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In this research, a socio-economic analysis of drought was conducted from the perspective of farmers 
in Isfahan Province. The research was based on an interpretive-constructive approach, and its method 
was qualitative. The data were collected through semi-structured interviews. The sample size was 35 
farmers in the central and western parts of Isfahan Province who were selected based on the purpose-
ful sampling of the maximum diversity. The basis for the completion of the interviews was theoreti-
cal saturation. To analyze the data obtained from the interviews, a systematic field theory analysis was 
done. The results of the study indicated that, from the farmers' point of view, drought is a multifactor 
phenomenon induced by multiple causes. In general, the farmers enumerated four main factors as the 
causes of drought, including ineffective water management, self-centered agriculture, climate change, 
and fatalistic causes.
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Extended Abstract

1. Introduction

rought is a multidimensional phenom-
enon, and various factors may play a 
role in its occurrence. At the same time, 
it can affect various structures and fac-
tors. In this respect, the role of people, 

especially farmers, is very important. They are the most 

important potential assets for fighting droughts. On this 
basis, the study of how people and, in particular, farm-
ers understand draught is of fundamental importance to 
research on the phenomenon. In the present research, a 
socio-economic analysis is conducted of the drought 
phenomenon from the perspective of farmers in Isfahan 
Province based on an interpretive-constructive approach. 
In environmental sociology, social constructivists believe 
that environmental issues are largely developed within 
society and in a socially constructed manner. Given that 
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these constructivists paradigmatically belong to interpre-
tive-constructive paradigms, they emphasize creative ac-
tors. In this sense, they believe that environmental issues 
are constructed by the society and understood by actors. 
The main question that the present study seeks to answer 
is how farmers understand and interpret a drought and 
what makes them think about its occurrence as they do.

2. Methodology 

The method of the present research is qualitative. The 
data were collected through semi-structured interviews. 
The sample size was 35 farmers in the central and western 
parts of Isfahan Province who were selected through the 
purposeful sampling of the maximum diversity. Attempts 
were made to select farmers who had experienced water 
shortage, water stress, or drought. Also, theoretical sam-
pling was used. In fact, the categories that were initially 
coded in the interviews were used as the base, and, to fill 
the gaps in these categories, some samples were subse-
quently chosen. In this process, some initial categories 
were removed and new categories were discovered. The 
basis for the completion of the interviews was theoretical 
saturation. To analyze the data obtained from the inter-
views, a systematic field theory analysis was conducted. 
Coding the interviews was done in three stages includ-
ing open coding, axial coding and selective coding. The 
coding unit was rows. The first step, i.e. open coding, 
involved crushing, comparing, naming, conceptualizing 
and categorizing the data. In the axial coding step, the 
goal was to establish a relationship between the categories 
produced in the open coding step. In the case of selective 
coding, the axial category was systematically connected 
to the other categories, the relationships were clarified 
in a communicative framework, and the categories that 
needed further improvement were modified.

In the present study, the evaluation was based on fitness 
criteria, and attempts were made to derive the concepts 
from the data rather than imposing them on the data. In 
this respect, the most important thing was to enter the field 
with an open mind together with the theoretical sensitivity 
that the existing literature would not be imposed on the 
data and the coding process. Furthermore, based on the 
communication criterion, sufficient evidence (including 
numerous citations) was provided for the detected catego-
ries. Using the "Triangulation" technique, the broadening 
and deepening of the data was made possible by the con-
tinuous mental involvement of the researchers with the 
data. In the same vein, after the data were coded by the 
researchers, two other persons were asked to recode some 
of the interviews to evaluate the validity of the coding and 

the resulting categories. The results indicated that, in most 
cases, the findings were almost identical.

3. Results

The results of the study indicated that, from farmers' 
point of view, drought is a multifactor phenomenon with 
multiple causes. In general, the participating farmers 
enumerated four main factors as the causes of drought, 
including ineffective water management, self-centered 
agriculture, climate change, and fatalistic causes. In their 
opinion, the interaction of these factors would lead to the 
phenomenon of drought. In this respect, ineffective man-
agement of water and the agricultural sector was reported 
as the most important cause. 

4. Discussion

Lack of balanced farming patterns in the country, in-
consistency of farming with market demands, inappropri-
ate crop farming with regard to the region's climate, and 
wrong policymaking particularly in pricing agricultural 
crops are the most important cases of inefficient man-
agement in the agricultural sector which have led to an 
increase in water consumption in agriculture and, thus, 
the doubtful state of production efficiency in this sector. 
Unsustainable management of water resources, granting 
unauthorized permits to drill wells, making laws that ab-
solve unauthorized wells, inconsistency of water develop-
ment projects with the climate of the region, corrupt water 
projects, populist water management, inefficient monitor-
ing, and agricultural and industrial development beyond 
the ecological potential of the region are of the most im-
portant examples of inefficient water management.

5. Conclusion 

Drought and the way it is encountered is a social and 
indigenous issue. In the field of water management, ag-
riculturally related policies should be reviewed and re-
formed with a multidimensional and global perspective. 
According to the findings of this study, farmers' opinions 
about the problem can be very helpful. Indeed, the farm-
ing community can participate democratically in solving 
the water crisis.
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پژوهش حاضر به تحلیل جامعه شناختی پدیده خشکسالی از منظر کشاورزان استان اصفهان بر اساس رویکردی تفسیری - برساختی 
پرداخته است. روش پژوهش از نوع کیفی است. داده ها از طریق انجام مصاحبه های عمیق نیمه ساخت یافته جمع آوری شد. حجم نمونه 
35 نفر از کشاورزان بخش مرکزی و غربی استان اصفهان بود که بر مبنای نمونه گیری هدفمند از نوع حداکثِر تنوع انتخاب شدند. مبنای 
اتمام مصاحبه ها اشباع نظری بوده است. برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها، از روش نظریه زمینه ای استفاده شد. نتایج پژوهش 
حاکی از آن بود که خشکسالی از دیدگاه کشاورزان یک پدیده چند الیه ای است که دارای عللی چندگانه است. به طور کلی، کشاورزان 
4 عامل اصلی را به عنوان علل پدیده خشکسالی بیان نموده اند: »حکمرانی ناکارآمد آب«، »کشاورزی خودمدار«، »تغییرات اقلیمی«، 
»علل تقدیرگرایانه«. این عوامل در تعامل با یکدیگر، پدیده خشکسالی را شکل می دهند. یافته های پژوهش حاضر می تواند در زمینه 

سیاست گذاری های مرتبط با کشاورزی و توسعه حکمرانی خوب در این زمینه مؤثر باشد. 

کلیدواژه ها: 
بخش مرکزی و غربی 

استان اصفهان، حکمرانی 
ناکارآمد، خشکسالی، 

ساختار کشاورزی، نظریه 
زمینه ای

تاریخ دریافت: 06 اردیبهشت 1397
تاریخ پذیرش: 25 مهر 1397

مقدمه
تغییرات جهانی اقلیمی در حال تشدید شدن است و فعالیت های 
انسانی در وقوع و تشدید این مسئله نقش اساسی دارد. این مسئله 
به روشنی در چهارمین گزارش گروه بین المللی تغییرات آب وهوا 

 .(Giddens,2009) بیان شده است )IPPC(1

یکی از مهم ترین تأثیراِت تغییرات اقلیمی گسترش خشکسالی 
در جوامع امروزی است که در کشورهای جهان سوم نیز مشاهده 
می شود. خشکسالی بسیاری از ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، 
اقتصادی و طبیعی را با چالش جدی مواجه کرده است. یکی از 
این ساختارها، ساختار کشاورزی است. در ایران نیز همانند دیگر 
کشورهای درحال توسعه، کشاورزی به عنوان یکی از محورهای 
اساسی توسعه کشور دارد. خشکسالی از بزرگ ترین چالش هایی 

1. International Panel on Climate Change (IPCC)

است که بخش کشاورزی کشور با آن روبه رو است. با توجه به 
همچنین  و  کشور  اقتصادی  توسعه  در  کشاورزی  مهم  نقش 
گستردگی کشت دیم در آن و به ویژه در نواحی روستایی، هرگونه 
 (Fazelniya خشکسالی می تواند عملکرد محصوالت را کاهش دهد

(et al., 2012:60 و در نهایت بر توسعه اقتصادی تأثیر بگذارد. 

نتایج پژوهش های انجام شده در ایران و همچنین گزارش های 
پدیده  تشدید  بیانگر  ذیربط  مسئوالن  توسط  شده  منتشر 
(Khazanedari et al., 2009; Kahrom, 2014; Ka-  خشکسالی است

(lantari, 2015; Jalali, 2014. آمارهای رسمی و غیررسمی بیانگر 

این است که استان اصفهان یکی از استان هایی است که با وضعیت 
خشکسالی شدید مواجه است. نکته مهم آن که به علت استمرار 
شرایط خشکسالی  در  اخیر  سال  طی 10  خشکسالی  شرایط 
هیدرولوژی و خشکسالی اجتماعی- اقتصادی قرار گرفته است که 
یکی از سخت ترین و پیچیده ترین انواع خشکسالی است و خارج 

1- استادیار، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
2- دانشیار، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

3- استاد، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
4- استاد، گروه مطالعات فرهنگی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران.

برساخت اجتماعی خشکسالی در میان کشاورزان )مورد مطالعه: بخش مرکزی و غربی استان اصفهان(
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شدن از این نوع خشکسالی بسیار زمان بر بوده و از لحاظ پراکنش 
مکانی، 99.3 درصد مساحت استان، درگیر خشکسالی درازمدت 
)خفیف 4.4 %، متوسط 34.5 %، شدید 51.1 %، بسیار شدید 

.(Bijandi, 2018) 9.3 % و تنها 0.7 % نرمال( است

مختلفی  عوامل  که  است  پدیده چندبعدی  یک  خشکسالی 
روی  همزمان  و  باشند  داشته  نقش  آن  بروز  در  است  ممکن 
ساختارها و عوامل مختلفی هم تأثیرگذار باشد. در این میان، 
نقش خوِد مردم و به ویژه کشاورزان دارای اهمیت اساسی است. 
این نقش می تواند در نهایت به مدیریِت بهتر پدیده خشکسالی 
کمک نماید. مشارکت جامعه در مدیریت خشکسالی، در واقع 
سهیم شدن مردم در تمامی فرآیندهای مربوط به چرخه مدیریت 
خشکسالی است. مهم ترین نکته ای که در خصوص مشارکت برای 
مقابله با خشکسالی مطرح است، نوع تعامل و ارتباطی است که 
بین حمایت کنندگان، دولت ها و سازمان های محلی با ساکنان 
 (Jahangiri et al., دارد  مناطق خشک وجود  در  مردم ساکن  و 
(2010:2. ساکنان مناطق خشک مهم ترین سرمایه های بالقوه در 

(Mac Niz, 2003:1188 ; qout-  مقابله با خشکسالی به شمار می روند
.ing from Tavakoli et al.,2016:222)

بر همین مبنا، بررسی درک مردم و به طور خاص کشاورزان 
خوِد  شاید  است.  بنیادی  اهمیت  دارای  خشکسالی  پدیده  از 
نداشته  وقوع خشکسالی  در  بنیادیای  چندان  نقش  کشاورزان 
باشند، اما در زمینه سازگارِی با پیامدهای آن یکی از مهم ترین 
نقش های ممکن را بازی می کنند. به دلیل اینکه کشاورزان به 
صورت روزانه با این پدیده درگیر هستند، بهتر از هر فرد و گروه 
دیگری می توانند این پدیده را درک نمایند. فراتر از این، عدم 
توجه سیاست گذاری های مرتبط با کشاورزی و خشکسالی بدون 
لحاظ نمودِن درِک کشاورزان از این پدیده نمی تواند خیلی مؤثر 
باشد، زیرا جامعه هدف این سیاست گذاری ها، کشاورزان هستند 
و با در نظر گرفتن این مسئله که خشکسالی، پدیدهای است که 
به صورت اجتماعی برساخت پیدا می کند، لحاظ نمودن دیدگاه ها 
و درک کشاورزان از خشکسالی نه تنها دارای اهمیت اساسی 
است، بلکه می تواند به سیاست گذاری بهتر در این زمینه کمک 
نماید. در واقع، قبل از هر گونه سیاست گذاری در زمینه مقابله 
با پیامدهای خشکسالی در بخش کشاورزی، نیاز است که درِک 
خود کشاورزان از این پدیده بررسی گردد. در واقع، هدف کلی 
از پدیده  این است که تحلیلی جامعه شناختی  پژوهش حاضر 
خشکسالی از منظر کشاورزان استان اصفهان بر اساس رویکردی 

تفسیری – برساختی ارائه بدهد. 

مروری بر ادبیات موضوع
مطالعات مربوط به تغییرات اقلیمی با رویکرد اجتماعی دارای 
سنِت تجربِی قدرت مندی است که در نهایت زیرمجموعه مطالعات 
جامعه شناسِی محیط زیست قرار می گیرند. مضموِن اصلی یکی از 

مهم ترین حوزه های پژوهشی مذکور، مطالعاتی است که به علل 
اجتماعی تغییرات اقلیمی از یک طرف و تأثیرات تغییرات اقلیمی 
بر اجتماعات انسانی از طرف دیگر می پردازد. اغلب پژوهش ها 
 (Yila & پژوهش های  به  می توان  و  است  تجربی  زمینه  این  در 
 Resurreccion,2014; Slegers,2008; Kulcsar et al,2014; Dhaka

 et al,2010; Habiba & Takeuchi,2012; Niles et al,2012; Rezaee

 et al,2010 ; Beik Mohamadi et al, 2006; Sharafi & Zarafshani,

 2010; Poortaheri et al, 2016; Yazdan-Panah & Zabidi,2017;

 Salehi & Pazuki Nejad, 2014; Keshavarz, 2011; Hekmatnia &

.Eslami, 2016)

اشاره کرد، در این میان مطالعات تجربی اندکی، علل خشکسالی 
را از دیدگاه خوِد کشاورزان و در رویکردی کیفی و تفسیری بررسی 
نموده اند. بیشتر این پژوهش ها با رویکردی اثبات گرایانه به مطالعه 
درک کشاورزان از پدیده خشکسالی پرداخته اند و پژوهش هایی 
که رویکرد تفسیری – برساختی را در پیش گرفته اند، بسیار اندک 
هستند برای نمونه می توان به دو پژوهش غالمی و همکاران، 
اشاره کرد. مسئله  زمانی، 2014  و  خالخیلی  2015؛ عزیزی 
اصلی در اینجا این است که اساساً انجام پژوهش هایی در زمینه 
درک کشاورزان از خشکسالی با رویکردی اثبات گرایانه یک ایراد 
روش شناختی است و الزم است که چنین مسئله ای، یعنی درک 
معنایی و برساخت اجتماعی، با رویکردی تفسیری - برساختی 
انجام شود. به سخن دیگر، پژوهش های پیشین، بیشتر با نگاهی 
ابژه محور2، مسئله خشکسالی را از باال و به صورت قیاسی بررسی 
نموده اند، در حالی که به نظر می رسد برای فهم درک کشاورزان 
از این پدیده، بهتر است با رویکردی استقرایی و از پایین، یعنی از 
درون جامعه کشاورزی، این مسئله بررسی شود. عالوه بر این، در 
بیشتر پژوهش های بررسی شده آنچه از اهمیت اساسی برخوردار 
بوده است، متغیرهای جمعیت شناختی بوده است. این در حالی 
است که با لحاظ نمودن خشکسالی به مثابه پدیدهای اجتماعی، 
متغیرهای اجتماعِی بنیادی تری از اهمیت برخوردار خواهند شد 
که در این پژوهش ها چندان موردتوجه قرار نگرفته اند. همچنین 
پیچیدگِی پدیده خشکسالی نیازمند این است که مؤلفه ها و ابعاد 
مختلف مسئله به صورت منطقی، روش مند و تجربی )برخاسته 
از میدان مطالعه( به همدیگر مرتبط شوند، نه اینکه به صورت 
نظریه محور و قیاسی، این ابعاد و مؤلفه ها به همدیگر مرتبط شوند. 
در نهایت، بیشتر پژوهش های انجام شده در این زمینه، رویکردی 
غیر جامعه شناختی را در پیش گرفتهاند، در حالی که به نظر 
می رسد در پیش گرفتن رویکردی جامعه شناختی )در کنار سایر 
رویکردها( می تواند به درک بهتر پدیده خشکسالی کمک نماید. 

ادبیات نظری؛ برساخت گرایی اجتماعِی زیست محیطی

پژوهش حاضر از لحاظ پارادایمی، در حوزه پارادایم تفسیری – 

2. objectivist
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برساختی قرار دارد. این پارادایم انسان را به مثابه موجودی فعال، 
خالق و معناساز تعریف می کند که مدام در حال ساخت وساز و نیز 
معنادار کردن زندگی اجتماعی و واقعیات اجتماعی روزمره است. 
بنابراین محیط اجتماعی برخالف پارادایم اثباتی به خودی خود 
فاقد معنا است و توسط انسان ها از طریق الصاق معانی و نمادهای 
عینی معنادار می شود. اگر انسان موجودی باشد خالق و معناساز، 
بنابراین، واقعیاتی هم که توسط انسان ساخته می شوند، سیال، 
شناور، فاقد ساختار و قواعد یکنواخت و جهان شمول خواهند بود 
 (Denzin, 2005; Eliot et al., 2001; Patton, 2001; quoting from

.Mohammadpoor and Iman, 2008: 195)

موردتوجه  نیز  محیط زیست  جامعه شناسی  در  پارادایم  این 
به گونه ای که رویکردی نظری تحت عنوان  قرار گرفته است، 

برساخت گرایِی اجتماعِی زیست محیطی3 مطرح شده است. 

بر  اجتماعی در جامعه شناسی محیط زیست  برساخت گرایان 
این باور هستند که مسائل زیست محیطی به صورت عمده در 
با  پیدا می کنند.  به صورت اجتماعی برساخت  درون جامعه و 
لحاظ نمودِن تعلِق پارادایمی برساختگرایان به پارادایم تفسیری – 
برساختی، می توان گفت که آن ها بر کنشگر خالق تأکید می کنند. 
بدین معنا که معتقدند که مسائل زیست محیطی توسط اجتماع 
برساخت پیدا می کنند و توسط کنشگران فهم و درک می شوند. 

از دیدگاه ساتن )2007( برساخت گرایی اجتماعی این موضوع 
به  زیست محیطی  مسائل  از  برخی  چرا  که  می کند  بررسی  را 
عنوان مشکالت اورژانسی در نظر گرفته می شوند، در حالی که 
مسائل دیگر جدی گرفته نشده و مورد غفلت واقع می شوند. آن ها 
مورد دعاوی زیست محیطی  را در  از سؤاالت مهم  مجموعه ای 
مطرح می کنند. مثاًل اینکه تاریخچه این دعاوی چیست؟ چگونه 
شکل گرفته اند؟ چه کسانی این دعاوی را مطرح کرده اند؟ درباره 
نابرابر گروه های اجتماعی چه  آن ها چه می گویند؟ قدرت های 
کسانی  چه  دارند؟  دعاوی  این  موفقیت  یا  بر شکست  تأثیری 
مخالف این دعاوی هستند و در چه زمینه هایی مخالفت می کنند؟ 
قبول  را  زیست محیطی  دغدغه های  هرچند  برساخت گرایان 
دارند و آن ها را انکار نمی کنند؛ اما معتقدند که جامعه شناسی 
محیط زیست نباید به دنبال اثبات آن ها باشد، بلکه باید نشان 
دهد که این مسائل زیست محیطی محصول فرآیندهای پویای 
اجتماعی هستند. بنابراین، برساخت گرایی اجتماعی منکر تأثیر 
نیروهای طبیعت نیست، بلکه معتقد است که میزان و فرآیند این 
تأثیرگذاری بستگی به برساخت اجتماعی انسان ها و گروه های 
اجتماعی دارد. هانیگن )2006( در این زمینه معتقد است که 
توسط  زیست محیطی  مسائل  با  مرتبط  دعواهای  اولویت بندی 
گروه های اجتماعی، همیشه با این مسئله که چنین مسائلی در 
واقعیت هم اولویت و ضرورت دارند، انطباق ندارد؛ بلکه این امر 

3. social  construction of environmental

بیانگر اهمیت قدرت و ماهیت سیاسی تنظیم دستورالعمل های 
مرتبط با دعاوی زیست محیطی است. 

قائل  تمایز  برساخت گرایی  از  فرم  دو  بین   )1995( هانیگن 
محض5.  برساخت گرایی  و  موقعیتی4  برساخت گرایی  می شود: 
محیط زیست  که  است  معتقد  )اقلیت(  محض  برساخت گرایی 
نیازمند  همیشه  و  بزند  حرف  ما  با  نمی تواند  هرگز  طبیعی 
افکار،  بنابراین،  بگویند.  جایش سخن  به  که  است  انسان هایی 
نظریه ها و مفاهیم موجود در جامعه می تواند نحوه درک، ارزیابی 
 (Sutton, و تفکر در زمینه محیط زیست طبیعی را شکل بدهد
(2013:56. در مقابل، برساخت گرایی موقعیتی با این پیش فرض 

شروع می کند که مسائل زیست محیطی ممکن است دقیقاً واقعی 
باشند. به هر حال، مسائلی زیست محیطی وجود دارند که برخی از 
آن ها مهم هستند و برخی دیگر از اهمیت کمتری برخوردارند. به 
نظر می رسد مشکالت زیست محیطی به ترتیب اهمیت متصورشان 
در اولویت قرار می گیرند (Sutton, 2013:57). ساتن )2013( در 
این زمینه بر این باور است که مشکالت زیست محیطی ظاهراً بر 
اساس اهمیتی که می یابند، رتبه بندی می شوند. این طبقه بندی 
اجتماعِی مسائل زیست محیطی به این دلیل صورت می گیرد که 
دعاوی مشکالت زیست محیطی در یک زمینه اجتماعی متغیر 
شرایط  سیاسی،  علمی،  افکار  تأثیر  تحت  و  می شوند  مطرح 
اقتصادی و نگرش های فرهنگی قرار می گیرند. ساتن )2013( 
این پرسش ها را مطرح می کند که آیا مسائل زیست محیطی بر 
اساس آسیب های بالقوه شان رتبه بندی می شوند یا این طبقه بندی 
گروه های  آیا  می گیرد؟  صورت  دیگری  معیارهای  اساس  بر 
قدرتمند می توانند از برمال شدن بعضی از مشکالت جلوگیری 
کنند یا گروه های اجتماعی ضعیف تر می توانند صدایشان را به 
گوش آن ها برسانند؟ از نظر برساخت گرایان موقعیتی این دقیقاً 
همان نقطه ای است که جامعه شناسی محیط زیست می تواند با 
بررسی تمام دعاوی مشکالت زیست محیطی، مطرح کنندگان و 

مخالفان این دعاوی، راهکارهای مفیدی را ارائه کند.

سؤال اصلی ای که پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به آن 
است، این است که کشاورزان چگونه با پدیده خشکسالی روبرو 
شده و آن را به چه طریقی درک و تفسیر می کنند. در واقع، 
سؤال این است که کشاورزان چه معنایی از پدیده خشکسالی 
دارند و تجربیات خودشان چگونه چنین معنایی را در ذهن آن ها 
شکل داده است. وقتی با این نگاه به مسئله خشکسالی در میان 
اجتماعی  برساخت گرایی  رویکرد  به  شود،  نگریسته  کشاورزان 
پرسش هایی  پژوهش،  پرسش های  واقع،  در  می شویم.  نزدیک 
هستند که در راستای برساخت گرایی اجتماعی مطرح شده اند و 
این بهترین رویکرد برای پاسخگویی به آن ها است. در ضمن، بر 
مبنای در پیش گرفتِن حساسیِت نظری، از این ادبیات و رویکرد 

4. contextual
5. strict
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نظری به عنوان راهنمای پژوهش استفاده می شود.

روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر در چارچوِب پارادایِم تفسیری – برساختی انجام 
شده است. روش پژوهش از نوع کیفی است. داده ها از طریق انجام 
مصاحبه های عمیق نیمه ساخت یافته جمع آوری شده است. حجم 
نمونه 35 نفر از کشاورزان بخش مرکزی و غربی استان اصفهان 
بوده است که بر مبنای نمونه گیری هدفمند از نوع حداکثِر تنوع6 
کشاورزانی  که  است  شده  سعی  مبنا  این  بر  شده اند.  انتخاب 
انتخاب شوند که کم آبی، تنِش آبی یا خشکسالی را تجربه کرده اند 
و بر طبق نظر مطلعین محلی بیشترین اطالعات را در خصوص 

کشاورزی، مسائل مربوط به آن و بحران آب موجود داشتند. 

همچنین از نمونه گیری نظری (Urquhart, 2013: 8) استفاده 
شده است. در واقع، مقوله هایی که در کدگذاری مصاحبه اول به 
دست آمدهاند، مبنا قرار گرفته و به منظور پر کردن شکاف های 
موجود در این مقوله ها، نمونه های بعدی انتخاب شده اند. در این 
ابتدایی حذف و مقوله هایی جدید  فرآیند، برخی از مقوله های 
کشف شده اند. مبنای اتمام مصاحبه ها اشباع نظری بوده است. 
برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها، از روش تحلیل نظریه 
استفاده شده   (corbin & Strauss, 2015) زمینه ای سیستماتیک
است. کدگذاری مصاحبه های انجام شده در 3 مرحله کدگذاری 
باز7، کدگذاری محوری8 و کدگذاری انتخابی9 صورت گرفته است. 
واحد کدگذاری، سطر بوده است )کدگذاری سطر به سطر10(. 
مرحله اول، کدگذاري باز است که به خرد کردن، مقایسه سازی، 

نام گذاری، مفهوم پردازی و مقوله بندي داده ها مي پردازد.

مقوله های  بین  رابطه  برقراري  در مرحله کدگذاری محوری 
تولید شده در مرحله کدگذاري باز هدف است. به همین منظور 
میزان تشابه و تفاوت هر یک از مفاهیم که در مرحله قبل به 
 (Karami Dehkordi & Kalantari, دست آمده بود مقایسه می شود

.2011)

در کدگذاري انتخابي مقوله محوري به شکلي نظام مند به دیگر 
مقوله ها ربط داده شده، روابط در یک چارچوب ارتباطی، روشن 
شده و مقوله هایي را که به بهبود و توسعه بیشتري نیاز دارند، 

 .(corbin & Strauss, 2015) اصالح شده اند

گلیزر و اشتراوس )1967( معیارهای ارزیابی اعتبار و کیفیت 
شامل  را  زمینه ای  نظریه  روش  با  گرفته  صورت  تحلیل های 

6. maximal variation
7. Open coding
8. Axial Coding
9. selective coding
10. Line by line analysis

(farasat- 11، کارایی12، ارتباط13 و تعدیل پذیری14 می دانند شبراز
(khah, 2016: 98. در پژوهش حاضر، بر مبنای معیار برازش سعی 

شده است مفاهیم از داده ها پدیدار شده باشد و آن را بر داده ها 
تحمیل نکرده باشیم. مهم ترین کاری که در این زمینه انجام شده 
است، این بوده است که با ذهنی باز وارد میدان شده و همزمان 
با در نظر داشتن حساسیت نظری، ادبیات موجود را بر داده ها و 
فرآیند کدگذاری تحمیل نکنیم. بر مبنای معیار ارتباط، سعی 
شده است که شواهد کافی )از جمله نقل قول های متعدد( در 
مورد مقوالتی که کشف شده اند، ارائه شود. همچنین با استفاده 
از تکنیک »زاویه بندی15«، سعی شده است با درگیری مداوم و 
مستمر ذهنی محققان با داده ها، وسعت اطالعات و عمق اطالعات 

امکان پذیر شود. 

یافته ها
بر مبنای تحلیل زمینه ای مصاحبه های انجام شده با کشاورزان 
استان اصفهان، خشکسالی یک پدیده چندالیه ای است. در واقع، 
اغلب مشارکت کنندگان خشکسالی را یک پدیده چندالیه ای و 
پدیدهای  به مثابه  »خشکسالی  مفهوم  می دانند.  سطحی  چند 
چندالیه ای« مقوله عمده ای است که با هدف کشف این ویژگی 
را  مشارکت کنندگان  نظر  از  شده  مطرح  علل  مذکور،  پدیده 
شناسایی و توضیح می دهد. علل مطرح شده ذیل 4 زیر مقوله 
»رشد  آب«،  ناکارآمد  از»حکمرانی  عبارت اند  و  شدند  تجمیع 

کشاورزی خودمدار«، »تغییرات اقلیمی«، »علل تقدیرگرایانه«.

الف: حکمرانی ناکارآمد آب

اولین و مهم ترین علتی که همگی مشارکت کنندگان بر آن 
اتفاق نظر دارند، »حکمرانی ناکارآمد آب« است که به آن دسته از 
عواملی اشاره دارد که به نقش نهادها و ارگان های حکومتی اعم 
از نهادهای قانون گذار، نهادهای اجرایی و نهادهای نظارتی توجه 
دارد، برخی از این عوامل عالوه بر طرح های عمران آبی، به طور 
کلی به وضعیت سیاست گذاری و مدیریت در بخش کشاورزی 
مربوط است که به دلیل ارتباط تنگاتنگ مسئله آب با کشاورزی 
به طور قطع در مدیریت و بهره برداری منابع آبی نیز تأثیرگذار 
هستند و به مجموع آن ها مقوله »حکمرانی ناکارآمد آب« الصاق 

شده است.

ناکارآمد و  از؛ مدیریت  این موارد به طور جزئی تر عبارت اند 
عدم حمایت دولت در بخش کشاورزی، سیاست گذاری غلط به 
طور اعم، سیاست قیمت گذاری نامناسب محصوالت کشاورزی 
عمران  طرح های  آبی،  منابع  ناپایدار  حکمرانی  اخص،  طور  به 
آبی نامتناسب با اقلیم منطقه، طرح های عمران آبی تحریم زده، 

11. Fitness
12. Workability 
13. Relevance 
14. Modifiability 
15. Triangulation
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طرح های عمران آبی فسادزده، وعده های پوپولیستی، نظارت های 
ناکارآمد، مدیریت دیرهنگام، توسعه فراتر از ظرفیت، بی توجهی 

به دانش بومی، بی توجهی مسئوالن به ارزش منحصربه فرد آب.

از نظر مشارکت کنندگان »فقدان الگوی کشت سهمیه بندی 
شده هماهنگ در کشور« و ناهماهنگی کشت با تقاضای بازار، 
یکی از مصادیق بارز »سیاست گذاری غلط بخش کشاورزی« است 
که آشفتگی در بازار ایجاد می کند. این پدیده یک بار با کمبود 
محصول و بار دیگر با محصول مازاد در بازار خود را نشان می دهد 
و آشفتگی بازار را تشدید کرده و از مجموع بررسی و مشاهدات 
و مصاحبه ها چنین برمی آید که این مسئله انتخاب نوع کشت 
ابتدای هر سال زراعی دچار سردرگمی می کند.  کشاورز را در 
بنابراین انتخاب آن ها نه بر مبنای پیش بینی پذیری و منطق بازار، 
بلکه بر اساس حدس و گمان یا شانس، که در هر صورت با ریسک 
بسیار باالیی رقم می خورد، صورت می گیرد. در صورت کمبود 
بازار، عالوه بر فشارهایی که بر مصرف کننده وارد  محصول در 
می شود، کنش بعدی کشاورزان در انتخاب نوع کشت سال بعد 
نیز تحت تأثیر قرار می گیرد و اغلب بازارِ ساِل زراعِی بعد با مازاد 
محصول روبرو خواهد بود. البته این پیش بینی لزوماً همواره به وقوع 
نمی پیوندد، زیرا عوامل متعدد دیگر اعم از واردات و صادرات غیر 
قابل پیش بینی دولتی در این غائله دخیل خواهند بود و استراتژی 
انتخاب نوع کشت را پیچیده تر می کنند. در صورت وجود محصول 
مازاد، امحای محصولی که در بازار قیمتی ندارد، عالوه بر هدر 
رفت هزینه های مختلف و متضرر شدن کشاورزان و پیامدهای 
روانی- اجتماعی ناشی از این ضرر اقتصادی که حاصل یک سال 
تالش آن ها و امیدهای خود و خانواده شان است، به هدر رفت آب، 
این منبع مهم حیات در این شرایط بحرانی منجر می شود که آن 
را با عنوان هدر رفت »آب مجازی16« نیز می شناسیم. این زنجیره 
معیوب سال هاست بر بخش کشاورزی ایران مستولی است و به 
وضوح می توان آن را از داده های حاصل از مشاهدات و مصاحبه ها 
استنتاج کرد. نمونه های سخنان مشارکت کنندگان نیز گویای این 

زنجیره مخرب است.

»...دولت تا کی می خواد کشاورز بکاره ببره بریزه بیرون؟!! چرا 
الگوی کشت نمی دن. من کشاورز تا زمانی که جلوم باز باشه تا 
خاک هست و تا چشم کار می کنه همه جا را می کارم.چرا؟!! چون 
می خوام اگه محصولم بازار داشت تمام ضرر سال های قبلم هم 

جبران کنم«

یکی دیگر از نتایج مخرب »فقدان الگوی کشت سهمیه بندی 
اقلیم  با  نامتناسب  در کشور«، کشت محصوِل  شده هماهنگ 
منطقه است. برای نمونه روی آوردن به کشت محصوالت با نیاز 

یک  یا  و  کاال  یک  که  است  آبی  میزان   «virtual water» مجازی  آب   .16
فرآورده کشاورزی در فرآیند تولید مصرف می کند تا به مرحله تکامل برسد 
و مقدار آن معادل جمع کل آب مصرفی در مراحل مختلف زنجیره تولید از 

لحظه شروع تا پایان است.

آبی باال توسط کشاورزان مناطقی است که توان اقلیمی منطقه 
این کشت را به آن ها پیشنهاد نمی کند )برای نمونه کشت پیاز 
در فریدن و برنج در لنجان(. در مورد اول امید به سودآوری باال 
در بازار، در مورد دوم عالوه بر امید به بهره اقتصادی بیشتر،کنش 

سنتی آن ها را به سمت این نوع از کشت هدایت می کند. 

این مسئله به »سیاست گذاری غلط دولتی« برای نمونه در 
زمینه قیمت گذاری محصوالت کشاورزی نیز مرتبط می شود به 
قول تئودور شانین (quoting from Naraqi, 1989:29) دهقانان در 
دو مرحله استثمار می شوند یکی در مرحله مبادله است که شرایط 
نامساعد تجارت ایجاد می شود و دیگری در جریان جستجوی 
درآمد تکمیلی سودمند. فارغ از خریدهای تضمینی که اغلب، طلِب 
کشاورزان را در موعد مقرر پرداخت نکرده و موجبات ضررهای 
اقتصادی برای آن ها شده و کنش های بعدی آن ها را تحت تأثیر 
قرار می دهد، قراردادهای ناعادالنه خریدهای تضمینی که ناهمسو 
با تورم موجود در اقتصاد ایران است به پرهیز از کشت محصوالت 
با نیاز آبی کم مانند گندم منجر شده که با اقلیم منطقه انطباق 
بیشتری هم دارد. همچنین تعرفه اندک محصوالت استراتژیک 
داخلی  تولیدکننده  به  یارانه  اعطای  با  می توانست  که  وارداتی 
محصوالت استراتژیک جایگزین شود، تنها به رشد واسطه ها و 
ایجاد زمینه فساد ناشی از رانت در واردات محصوالت استراتژیک 
منجر شده است که ناتوانی کشاورز در بازار رقابتی محصوالت 
استراتژیک از پیامدهای اصلی آن است و مشارکت کنندگان به 
آن »سیاست گذاری دالل پرور« لقب داده اند. برای نمونه یکی از 

مشارکت کنندگان میگوید:

».... دولت مخصوصاً رو بعضی از اقالم می خواد به هر نحوی 
سعی   .... نده  کشاورزی  تولیدکننده  بخش  به  رو  یارانه  عمده 
بازار  انجام بدن چون  به هر نحوی  می کنن قسمت واردات رو 
سودش رو می خوره، وارد کننده ها سودش رو می خورن، دولتی ها 
هم پورسانتشون رو می گیرن ولی خرید از کشاورز داخلی هیچ 
سودی برای دولت نداره و فقط برای دالل ها داره. دولت می خواد 
که نان و یه محصوالتی که براش مهمه ارزون باشه دیگه هر 
اتفاقی برا ملت بیافته مهم نیست ....االن هم کسانی که کاالهای 
استراتژیک تولید نمی کنن می تونن سود ببرن. دولت اصاًل نمی ذاره 
قیمت بره باال متوجه نیست که از تولید کننده داخلی بخره یارانه 
رو بده یا به مصرف کننده یا تولید کننده. علت هم برمی گرده به 
دینمون چون اسالم سودش تو تجارته ... قوانینش به نفع تجاره، 
عمالً تو کشورهای اسالمی تجار حرف اول رو می زنن مثل آمریکا 
و اروپا نیست که حرف اول رو کشاورز میزنه یا صنعت گر. تو ایران 
رابطه بازار با روحانیتم خوبه بنابراین کشور هم که 35 سال در 
دست دین سعی می کنن منافع بازار و واسطه رو حفظ بکنن و هر 

چی شعار میدن در مورد تولید و تولید کننده دروغه« 

نمونه مهم دیگر از »سیاست گذاری های غلط بخش کشاورزی« 
»صدور  یا  چاه«  حفر  به  نشده  کارشناسی  مجوزهای  »اعطای 
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قوانین بخشودگی در حفر چاه های غیرمجاز« است که امید به 
تعمیم بخشودگی چاه های فاقد مجوز را افزایش داده است. این 
موضوع در گفته های دو نفر از کشاورزانی که با آن ها مصاحبه 

انجام شده است، به وضوح دیده می شود.

از  بعد  غلط  به خاطر سیاست های  »...تو چند سال گذشته 
انقالب چقدر چاه بدون مجوز حفر شده ... کسانی که وابسته 
بودن تو نقاط مختلف ایران تو دشت ها و اراضی ملی چاه حفر 
می کردن یه بار مجلس بین سال های 60 تا 70 اعالم کرد که 
خب هر کی چاه حفر کرده قبل از سال 63 تا حاال بهش پروانه 
می دیم و طوری نیست حاال به بعد دوباره برخورد می کنیم و دهه 
70 دوباره گفتن نه چون بعضی هاشون نماینده های مجلسن و 
دولتی ها ... تا حاال 5 بار این کارو مجلس کرده... خب بعضی از 
کشاورزها هم که تو بعضی از شهرها بودن این قانون شاملشون 
می شد فوری چاه می کندن و می رفتن می گفتن ما این رو ده یا 
یازده سال پیش کندیم که تو منطقه ممنوعه چقدر چاه غیر 
قانونی هست و قنات ها خشکیده درسته نزوالت کم شده ولی اگه 

این چاه های غیر قانونی نبود قنات ها آب داشت .....«.

مفهوم دیگر »حکمرانی ناپایدار منابع آبی« است که به طور 
سیستم  وجود  به  و  می پردازد  آب  منابع  مدیریت  به  مستقیم 
آبیاری غرقابی که هنوز در برخی مناطق استان رایج است، یا عدم 
بهینه سازی مسیر آب های سطحی که کم هزینه ترین طرح هاست، 
اشاره دارد تا طرح های اساسی مانند فقدان آبخوان داری مصنوعی 
در مناطقی که منبع آبی جهت تغذیه سفره های زیرزمینی وجود 
ندارد. همچنین به انتقاد از طرح های عمران آبی کالن مانند نادیده 
گرفتن حقآبه حاشیه و پایاب زاینده رود و احداث سد و انتقال آب 
بین حوضه ای توجه شده است که از نظر برخی مشارکت کنندگان 

نتوانسته مدیریت پایدار منابع آبی را به همراه داشته باشد. 

»آب رو از اینجا طرف یزد، کرمان، برخوار اصفهان حتی پایین تر 
به سختی تا قم توسط لوله بردن قباًل طبیعت طوري بود اونجا که 
آب نبود احتیاجي هم نبود. به همین دلیل به طور طبیعي بار 
اومده بودن. اونجا که آب بود بیشتر الزم بود اونجا که آب نبود 
مخارج زندگیشون از کشاورزی تأمین نمی شد مثل یزد از اول 
طفولیت بار اومده بودن برا دامداري. آب دامداري رو داشتن ولي 
اونام حاال اومدن یه سرمایه گذاری هایی کردن و یه کارایي کردن 

حاال به آب احتیاج دارن...«

گفتنی است در حالی که از نگاه برخی مشارکت کنندگان، مورد 
اخیر یکی از علل ناپایدار منابع آبی است؛ از نگاه برخی دیگر از 
مشارکت کنندگان »انتقال آب بین حوضه ای« یکی از راهبردهای 
الزامی برای برخی مناطق است که انتظار می رود دولت در این 

زمینه دست به کار شود.

»طرح های عمران آبی نامتناسب با اقلیم منطقه« می تواند به 
عنوان یکی از مفاهیم ذیل »حکمرانی ناپایدار منابع آبی« باشد 

که کلیه طرح های عمران آبی که با هدف مدیریت منابع آبی اجرا 
شده اند، را در برمی گیرد که از نظر مشارکت کنندگان به دلیل عدم 
تناسب آن ها با اقلیم منطقه ای که طرح در آن اجرا شده است و 
با افق دیدی کوتاه خود موجبات بهره برداری های بیش از حد و 
نابجا شده اند و منطقه را با بحران آبی مواجه ساخته اند. برای نمونه 
از نظر اغلب مشارکت کنندگان طرح آبیاری بارانی به رغم اینکه در 
سال های گذشته به عنوان یک استراتژی برای مصرف بهینه آب 
معرفی میشد و توسط اداره جهاد کشاورزی تشویق و با حمایت 
آن ها اجرا شده، ولی به دلیل شدت تبخیر زیاد و ورزش باد ناشی 
از اقلیم خشک و نیمه خشک منطقه از نظر آن ها موجبات هدر 
رفت آب فراوانی شده است و تنها توانسته سطح زیر کشت را 
کشاورزان  اکولوژیکی  پای  جای  مورد  هردو  که  دهد  افزایش 
افزایش داده و خالی شدن سفره های  در مناطق تحت اجرا را 
از  نمونه هایی  است.  آن  عواقب جبران ناپذیر  از  یکی  زیرزمینی 

گفته های مشارکت کنندگان در مورد دیگر طرح ها عبارت اند از:

»....طرح های اشتباهی را اجرا کردن مثاًل از وقتی که اومدن 
باروری ابرها رو اجرا کردن ...دارن عماًل چندتا استان رو با این 

بارور کردن ابرها نابود می کنن«

»از وقتی سد زاینده رود زدن، یک سفره بزرگی پهن کردن 
و از همه طرف نشستن سرش و بارگذاری های زیاد باعث این 

وضعیت شد.«

و  زده«  تحریم  آبی  عمران  »طرح های  دیگر،  مسئله  دو 
»طرح های عمران آبی فسادزده« است. »طرح های عمران آبی 
تحریم زده« به طرح های عمران آبی که تحریم های بین المللی 
سال های اخیر اقتصاد ایران بر آن ها نیز تأثیر گذاشته است و آن ها 
را با فقدان اعتبار مالی برای اجرا روبرو کرده است و کشاورزان آن 
را به عنوان یکی از دالیل بحران آبی برمی شمارند، اشاره دارد. 
»طرح های عمران آبی فسادزده« به فساد مالی و اداری موجود 
در ساخت اداری نامناسب ایران داللت دارد که به طور مستقیم 
و غیرمستقیم بر مدیریت منابع آبی تأثیر گذاشته است و اجرای 
طرح های عمران آبی و یا طرح های مرتبط در بخش کشاورزی را 

با مانع مواجه ساخته است.

»12 سال پیش یه سری طرح گذاشتن برای آبخیزداری و سد 
بزنن و یه سری لوله آوردن ولی چون صاحب نداره، کسی رو نداره 
نه نماینده نه... چند روز پیش که رفتم دیدم لوله کشی نشده ولی 
کپه لوله ها که اونجا ریخته شده بود کم شده بود پیداس که لوله ها 

رو هم  بردن فروختن ...«

»اون روز تو هر منطقه ای یه خان بود اآلن تو هر منطقه ای صد 
تا خان هست اگه اون روز اونا گاهی به مردم سخت می گرفتن 

گاهی هم کمک می کردن اینا امروز فقط کمک می خوان!!..«

مسئله دیگر در این زمینه، »حکمرانی پوپولیستی آب« است 
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که به روش سیاسی سیاست مداران و دولت مردان داللت دارد که 
از نظر مشارکت کنندگان در مورد مشکل تأمین آب اغلب با توسل 
به وعده های کلی و مبهم سعی در نشان دادن طرفداری از حقوق 
و خواسته های عامه مردم )در اینجا مشخصاً کشاورزان( دارند، ولی 
هرگز نخواسته اند یا نتوانسته اند مطالبات آن ها را تأمین کنند و از 
نظر آن ها این روش تظاهر به احقاق حق و پیگیری خواسته های 
کشاورزان به مرور موجب شده کشاورزان از پیگیری مطالبات 
خود در خصوص مشکل آب صرف نظر کنند. دو نفر از کشاورزان 

در این زمینه چنین می گویند: 

»همیشه وعده و وعید بهمون می دن که حقابه ما را بهمون 
برمی گردونن اما عملی نشد...فقط هی ما رو دست به سر کردن...

حاال دیگه هیچ کاری از ما بر نمیاد«

»با بستن آب زاینده رود کم کم چاه های ما خشکید. خودشونم 
بلدن چطور با مردم تا کنند. جوري آب بستن که کسي صداش 
در نیاد. آروم آروم یه دوره ای کم مي بستن بعد یخورده مدتش 
زیادتر شد بعد هي طوالنی تر تا یه وقت دیگه بستن، دیگه کسي 

نفهمید چی شد...«

نظر  از  است.  ناکارآمد«  »نظارت های  دیگر،  مسئله 
مناطق  برخی  در  تاکنون  اینکه  بر  عالوه  مشارکت کنندگان 
استان نظارت دقیقی بر توزیع و مصرف آب صورت نگرفته است، 
نظارت هایی که در برخی مناطق انجام شده است به دلیل نامتوازن 
و ناهماهنگ بودن نتوانسته عدالت در توزیع آب و بهره برداری از 

آن را ایجاد نماید. برای نمونه:

کانال های  تو  آب  می کنن  دستکاری  آب  باالدست  »مناطق 
خودشان می کنن به قول ما آب می دزدند، مثل قدیم میراب که 
نداریم، اداره آبیاری میگه ما آب می بندیم خودمان آب تقسیم 

می کنیم. نمی تونند..«

برداشت  است.  ظرفیت«  از  فراتر  »گسترش  بعدی  مفهوم 
آبریز  حوضه  در  چه  منطقه  اکولوژیکی  ظرفیت  از  فراتر  آب 
زاینده رود، چه در دیگر مناطق استان به نام توسعه در بخش 
کشاورزی یا صنعت که همگی مبتنی بر عقالنیت ابزاری است، 
یکی از دیگر دالیل بحران آبی منطقه شناخته شده است. از نظر 

مشارکت کنندگان:

اما اصل قضیه سوء مدیریته که  بوده  »...درسته خشکسالی 
آمدن توسعه خارج از ظرفیت استان انجام دادند؛ اوایل آب بود... 
هی برداشت، هی توسعه، این ما رو به این وضع رسوند« یا » ....

خیلی لوله پاش گذاشتن، هر دره ای میری پمپ گذاشتن دارن 
آب می کشن برای همه چی....خب معلومه اینطوری میشه«

مفاهیم »بی توجهی به دانش بومی« و »بی توجهی به ارزش 
»حکمرانی  مقوله  برای  نهایی  مفهوم  دو  آب«  منحصربه فرد 

ناکارآمد آب« هستند. 

ب: کشاورزی خودمدار یا خودمحور

زیر مقوله »پدیده ای  به عنوان  مقوله »کشاورزی خودمدار« 
چند علیتی« با هدف پوشش دادن مفاهیمی است که به نقش 
خود کشاورزان در رخ نمود پدیده خشکسالی اشاره دارد. این 
مفهوم نوعی خود انتقادی یا بازاندیشی جامعه کشاورزی درباره 
علت  و  گرفته  نشانه  را  به خود  معطوف  که کنش  است  خود 
جهت گیری  فقدان  را  قانون  از  خارج  و  بی رویه  برداشت های 
بی محابا«،  »مصرف  مانند  مفاهیمی  شامل  و  می داند  جمع گرا 
»کشاورزی  و  ناکشاورزان«  »کشاورزی  گرا«،  سودا  »کشاورزی 
این  اشتراک  وجه  خودمداری  و  خودمحوری  است.  تفریحی« 
مفاهیم است. خودمداری طبق تعریف قاضی مرادی )2008:28( 
گرایشی است که انسان طبق آن به زندگی در محدوده رفع نیازها 
و تحقق منافع و مصالح شخصی و خصوصی بی واسطه آنی و 
فوری سوق پیدا می کند. شخصی و خصوصی بودن، از یک سو 
معرف جدایی از نیازها و منافع اجتماعی و عمومی است و از سوی 
دیگر تالش و تقال در حوزه فعالیت شخصی و خصوصی زندگی 
بال )1985( با تفکیک فردگرایی منفعت  را می نمایاند. رابرت 
محور17 از فردگرایی داللت بخش این مفهوم را این گونه می رساند 
که در فردگرایی منفعت محور یک زندگی منحصراً اختصاص 
یافته به موفقیت حرفه ای و دارایی مادی مطرح می شود و رشد 
و پیشرفت اقتصادی مفاهیم کلیدی است در حالی که فردگرایی 
داللت بخش با ویژگی های استقالل و ابتکار که مبتنی بر آزادی 
برای خود است مشخص می شود و مفهوم کلیدی آن تمایز است.

کلیدی ترین  بی رویه،  برداشت  بی محابا«  مفهوم »مصرف  در 
کد است که در دل مفاهیم دیگر نیز وجود دارد؛ ولی کدهای 
دیگر دالیل و انواع گونه های برداشت بی رویه را توضیح می دهند 
و همگی نیز در گرایشات فردگرایی اشتراک مفهومی دارند. برای 
نمونه در رقابت بی رحمانه در منابع مشترک دلیل این برداشت های 

بی رویه بهره مندی افراد از منابع جمعی شناخته شده است.

نمونه های از صحبت های مشارکت کنندگان برای هر کد از این 
قرار است.

فقدان حس مشارکت: »ما خودمون باعث این مشکل شدیم 
برا اینکه هر 50-100 متري یه چاه زدیم. نکردیم مثاًل ده یا 
پنج نفربشیم یه چاه عمیق داشته باشیم هزار متر فاصله داشته 

باشه...«

شخصی کردن چاه ها: »نباید یکي با چهار هکتار زمین یه چاه 
شخصي داشته باشه و هرجور دلش خواست آب برداشت کنه... 
یه چاه شخصي مال 100هکتار زمینه که بتونه با آبیاري قطره ای 

آبیاري کنه «

آبیاری فراتر از نیاز محصول:»این یه چیزیه که از مغز برخی 

17. utilitrian individualism 
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محصول  بدي  آب  وقتي  می کنند  فکر  نمیره  بیرون  کشاورزا 
بیشتري در میاري«

مسئله نداران غافل )بی مسئله گان غافل(: »حتی هنوز افرادی 
که مشکل آب ندارند نیز به خود نیامده اند.«

کانال کشی  مسیر  آزادسازی  در  کشاورزان  همکاری  عدم 
مشارکت خالصه  فقدان حس  در  نیز  این دست  از  مواردی  و 
شده اند. نکته مهم دیگر آنکه برداشت بی رویه را نمی توان تنها به 
گردن کشاورز انداخت در موارد بسیاری عامل این برداشت نهاد 
یا ارگان های حکومتی یا شبه دولتی بوده است که از زبان خود 

کشاورزان مطرح شد. 

شبه سرمایه داری«  »کشاورزی  یا  سوداگرایانه«  »کشاورزی 
عنوان مقوله دیگر تحت مقوله عمده »کشاورزی فردگرا« است. 
اشاره به کشاورزانی دارد که به رغم آگاهی کامل از بحران آبی به 
کشت محصوالت با نیاز آبی باال )پیاز( و البته صرفه اقتصادی 
باال روی آورده اند؛ درحالی که کشت غالب درگذشته محصوالت 
با نیاز آبی کمتری بوده است. این افراد به شدت از سوی دیگر 
کشاورزان منطقه مورد انتقاد بودند، ولی این انتقادها را نمی پذیرند 
و در مصاحبه با آن ها نیز مشخص شد که سعی در توجیه عمل 
خود دارند و حتی سعی در انکار واقعیت دارند و تالش می کنند 
منتقدان را قانع کنند که محصول با نیاز آبی باال، نیاز کمی به 
آب دارد. سودآوری زیاد تنها دلیل آن هاست که حتی با اجاره 
زمین های دیگران در حال گسترش دامنه کشت خود در منطقه و 
بهرهبرداری سودجویانه از شرایط بحرانی موجود هستند. گفتنی 
است که در مصاحبه همچنین مشخص شد این کشاورزان در حال 
انتقال سرمایه خود از بخش کشاورزی به دیگر بخش ها نیز بوده و 
برنامه آتی بلندمدت برای فعالیت در عرصه کشاورزی ندارند. از این 
رو مفهوم »کشاورزی سرمایه داری« مارکس که به کشاورزی اشاره 
دارد که در آن کسب سود در حداقل زمان ممکن بر انسان و خاک 
اولویت پیدا می کند (Hanigan, 2013:2) برای این مقوالت در نظر 
گرفته شد، ولی از آنجایی که سخن از نظام سرمایه داری در نظام 
اقتصادی- اجتماعی ایران خالی از اشکال نیست. به نظر می رسد 
»کشاورزی سوداگرایانه« یا حداقل »کشاورزی شبه سرمایه داری« 
در این بستر اقتصادی- اجتماعی بهتر مفهوم را می رساند. در 
مصاحبه های دیگر کدهای مرتبط دیگری مانند کشاورزی عقالنی 
معطوف به هدف، سودگرایی در فروش آب اضافی و بهره برداری 
رقابتی به دست آمد که فضای مفهومی این مقوله تکمیل شد. در 
مواردی نیز مشارکت کننده ها دلیل این سودا گرایانه بودن را نیز 
بیان کردند که اغلب مصرف گرایی، رشد تجمل گرایی و چشم و 

هم چشمی ها را عامل آن می دانند.

را  ادعاها  این  که  مشارکت کنندگان  سخنان  از  نمونه هایی 
تکمیل کردند: 

» ...اگه من بخوام کم بکارم همسایه بغل دستم زیاد مي کاره 

پس من که کم کاشتم ضرر کردم اگه من آب مصرف نکنم اون 
مصرفش مي کنه....«

تشکیل  مفاهیم  از  یکی  عنوان  به  ناکشاورزان«  »کشاورزی 
از  آن دسته  به کشاورزی  مقوله »کشاورزی خودمدار«  دهنده 
نیست،  اصلی آن ها  اشاره دارد که کشاورزی پیشه  کشاورزانی 
بلکه در مشاغل دیگر مشغول به فعالیت اند، اما هر سال به تعداد 
نامشخصی وارد این بخش می شوند. همچنین به دلیل برخورداری 
از سرمایه اقتصادی یا اجتماعی خارج از بخش کشاورزی توان 
ریسک و رقابت بیشتری در مقایسه با کشاورزان باتجربه و متمرکز 
در این بخش را دارند و به دلیل آن که امکان پیش بینی تعداد 
آن ها و نوع کنششان در هر سال زراعی وجود ندارد، عالوه بر اینکه 
آشفتگی بازار را تشدید می کنند، به دلیل عدم تعلق به این حوزه 
کاری و یا گاهی عدم تجربه الزم، بهره برداری شان از منابع آبی 

غیرمسئوالنه است. 

»طرف کشاورز نبوده شغل دیگه داشته، تجربه نداره، ...  فقط 
هم نگاهش به بازاره، مثل کشاورز ریشه ای نگاه نمی کنه، به زیر 
بنا نگاه نمی کنه...« یا » ...دیگه کشاورز، کشاورز نیست؛ سرمایه دار 
چندجا  میره  کشاورزه،  داره  کارخونه  یا  داره  بنگاه  کشاورزه، 
می کاره حاال اگه یکیش هم نشد اون توانش رو داره که بره سر 
بقیه. مصرفشم )منظور بازار فروش است( که مي خواد ببره تو 
بازار دستش بازتره... کشاورزی های عمده ای مون همش ماله اون 
افراده. وگرنه کشاورزي که مي خواد بره 100 یا 200 جریب بکاره 
او نمي تونه کم و زیاد کنه یه روال عادي هم داره که پیداست اما 
غیر کشاورز که اومد تو بازار نمي شه حساب کني دیگه ارزیابي 
نمي شه بکني چون او هم توان مالیش رو داره هم تعدادش معلوم 

نیست.« 

مالکیت  که  هستند  اجاره کارانی  مکانی،  چند  اجاره کاران 
زمین زراعی ندارند ولی در یک سال زراعی در مناطق مختلف 
کشور کشت های متفاوت یا یکسانی را انجام می دهند و از نظر 
مشارکت کنندگان عدم تعلق این گونه افراد به آب و زمین منطقه، 
بهره برداری ناپایداری را بر اکوسیستم منطقه تحمیل می کند. 
یکی از آن ها می گوید: »زمین از خودم ندارم ولی تو 3-4 منطقه 
کشور کشت و کار با سطح کشت باالی اجاره ای دارم. اگه مثاًل 
در سال یه دوتا کشتم بازار نداشته باشه و ضرر بدم یا حتی کامل 
امحاش کنم ولی یه دوتاشو به بازار بخوره و بخرن برام بد نمیشه.«

»کشاورزی  مقوله  در  دیگر  مفهوم  تفریحی«  »کشاورزی 
زمینه ای  کاربری  تغییر  با  که  دارد  اشاره  مواردی  به  فردگرا« 
کشاورزی به رشد قارچ گونه مکان های تفریحی خصوصی انجامیده 
می شود.  گفته  نیز  »زمین خواری«  آن ها  به  اصطالحاً  و  است 
اغلب به دلیل صراحت قانون در مورد غیرقانونی بودن آن و در 
برخی مناطق نظارت ارگان های مربوطه با استتار حفر چاه های 
غیرقانونی یا فعالیت های مخفیانه همراه است. برای نمونه یکی از 
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مشارکت کنندگان بیان می کرد:

یه  یه قطعه زمین گرفتن توش  تفریحشون رفتن  برای   ...«
چاهی حفر کردن و دلشون هم نسوخته که این آب چطوری 
میاد باالو آینده شون چی ... تو مزرعه ها شنبه و یکشنبه هر کس 
نوبت آبش باشه مشکل داره، بخاطر اینکه چاه های غیرمجاز که 
تو مادر چاه قنات حفر شده دو روز تعطیلی میان تو باغا آب وا 
می کنن هدر میدن... حتی شناور گذاشته روی چاه حتی روش یه 

مرغداری چیزی درست کرده ...«.

ج: تغییرات اقلیمی

حدود نیمی از مشارکت کنندگان یکی دیگر از علل مطرح شده 
برای رخنمود پدیده خشکسالی را ناشی از تغییرات اقلیمی دانسته 
یا در مفاهیم دیگری همچون گرم شدن زمین، تغییر فصول و 
ورزش بادهای گرم آن را بیان می کردند. مشارکت کنندگانی که 
صریح و آشکار به این علت اشاره داشتند، اغلب از صحبت هایشان 
مشخص بود که از رسانه ها بیشتر در این زمینه اطالعات کسب 
کرده اند یا از تحصیالت باالیی برخوردار بودند و یا کسانی بودند 
که ارتباطات اجتماعی بیشتری با جامعه علمی داشتند. این افراد 
عنوان می کردند که این پدیده از نظر علمی اثبات شده است و 
آن ها در شرایط محیطی اخیر آن را به طور ملموس احساس 
کاملی  می کنند. بدین ترتیب به نظر می رسید شناخت نسبتاًَ 
از موضوع داشتند، عللی نیز برای آن برمی شمردند و همچنین 

راهبردهایی برای آن در نظر داشتند.

» یه خبری که به گوش آدم می رسه ممکنه از چند منبع باشه 
یه سریش دهان به دهان می شه ... این تغییراتم جز همون هاست 
البته خود من تو اینترنت خوندم و دوست هایی دارم با کشورهای 
دیگه ارتباط دارن... از اونا شنیدم که خیلی جدی و علمی صحبت 
می کنن....علمی اثبات کردن که یه همچین چیزی هست چیزی 

نیست که شایعه باشه«.

برخی دیگر نیز با استناد به شنیده ها و گفته های دیگران با لحنی 
نامطمئن و غیر شفاف در حالی که اکثراً به نداشتن اطالعات کامل 
در این زمینه اذعان می کردند، ولی تا حدودی به این علت اعتقاد 
داشتند. اغلب آن ها به آن اشاره می کردند، ولی کمتر کسی نظر 
قطعی خود را بیان می کرد و اکثراً بیان می کردند که این بحث را 
از زبان دیگران شنیده اند و جمالتی مانند »کشاورزا میگن « »واال 
نمیدونم میگن« بسیار از زبان مصاحبه شونده ها شنیده می شد؛ 
به گونه ای که از لحن آن ها برداشت می شد که نمی خواهند خود 
مسئولیت  مباحث را به عهده بگیرند، ولی نمی توانند از آن هم 
صرف نظر کنند. البته برخی بیانات ناقضی هم داشتند برای نمونه 
فردی در توضیح علت خشکسالی به کمبود بارندگی در سال های 
اخیر و گرم شدن کره زمین اشاره می کرد و در ادامه علت گرم 
بارندگی کم در سال های اخیر می دانست.  را  شدن کره زمین 
عده معدودی نیز به جهل نسبت به علل طبیعی پدیده اذعان 

می کردند یا از توضیحات آن ها مشخص می شد از دالیل علمی 
هیچ آگاهی ندارند.

د: علل تقدیرگرایانه یا ماوراء طبیعی

در سخنان اغلب مشارکت کنندگان عالوه بر علل مذکور عللی 
ذکر می شد که تحت مقوله »علل ماوراء طبیعی )تئولوژیکی و 
متافیزیکی(« گرد آمدند. این مقوله به کلیه مواردی اشاره دارد 
که افراد آن ها را منتسب به خدا می دانند که یا ناشی از اراده الهی 
است یا قهر الهی. در مورد اول خواست الهی و مواردی از قبیل 
امتحان الهی قرار دارد و در مورد دوم، قهر الهی یا به دلیل گناه 
بشر است یا به دلیل ناسپاسی بشر که مورد آخر نیز مصداقی 
زکات،  و  خمس  پرداخت  عدم  صله رحم،  ترک  است.  گناه  از 
محروم سازی دیگر موجودات از آب، سکوت در برابر حکمرانان 
ظالم انواع گناه هایی هستند که از دید مشارکت کنندگان، انسان 
با ارتکاب به آن ها زمینه را برای بروز حوادث طبیعی به خصوص 
خشکسالی ایجاد می کند و اغلب این باور را همراه با اشاره به 
حدیثی منتسب به امامان شیعه یا آیه ای از قرآن بیان می کردند. 

مواردی از این گفته ها از این قرار است:

» ... همه علت ها را گفتم ولی اما ما یه چیز نمی تونیم ازش 
بگذریم، تو خود قرآن هم خدا می فرماید وقتی کفران نعمت زیاد 
میشه و معصیت زیاد میشه این ها تبدیل به تنگدستی میشه، 
همیشه هم اینطور بوده اما اآلن یه سری مسائل دیگه ام مزید 
بر علت شده و خشکسالی شده....« » فرق نمی کنه هر منطقه ای 
یه آفتی داره بسته به آن جامعه آفت به اون جامعه میاد؛ در 
فالن جا سیل میاد، سونامی میاد، زلزله میاد.... مردم افتادن به 
جون هم این ها تبعات رفتار مردمه...مردم به حق خود قانع نبودن، 

زیاده خواهی ها، ظلم گستری ها، مقابله نکردن با ظلم،... «

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر به تحلیل جامعه شناختی پدیده خشکسالی از 
منظر کشاورزان استان اصفهان در رویکردی تفسیری – برساختی 
پرداخت. نتایج کلی پژوهش حاکی از آن است که کشاورزان قبل 
تلقی  پدیده چندالیه  یک  عنوان  به  را  چیز خشکسالی  هر  از 
می کنند که علل مختلفی دارد. به طور کلی، کشاورزان 4 عامل 
اصلی را به عنوان علل پدیده خشکسالی بیان نموده اند: »حکمرانی 
ناکارآمد آب «، »کشاورزی خودمدار«، »تغییرات اقلیمی«، »علل 

تقدیرگرایانه«. 

همان طور که یافته های پژوهش نشان داد، حکمرانی ناکارآمد 
آب یکی از مسائل اصلی مرتبط با پدیده خشکسالی از دیدگاه 
سیاسی،  نظام های  از  عبارت  آب  حکمرانی  است.  کشاورزان 
اجتماعی، اقتصادی و اداری است که به طور مستقیم و غیرمستقیم 
بر بهره برداری، توسعه و مدیریت منابع آب تأثیر گذاشته و بر ارائه 
(Iranian Water Pol-  خدمات آب در سطوح مختلف جامعه مؤثرند
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(icy Research Institute, 2014. اهمیت حکمرانی آب در پژوهش 

با  است که بخش کشاورزی  اهمیت  این جنبه حائز  از  حاضر 
حدود 90 درصد، بزرگ ترین مصرف کننده منابع آب کشور است 
مبنای  بر   .(Mahab Ghodss consulting engineering co,2014)

ناکارآمد  مدیریت  همچون  مسائلی  حاضر،  پژوهش  یافته های 
منابع آبی، سیاست گذاری های غلط به ویژه در بخش کشاورزی، 
طرح های عمرانی ناکارآمد و نظارت های ناکارآمد منجر به وقوع 
حکمرانی ناکارآمد آب در بخش کشاورزی شده اند. این امر در 
راستای دیدگاهِ برخی از پژوهشگران اجتماعِی حوزه حکمرانی آب 
است. مدنی )2014( معتقد است که ساختار نامناسب حکمرانی 
آب، تعدد ذیمدخالن، مدیریت ناهماهنگ، ضعف سیاسی سازمان 
حفاظت از محیط زیست و فقدان نگرش درازمدت باعث اجرایی 
شدن راه حل های غیر کارشناسانه بوده است که حاصل آن چیزی 
جز نابودی منابع باارزش آبی و زیست محیطی نبوده است. وی 
راهحل بحران حکمرانی ناکارآمد آب در ایران و به ویژه بخش 
بهرهوری  افزایش  کشاورزان،  توانمندسازی  در  را  کشاورزی 
کشاورزی، کاهش سطوح زیرکشت، تغییر الگوی کشت و به طور 
کلی کوچک نمودِن بخش کشاورزی می داند. فاضلی و فتاحی 
)2016( همزمان که بر نقش سیاست و قدرت در بروز حکمرانی 
راه حل های  که  هستند  باور  این  بر  دارند،  تأکید  آب  ناکارآمد 
جایگزین از قبیل اصالح الگوی مصرف از طریق اصالح قواعد 
شکل دهنده به رفتار مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و حکمرانان 
آب، آسیب شناسی و کارآمدسازی سیستم های حکمرانی آب در 
سطوح ملی و محلی، اصالح الگوی تغذیه، اصالح الگوی کشت، 
کنترل جمعیت با توجه به توان اکولوژیک سرزمین، تغییر محور 
توسعه در جوامع به محورهایی با مصرف کمتر آب از قبیل تغییر 
محور توسعه از کشاورزی به توریسم و گردشگری باید در دستور 
کار قرار بگیرد. این راه حل های جایگزین اگرچه پیچیدگی های 
راه حل های  به  نسبت  بیشتری  اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی، 
فناورانه و سازه ای دارند، اما دارای تبعات و هزینه های اجتماعی، 
اقتصادی، سیاسی و محیط زیستی کمتری هستند و پایداری آن ها 
بیشتر است. قانعی راد )2017( با تأکید بر حکمرانی ناکارآمد 
آب از سیاسی شدن مسئله آب به ویژه در بخش کشاورزی انتقاد 
می کند و معتقد است که برای حل مسئله آب نیازمند سرمایه 
اجتماعی چندگانه هستیم تا ذی نفعان مختلف در مسئله آب را 
به یکدیگر پیوند بزند. خانیکی )2017( در همین راستا بر درگیر 

کردن جامعه در حل بحران حکمرانی ناکارآمد آب تأکید دارد. 

عالوه بر حکمرانی ناکارآمد منابع آبی، رشد کشاورزی خودمدار، 
مسئله ای دیگر است. در کشاورزی خودمدار، آنچه اهمیت بنیادی 
دارد، این است که هر کشاورز به دنبال سود و منافع شخصی 
خودش است و این خودمداری و خودمحوری وقتی در زمینه 
منابع آبی در کشاورزی و شیوه بهره برداری و بهره وری کشاورزی 
اعمال شود، نوعی فردی شدِن آب و کشاورزی از یک طرف و 
فقدان جهت گیری های جمعی در بخش کشاورزی از طرف دیگر 

ایران چندان  تاریخ کشاورزی  این مسئله در  به دنبال دارد.  را 
سابقه نداشته است و نوعی از فرهنگ یاریگری (Farhadi, 1994) تا 
حدودی در ساختار کشاورزی رواج داشته است. با رشد شهرنشینی 
و مدرنیزاسیون در بخش کشاورزی، این فرهنگ هم تحت تأثیر 
قرار گرفته است. فرهادی )1994( معتقد است که مدرنیزاسیون 
و شهرنشینی، فرهنگ یاریگری را تضعیف نموده است. همین 
مسئله را می توان عاملی در ترویج کشاورزی خودمدار قلمداد 
نمود. این مسئله، یعنی کشاورزی خودمدار با در نظر نگرفتن 
محدودیت های اکولوژیکی از جمله کمبود منابع آبی در بخش 
کشاورزی، بخشی از مسئله پژوهش را تبیین می کند. در واقع، 
وقتی از حکمرانی ناکارآمد آب صحبت می کنیم، ساختار را مدنظر 
قرار می دهیم و وقتی از کشاورزی خودمدار صحبت می کنیم، 
ساختار)حکمرانی  یعنی  دو،  این  تعامل  است.  مدنظر  کنش 
ناکارآمد آب( و کنش)کشاورزی خودمدار( برای تبیین مسئله 
ضروری است که در دیاگرام نظری به تصویر کشیده شده است. 

مسئله دیگر، تغییرات اقلیمی است که نمود اصلی آن در کاهش 
بارندگی و به طور کلی کاهش نزوالت جوی است. مسئله اصلی 
در این جا این است که تغییرات اقلیمی به عنوان یک »واقعیت 
خارجی« وجود دارد و بر هستِی کشاورزان تحمیل می شود، اما 
تفسیر خوِد کشاورزان هم از این مسئله دارای اهمیت است. در 
واقع، بسیاری از کشاورزان آگاهی و شناخت چندانی از مسئله 
تغییرات اقلیمی ندارند و همین امر، سازگاری و مواجهه آنان با 
پدیده خشکسالی را با مشکل مواجه نموده است. این امر که به 
کنِش کشاورزان برمی گردد دارای یک بعِد ساختاری هم است که 
به اطالع رسانِی نظاِم رسانه ای برمی گردد. در واقع، بیشتر کشاورزان 
اقلیمی را از رسانه های  از تغییرات  اطالعات و دانِش خودشان 
ارتباطی دریافت می کنند و عدم آگاهی و شناخت کشاورزان از 
تغییرات اقلیمی و به ویژه خشکسالی بیانگر این است که نظام 
رسانه ای به عنوان یک ساختار در این زمینه چندان موفق عمل 
نکرده است. هرچند کشاورزانی که از رسانه های ارتباطی اطالعات 
ارتباطی  رسانه های  از  که  آن هایی  به  نسبت  کرده اند،  دریافت 
و  دارند  اقلیمی  تغییرات  از  بهتری  نکرده اند، شناخت  استفاده 
بهتر می توانند با آن خود را سازگار کنند، اما عدم اطالع رسانی 
به کشاورزان در زمینه پدیده تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن در 
بخش کشاورزی، یک ضعف شدید برای نظام ارتباطی و رسانه ای 

به عنوان یک ساختار است. 

در نهایت، مسئله تقدیرباورِی کشاورزان در زمینه کشاورزی 
پدیده  تفسیر  در  کشاورزان  از  برخی  واقع،  در  است.  مطرح 
خشکسالی بر علل تئولوژیکی و متافیزیکی تأکید دارند. این مسئله 
را می توان نشأت گرفته از ساختار ذهنِی کشاورزان تلقی نمود 
که در بستر و زمین های مذهبی رشد نموده اند و طبیعی است 
که کنش و تجربه های زیسته خودشان )در اینجا خشکسالی و 
تغییرات اقلیمی( را در ارتباط با بستر رخداد آن ها )ساختار ذهنی/
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علل تئولوژیکی( قرار بدهند. این مسئله در راستای دیدگاه برگر و 
الکمن )1996( است که دین را به عنوان عامل برساخت حقیقی 
ساختارهای  این  می کنند.  قلمداد  معانی  محدود  ساختارهای 
محدود معانی را می توان در تعامل با ساختارهای ذهنی نشأت 
این  داد.  قرار  کشاورزی  جامعه  دینی  بافت  و  بستر  از  گرفته 
ساختارهای محدود معانی سبب می شوند که توجه کشاورزان از 
واقعیت زندگِی روزمره منحرف شده و وقوع خشکسالی و تغییرات 
اقلیمی را به عنوان یک واقعیِت در حال وقوع، ناشی از عوامل 

متافیزیکی و تئولوژیکی بدانند. 

در  یکدیگر،  با  تنگاتنگ  ارتباط  در  عوامل  این  کلی  به طور 
واقع،  در  را شکل می دهند.  پدیده خشکسالی  کشاورزان،  نگاهِ 
می توان به این نکته اشاره نمود که خشکسالی اساساً پدیدهای 
درک  و  تفسیر  خوانش،  مبنای  بر  و  است  برساخت گرایانه 
کشاورزان از آن بهتر می توان آن را تحلیل نمود. البته همانطور 
که مشخص است، این به معنای نفِی وجوِد عینی خشکسالی 
نیست، بلکه بدین معنا است که خشکسالی به عنوان یک پدیده 
اجتماعی دارای فرمی برساختی است که دارای یک وجوِد عینی 
است. در واقع، فراتر از عینیِت خشکسالی، آن چه اهمیت دارد، 
تفسیر خوِد کشاورزان به عنوان کنشگران اجتماعی از وضعیِت 
خشکسالی است. نگاهِ برساختگرایانه به خشکسالی که در پژوهش 
حاضر مدنظر قرار گرفت، می تواند به شناخت و درک بهتر پدیده 
خشکسالی کمک کند و در سطحی کالنتر به دلیل این که با 
جامعه کشاورزی و تفسیرها و خوانش های آن ها به طور مستقیم 
سروکار دارد، می تواند به سیاست گذاری های مرتبط با خشکسالی 
با لحاظ نمودِن این نکته که خشکسالی و شیوه مواجهه با آن یک 

امر اجتماعی و بومی است، کمک نماید. 

تشکر و قدردانی

این مقاله هیچ گونه حامی مالی نداشته است.
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