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Drought and its consequences along with mismanagement have caused the drying up of underground re-
sources and water stress in a number of villages in the country. Kushk Qazi village is one of the villages of Fasa 
city in Fars province. All its water resources have dried up and dozens of families whose livelihood depended 
on agriculture are now facing unemployment, poverty and migration.  Natural disasters, including water scar-
city, are multifaceted phenomena. In this study, a qualitative and critical approach is used to study the gender 
aspect and lived experience of rural women using the phenomenological method. Field data in this study were 
collected through purposive sampling and in-depth interviews with 20 women in the village of Kushk Qazi, as 
well as field observation and note-taking. Then using the analytical induction technique; sub-themes, main 
and final themes have been discovered and extracted. The three main themes of systematic poverty are the 
scarcity mentality, the perception of adaptation, and the "accumulation of super-challenges" which has been 
extracted as the final theme. Systematic impoverishment due to unjust and inefficient structures and laws, lack 
of perception of adaptation and psychological barrier of scarcity mentality have caused adaptation to dehydra-
tion to face serious obstacles. All these reasons, along with the previous challenges, have created new forms of 
harms and inequalities and have led to a phenomenon called "accumulation of super-challenges", resulting in 
the vulnerability of the poor, such as women, who have already faced all kinds of inequalities and constraints 
and have exposed them to the harms and dangers posed by these super-challenges.
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Extended Abstract

1. Introduction

limate change, global warming, dehy-
dration and drought have led to the oc-

currence of natural disasters, including drought, in parts 
of the world, including the Middle East and Iran. This 
phenomenon, along with mismanagement, has led to the 
loss of groundwater resources and water stress and has 
affected a significant number of the country's provinces. 
Kushk Qazi village in the east of the Fars province is one C
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of the communities where water resources have dried 
up, and farmed housing is dependent on agriculture and 
the community is now faced with unemployment, pov-
erty, and immigration. In addition to the overall effects of 
natural disasters, including lack of access to healthcare, 
cultural, political and legal pressures that affect women 
's vulnerability, women also face consequences such as 
increased rates of domestic and sexual violence, risk of 
psychological breakdown, and complex social issues. 
Since natural disasters such as drought are a multifaceted 
phenomenon, this qualitative study has been conducted 
using phenomenological methods in gender alalysis.

2. Methodology

This is a qualitative research with a critical and change-
oriented approach. Research Methodology in this study is 
phenomenological and aims to understand and interpret 
the experience of women living under water stress condi-
tions in the village of Koush Qazi. For the purpose of this 
study, field observation, as well as interviews with twenty 
rural women who were selected through purposeful sam-
pling, were conducted. The average age of these women 
was about forty, they were native to the village, and were 
selected through local guides and researchers. After data 
collection, through analytical induction, the sub-themes, 
the main themes, and the general outlook were discovered 
and extracted.

3. Results 

The three main themes of systematic poverty are scar-
city mentality and adaptation perception, and super-
challenge accumulation, which has been extracted as the 
ultimate theme. Based on the results of this study, project 
attitudes toward development with multiple employers 
with inflicting attitudes, ineffective management and cor-
ruption,  ignorance caused by a lack of faith in the reduc-
ibility of water resources and indiscriminate harvesting, 
the unprecedented growth of private orchards and emerg-
ing semi-arid farms with the cataclysmic attitude of the 
wealthy provided a wealth of money by drying up the 
water supply for others and caused drying up of village 
water resources. Systematic poverty due to unfair and in-
efficient structures and laws, lack of perception of com-
patibility psychological barriers such as scarcity mentality 
of the people about adaptation to dehydration and climate 
change have posed serious obstacles. All of these argu-
ments, along with previous challenges, have led to new 
forms of harm and inequality, leading to a phenomenon 
called "accumulation of super-challenges", which has re-
sulted in the invulnerability of the poor, such as women, 

already faced with inequalities and limitations, and have 
exposed them to the dangers of these super-challenges.

4. Discussion 

Women face some social, cultural, and legal constraints 
that make the process of adaptation difficult - removing 
restrictions on land access, ownership, facilities, and hav-
ing an independent bank account. Along with technology 
education, marketing, and social and financial skills are 
essential for women. Job skills training, revitalization of 
cultural resources, business, and communication skills 
training can replace lost jobs without the need for water. 
According to this research, revitalizing cultural resources, 
along with recognizing the potential of rural tourism, 
can redefine the village and change the old approach of 
rural-based farming. Adaptation to climate change is re-
ally about discovering capabilities and developing skills 
to sustain rural life. Evacuating villages and moving vil-
lagers to the outskirts of big cities has done irreparable 
damage to families, especially women. Child marriage is 
prevalent as many rural girls do not get married because of 
poverty. Falling into the trap of human trafficking gangs, 
sexual slavery, domestic slavery, risky and wandering mi-
grations, addiction, violence, and dozens of other social 
damages to rural drought-prone immigrants is a costly 
burden on the government. But preventing the source of 
the problem can preserve rural life, and in addition to low-
ering the cost of exposure, new jobs will lead to economic 
growth for the country. The rural life system will be main-
tained, and violence against women will decrease. 

5. Conclusion 

Adaptation to climate change is really about discover-
ing capabilities and developing skills to sustain rural life. 
Evacuating villages and moving villagers to the outskirts 
of big cities has done irreparable damage to families, es-
pecially women. The rural life system will be maintained, 
and violence against women will decrease. Adaptation to 
dehydration is not just structural work done by engineers, 
but personal work that must be done by humans. Social 
systems with flexibility, continuous education, and self-
healing can adapt themselves to the climate for thousands 
of years as humans have adapted to the environment. 
That's the sustainable development approach. In the sus-
tainable development approach, human efforts to control 
the setting have been eliminated, and the tools are at the 
service of society and the environment.
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خشکسالی و پیامدهای آن همراه با سوء مدیریت موجب خشکیدن منابع زیرزمینی و تنش آبی در تعدادی از روستاهای کشور شده 
است. روستای کوشک قاضی از توابع شهرستان فسا در استان فارس نیز یکی از این روستاهاست که همه منابع آبی آن خشکیده و ده ها 
خانواری که معیشت آن ها وابسته به کشاورزی بوده اکنون با بیکاری، فقر و مهاجرت مواجه شده اند. بالیای طبیعی ازجمله کم آبی پدیده ای 
چندوجهی است، در این پژوهش با رویکرد کیفی و انتقادی و با استفاده از روش پدیدارشناسی به مطالعه وجه جنسیتی و تجربه زیسته 
زنان روستایی پرداخته شده است. داده های میدانی در این پژوهش از طریق نمونه گیری هدفمند و مصاحبه عمیق با20 نفر از زنان روستای 
کوشک قاضی و همچنین مشاهده و یادداشت برداری میدانی جمع آوری شده است. سپس با تکنیک استقراء تحلیلی؛ مضامین فرعی، 
اصلی و درون مایه نهایی کشف و استخراج شده است. سه مضمون اصلی، فقرزایی سیستماتیک، ذهنیت کمیابی و ادراک سازگاری هستند 
و »انباشت ابرچالش ها« نیز به عنوان درون مایه نهایی استخراج گردیده است. فقرزایی سیستماتیک به دلیل ساختارها و قوانین ناعادالنه 
و ناکارآمد، عدم ادراک سازگاری و مانع روانی ذهنیت کمیابی؛ سازگاری با کم آبی با موانع جدی مواجه کرده است. همه این دالیل در 
کنار چالش های پیشین اشکال جدیدی از آسیب ها و نابرابری ها را رقم زده و موجب رخداد پدیده ای به نام »انباشت ابرچالش ها« شده 
و درنتیجه آسیب پذیری اقشار ضعیف مانند زنان که از قبل با انواع نابرابری ها و محدودیت ها روبه رو بوده اند را افزایش داده و آن ها را در 

معرض آسیب ها و مخاطرات ناشی از این ابرچالش ها قرارداده است. 

کلیدواژه ها: 
توسعه پایدار، نابرابری، 
زنان روستایی، ذهنیت 

کمیابی، سازگاری

تاریخ دریافت: 28 مرداد 1398
تاریخ پذیرش: 09 دی 1398

مقدمه 

قرن حاضر شاید برای همه کشورها به نوعی قرن بحران ها 
باشد، گرمایش زمین که معلول عملکرد ما درگذشته است، آینده 
را برای زیست کره مخاطره آمیز کرده و در این وضعیت عالوه بر 
موقعیت جغرافیایی؛ عواملی چون طبقه اجتماعی و جنسیت با 
توجه به میزان دسترسی به امکانات و اطالعات مشخص می کنند 
که چه کسانی آسیب پذیرترند. بدیهی است که در این فجایع نیز 
ضعیف ترین ها آسیب پذیرند. حساسیت جنسیت به بالیای طبیعی 
موجب شد که سازمان ملل مسئله آسیب پذیری زنان را در هنگام 
فاجعه به طورجدی دنبال نماید. بر اساس آمارهای جهانی زنان و 
کودکان بیشتر تحت تأثیر بالیای طبیعی قرارگرفته و بیش از 75 
درصد آوارگان و آسیب دیدگان را تشکیل می دهند. آمارها نشان 
می دهد که به ازای هر سه رویداد حدود 400 هزار نفر جان خود 

را از دست می دهند (Habibpour Gotabi, 2015). بر اساس گزارش 
مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی؛ با 
تبخیر(، 98/1  و  دما  بارش،   SPE( ساله  به شاخص 10  توجه 
درصد مساحت کشور دچار درجات مختلف خشکسالی و تنش 
آبی است و در این بازه زمانی، تنها 1/6 درصد مساحت کشور در 
وضعیت نرمال و سه دهم درصد مساحت ایران در شرایط ترسالی 
داده  نشان  آسیب پذیری  مطالعات  در   .(Ziaeian, 2017) است 
شده که قربانیان روستایي نه تنها به میزان بیشتري در معرض 
شوک های محیطي قرار دارند، بلکه به دلیل اتکای معیشتشان به 
آب در مقابل شوک های معیشتي نیز از بازگشت پذیری کمتري 
برخوردارند (Savari et al., 2013 qtd. in Downing, 1990). مطالعه 
تجربه زیسته زنان روستایی درگیر در تنش آبی و خشکسالی 
هدف اصلی این پژوهش است و در همین راستا به مطالعه ابعاد 
اثرگذاری خشکسالی بر زندگی زنان در یک روستای خشکیده 

1- دکتری جامعه شناسی تغییرات اجتماعی، پژوهشکده آب، دانشگاه خلیح فارس، بوشهر، ایران.
2- استاد، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

مطالعه تجربه زیسته زنان روستای کوشک قاضی استان فارس زیر سایه تنش آبی و خشکسالی 
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شده و کشف موانع سازگاری پرداخته شده است. روستای کوشک 
قاضی در جنوب شرق استان فارس در شهرستان فسا یکی از 
روستاهایی است که به گزارش مرکز ملی خشکسالی در منطقه 
خشکسالی شدید واقع شده و در 10 سال گذشته ضمن برخوردار 
بودن از بارش بسیار کم، با برداشت بی رویه چاه های عمیق مواجه 
بوده و از این رو با خشکی منابع آب دست وپنجه نرم می کند. 
این روستا در حال حاضر بدون داشتن هیچ آینده مشخصی رها 
گردیده است. این پژوهش به منظور پاسخ به این سؤال است که 
تغییر اقلیم و پیامدهای آن چگونه وضعیت زنان روستایی در یک 
روستا را عمیق تر، نگران کننده تر و تهدیدزاتر کرده است؟ موانع 
سازگاری چیست و این شرایط چگونه ظرفیت خلق فرصت های 

جدید برای زنان ایجاد خواهد نمود؟ 

مروری بر ادبیات موضوع

در طول تاریخ جوامع بشری به طور طبیعی تجربه طوالنی در 
فراز و نشیب های آب و هوایی و اقلیمی داشته اند. فجایع طبیعی 
بارها جوامع بشری را در هم کوبیده و البته جوامع دوباره خود را 
بازسازی کرده اند. به طورکلی ساختارهای زیستی برآمده از نیروی 
تکامل هستند. تنوع اشکال حیات و بازسازی، حاصل نیروهای 
را  انطباق  که  ویژگی هایی  آن ها  به واسطه  که  هستند  تکاملی 
افزایش می دهند انتخاب شده و آن هایی که انطباق را افزایش 
نمی دهند حذف می شوند (Turner, 2010 :25). خشکسالی به طور 
نسبی در هر منطقه تعریف خاصی دارد و ازنظر شدت، مدت 
و وسعت متفاوت است، درصورتی که بیش از یک فصل یا یک 
دوره زمانی بلند به طول انجامد دارای اثرات اقتصادی، اجتماعی و 
 (Fatemi & Kaeimi, 2010 qtd. in Knutson et زیست محیطی است
(al, 1998. بر اساس گزارش مرکز ملی خشکسالی از حدود 104 

هزار روستای کشور طی 60 سال اخیر، 4 هزار مورد تخلیه شده 
که بخش زیادی ناشی از نبود منابع آب بوده است. همچنین 
کشور  داخل  در  نفر  میلیون  تا 1390حدود 5  از سال 1385 
مهاجرت کرده اند که 7 درصد جمعیت را شامل می شوند و این 
آمار 40  درصد داخل استانی، 60 درصد خارج استان، 80 درصد 

 .(Ziaeian, 2017) به مناطق شهری و20درصد روستایی است

هند  در  هوایی  و  آب  تغییرات  ملی  اقدام  برنامه  اساس  بر 
گرمایش و پیامدهایی چون کمبود آب آشامیدنی سالم، کاهش 
تولید مواد غذایی غنی، فقر و سوءتغذیه و ضعف بهداشت زندگی 
و سالمت اقشار ضعیف تر را با تهدید مواجه خواهد کرد و البته 
محرومیت هایی که زنان هم اکنون نیز با آن روبه رو هستند را تشدید 
می کند؛ لذا الزم است که در هریک از برنامه های سازگارانه، توجه 
ویژه ای به جنبه های جنسیتی شود (NAPCC1, 2008:1). تکنیک ها 
و استراتژی هایی که مردم در جهت سازگاری با مسائل روزمره 
زندگی برمی گزینند، درصورتی که همراه با آگاهی و خردورزی 

1. National Action Plan on Climate Change (NAPCC)

باشد می تواند برای پاسخ به نیازها و با هدف تأثیر گذاشتن بر 
اذهان و نگرش های افراد، بستر خلق فضاهای جدید و دست کاری 
محتواهای نابرابر فراهم کرده و برای دستیابی به هدف مطلوب 
تغییر دهد. عالوه بر قوانین تبعیض آمیز؛ نقص فرهنگی و باور به 
فرودستی زنان موجب شده که زنان دسترسی کمتری به انواع 
سرمایه های مختلف داشته باشند و البته زنان خود حتی گاهی 
بیش از مردان با این باورها و نگرش ها عمیقاً »فرهنگیده« شده اند 
و تغییر این شرایط و اصالح برخی از قوانین تبعیض آمیز، باورها و 
نگرش ها در جهت بازسازی برای بقا ضروری است. گزارش سازمان 
ملل نشان می دهد که قوانین رسمی و عرفی جاری در کشورهای 
درحال توسعه اغلب دسترسی زنان را به دارایی ها و مالکیت منابع، 
و خدمات محدود کرده اند.  مالی  تصمیم گیری، جریان رسمی 
حدود 30 درصد از زنان به دارایی و مالکیت دسترسی داشته 
و تنها 47 درصد زنان روستایی دارای یک حساب شخصی یا 
مشترک به صورت رسمی هستند و 55 درصد از مؤسسات مالی 
توسط مردان اداره می شود (UNSD, 2015). بازسازی قدرت درونی 
و خودباوری زنان روستایی برای آگاهی بخشی و تحقق بخشیدن 
زنان  و  بوده  ادراک حقوقشان در جهت تطبیق پذیری مهم  به 
باید نسبت به ابعاد قدرت و پتانسیل هایی که به آن ها فرصت 
تغییر زندگی و تحلیل مشکالت برای کشف فرصت ها می دهد 
در  پژوهشی  شواهد   .(Khamis et al., 2009) کنند  پیدا  آگاهی 
مصاحبه های گردآوری شده در جوامع محلی حاکی از توانمندی 
زنان برای پیوند دادن تأثیرات محیطی با دانش بومی برای کاهش 
پیامدهای اجتماعی است (Hanlon, 2001). موانع فرهنگی چون 
شرم و حیا نیز موجب پنهان ماندن ابعادی از فاجعه می شود. 
بهداشت و سالمت زنان که موضوعی محوری است از آن جمله 
است، پوشش سنگین و استرس ناشی از گرما، تأثیرات جسمی 
شدیدتری روی زنان داشته و شرایط جسمی شان را به مخاطره 
می افکند. البته عالوه بر این زنان در معرض خطر جسمی ناشی از 
بارداری و سوءتغذیه، بهداشت دوران قاعدگی، بیماری هایی ناشی 
از آلودگی، کولبری آب، آزار و اذیت های جنسی و مسائل ناشی 
از تنش های روانی نیز هستند. در برنامه های انطباقی اصالحات، 
بازسازی و سازماندهی سیستم های اجتماعی و محیطی بر اساس 
شرایط و تغییرات اکولوژیک و برحسب شرایط و نیازهایی که 

 .(Segnestam, 2017) تغییر کرده اند مناسب سازی می شود

برای  جدید  ظرفیت های  درگشایش  زنان  موفق  تجربیات 
معیشت بدون نیاز به آب در گوشه و کنار دنیا مانند تجربه زنان 
روستایی خراشاد خراسان جنوبی نشان داده است که سازگاری 
می تواند فرصتی برای کاهش شکاف ها ایجاد کند. تجربه زنان 
روآندایی نیز نشان می دهد که علی رغم مخالفت پدران و همسران 
چگونه در تالش بوده اند حق ارث بردن زمین را عملی کنند. 
فهم  کنار  در  جوامع  فهم  با  انطباق  البته   .(Techane, 2017)

صورت بندی های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در کل 
سیستم میسر است. برخورداری از حمایت های قانونی، اقتصادی 

»مهتا بذرافکن و همکاران. مطالعه تجربه زیسته زنان روستای کوشک قاضی استان فارس  زیر سایه تنش آبی و خشکسالی«
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و اجتماعی عدالت محوری که بتواند به فعال کردن همه مهارت ها 
و قابلیت ها کمک کند الزم بوده و در حقیقت از مهم ترین بخش 
سیاست های انطباقی است (Ahmed & Fajber, 2009). در نظام هایی 
که اهمیت سازگاری را درک ننموده و همچنان بر رویه های نابرابر 
و محدودکننده اصرار می ورزند پژوهش های انتقادی با توجه به 
رویکرد تغییر محور جایگاه ویژه ای دارد؛ چرا که نیاز است که 
به طور مداوم نابرابری به چالش کشیده شود تا سلطه هایی که 
قانونی کردنشان در  و  باورپذیر کردن  نهادینه کردن،  به وسیله 
را  نابرابری ها  این  و  یافته  فرهنگی ساختار  و  اجتماعی  زندگی 
تقویت می کند را شناسایی و معرفی کند و از ویژگی رهایی بخشی 
کالین»... گفته  به   .(Iman & Bazrafkan, 2017) است  برخوردار 

اشتباهات  بتوانیم  تا  ماست  برای  فرصتی  آب و هوایی  تغییرات 
ویرانگر قبلی را اصالح کنیم، این درواقع همان طرح ناتمام آزادی 
اثرات  کاهش  برای  گام  مهم ترین   .(Klein, 2015 :285) است« 
فجایع طبیعی؛ ایجاد یک بستر پیشگیری محور، ظرفیت ساز و 
خوش بینانه در میان مردمی است که خود را باخته اند و این بستر 
برای ثمره دادن باید مرز نابرابری های جنسیتی، طبقاتی و مذهبی 
و نژادی را در هم شکند تا با حفظ انسجام اجتماعی با رویه های 

عادالنه منافع چندجانبه از فردی گرفته تا ملی را تأمین نماید.

مروری بر تحقیقات پیشین 

نیویورک  در  ملل  سازمان  در   2008 سال  در  بار  اولین 
»دیدگاه های جنسیتی تغییرات اقلیمی« موردتوجه و بحث قرار 
گرفت و نتیجه گرفته شد که تغییرات آب و هوایی به جنسیت 
حساس بوده و در برنامه ریزهای توسعه ای باید تفاوت بین زنان و 

مردان در نظر گرفته شود.

جوناس2 )2006( در پژوهش خود به ایجاد مؤسسات گوناگون 
با مشکالت زیست محیطی مانند  در بدنه دولت ها برای مقابله 
آب وهوا تأکید داشته و بر ایجاد یک مکانیسم جدید و دقیق برای 

کاوش عملی نهادهای مختلف تأکید کرده است.

به طور  که  داد  نشان   )2007( پالمبر3  و  نیومایر  پژوهش 
متوسط زنان در بالیای طبیعی بیش از مردان کشته می شوند 
و بالیای طبیعی در کاهش امید به زندگی زنان تأثیر دارد. این 
نابرابری دارای علل احتمالی زیادی است، اما گویای این واقعیت 
است که وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زنان 
بیش از عوامل بیولوژیک و یا روانی باعث کاهش قدرتشان در برابر 

بالیای طبیعی شده است.

اسبار4 و همکاران )2008( در مطالعه شان در مورد شرایط 
خشکسالی در موزامبیک، درگیری بین نهادهای مختلف برای 
درک شرایط اورژانسی موجود را مورد تأکید قرار دادند. آن ها به 

2. Jonas
3. Neumayer & Plümper
4. Osbahr

این نتیجه رسیدند که برای انطباق روستا با تغییر آب و هوایی 
شناسایی فرآیند ها، مؤسسات و انواع عوامل مشخص درگیر در 
مقیاس های مختلف برای به کارگیری در جهت تجدید امرارمعاش 

مؤثر است. 

گوخاله5 )2008( در پژوهش خود به نقش زنان در مدیریت 
بالیای طبیعی و کاهش خطر اشاره کرده و با مقایسه آسیب دیدگی 
زنان در فاجعه های طبیعی در هند، آموزش و تقویت مشارکت 
آسیب دیدگی شان  کاهش  برای  استراتژیک  روش  یک  را  زنان 

می داند. 

زولوث6 )2017( در پژوهش خود تغییرات اقلیمی را مسئله ای 
عمیقاً فمینیستی می داند و می گوید در این بحران زیست محیطی 
قریب الوقوع، زنان و کودکان اولین گروه هایی هستند که آسیب 
باید  را  پیامدهای آن  و  اقلیمی  تغییرات  لذا موضوع  می بینند، 

به عنوان نوعی مشکل مرتبط با عدالت مطرح کرد. 

روستا   12 خود  پژوهش  در   )2013( همکاران  و  افتخاری 
در مناطق مختلف استان اصفهان، که به درجه هاي متفاوتي در 
معرض خشکسالي بودند و در سطوح گوناگوني ازنظر برخورداري 
نتایج  و  داده  قرار  موردمطالعه  داشتند،  قرار  توسعه  امکانات  از 
به دست آمده نشان داد که اتخاذ رویکرد تنوع معیشتي منجر به 
تاب آوری بیشتر خانوارها در شرایط خشکسالي منجر شده است. 

افراخته )2011( در پژوهش خود به بررسی و تحلیل موقعیت 
آسیب پذیری زنان روستایی پرداخته و نتیجه گرفت که جمعیت 
آموزش ندیده، فاقد مهارت و فاقد بنیان های حفاظتی نمی تواند 
خود را با بالیای طبیعی سازگار نماید، بلکه آن را به آسیب های 
اجتماعی و اقتصادی مبدل می سازد. در این اکولوژی سیاسی 
زنان آسیب پذیری اجتماعی و اقتصادی به مراتب باالتری را تجربه 

می کنند. 

سواری و همکاران )2013( در پژوهش خود به نقش منابع 
و کانال های ارتباطی و اطالعاتی در توانمندسازی زنان روستایی 
منابع  بین  که  گرفتند  نتیجه  و  پرداخته  دیواندره  شهرستان 
با  بین المللی(  ملی،  )محلی،  اطالعاتی  و  ارتباطی  کانال های  و 

توانمندسازی زنان روستایی رابطه معنادار وجود دارد. 

مطالعه  به  خود  پژوهش  در   )2013( همکاران  و  کشاورز 
خشکسالی بر خانواده های روستایی ایران پرداخته و نتایج پژوهش 
نشان داد که خشکسالی ابعاد مختلف روانی، معیشت و سالمت 
خانواده ها را درخطر قرار داده و زندگی روستایی را به صورت جدی 

تهدید می نماید. 

5. Gokhale
6. Zoloth
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روش شناسی تحقیق 

این پژوهش به شیوه کیفی و انتقادی و با روش پدیدارشناسی 
به منظور درک معنایی کنشگران از زیستن در شرایطی غیرعادی 
انجام شده است. هدف از پژوهش های انتقادی به کارگیری دانش 
برای ایجاد آگاهی و تغییر اجتماعی و جهت تحقق فرصت های 
اجتماعی برای گروه های در حاشیه، توانمندسازی و به چالش 
کشیدن موضوعاتی است که باعث به حاشیه رانده شدن گروهی 
 (Iman & از مردم می شود و از دیدگاه حمایتی برخوردار است

 .Bazrafkan, 2017: 20)

میدانی،  یادداشت های  و  مشاهده  بر  عالوه  تحقیق  این  ابزار 
مصاحبه عمیق بوده که به شیوه روایتی (Flick, 2000) انجام شده 
است. همه مصاحبه ها ثبت شده و پیاده سازی شده اند. گردآوری 
اطالعات آن قدر ادامه یافت که معنای کافی برای دستیابی به 
هدف تحقیق به دست آمد. در پژوهش های کیفی تعیین حجم 
نمونه با محقق است و تا آنجا که به اشباع برسد ادامه می یابد و 
از این رو با 20 زن روستایی که همگی آن ها تمام عمر در این 
روستا زندگی کرده اند به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند 
و با آن ها مصاحبه شد. برخی از آن ها به واسطه حضور پژوهشگر 
در منطقه با محقق آشنا بودند و برخی دیگر نیز از طریق آشنایان 
و بزرگان محلی مانند شورای روستا معرفی شدند و مصاحبه ها 
عمدتاً در منازل انجام گرفت. داده ها طی 6 ماه به صورت بازتابشی 
جمع آوری شد. مدت مصاحبه به دلیل بازتابشی بودن تحقیق 
کیفی، متغیر بوده و پژوهشگر برای رفع ابهامات گاهی تا چندین 
بار به آن ها مراجعه کرده است. مفهوم درگیری با تنش آبی و 
تنگنای معیشت و محدودیت های ساختاری و سیستماتیک با 
محوریت تجربه زیسته زنان تم اصلی این پژوهش بوده است. برای 
تحلیل از تکنیک استقراء تحلیلی7 (Iman, 2012: 25) استفاده شده 
است. به این صورت که استقراء با مشاهدات خاص و بازخوانی 
مکرر متون و در صورت نیاز بازگشت به میدان تحقیق شروع شده 
و از دل اشتراکات بین گزاره ها؛ مضامین اولیه، مضامین اصلی و 
درنهایت دورن مایه نهایی کشف و استخراج می گردد. در جهت 
روایی و پایایی تحقیق پدیدارشناسی برای عدم درگیری ذهنیات 
پژوهشگر با واقعیت های میدان تحقیق ابتدا با طرح سؤاالت و 
پاسخ به آن ها این ذهنیات در پرانتز گذاشته شده و از تحقیق 
خارج شدند. همچنین بازخوانی مکرر متون و بازگشت به میدان 
تحقیق و خوانش یافته ها توسط مصاحبه شوندگان برای تأیید 

صحت مطالب نیز در جهت پایایی انجام شد. 

یافته ها 

در این پژوهش ترکیب سنی پاسخ گویان از 20 تا 56 سال 
و تحصیالت آن ها از بی سواد تا کار شناسی ارشد است. میانگین 

7. Analytic induction

سنی شان حدود 40 سال و میانگین تحصیالت، کارشناسی است. 
مضامین از مشاهدات میدانی و یادداشت هایی که محقق از میدان 
تحقیق برداشته است در کنار کنش های مصاحبه شوندگان از زبان 
بدن گرفته تا مفاهیم کلماتی که آن ها برای توصیف موقعیت و 
شرایط زیستشان به کار می برند و بر اساس سؤاالت راهنمایی که 

تنظیم شد، ساخته شده است.

فقرزایی سیستماتیک

فرایند  در  منع پذیری  و  تقلیل پذیری  درک  کمبود 
حکمرانی آب: از دیرباز جوامع محلی با توسعه حکمرانی محلی 
و سیستم توزیع آب عادالنه از یک سو؛ و توجه به صنایع دستی 
در هر خانه در کنار کشاورزی در واقع به کارگیری خرد جمعی 
بوده که باهدف کاهش فقر انجام می شد. مردم خردمند آب را 
به عنوان یک ثروت عمومی درک کرده و درنتیجه با توزیع عادالنه 
آن فقرزدایی می کردند، اما با دولتی شدن منابع آب این عدالت از 
میان رفت. از یک سو با مجوز سیستم داراها مالک چاه ها و منابع 
آب شده و آب را به یک ثروت شخصی بدون نظارت در مصرف 
تبدیل کردند. لیال 36 ساله فعال هنری ساکن روستای کوشک 
اینجا  از یک خانواده کشاورز می گوید: »زندگی مردم  قاضی و 
اغلب وابسته به کشاورزی بود. خشکسالی روستای ما قباًل هم 
بوده، اما به این شدت نبود و بعد از مدتی با همیاری مردم  قنات 
درست می شد و ما کم وبیش آب برای کشت داشتیم. اما اآلن 
واقعاً عجیب است. حتی یک قطره آب پیدا نمی شود. باالدست 
روستای ما، رییس رؤسا ویال دارند و یک چاه آب« دست کاری ها 
و برداشت های بی رویه در کنار عدم درک مسئله »تقلیل پذیری« 
منبع آب به ویژه آب های زیرزمینی که دیده نمی شوند و همچنین 
فقدان قوانین سخت گیرانه »منع پذیری« در کنار دوره خشکسالی 
طوالنی، عدم توجه ویژه به شیوه های آبخوان داری برای تقویت 
آب های زیرزمینی دست به دست هم داده و موجب خشک شدن 
از  منابع آب چون قنات ها، تاالب ها و آب های سطحی شده و 
آنجا که خشکسالی همانند وقوع سیل و زلزله بسیج عمومی برای 
مقابله و یاری رساندن به آسیب دیدگان ندارد، قربانیان تقریباً 

بدون کمک رها شده اند. 

ثروت اندوزی با ایجاد هزینه برای دیگران: به گفته ساکنان 
روستای کوشک قاضی در یک بازه زمانی برای تعداد زیادی از 
افراد غیرکشاورز چون رؤسا و کارمندان ارشد مجوز چاه صادر 
افراد غیرکشاورز و غارت آب برای  شده است و موجب هجوم 
و  شده  قنات ها  باالدست  و  حریم  در  باغشهری های خصوصی 
زمینه خشکاندن منابع آب زیرزمینی را فراهم نمود. این مسئله با 
خشکسالی شدید موجب آسیب دیدن شدید کشاورزی به عنوان 
شغل و معیشت اصلی غالب مردم شده و دامنه آسیب به خانواده 
کشید. خانواده هایی که دچار بحران ناشی از بیکاری و از دست 
دادن درآمد می شوند، مستعد برای خشونت، اعتیاد و بیماری های 

»مهتا بذرافکن و همکاران. مطالعه تجربه زیسته زنان روستای کوشک قاضی استان فارس  زیر سایه تنش آبی و خشکسالی«
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جسمی و روحی هستند و زنان در خط مقدم آسیب قرار دارند. 
هاجر 56 ساله خانه دار می گوید: »خدا قهرش گرفته، از یک طرف 
باران نمی آید و از طرفی زیرزمین هم آب نیست. کشاورزی هم 
نیست. وقتی آب بود همه شدند باغدار و کشاورز. حتی کسی که 
کارمند بود هم رفت شد باغدار و چاه زد. همه هم خشک شد. 
کارگری هم نیست و مردهایمان بیکار یک گوشه خانه نشسته اند 

و بداخالق و پرخاشگر شده اند چه کار کنیم؟«

گرفتن  پیش  در  بازسازی:  قابلیت  و  مهارت  فقدان 
راه حل های کوتاه مدت و شتاب زده مانند پرداخت تسهیالت هم از 
طرف سیستم وهم از طرف کشاورزان اولین راه مواجهه با فاجعه 
بوده است. این وام ها با سود زیاد در راه خریدن آب به قیمت 
گزاف از غیرکشاورزان متمول خرج شد و این امر موجب گردید 
که خانواده ها با مشکالت بسیار پیچیده ای مواجه شوند و برخی 
از مردان سرپرست خانوار به اعتیاد پناه بردند و اعتیاد سرپرست 
خانوار مسائل زنان را پیچیده تر کرده و گاهی آن ها ناچارند که  
یک تنه با فقر روزافزونی که خانواده را درگیر کرده روبه رو شوند. 
زینب 39 ساله خانه دار می گوید: »همسرم کشاورز و مقروض به 
بانک است. به خاطر افسردگی معتاد شد و همه زندگی مان به 
خاطر خشکسالی از دست دادیم. قبل از خشکسالی وام سودی از 
بانک گرفتیم و حتی یک بار پول نزولی گرفتیم برای دادن سود 
بانک. چند بار تصمیم به جدایی گرفتم، ولی دلم به حال همسرم 

می سوزد.« 

زیست پرتنش و فشار روانی: در هنگام فاجعه موانع روانی 
می تواند سالمت جسمی را به خطر اندازد. سالمت زنان و دختران 
در فجایع با موانع مالی روبه روست اما در سطحی عمیق تر با موانع 
فرهنگی و حتی عاطفی نیز در چالش است. در سیستم فقرزا 
سالمت جسم و روان و امنیت غذایی به شدت تهدید شده و در 
این میان زنان حتی اگر بیمار شوند ترجیح می دهند بدن را به 
حال خود رها کنند و یا مصرف اقالم بهداشتی مانند نوار بهداشتی 
را کم کرده و یا حتی به کلی استفاده نکنند تا مبادا بار مالی بر 
دوش خانواده بیفتد. عالوه بر این کودک همسری نیز به عنوان 
تهدید  را  آن ها  زندگی  که  شده  پنداشته  مشکل  راه حل  یک 
می کند. زهره 41 ساله ساکن روستای کوشک قاضی می گوید: 
»تعداد زیادی از خانواده های اینجا به درآمد یارانه متکی هستند 
زنانی می شناسم که  ازدواج می کند.  دانش آموز 14- 15 ساله 
متکدی و حتی موادفروش شده اند، برخی دردهای سنگین دارند 
اما مخارج مداوا زیاد است و با مشکالت زیادی مواجه هستند.«  
فشار روانی دخل وخرج زنان را به شدت در تنگنا قرار داده است 
و حتی با خشونت فرزندانی که از مادران پول طلب می کنند نیز 

روبه رو می شوند. 

مقوله دوم: ذهنیت کمیابی 

که  زمانی  افراد  است.  روانی  واکنش  یک  کمیابی  ذهنیت 

رفتارشان فرق  این است که چیزی کمیاب است،  برداشتشان 
می کند، مهم نیست که چه باشد، می خواهد زمان بسیارکم، پول، 
رفاقت، یا غذا و آب باشد؛ همه این ها به یک »ذهنیت کمیابی« 
یاری می رسانند و عملکرد ذهنی را حتی بیش از بی خوابِی شدید 

 .(Mullainathan & Shafir, 2019) کاهش می دهد

کمیابی  عقالنیت:  و  منافع  تشخیص  قدرت  فروپاشی 
پدیده ای است که ذهن انسان را به تحلیل می برد و توانایی اش را 
برای توجه به سایر منابع حیاتی کاهش داده و قدرت تصمیم گیری 
مطلوب را نیز کاهش می دهد. فقدان منابع آب و از بین رفتن 
معیشت در یک مکان یکی از هراسناک ترین شکل کمیابی است. 
کمیابی به دلیل تأثیر ذهنی اش بر مردم بالزده، آن ها را مضطرب  
تندخو، خشن و آماده برای گرفتن تصمیمات شتاب زده برخالف 
منافعشان می کند و گویی بخشی از شخصیتشان را به کلی تغییر 
می دهد. آن ها به گرفتن تصمیمات فاجعه باری چون نزول خواری 
نشان  قاضی  کوشک  روستای  زنان  زیسته  تجربه  می گیرند. 
می دهد که آن ها تصمیم گیری های مبتنی بر ذهنیت کمیابی را 
در ابعاد مختلف درک کرده اند. زبیده 52 ساله می گوید: »شوهرم 
برای خرید علوفه گاوهایمان گرفت، نزول خوار هم  نزولی  پول 
خانه مان را حراج کرد. دخترم خواستگار داشت اما با حراج خانه 
و زندگی مان خواستگارش پیغام داد که نمی خواهد.« اشتباهات 
پی درپی به علت به تحلیل رفتن قدرت ذهنی موجب گرفتن 
تصمیمات فاجعه بار چون گرفتن وام های بانکی پرسود و عدم توان 
بازپرداخت موجب از دست دادن مایملک مردم شده و درنتیجه 
موجب بروز واکنش های روانی چون افسردگی و اعتیاد سرپرست 

خانوار می شود و قدرت بازسازی نیز به تحلیل می رود. 

زنجیره خطاها: اشتباهاتی ازجمله گرفتن وام های با سود باال، 
پناه بردن به نزول خواران و درنهایت تن دادن به کسب درآمد از 
راه های خالف مانند مواد فروشی و تکدی گری و مهاجرت های 
فروپاشیده ای  نتیجه تصمیمات ذهن  سرگردان و مخاطره آمیز 
است که قادر به درک فاجعه نیست. خشکیدگی منابع آب و 
کم بارشی در روستای کوشک قاضی کشاورزی را تعطیل کرده و 
تأثیر روانی سهمگینی بر کشاورزان به ویژه جوان ترها داشته است.  
فاطمه 35 ساله خانه دار می گوید: »ما دامدار بودیم. شوهرم حاال 
می رود بندر کار می کند، من و چهار بچه ام مانده ایم اینجا، یک 
مدتی هم رفتیم بندر اما اجاره خانه گران بود. سرگردان شدیم 
و دوباره بازگشتیم. گاهی مستأصل می شوم و دعوا می کنیم. به 
خاطر وام بانکی که داریم و هر سال باید سودش بدهیم. درآمد 
همسرم کافی نیست و از شکم بچه ها می زنیم که سود بانک را 
بدهیم. همسرم که نیست من می مانم و این زندگی، خودم هم 
افسرده شده ام و مدام گریه می کنم...« البته با اینکه این خانواده ها 
در معرض فروپاشی روانی و مادی هستند، هیچ نوع کمک و 

مشاوره روانی نیز از سوی اورژانس اجتماعی دریافت نمی کنند. 

»مهتا بذرافکن و همکاران. مطالعه تجربه زیسته زنان روستای کوشک قاضی استان فارس  زیر سایه تنش آبی و خشکسالی«
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مقوله سوم : ادراک سازگاری

یک  روی  ذهن  وقتی  اجتماعی  روان شناسان  نظر  اساس  بر 
توانایی ها و مهارت های دیگر  باشد،  نامطلوب متمرکز  وضعیت 
بلندمدت  برنامه ریزی  و  خودش  روی  فرد  کنترل  توجه،  مثل 
مختل می شود (Mullainathan & Shafir, 2019). همین امر موجب 

می شود که افراد به راه حل های کوتاه مدت توجه نمایند. 

منابع  احیاء  و  تعاون  جای  به  وام  به  ذهنی  وابستگی 
فرهنگی: ادراک سازگاری وقتی به پول تقلیل یابد در اذهان 
این پول است که کم می کند تا فشار از روی خانواده ها برداشته 
شود، درنتیجه آن ها تمام توجه شان را صرف نگرانی درباره پول 
می کنند. سازگاری ازنظر آن ها به میزان دسترسی شان به پول 
بستگی دارد تا مهارت و قابلیت ها. درنتیجه آن ها بیش ازهر چیز 
به »وام« فکر می کنند؛ آن هم بدون داشتن مهارت های شغلی و 
مالی. معصومه 53 ساله خانه دار می گوید: »همسرم بیمار است، او 
و هر چهار پسرم کشاورز بودند حاال معتاد، بیکار و کارگر فصلی اند. 
به خدا به گدایی کردن هم فکر کرده ام. می خواهم وام بگیرم 
کاری راه بیندازم؛ اما وام گرفتن هم بلدی می خواهد و هم ضامن 
و سند می خواهد«. همیاری و تعاون تحت تأثیر اقلیم سخت و کم 
آب یکی از سنت های دیرپا در روستاهاست که در طی سالیان 
اخیر که مالکیت چاه ها خصوصی شد کم رنگ شده و سیستم وام 

گرفتن جایگزین آن شد. 

درواقع  بی هدف،  وام های  دریافت  ساز:  مقروض  سیستم 
به عنوان یک راه حل کوتاه مدت برای حل موقت مشکل توسط 
سیستم ترویج شد، اما غافل از اینکه در بلندمدت آثار فاجعه باری 
برای خانواده ها در پی خواهد داشت. آسیه 43 ساله می گوید : 
»من 4 میلیون وام خوداشتغالی برای خرید کامپیوتر از کمیته 
امداد گرفتم، اما کامپیوتر دست دومی که خریدم برای نشان دادن 
به ناظر کمیته و آن هم خراب شد و وام هم خرج شد و با یارانه  

قسط هایش می دهم. دستم خالی خالی می شود«. 

نبود زیرساخت خودترمیم گر: در سیستم مبتنی بر دانایی 
آموزش و توانمندسازی همه اقشار مردم یک جریان مداوم و پویا 
در جهت »خودترمیمی خودکار« در هنگام تنگناست. مضامین 
نشان می دهد که با از بین رفتن معیشت سیستم خودترمیم گر 
به درستی کار نکرده و مهارت ها و قابلیت های الزم ازجمله وجود 
سرمایه اجتماعی، انسانی و مالی و روانی که بتواند سازگاری را در 
مسیری درست هدایت کند بسیار ضعیف عمل کرده است. در 
این روستا زنانی هستند که مغازه داشته و خرده فروشی می کنند، 
یا زنانی هستند که فرش می بافند یا مهارت هایی چون کیک پزی 
دارند اما نتوانسته اند به عنوان بخشی از جریان اقتصادی اصلی 
خود را سازماندهی کنند. اعظم 49 ساله کارگر خانگی می گوید: 
»در خانه های مردم کار می کنم. درآمد بخورونمیری داریم که 
روزگار خود و فرزندانم سپری شود. البته اینجا در این حوالی 

هیچ کاری هم وجود ندارد که یک زن بتواند در آنجا کار کند. 
خانم ها  اینجا  قباًل  نیست.  ما  از  بهتر  هم  مردان  هرچند وضع 
کارهایی می کردند، مثل آرایشگری در منازل، لحاف دوزی، رب 
و ترشیجات و اینجور کارها، هنوز هم بعضی ها رب و ترشیجات 
درست می کنند اما این ها تعدادش محدود است«. دانش بومی 
زنان نیز نتوانسته با معماری و سبک زندگی امروزی مطابقت پیدا 
کند، مثاًل لحاف دوزی یا بافت »روآر« که یک پوشش برای ساخت 
کفش های سنتی به نام »ملکین« است بوده که این کفش ها نیز 
دیگر از رونق افتاده و نسلی که این کفش ها می پوشید تقریباً 
دیگر وجود ندارد، اگرچه هنوز تعداد بسیار کمی از زنان هنوز 
به عنوان یک  نمی تواند  این  اما  »روآرچیدن« هستند،  در حال 
شغل با این شرایط به حساب آید و کسی برای تغییر کاربری آن 
خالقیتی به خرج نداده است. شوکت 68 ساله استاد لحاف دوزی 
می گوید: »دختران اصاًل تمایلی به یادگرفتن این هنر ندارند. اگر 
کارگاهی بشود من آموزش می دهم ولی کسی متقاضی نیست. 
حوصله می خواهد که جوان های امروزی ندارند، پول بی زحمت 

می خواهند«.

نبود توانایی تحلیل وضعیت : در یک روستایی با بیش از 
2000 نفر جمعیت کار و وجود فارغ التحصیالن دانشگاهی، کار 
زیادی برای انجام دادن نیست و منطقه در رکود بوده و زندگی 
و  تشکل ها  ایجاد  که  حالی  در  است.  شده  سخت  همه  برای 
انجمن ها برای همکاری در جهت کاهش ریسک خطر ضروری 
است، تنها تشکل موجود در روستا تشکل زنان بسیجی است 
که در امر اشتغال چندان فعالیت ندارند. مریم 57 ساله می گوید: 
»قبالً یک تعاونی راه انداختیم ، زن ها با هم نساختند، خوب هم 
بلد نبودیم چه کار کنیم هم در فروش و هم در حساب وکتاب 
مشکل داشتیم و به دعوا منجر شده و آخرش هم منحل شد.« و 
این بدین معناست که انجام کار گروهی به دلیل عدم آموزش و 
توانمندسازی دشوار است. فعال کردن یک سیستم خود ترمیمی 
باید متکی بر توانمندی و شناخت قابلیت ها و تنگناها باشد و 
اما  باشند،  پیشرو  باید  خود  توانمندسازی  متولی  سازمان های 
ایجاد صندوق خرد به جهاد  وحیده 39 ساله می گوید: »برای 
کشاورزی مراجعه کردم، اولش گفتند ما چنین خدماتی نداریم، 
ولی  ببینید  آموزش  باید  اول  گفتند  زیاد  پیگیری های  با  اما 
متأسفانه خانم ها استقبال نکردند و فقط چند نفر در این دوره ها 
شرکت کردند.« کارشناسان جهاد کشاورزی قبل از این اصاًل به 
روستای ما نیامده بودند. فاصله ما تا شهر 10 دقیقه کمتر است«. 
البته به ادراک مردم از سازگاری برمی گردد که تصور  این امر 
می کنند گرفتن وام است و همین امر موجب شده به جای اینکه 
ذهن زنان به جای درگیر شدن با مسئله مهارت و قابلیت و تغییر 
روش های معیشت با فراگیری آموزش مهارت های نو به گرفتن 
وام بدون پشتوانه مهارتی فکر کنند. درنتیجه آن ها اگر هم موفق 
به گرفتن تسهیالت نشوند به سمت مشاغلی می روند که نوعی 
استثمارشدگی در آن است: لیال 35 ساله می گوید: »بسیاری از 

»مهتا بذرافکن و همکاران. مطالعه تجربه زیسته زنان روستای کوشک قاضی استان فارس  زیر سایه تنش آبی و خشکسالی«
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جدول 1. سطوح آسیب پذیری زنان.

آسیب پذیری فرهنگیآسیب پذیری ساختاریآسیب پذیری فردی

منبع درآمد
دارایی

دسترسی محدود به کاالهای معاوضه 
پذیر

فقدان مهارت شغلی
فقدان مهارت مالی 
فقدان مهارت ارتباطی

تحصیالت
وظیفه مراقبت گری

دانش ناکافی برای دسترسی به 
تسهیالت بانکی

فقدان دسترسی به تصمیم سازان در سطوح مختلف - اجتماع، منطقه و 
کشور )عامل تشدیدکننده(

تقسیم کار مبتنی بر جنسیت )عامل تشدیدکننده(
ضعف شبکه های اجتماعی )موانع ساختاری(

ضعف مهارت به پاسخ در مواقع مصیبت و فاجعه
ضعف دسترسی به زیرساخت ها  

 موانع قانونی و قوانین نابرابر
خروج سرمایه های انسانی و اجتماعی مانند مهاجرت دختران تحصیل کرده 

از روستاها
عدم دسترسی تأثیرگذار مانند تشکیل سازمان های مردم نهاد

عدم خودباوری
تشویق به خشونت پذیری از سوی فرهنگ 

غالب
سرزنش قربانی

عدم آگاهی کافی برای تحلیل وضعیت
فقدان ابتکار فردی

عدم توانمندی فردی برای به کارگیری 
مهارت های شغلی 

ترس از تغییر

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع : محقق، 1398                                                                                                             

دختران هم سن من ازدواج نکرده اند. در شهر در مغازه ها برای 
بمانیم، مردم  دیروقت  تا  نمی توانیم  اما  کار هست  فروشندگی 
حرف درمی آورند و تازه ماهی 200 الی 300 تومان برای 8 الی 
10 ساعت می دهند که با احتساب کرایه ته اش شاید 100 تومان 

بماند.«. 

مقوله هسته: انباشت ابرچالش ها  

روستای کوشک قاضی و بقیه روستاهای خشکیده کشور با 
مواجه شده  بلندت مدت  و خشکسالی  آب  منابع  خشکیدگی 
ناکارآمدی سیستم  به  از هر چیز  بیش  این وضعیت  البته  که 
بازمی گردد. آب عالوه بر اینکه پایدارکننده محیط زیست است، 
نقشی انسجام بخش و پایدارکننده برای جوامع بشری دارد. شواهد 
تاریخی همچون »شغل میرابی« نشان می دهد که حکمرانی آب 
برای عموم مردم با دقت و عادالنه انجام می شده چرا که این امر 
موجب پایداری و انسجام جوامع می شده و این وجه اجتماعی 
آب بسیار شایان توجه است. وقتی توازن و تعادل منابع آب به 
با  اجتماعی« رخ می دهد که  ابرچالش های  بخورد »زایش  هم 
ترکیب چالش های گذاشته به انباشت ابرچالش ها منجر می شود. 
ابرچالش هایی چون نابرابری در دسترسی به منابع، سالمت، تغذیه 
و مسائل اجتماعی که از قبل کم وبیش در جوامع وجود داشته اند 
با از بین رفتن معیشت و در کنار مسائل اجتماعی پیچیده انباشته 
شده ظرفیت به فروپاشی کشاندن جوامع را دارند. ناکارآمدی، 
فساد و جهالت سیستماتیک بسترساز بروز این ابرچالش هاست. 
مجوزهای غیرقانونی چاه ها خارج از توان منطقه، رشد قارچ گونه 

ویالسازی و شیوع تجمل گرایی؛ با رشوه و فساد سیستمی، عدم 
توجه به تنوع شغلی و زنجیره تأمین در ایجاد مشاغل روستایی، 
عدم توجه مطالعات اجتماعی و تاب آوری در ابرپروژه هایی چون 
سد و طرح های انتقال آب، ضعف زیرساخت هایی چون آموزش و 
سالمت جسمی و روانی مردم، و اتکای صرف روستاییان به منابع 
آب و منابع طبیعی برای اشتغال زایی روستایی با حاشیه راندن 
بسترهای اشتغال زا چون صنایع دستی و دانش بومی و مواردی از 
این قبیل موجب شده که اقتصاد روستای کوشک قاضی به شدت 
شکننده شود و به زایش ابرچالش و انباشت آن ها منجر شود.  
فاطمه 33 ساله می گوید: »همین هفته گذشته یکی از همسایگان 
از طریق لوله زیرزمینی از آب شرب برای آبیاری باغش دزدی 
می کرده، و یکی دیگر هم لوله انتقال آب یکی از باغداران متمول را 
سوراخ و از آن آب می دزدیده است و کار به دعوا و شکایت رسید.« 
برنامه ریزی توسعه پروژه ای فن ساالرانه بدون در نظر گرفتن توان 
اکولوژیک و با دست کاری در اکوسیستم از یک سو موجب از بین 
رفتن پتانسیل های طبیعی منطقه شده و از سوی دیگر موجب 
فقرزایی و درعین حال نابرابری گردیده است که زنان را در کانون 
این گونه حوادث سرپرست  در  است. چنانچه  داده  قرار  دردسر 
خانواده آسیب ببیند یا زندانی شود، زنان باید سرپرستی یک 
خانواده بدون درآمد و بدون آینده را عهده دار شوند. ابرچالش های 
جدید در کنار چالش هایی که از قبل در سیستم وجود داشته در 
سه سطح آسیب های فردی، ساختاری و آسیب پذیری فرهنگی به 

زنان فشار وارد می آورد )جدول شماره 1(.
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بحث و نتیجه گیری 

تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن مانند خشکسالی و تنش آبی 
همچون بسیاری از فجایع زیستی چه ناشی از عملکرد انسان باشد 
و چه نباشد بر جوامع انسانی تأثیرگذار بوده و به دلیل تأثیرپذیری 
از نقش ها و روابط جنسیتی اثرات متفاوتی بر زندگی زنان و مردان 
داشته و در روابط بین آن ها نیز تأثیرگذار است. از یک طرف 
ناکارآمدی سیستماتیک و از طرفی مردم آموزش ندیده با فاجعه ای 
خاموش و ویرانگر و البته از دید رسانه ها و تصمیم گیران نامشهود 
مواجه اند که منجر به تصمیم گیری های اشتباهی می شود که البته 
هرچند فراتر از جنسیت است، اما بر سرنوشت همه اثرگذار است. 
با درگیر شدن سرپرستان خانواده در بدهی، نزاع و یا کارهای 
خالف، زنان بیش از پیش دچار آسیب و حتی خشونت خواهند 
شد. عالوه بر این زنان به دلیل وجود تبعیض های نهادینه شده از 
یک سو و برساخته های اجتماعی و فرهنگی و باورهای سنتی 
که به ویژه در روستاها دیرپا و عمیق تر است از سوی دیگر؛ با 
محدودیت های بیشتری برای جابه جایی و یا کار بیرون از روستا 
و یا شیفت شب نیز روبه رو هستند. این موانع زندگی خودشان و 

خانواده را تحت تأثیر قرار می دهد.

ترک  موجب  گاه  که  معیشتی  بغرنج  مشکالت  بر  عالوه 
مکان می شود، مسائل روانی و بهداشتی نیز بخش ویرانگری از 
ابرچالش هاست. آنچه مسلم است این است که در بحران های پیش 
رو، فقط دست نزدن به اقدامات مناسب نیست که مخاطره آمیز 

بوده و  اقدامات اشتباه مشکل آفرین  به  بلکه دست زدن  است، 
این  زیربنای  که  است  بدیهی  است.  نادانی  انفجار  بارز  مصداق 
سیستم ها روابط اجتماعی و روابط قدرت هستند که دسترسی 
گروه های مختلف اجتماعی - اقتصادی )اعم از زن و مرد( را به منابع 
و دارایی های مولد )زمین، آب، کار، اعتبار(، شبکه های اجتماعی، 
ظرفیت سازی و انتقال دانش جدید برای حمایت از ایجاد راه های 
نظیر  مدیریتی  مالحظات  می کنند.  فراهم  امرارمعاش  متنوع 
پاسخگویی، شفافیت و مشارکت آگاهانه زنان و مردان آسیب پذیر 
در تصمیم گیری اجتماعی درباره مدیریت فاجعه اطمینان می دهد 
افراد آسیب دیده می توانند در بحث ها و تصمیم گیری ها و درنهایت 
 (Ahmed & Fajber, ایجاد ظرفیت سازش و انطباق شرکت کنند
(2009. بازسازی هویت روستاها با روش هایی چون احیاء منابع 

فرهنگی و روحیه تعاونی، شناسایی و یا ایجاد ظرفیت های جدید 
و پایدار، مشارکت زنان در تصمیم گیری، ایجاد انجمن های زنانه 
و آموزش کسب وکارهای نوین می تواند زندگی روستایی را حفظ 
فشارهای  از  را  زنان  و  افزایش دهد  را  زندگی  کیفیت  و حتی 
روانی، جسمی و فرهنگی رها کرده و البته در سطحی عمیق تر 
خانواده های روستایی، مناطق شهری را از چالش های جدید ناشی 
از حاشیه نشینی و درنتیجه از انباشت چالش ها نجات می بخشد 

)تصویر شماره 1(. 
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آب بر صنعتی و کشاورزی در مناطق نیمه خشک، موانع فرهنگی و ذهنی و روانی 

تنش آبی و زیست 
زنان روستای 
کوشک قاضی 
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تغییر باورهای جنسیتی محدودکننده و سرکوبگر

پیامدها: فقرزایی سیستماتیک، سیستم 
کمیابی،  ذهنیت  ساز،  مقروض 
و  منافع  تشخیص  قدرت  فروپاشی 
سازگاری،  ادراک  فقدان  عقالنیت، 
زنجیره خطاها، فقدان مهارت و قابلیت 
بازسازی، ثروت اندوزی با ایجاد هزینه 
برای دیگران، زیست پرتنش و فشار 
دست  از  اجتماعی،  ناپایداری  روانی، 

رفتن تاب آوری، انباشت ابرچالش ها



Autumn 2020. Vol 11. Num 3

523

References

Afrakhteh, H. (2011). Vulnerability of rural women Case study: 
Fumanat foothill villages, urban ecology research, second 
year spring and summer 2011 No. 1 (3 ) Persian

Ahmed, S., Fajber, E. (2009). Engendering adaptation to climate 
variability in Gujarat, India, Gender and Development, Vol. 
17, No. 1, Climate changes and climate justice (March 2009), 
pp. 33-50

Eftekhari, R., Mousavi, A., Portaheri, S. M., Farajzadeh Asl, M. 
(2013). Analysis of the Role of Living Diversity in the Suffer-
ing of Rural Households in Drought Conditions Case Study: 
Areas at Risk of Drought in Isfahan Province, Rural Research, 
Volume 5, Number 3, Fall 2, P. 662-639 Persian

Fatemi, M., Karami, E. (2010). A Case Study of the Causes and 
Effects of Drought  Iranian Journal of Agricultural Extension 
and Education Issue: 2010, Volume 6, Number 2; Pages 77 - 97 
Persian

Flick, U. (2000). Episodic Interviewing in  Bauer and Gaskell 
(eds), Qualitative Reserching with text, Image and graound : 
A Practical Handbook; London : Sage.

Gokhale, V. (2008). Role of Women in Disaster Management : 
An Analytical Study with Reference to Indian Society. The 
World Conference on Earthquake Engineering    October 12-
17, 2008, Beijing, China

Government of India. (2008). National Action Plan on Climate 
Change, Prime Minister's Council on Climate Change, Gov-
ernment of India  IPCC(2001) Synthesis Report, Third Assess-
ment Report. Cambridge University Press., 

Habibpour Gotabi, K. (2015). Women's Vulnerability in Natural 
Disasters: A Social Structure, Women in Development and 
Politics, Volume 16, Number 3, Fall 2016, pp. 457-481 Persian

Hanlon. J, Ch. (2001). Mozambique and the great flood of 2000. 
The International African Institute, James Currey, Oxford. 
176.

Iman, M.T. (2012). Qualitative Research Methodology, Qom: Re-
search Howzeh and University Press.

Iman, M.T., Bazrafkan, M. (2017). Doing critical ethnographic 
research; Translation; Shiraz University Press, Shiraz

Jonas, A. (2006). Pro-scale: further reflections on the ‘scale de-
bate’ in human geography. Transactions of the Institute of 
British Geographer 31, 399–406

Khamis, M., Plush, T.. Sepúlveda Zelaya, C. (2009). Women's 
rights in climate change: using video as a tool for empower-
ment in Nepal,Gender and Development, Vol. 17, No. 1, Cli-
mate changes and climate justice(March 2009), pp. 125-135 
(Published by: Taylor & Francis, Ltd. on behalf of Oxfam GB)

Keshavarz, M., Karami, E., Vanclay, F. (2013). The social experi-
ence of drought in rural Iran, Land Use Policy 30 (2013) 120– 
129

Klein, N. (2015). This changes everything: Capitalism vs. the cli-
mate. Simon and Schuster

Mullainathan, S., Shafir, E. (2019). Scarcity: Why having too little 
means so much, Translated by Sidamir Hossein Miraboutale-
bi, Tatjomaan Publications, Tehran.

Neumayer , E., Plümper, T. (2007). "The Gendered Nature of 
Natural Disasters: The Impact of Catastrophic Events on the 
Gender Gap in Life Expectancy, Annals of the Association of 
American Geographers

Osbahr, H., Twyman, C., Adger, W.N. and Thomas, D.S.G. 
(2008). ‘Effective livelihood adaptation to climate change dis-
turbance: scale dimensions of practice in Mozambique’, Geo-
forum, Vol. 39, No. 6, pp.1951–1964.

Savari ,M., Shiri, N., Asadi, A. (2013). The Role of Communica-
tion and Information Resources and Channels in Empower-
ing Rural Women in Divandereh County, Rural Research, 
Fourth Summer 2013 No. 2 (14)

Segnestam, L. (2017). Gendered Experiences of Adaptation to 
Drought: Patterns of Change in El Sauce, Nicaragua. Latin 
American Research Review 52(5), pp. 807–823. DOI: https://
doi.org/10.25222/larr.220

Techane M.G. (2017). ‘Economic Equality and Female Margin-
alisation in the SDGs Era: Reflections on Economic Rights of 
Women in Africa’, Peace Human Rights Governance, 1(3), 
333-364

Turner, J. H. (2010). Theoretical Principles of Sociology, Volume 
1: Macrodynamics, New York : Springer

United Nations Statistics Division (UNSD). (2015). The world’s 
women 2015. Trends and statistics. New York, UNSD.

Ziaeian, S. (2017) National Center for Drought and Crisis Man-
agement of the Meteorological Organization, shocking statis-
tics of drought: (https://www.tabnak.ir/fa/news/831204

Zoloth, L. (2017). At the Last Well on Earth: Climate Change Is a 
Feminist , Journal of Feminist Studies in Religion , Vol. 33, No. 
2 (Fall 2017), pp. 139-151

Bazrafkan, M., et al. A Study of the Experience of Women in the Village of Kushk Qazi under the Shadow of Water Stress and Drought. JRR, 11(3), 512-523.


	_GoBack

