهتراکتورباحرکتديگ اگي)عقبوجلوبردنتراکتور(دستگاهوينچوصلمي

والیچسبیدهبهتورادآنبهايندلیلاستکهگلکند.اينحرکتتوررااددرياخارجمي

کمکمي تراکتور راننده اينمرحلهفردیبه در شود. بصشجدا بهکندو را تور هايياد

 به مهین ميدستگاهفواصل وصل ادوينچ يکي تور کردن جمع نهايي قسمت در کند.

ارهمقرارگیرند.جهتودششودتادوتريليدرکنتراکتورهابهتراکتورديگرن ديکمي

اصاالحصیادانبهآن آنچهدر يا مشصصميگفتهمي“شورش”باد کندکهکدامشود،

تراکتوربايدبهسمتتراکتورديگربرود.

وگردرج تور کردن جمع اد قبل آنها دارند. عهده بر نی  ديگری مسیولیت ها

توردردمانجمعشدنبررویآنهایپايانيبندیآن،مسیریادساحلکهقسمتدسته

مي قرار تمی  را کنندميگیرد توسطگردشگرهاآشیالتا ريصتهاييکه رویدمین بر ن

شودهایصیادانغیرمجادکهبههمراهپرهبهساحلمنتقلميیچوب،دامهاتکهشود،مي

رابررویتريليبهشکلوتورهاکنندميهاکارخودراآغادگررابردارند.اددمانيکهدرج

شود.دمانآغادمي،کارگروهديگریادکارکنانتهاونيبهطورهمکنندميبندیحلقهدسته

گرهاجداشدهوادشدهتورراکهتوسطدرجهایپارهگرانافرادیهستندکهقسمتچینت

ميلبهتريليآوي انمي رفشود، و اينافرادپسادجمعشدنپره تنکارکنانبهدودند.

هايشانبرایاستراحتتاجاييادامهداردکهتورآمادهشودديراممکناستدمانيبهاتاق

بهنورمي رسدجمععلتفراوانيماهيوصیددياد،درهمانرودآنپرهوارددرياشود.

رگرها،چینتها،درجفوکاپوشکردنماهيمسیولیتافرادخاصينباشد. ئیسگرانوبهتاً

تهاونيافرادیبودندکهدراينمسیلهموردمشاهدهپژوهشگرقرارگرفتند.درتماممدتي

شودکارکناندوسمتکهتوردرحالجمعشدناست،فردیکهبهاوهییترودگفتهمي

گیرد.هایدستوسرصورتميکندواينکاراغلبباسوتوحرکتراباهمهماهنگمي

گیردوبانیسانبهانبارماهيدرهاييقرارميعشدندرونجهبهماهيپسادجم

مي منتقل تهاوني سوله اعتایابتدای اد يکي با نیسان راننده مرحله اين پساد شود.

بهبادارماهيرهيمدیتیه بهکمکفردیبهنامسمّاک،فروشانساریميماهيرا برندتا

“چوبددن”یگذارمتیقدکهدراصاالحبهاينیکننگذارمتیقیوبندطبقهماهيرا

درفروشانباشند؛افرادیکهیبادارماهيهامیادهتوانندصاحبانهاميشود.سمّاکگفتهمي

سمّاکبرایکاریکهال حمهحق.کنندميدمانکمبودصید،شرکتراادنورماليحمايت

مي انجام است4دهد % د؛ تنها قیمتماهي بنابراين توسط و بادار مشصصدارانمیادهر

شود.بهاينصورتکهدرابتدايکقیمتمشصصپیشنهادوتوسطفردیباصدایبلندمي

آنمبلغبهعنوانقیمتموقتاعالممي پیشنهادداد، اگرشصصيقیمتباالتریرا شود.

يابدتاقیمتيامهميادمرحلهشودتاپیشنهادباالتریارائهشود.اينماهيدرنورگرفتهمي

نگیرد صورت پیشنهادی آن اد باالتر که شود پیشنهاد قیمت؛ مبلغ، باالترين بنابراين

شودوفاکتورياسمّاکفروختهميدارمیادهماهياست.پسادآنماهيبهآنشدهتیتثب
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مي واگذار طر مهامله شرکتخريدبهدو رودهایپنجشود. در شنبههایتهاونيمهموالً

.برکنندميبرندومبلغنقدیراادخريدارماهيدريافتفاکتورهایيکهفتهرابهبادارمي

مشارکتاساسمصاحبه با که ای به2کننده هفته پايان در دريافتپول صورتگرفت،

 گیرد.صورتنقدیاستونسیهصورتنمي


 :موضوع:شکلپره1ريتصو


 منبع:نگارندگان

 

 روابط اجتماعی ماهی گیران مناسبات و
 برخيجوامع دانشبوميگیرماهيدر تجربه، سن، جمله-، اد مهارت تصصصو محلي،

هامالک متماي  سايرين اد را صیادان برخي که هستند روابطکنندمييي مبحث در .

 درابتدابايدبهراباهکارکنانتهاونيبالثماناشارهکرد..گیرانماهي
براینامیدنلثماناستفادهکرد.استفادهاد“رئیسما”اداصاالح1کنندهمشارکت

می اناحتراموصمیمیتاينفردبالثمانبود.درقسمتديگریدردهندهنشاناينواژه

بیشتر اينجا در که داد خاابقرار داييمورد واژه با را لثمان اينفرد، همینمصاحبه،

ددهندهنشان دمانورودلثمانبهاتاقبادعوتمی انصمیمیتاست. رمجموعاينفرد،

داد.کردناوبهصر چایواستراحتمی اناحتراموتاحدیارادتخودرابهاونشانمي

ناخدایشرکتما”بهکاربردنعبارت دردمانخاابکردنلثمانتوسط“آقایبردگر،

مشارکت نشان4کننده ، باالیاينفرد جايگاه عبارتدهنده میاناعتایتهاونياست. در

کندکهلثماندرجايگاهگردانندهامور،مديروسرآمدهمهآنهااستاينبرداشتراالقامي
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دردمان4کنندهوجايگاهيمشابهبايکناخدادريککشتيدارد.لحنصحبتمشارکت

یمانهاعتابالثماناست.کههمراهبالبصندورضايتبود،نشانگرراباهصمبیاناينعبارت

مشارکت سویديگر اد عنوان14کننده با را لثمان مصاحبه بصشياد “رئیسدريا”در

طورکهاشارهشدهمسیولیتهماندهندهاقتداراينفرداست.خاابکردکهبهنوعينشان

ریداردلثمانقراراست.لثمانبادوگروهادکارکنانتهاونيتهاملبیشتعهدهپرهبر


هاديرنورلثمانیم،بهتبگمدستراستلثمانچینتچيچيماچینتمثالً”

مي انجام که کارايي همین قايقرانه. دستچپشهم اصلهستش، در ديم،

(8کننده)مشارکت“مسیولیتاينپرهدستلثمانه



،پاسخوقتيادلثمانپرسیدهشدکهممکناستوظايفافرادرابهآنهاگوشددکند

هردادبینمسیولیتاوبهصورتيبودکهنشانمي هایافرادتهريفدقیقيوجودداردو

گردربارهشیوهداندکهچهکاریبايدانجامدهد.بیشترينتهامللثمانباچینتکسيمي

دهندهنومدرانجاماموراست.بافتوتهمیرتوراست.ادسویديگرپاسخلثماننشان


دوننچهکاریبايدانجامکنندقیقاًهرکدومميرادیکهاينجاکارمیهمهاف”

راهنماييمي رو مناينها وقتمشکلپیشاومد، هر کنمکهچهکاربدنو

“نیست،هرکسمیدونهچهکاربايدانجامبدهدرکارمراتبيسلسلهکنن،



هادرجايگاهاقتدارقراردارد،گرانادلثمانواينکهاينفردنسبتبهآنل ومتبهیتچینت

توضیحدادهشدهاست:8کنندهتوسطمشارکت


فقطدر...حتّياگهاطالعاتمبیشترباشه،چونکهاواستادماهستشبايدبه”

اينرواگهاينجوریکنهبهتره،...تونیمباهاشمشورتحدمشورتمي آقا

“ونمبیشترادايناصرارکنمتاگهقبولکردکهبهتر،اگهقبولنکردنمي



بااشارهبهنکاتي،نشاندادکهرياستلثماندرپرهبهچهصورتنمود8کنندهمشارکت

دهندهاقتدارلثمانول ومتبهیتکارکناناستوکند.اينمسیلهاديکجهتنشانپیدامي

شصص تنها مشکل برود صورت در که است نکته اين بیانگر ديگر طر  بايداد لثمان

پاسصگوباشد:


بیادبگهاينگرهرواينجورین نيهجورديگهبايدب ني،اآلنلثمانمثالً”

منبايدبگمچشم.باالخرهمسیولیتپرهديرنورلثمانه.هرچيکهاينگفتما

مشکليپیشاومد،اونمثالًمکث[اگهيهوقت]بايدانجامبديم.رئیسمااينه.

“کلکنهتوپرهبايدرفعمش
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یپیاپينویردمانيکهاستهالکتوربیشادحد،عدمتشصیصهايناکامدرصورت

صحیحجهتحرکتماهيوريصتنپرهدردرياوکاهشصیدبالثمانفسخمهاملهصورت

گیرد.شبکهروابطشیليمیانرئیسبالثمانبهخصوصدردمانبرودمشکل،لثمانرامي

دهدوادطر ديگردردنجیرهروابطشیليواساهمیانتاقتدارقرارميادسودرموقهی

چینتگرانورئیساست:


باماکارنداره،رئیسمیادبهلثمانمیگه،لثمانبايدجوابگوی” رئیساصالً

(7کننده)شرکت“شرکتباشه


گیم،يريم.ماهرمشکليداشتهباشیمبهلثمانمکالٌمابههیچعنواننمي”

گرفتاری اينجا ما اگر رئیسشرکتهم رئیسشرکتمیگه. به لثمانمیره

هاتاينچيگیره،میادبهلثمانمیگه،چینتداشتهباشیم،يقهماهارونمي

(7کننده)شرکت“جوریان،چینتچيهاتاونجوریان



یشتراست،یادلثمانبانهیدمگرانحتيدمانيکهحسکننداطالعاتشاندرچینت

نورلثمانباشد.برخال یب نندکهکاربهدستدرموقهیتيقرارندارندکهخود


” هیچمثالًدرسته ولي باشم بلد شايد اآلن نميمن بدم.وقت نور تونم

کنیم،شايداينجوریوراظهارنوردرحدمشورتبايدباشه؛کهاگهاينکار

قانهشکنم تونستم کرد، قبول اگر اگهبشه، میدم، انجام و کار خباين ،

“نتونستمقانهشکنمهمونکاریکهگفتروبايدانجامبدم



گراندردمینهساختپرهدرحدیاستکهادسویديگراعتمادلثمانبهتصصصچینت

 گران،حتوراوومشاهدهمستقیمنحوهانجامکارضرورتيندارد.هنگامکارچینت



تپرهبهگردنلِثمانهست،اونباشه،نباشهبهمنمیگهچونلِثمان،مسیولی”

بکن اينکارو تو بده، انجام خودترو کار اونگفت.تو منهمونکاریکه

(8کنندهمشارکت)“انجاممیدم



شصصیت،تجربهوتصصصلثماندريکشرکتتهاونيتأثیردراهمیتو8کنندهمشارکت

دانشجويانخوداستفادهکردهاست.لحنصحبتکردناينادمثاليکاستاددانشگاهبرای

کندکردکهاوبهحتوراينلثماندرتهاونيافتصارميفرداينبرداشتراالقامي


آقایبردگربهنورمن]مکث[اگهياروبشهبصواننمرهبدن،منيکيبهاين”

توايندوروورکسينیستتجربههمردمي25،20میدم واطالعاتکنم.
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 يهدونهمثالًاينروداشتهباشه. دبیرداريندرسته؟ تودانشگاهچندتا شما

بگماونمثالًشي.کنهشماجذبصحبتشمياستاددانشگاهوقتيصحبتمي

“شینینسراونکالسميمثالًدرسوهمیشهباعالقهبیشتریمیرن



هایديگررادرتوانايياونابرخيلثمااينفردوتفاوتاوباودرادامهعالقهخودبه

داند:توربافيميدرفنونهاييخاصدرتوضیحعلتوجودروش


کنهمنيکياِسمالبردگرهمهمینجوره،وقتيدرموردصیادیصحبتمي”

کنه،وقتيمیگهآقاگرهرواينجورب ن،قشنگتوجیهتميمثالًکنم.کیفمي

میگنآقابايدهايبهتبهاينعلتبايداينجورباشه،گرهبايداينجورباشه،

 ادشون وقتي باشه، جور ميکنيمسؤالاين يهي دلیلشرو چرا، که خوای

ي.وليکنيمدونستيفراموشچی ی،يهجوریمیگهکهتواونقدرهمکهمي

“اِسمالخیليخوبه



دانندوکسيبهاعتامياعتایتهاونيدرحینانجامکاروظايفخودرابهدرستي

دهد.جايگاههمهافرادبرابراستوتنهالثمانکهمديريتپرهرابرایانجامکاردستورنمي

راهنماييمي افرادرا درصورتنیاد دارد، ميبرعهده آنها اد انجامکنديا خواهدکاریرا

یدنآن،برکارهانوارتدهند.عالوهبرلثمان،بادرسدردمانپهنشدنپرهتابیرونکش

دردوسمتهدايتميمي اشاراتکندوافرادرا ممکناستبا بههمیندلیلبهتاً کند.

دستوسوتددنوحرکاتغیرکالمياداعتابصواهدکاریراانجامدهند.

واينکنندميدرشرکتتهاونياعتابرایرسیدنبهصیدبیشتربايکديگرهمکاری

دهياست.بریيکيادپیامدهایاينسادمانسهممساویاست.نوامسهمبهعلتداشتن

دريافت را صید فقطبصشياد ديادیانگی هکنندميافراد حد تا اينامر میان. در ایرا

کندکهخودراسهیمدريکتجارتبدانند.تجارتيکهدرآنهمکاریصیادانتقويتمي

برخيجوامع،سهماف ودهبراساسمالکسنو.دربیشتربهمهنایموفقیتبیشتراست

بهخصوصيتهلقمي افراد به درحاليتجربه جوامعديگرهمگيصر گیرد، ادکهدر نور

 مواردیکه در هستند. سهیم درآمد در باموفقیتگیریماهيتجربه متصصصان به آمی 

د اينافراددرصدباالتریاد باالبستگيدارد، دريافتمهارتبسیار کنندميرآمدصیدرا

گیرد.(.لثماندرجامههموردماالههدردمرهاينمتصصصانقرارمي1981:278)آچسون،

ایقابلاتکااستکهسايراعتاءمحلياودرموفقیتشرکتتهاونيتاانداده-دانشبومي

)درواقعپیروان(هیچاعتراضيبهآنندارند.

مهمان شده اشاره که طيسیولیتطور صیادی، ششماهه يکدوره در هایافراد

.درکنندميشودکهافرادبراساسمیلوعالقهخودشیليراانتصابیمشصصمياجلسه

مشارکت همیندمینهاد مشصصمي2کننده هرفردرا کار او کندياپرسیدهشدکهآيا
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القا .“کشهنهکاربهاونجانمي”بود:بهاينشکلکرديمخیر،پاسخاوکهلحنرضايترا

مراتبياينجملهبیانگراينمسیلهاستکهجايگاهافراددرتهاونيباهمبرابراستوسلسله

دهدکهراباهافرادبراساسدوستيوسادگاریدرموقهیتافرادوجودنداردونشانمي

کشد.مياعتااستتاجاييکهکاربهدستوردادندرموقهیتاقتدارن

درراباهخاصيبا خريدوفروشسهاماعتادرتهاونيموقهیتياستکهکارکنانرا

دهد.شیوهاستصداموياجذباعتاءجديددرشرکتوخريدوفروشسهاميکديگرقرارمي

باشناختکاملادفردخواستار اعتا بیشترمبتنيبرروابطخويشاوندیودوستياست.

ر در را نورشان أیسهام اعمال اعتایکنندميگیری انتصاب بر روشتأثیرگذاری اين .

پندارندکهدردهندهايناستکهافرادخودرامتهلقبهيکخانوادهب رگميجديدنشان

درباره4گیرمتییراينشیلفشارهاراتحملکنند.توضیحاتماهيوثباتدرآمدهایبي

دهندهحساسیتاينمسیلهن دآنهاوادطر شاننسوکفروشسهامبهافرادخارجي،ادي

ديگرتالشبرایحفظسهاموبهگردشانداختنآنباافرادآشناوکسانياستکهاعتای

تهاونيادآنهاشناختکافيدارند:


خريدنسهام]مکثوفکرکردنبادرسبرایجوابدادن[اولاينکهيهمقدار”

رو خارجي ما که دومندش مينميگرونه، رو بومي روذاريم، محلي ذاريم،

“توننمیلیونهخريدنسهام،آره.نمي90میلیون،85ذاريم]مکث[.دوروورمي



کندکهتالشآنهابرايناستکههمهکارکنانکنندهعنوانميدرادامهاينمشارکت

شرکتاداعتاباشند.درايندمینهاومثالحسابداررادد:


” همه ما و بادرس و عامل مدير و رئیس اصاالح ادرهيمدیتیهبه همه

ياريم.گَهگاهييهچندسالپیش،خودخودمونهستیم،کسيادبیروننمي

400تومن،300...ماهيمثالًورديم.يهچندماهیهاهمادبیرونميحسابدار

حقوقمي ميتومناينا اينا بهد اداديم، ما ،گرفتنيممهنااعترا ومدنواسه

اينارهيمدیتیه.ولياآلننه.اآلنحسابدار،مديرعامل،رئیس،کردنيمحساب

“هستندهمهادخودمون



هايياستکهممکناستادطر هرکدامادخال بروظیفهبادرستوجهونوارت

4کنندهت،صیادو...سرب ند.درايندمینهپاسخمشارکرهيمدیتیهاعتایتهاونياعماد

مي القا بادرسکندکهعلياينحسرا میاناعتایتهاوني، انسجام رغمراباهدوستيو

قاطهیتاودربیاناينجمالتنشانمي دهدموظفاستادبروداختال جلوگیریکند.

داردونوارتبرکارآنهابرایجلوگیریادبرود روابطمیاناعتایتهاونيجايگاهخودرا

کند:اراباهدوستيآنهاتداخلايجادنميخال ب
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” خال  باشه، شرکت خال  که نامهنيیآچی ايي چهرسحسابو باشه، ي

هرحالبه،چهرئیس،چهمديرعامل،چهخودصیاد،خال بکنن،رهيمدیتیه

 رو جلوشون ميریگيمما اصاالح به چکبردارکاله، رو همه میايم نباشه، ی

“کنیممي



دمین همکاریدر مشارکتفوکاپوشه تهاوني، کارکنان ساير با ها اين5کننده به

مسیلهاشارهکردکهصبحدود،قبلادورودسايرکارکنان،آنهاممکناستوارددرياشوند:


مي” موقع بهتي صبحا خاطر به ما میان، دير اونا چون همکاری...ريم،

“کنیممي



،درطولگردنديبادمهاونيکهشببهمن لخودهابرخال سايراعتایتفوکاپوش

دلیلممکناستدرکارهاييکهصبحدودصورتنیهمشبنی درتهاونيحتوردارند،به

همکاریمي اعتا ساير با فوکاپوشکنندميگیرد، صر حتور تهاونينشان. در دهندهها

 اعتای که است غیرسهامدارسهامتماي ی اعتای با ميداتهاوني قائل کارکنانر شوند.

گیرندودرعو ه ينهآنرابهرابرعهدهنميفرساتوانهایسصتومسیولیتدارسهام

پردادند.کارگرانرودم دمي

فوکاپوش گروه در سرکارگرها، طبق که دارد وجود خودشان قومیت اد نوری

کنندهمشارکت 5شماره :” اون خاطر به میاره، رو نفر اينشصص“میشهوهسرگرچند .

دونمخودممي”دهند:کندوهرکدامکارخودراانجاممينميگوش دوظايفافرادرابهآنها

سر جوری، ولينميچه داريم، ميکارگر فالنکن، اينطوریکن، جوری،گه چه دونیم

.“آره

وهدستگاهوينچدرآسانشدنشیتأثیردربصشيادمصاحبهاد13کنندهمشارکت

آنراادتأثیرکندکهبهمراتبصیدپرهبهعلتعدمنیادبهقدرتبدنيکارکناناشارهمي

کاهشدادهاست.تراکتوربیشترمي ايندستگاهاختال میانکارکنانرا اد استفاده کند.

مشارکت اين نصستین رساناطالعکننده به که بود میانتأثیري روابط در دستگاه يک

ارهکرد:کارکناناش


وينجروآوردنکهرواونتراکتورماوصله.همونکهجلویجیپوصله،حاال”

درجاتراکتوروصلکردن.خیليراحتتراکتوراينرواومدنچیکارکردنرو

“کمشدههااختال کنه،نیرویديادیهمببره،نميبره،کارمي



وينچدرشرک ودستگاه بردنتراکتور بهکار کارگرانطنابتپیشاد هایتهاوني،

بنابراين؛ساختيمکهکارصیدرابسیاردشواردندیکشيممتصلبهتوررابادستانخود
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اختالفاتيناشي بینآنها رعايتنوبتبرایاعدهیکارکمادممکنبود عدم يا آنها یاد

هطورکليبرطر کشیدنطناببهوجودآيد.امرودهاستفادهاددستگاهوينچاينمسائلب

کردهامادرمقابلاستهالکبیشترپرهوکاهششديدمنابعصیدرابهدنبالداشتهاست.

اد ورنهرهيمدیتیهتقسیموظايف)هایفناوراستفاده را، )... آشپ ،گروههشتتاييو دن،

ریاعتاوایجديدیقراردادهوبرابحرفه-کرده،صیادانرادرراباهاجتماعيفيبادتهر

صر  است. کرده تفسیر ديگری شکل به را آنان میان وهمکاری شصصلثمان اد نور

چینت با هامهارتگران شانيهاتصصصو جلسه، در سال ابتدای در کارکنان دارعهده،

شوندکهممکنسالآيندهبرعهدهشصصديگریباشد.ايناصلبیانگراهمیتوظايفيمي

وکارشاندرطوليکدورهصیداست.اينترتیبهرادعاييگیراناهيمجايگاههرکداماد

قراردارندفرساتوانهایحساس،سنگینومبنيبراينکهفقطتهدادمحدودیدرمسیولیت

ردمي نشانرا نهايتاينامر در روابطمبتنيبرکند. ويژگيتهاونيبودنشرکت، دهنده

لبانهاعتاست.حسهمکاریداوطگريتداعبرابری،

یانکتهبه13کنندهدربحثادنگرانيوخاراتصیددررودهایطوفاني،مشارکت

هايشاناست:دهندههمدلياعتادرتهاونيبايکديگروباخانوادهاشارهکردکهنشان


هاینگراننصددرصد،بلهديگهصددرصد.رودهاطوفانيحتيقايق،خانواده”

امانهستنه]ماهستند[.هایهایقايقرانهمبادج وخانوادههخانواد...قايقران

“ فرقينکنده،]فرقينميکنه[



متهلقبهيکخانوادهب رگبیانايننکتهنشانمي دهدکهاعتایتهاونيخودرا

طوفانيميمي دمانيکهدريا تجهی اتممکناست،دانند. ادواتو براینگهداریاد شود

درحالتعادیهرشبيکنفربهعنواننگهبانتهیینهادرهرشب اتاقدونفربمانند.

شوند.شودومهموالًاعتابهصورتداوطلبانهمشصصميمي



 گیری نتیجه

انددهدکهراباهکارکنانتهاونيکهيکشرکتسهاميراتشکیلدادهاينمقالهنشانمي

ه برایپیشبردنعملیاتچگونهبرپايهبرابرگراييشکلگرفتهاست، مکاریمیاناعتا

شدهوقابلهایافراددرتهاونيتهريفکند.وظايفومسیولیتصیدنقشمهميراايفامي

گران،افرادتهاونيدرابتدایسالبراساسمیلخودتفکیکاستوبهج لثمانوچینت

بهاينموضوعمربوطشودگیرند.علتاينمسیلهممکناستهاييرابرعهدهميمسیولیت

هایسنگینکهبهنیرویبدنيبیشترینیاددارديابهعلتتماسباآبدرياکهمسیولیت

دشوارترباشند،هرسالمیاناعتاتقسیمشودوبهنوعيتهديلدروظايفصورتگیرد.
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طکهتوسگیریماهيارديابيخودمان،تاابقونگرانيدرعرشهيکناوگاندرمقاله

شدتأکیدگیریماهيهایناوگاندرهاخدمه(بهراباهمیانناخداهاو11991)پیترنوستن،

ایراکهچگونهبرتماي اتمبتنيبراقتداروابستهبهمقاموموقهیتپیرودشدندوراباه

تایايجادکردندکهبراعتمادواطمینانمبتنيبود.دراينمقالهنی راباهلثمانباسايراع

تهاونيموردبررسيقرارگرفتبااينتفاوتکهمیدانموردماالههمحقق،راباهافراددر

هااست.امّاراباهاوساحلرامدنورقراردادهاست.اقتدارلثمانبهعلتتصصصومهارت

خودگرانگرانمبتنيبود.چینتدوستانهوبراعتمادواطمینانبهکارچینتکامالًباافراد

اومي موظفبهاطاعتاد نورميرا بهعنوانفردیدر لثمانرا اددانستندو گرفتندکه

بهعلتتجربه او دانستهمصاحبتبا و لذتها بافتتور تهمیرو دريا، هایاردشمندشاد

بردند.مي

ترکیبگونه ماهي، رفتار پرداختهشدکهمشاهده اينمسیله به اينمقاله ودر ها

هایساحلهمبرمديريتسنتيمنابعوهمکارمتصصصانراتمرتبطبااکوسیستمتییی

بهآنشورشگیرانماهيبادوطوفانوآنچهدراصاالحتأثیرتأثیرگذاراست.گیریماهي

دررودهایطوفانيگفتهمي شوددربهتهويقافتادنصیدماهيموردبررسيقرارگرفت.

بنابصیدصورتنمي اينمسیلهوجودنداردوتنهاگیرد، راينراهکارخاصيبرایمقابلهبا

رانولثمانبرایدورشدنادموجوپشتسرگذاشتنآنمدنوراست.سرعتعملقايق

وظیفهلثماندردمینهتشصیصجهتحرکتماهيوپهنکردنتوردرعمقومسافت

بهفصل توجه با استچگونگيمخاصکه راهایسالمتییر يکصیدپره در ديريتاو

دهد.نشانمي

 ماالهات نصستین اد يکي دمره در مقاله اين ايران، محیطپژوهشي شدهانجامدر

محققباهد توصیففرهنگصیاداندربارهخرده فرهنگصیاداندرشمالکشوراست.

مششرکت است. عمیقپرداخته بهماالهه انتصابو يکشرکترا اهدههایتهاونيپره،

مشارکتيومصاحبهعمیقباهرکداماداعتایتهاونيکهوظیفهخاصيرابرعهدهدارند

ها،هاومهارتباعثشدهتامحققبتواندبهنقشهرکدامادآنها،خاراتپیشرو،تصصص

افراددرموردصیادی،شیلياستکهنيادگاهيددانشبوميوروابطآنهابايکديگربپردادد.

اينشیوهادصید،آنهارادربینيبودنشرايطدرياواستهالکديادعلتغیرقابلپیشبه

اجباربهماندندهدورضايتشیليرادرمیانشانبهحداقلميتنگناهاييقرارمي رساند.

دراينشیلبهعلتبیکاریوکاملشدنسنواتبیمهاجتماعيادجملهمواردیبودندکه

درتهاونيوصیدماهيوادارميگیرانماهيتهدادیاد بهکار مشکالتمربوطبهرا کرد.

يک قايقاد موتور طنابو تور، نوسانقیمتتجهی اتيمانند آمدناف ايشو وارد و سو

اتمام باعث گذشته سال در پره به طوفان و باد مانند طبیهي عوامل اد ناشي خسارات

ورشکستگيشدهاست.مواردیاداينقبیلشرکتدرآستانهاندادتهاونيوقرارگرفتنپس

                                                           
1 Peter Knuston 
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گیرانماهيومشکالتينویردردهایمفصلي،کلیهورماتیسم،نارضايتيادصیدرادرمیان

نحوینشانمي آنهابه تهدادیاد فقردهدکه بدترينشیلعنوانکردندو اينشیلرا

اددستدادنف و عدمآگاهيخانواده علتاساسيرصتمالي، هایتحصیلدرگذشتهرا

دانستند.ادسویديگردردمینهصیداندکماهياشتیالدرشرکتتهاونيوصیدماهيمي

آنمي راهکارهاييبرایمقابلهبا پیرامونو اينموارداشارهتوانبهباورهایشکلگرفته

اهمحرمبهعنوانتبرکادعَلَمکرد.گرهددنپارچهسب بهتوروطنابکهدررودهفتمم

مراسمي حترتابوالفتلدر به مي"علمگردش"موسوم جدا و اينگرفته يکياد شود

هایافراددرهرهاومهارتتوانبهتصصصميگیرانماهيباورهاست.دراشارهبهفرهنگ

ادپدرانخودکههاآموختنآنهااشارهکرد.کارکنانتهاونياغلب،مهارتبصشوشیوه را

برده ارث به فوت اد پس را آنها سهام و شده آنها آموختهجايگ ين فنوناند، و اند

سینهوبهشکلسنتيبهآنهاواگذارشدهاست.اشتیالدرفصولغیرصیددرمیانبهسینه

گرانبهعلتتصصصدربافتوشود.لثمانوچینتسايرکارکنانبهسهبصشتقسیممي

گیرند.هایديگررابرعهدهميماهيوياتهاونيدهندگانپرورشتهمیرتور،بافتنتوربرای

استانمادندرانوگیالنبهکشاوردیوکارگرانپوکهپوشبهخیاطيوسايرکارکنانِبومي

پردادند.اغلبکشتبرنجدربهاروتابستانمي

مي ماالهه اين برای عویمتي نقاه انسانپژوهشتواند ماالهات در آتي شناسيهای

انسان و علتدمانگیریماهيشناسيساحلي به ماالهاتتلقيشود. بودن پره ينه و بر

 بصشنگاریمردمادمحققمیداني، پژوهشدر دندگيصیادانصر عمیقو نورهايياد

شارهکرد.بررسيتوانبهمباحثاقتصادیومهیشتياها،ميکردهاست.درمیاناينبصش

بندیوفروشانساریومشاهدهنحوهطبقهمحققاصليدراينبهدبهحتوردربادارماهي

گونهقیمت چانهگذاری و ددن چوب روش با ماهي ودنيهای سماک بین مربوطه های

يهایآتتوانددرپژوهشهاييکهميتريندمینهيکيادمهمداراندربادارمحدودشد.میاده

راباه گیرد، قرار بررسي نقشمشکالتمورد و آنها خانوادگي دندگي با خاصصیادان

اينمشکالتاست.ادسویديگرصیاداندراينافراددرچگونگيمواجههوحلهمسران

فهالیت به کیلکا و استصواني ماهیان خاويار، ماهیان بصشصید سه در مادندران استان

هایتهاونيماالههصرفاًبهصیادانماهیاناستصوانيدرقالبشرکتپردادندکهدراينمي

مقوالت اهدا و شد. اشاره اداينماالههميپره ديگر گروه راستایماالههدو توانددر

ايناستان)صیادانماهیانکیلکاوخاوياری(بهکارگرفتهشودودرصورتامکانصیادان

اب اروتجهی ات،رضايتادشیل،رومقايسهصیادانبايکديگبهراباه تابیقيمشکالت،

ها،تقسیموظايف،قوانینومقرراتدرهرسهگروهپرداختهشود.صیدهاومهارتتصصص

استان در مادندران استان بر اف ون خ ر دريای در آب يان و گلستان،ماهي گیالن، های

هرم گاننی صورتمي گیردخودستانو دانشجويانيکهساکنبنا؛ محققانو اينبراين،

برقراریتهاملبااينافرادآشناييکافيفرهنگصیادانوشیوههاهستندوباخردهاستان

هایدربصشگیریماهينگاریتوانندفرصتيرابرایپژوهشدرصیادیومردمدارند،مي
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اينماالههبهمقاصداصليخودانجاماينکهماامیدواريمبامصتلففراهمکنند.سصنکوتاه

گیروالحاقآنبهبدنهدانشوفرهنگمردمانِماهيدراجرایآنيهنيکشفوثبتخرده

تصويریعلمي،واضحودقیقادترشدهوبتوانیمباارائهن ديکرانيشناسياانسانماالهات

مصتلف ابهاد مشکالتصیاداندر مسائلو و تفهیمدندگيرودمره نحویسهميدر به ،

ربطونهايتاًدرمديريتمسائلآنهاداشتهباشیم.هایذیمناسباينمسائلبهسادمان
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