فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران  ،شماره  ، 31بهار  ،3131ص 33-13
ISSN: 2588-2864

http://www.psyj.ir

حسن شجاعی  ، 1عليرضا گلستانی  ، 2داریوش رضا

پور 3

 1فارغ التحصیل كارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی گرایش مطالعات فرهنگی دانشگاه پیام نور مركز بوشهر.
 2دكترای مردم شناسی و استادیار دانشگاه پیام نور مركز بوشهر.
 3دكترای جامعه شناسی فرهنگی و استادیار دانشگاه پیام نور مركز بوشهر.
نام نویسنده مسئول:
حسن شجاعی

چکيده
این نوشتار به منظور تحلیل ابعاد فرهنگی (مونوگرافی)شهرستان دیر( مطالعه موردی شهرآبدان)
انجام پذیرفته است  .در این پژوهش رویکرد اجتماع محوربا تمركز روی آثار نظام اجتماعی بر
رفتار و روحیات انسانها بعنوان چارچوب نظری این تحقیق برگزیده شده است.روش تحقیق در
این پژوهش  ،روش تحقیق كیفی – میدانی و روش اسنادی و كتابخانه ای می باشد.جامعه آماری
پژوهش حاضر را كلیه شهروندان شهر آبدان تشکیل می دهند .با توجه به موضوع تحقیق كه
شهر آبدان می باشد از افراد باسواد قدیمی و سرشناس و باتجربه محلی استفاده گردیده است.در
این تحقیق از روش نمونه گیری گلوله برفی یا زنجیره ای استفاده گردید .كه بیشتر در تحقیقات
قوم نگاری مورد استفاده قرار می گیرد .در این تحقیق تالش شده است كه خالصه ای از شرایط
زندگی مردم شهر آبدان در قدیم و حال از قبیل شرایط معیشتی ،كشاورزی ،دامداری ،پدیده
مهاجرت،امکانات رفاهی ،بیکاری و  ...مورد بررسی قرار گیرد .همچنین جهت دست یابی به علل
و ریشه یابی مشکالت و معضالت تالش خواهد شد و در نهایت ارائه راهکار مناسب جهت رفع
موانع و مشکالت ضروری خواهد بود.

واژگان کليدي :فرهنگ – مونوگرافی – شهرستان دیر – شهرآبدان.
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مقدمه
«فرهنگ مجموعه پیچیدهای است كه شامل معارف ،معتقدات ،هنرها ،صنایع ،فنون ،اخالق ،قوانین ،سنن ،و باالخره تمام عادات و
رفتار و ضوابطی است كه فرد به عنوان عضو جامعه ،از جامعه خود فرا میگیرد و در برابر آن جامعه وظایف و تعهداتی را بر عهده دارد»].[1
مونو گرافی یا تگ نگاری عبارت است از بررسی عمیق و همه جانبه ی یك امر اجتماعی یا مجموعه ی اخالقی كامالً محدود مانند:
خانواده ،یك گروه یا یك روستا و یا یك كارخانه و امثالهم .مونوگرافی و انسان شناسی بر مفهوم فرهنگ متمركزند .آنها درصددند كه به یك
رشته سؤاالت اساسی از جمله «ماهیت فرهنگ چیست؟» «فرهنگ چگونه ارائه ،تثبیت ،تغییر ،منتقل و یا مستحیل میگردد؟» جواب دهند.
فرهنگ در این رویکردهای فکری ،یك سیستم معانی مشترک بین افراد ،گروه ،سازمان و یا اجتماع میباشد .این سیستم معانی بر اساس
كنش متقابل و از طریق زندگی در زمینه اجتماعی آموخته و نهایتاً منتقل میشود .بر این اساس «انسان شناسی بر درک ساخت و فرآیند
فرهنگ از طریق الگوی رفتار ،ارزشها ،ایستارها و استانداردهایی تأكید دارد كه توسط مردم تجربه میكنند .قوم نگاری با تمركز بر فرهنگ،
معتقد است كه سازمانها و اجتماعات ،مجموعهای از فرهنگهای مختلف میباشند .بطور مثال ،مدرسه یك سازمان ،متشکل از فرهنگ
دانشآموزان ،معلمان ،مدیران ،دفترداران و معاونان است كه از طریق تجربه و نهایتاً تفسیر از آن تجربه بدست میآورند .دانستنیهای فرهنگی
بستری است كه دیدگاه كنشگران از آن صادر میشود و دیدگاهها ،رفتار افراد و گروهها را هدایت میكند و در اصل هسته اصلی مطالعات قوم
شناسی را تشکیل میدهند ..تحقیقات قوم نگاری ،برای توصیف و تفسیر فرهنگ گروهی با سازمانی ،درصدد دستیابی به دیدگاههای مسلط
سازمان یا گروه است .چنانچه دیدگاه مسلط بر سازمان یا گروه تحت عنوان سیستم معانی مشترک كشف گردد ،در واقع یك توصیف معتبر و
بعضاً عمیق از آن ارائه میشود .در واقع «كنشگران گروهی و یا سازمانی در تجربیات با یکدیگر سهیم میشوند و درباره آنها به بحث میپردازند
و بر این اساس ،قواعد ،اندیشهها و ارزشهایی را در روابطشان میپذیرند .آنها برای برخورد با جهانی كه با آن روبهرو می شوند ،شیوههایی طرح
میكنند .آنها زبانی به وجود میآورند كه برایشان معنای منحصر به فردی دارد .به طور خالصه ،آنها فرهنگ به وجود میآورند.[2]».
پژوهش مونو گرافی به طور سنتی با انسان شناسی همبسته است .پژوهش مونوگرافی گاه با نام دیگری مانند «تگ نگاری»نیز به كار
می رود] [3واژه مونوگرافی هم به فرایند پژوهش اطالق می شود ،هم به محصول فرایند .محصول عبارت است از گزارش نوشته شده ،یعنی
مونوگرافی آنچه مورد بررسی قرار گرفته است .واژه ی «مونوگرافی» از انسان شناسی ناشی شده است .در فرهنگ انگلیسی رندم هاوز مونوگرافی
چنین تعریف شده است «:شاخه ای از انسان شناسی كه با توصیف علمی فرهنگ ها سرو كار دارد» .فرایند پژوهش مونوگرافی عبارت است
از «:فرایند فراهم آوردن توصیف های علمی از نظام ها ،فرایندها و پدیده های تربیتی در موقعیت های خاص آنها»] .[4مونوگرافی مستلزم
پژوهش دست اول و عمیق در ویژگی های یك فرهنگ معین و الگوهای موجود در آن ویژگی هاست].[5
مونوگرافی كه ترجمه آن تك نگاری است یکی از شیوههایی است كه در روش ژرفائی برای مطالعه جوامع محدود مورد استفاده قرار
میگیرد  .در تك نگاری جوامع كوچك و محدود بطور همه جانبه مورد بررسی قرار میگیرند .بعنوان دیگر تك نگاری توصیفی است ژرف و
همه جانبه از كی ده یا یك خانواده یا یك طایفه  ,بعنوان مثال در تك نگاری یك ده اوضاع اجتماعی  ,اقتصادی ,جمعیتی و فرهنگی ,نهادها
 ,هنجارها و بطور كلی كلیه جزئیات زندگی مردم روستا مورد بررسی قرار میگیرد .
احسان نراقی در مقدمه ی كتاب طالب آباد اثر جواد صفی نژاد در تعریف این روش می نویسد« :تك نگاری توصیفی ژرف و دقیق از
یك شخص (بیوگرافی) یا یك واحد اجتماعی مانند خانواده ،طایفه ،قبیله ،قشر اجتماعی یا یك ده كه جنبه های مختلف آن را در بر میگیرد،
تك نگاری براساس مشاهده ی مستقیم و عینی استوار است .محقق با شركت فعال در زندگی مردم جامعه مورد معاشرت مستمر با آنها و به
كار بردن فنون مشاهده مستقیم ،مصاحبه و پرسش نامه ،وقایع و امور اجتماعی را از نزدیك مشاهده ،مطالعه و توصیف می كند .تك نگاری
نه تنها جنبه های گوناگون حیات اجتماعی از جغرافیا گرفته تا ساخت های اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،خانوادگی ،ارزش ها ،نهادها،
هنجارهای اجتماعی و ویژگی های مختلف دیگر یك واحد اجتماعی را به نحو دقیق تصویر می كند بلکه به روابطی كه در درون این ساخت
ها موجود است نیز توجه دارد و آنها را تعیین می كند»]6[ .
مونوگرافی عبارت است از  :مطالعه جامع یك اجتماع و یا یك امر اجتماعی نظیر خانواده ،كارخانه ،طبقه و غیره« .تشریح همه جانبه
ی یك پدیده یا مجموعه ای از پدیده هاست .در تك نگاری ابتدا از وضع عینی ،ظاهر ،سطح خارجی پدیده كه قابل مشاهده است آغاز می
كنند سپس ابعاد ذهنی  ،روانی و پیچیده ی آن را به نگارش درمی آورند .بدین سان در این مفهوم هم كلیت و هم فردیت دیده می شود .كلی
است چون در خالل آن همه اعضای یك كل شناخته می شوند .فردی است چون یك پدیده نظیر یك ده ،یك كارخانه ،یك مدرسه در همه
ابعادش سنجیده می شود»[.]7
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شهرستان دیر
شهرستان دَیّر (به فتح اول و كسره یاء مشدد) یکی از شهرستانهای استان بوشهر در جنوب ایران و در ساحل خلیج فارس قرار دارد.
دارای سه بخش مركزی ،آبدان و بردخون است.مركز این شهرستان بندر دیر است.براساس سرشماری رسمی سال  13۳۱جمعیت این شهرستان
 ۵2۵23نفر ( 1277۳خانوار) است كه بر همین اساس در سال  13۳۵جمعیت آن  ۴۳۴۳۳نفر ( 1۱۱36خانوار) بوده است .همچنین براساس
سرشماری سال  13۳۵جمعیت این شهرستان  6۱612نفر (16۴۱3خانوار) می باشد .شهرستان دیر از شمال به شهرستانهای دشتی و
تنگستان و از طرف مشرق به شهرستانهای گنگان و جم و از ناحیه جنوب به و غرب به آبهای خلیج فارس منتهی میگردد.
طول نوار مرزی-دریایی شهرستان دیر  ۳۵كیلومتر است كه از خور بردستان (حد فاصل آن با شهرستان كنگان) شروع میشود و تا
خور زیارت (حد فاصل آن با شهرستان دشتی) ادامه دارد .این شهرستان از سه بخش :مركزی ،بخش آبدان و بخش بردخون تشکیل شدهاست.
دارای  ۵شهر شامل بندر دیر ،بردستان ،آبدان ،دوراهك و بردخون و همچنین تعداد  ۵دهستان است كه دهستان حومه در بخش مركزی،
آبدان و سرمستان در بخش آبدان؛ و بردخون و آبکش در بخش بردخون قرار دارند .تعداد  7دهیاری نیز در روستاهای :اُلی شمالی ،اُلی جنوبی،
لمبدان پایینی ،لمبدان باالیی ،لمبدان حاجیآباد ،دوراهك و سرمستان در بخش مركزی و در روستاهای :آبکش ،شهنیا ،بردخون كهنه ،سجادیه
و مغدان در بخش بردخون دایر و فعالند.]۳[ .
شهر آبدان
شهر آبدان كه با نامهای "آبدان" "اودون" و"اودو" نیز شناخته می شود و در  ۴۱كیلومتری شمال شرقی دیر واقع است .آبدان به
علت مرغوبیت گوجه فرنگی در اكثر مناطق ایران شهره است و از سال  137۳بنا به تصویب وزارت كشور به شهر تبدیل گشته است.
آبدان یعنی جایی كه آب فراوان دارد .چنین اسمی برای این منطقه چندان هم بی مسمی نیست زیرا آبدان درهای به نام درة جاشك
دارد كه سیالبها و حوضه آبریز دو رشته كوه كه باهم دوازده كیلومتر فاصله دارند ،به سوی این دره جاری میشود و پس از آبیاری كردن
زمینهای كشاورزی كه در دو طرف جاده بوشهر كنگان در شمال آبدان قرار دارد ،به خور بردستان و سپس به خلیج زیبای فارس میریزد.
شهر آبدان مركز بخش آبدان در شهرستان دیر است .براساس سرشماری سال  13۳۵جمعیت شهر آبدان  6۳27نفر ( 1۴11خانوار) میباشد[.]۳

مبانی نظري تحقيق
برای فهم مکاتب و نظریههای انسانشناسی راههای مختلفی وجود دارد .یکی از راهها این است كه انسانشناسی را در بستر تاریخی و
زمینه فرهنگیای كه این دانش و این رشته علمی در آن به وجود آمده و به تدریج توسعه و تکامل پیدا كرده ،قرار دهیم.دانش انسانشناسی
خاستگاه غربی دارد .یعنی انسانشناسی به منزله یك دانش مدرن كه ما امروز در دانشگاههای جهان آنرا به مثابه یکی از شاخه های علوم
اجتماعی یا علوم انسانی مطالعه میكنیم یك دانش غربی است .به همین دلیل باید برای درک و شناخت دیدگاهها ،رهیافتها ،مکاتب و نظریه
های انسانشناسی و برای درک مفاهیم كلیدی این رشته به بررسی شرایط تاریخی ،اجتماعی و بخصوص فلسفه غرب بپردازیم.
مکتب تکامل گرایی
انسانشناسی به یك معنا همواره وجود داشته  ،اگر ما انسانشناسی را به معنای تالش بشر برای فهم فرهنگ خود فرض كنیم و معنای
عام انسانشناسی كه عبارت از شناخت و مطالعه انسان است را در نظر بگیریم  ،این علم همواره وجود داشته است .تا قبل از پیدایش رنسانس
كه اومانسیم (انسان گرایی) به تدریج شکل گرفت و به منزله نوعی جهان بینی مطرح شد  ،شناخت انسان امری بود كه توسط ادیان  ،اعم از
ادیان الهی و ادیان دیگر انجام می گرفت ؛ یعنی انسانها نگرششان درباره انسان و پرسشهایی از قبیل اینکه انسان كیست ؟ زندگی چیست ؟
انسان چگونه به وجود آمده؟ نهادهایی مانند خویشاوندی  ،زبان  ،زمین  ،هستی چگونه شکل گرفته؟ و آینده انسان یا غایت انسان و زندگی
او چگونه خواهد بود ؟ و پرسشهایی از این نوع تماما توسط ادیان پاسخ داده می شد و همچنین فالسفه ای مثل كنفوسیوس و فیلسوفان یونانی
به پرسشهای مردم ( انسان ) پاسخهایی داده بودند  .از رنسانس به بعد به تدریج تبینهای متافیزیکی (ماوراء الطبیعی) مشروعیت خودشان را
از دست دادند و انسانهای غربی (انسانهایی كه در اروپا زندگی می كردند) تبینهای مسیحی  -یهودی را كه در تورات و انجیل (بایبل) نوشته
شده بود زیر سؤال بردند و فلسفه آفرینش و خلقت كه ادیان الهی مطرح ساخته بودند به تدریج با تردید و شك و پرسش مواجه شد .از این
رو بعد از رنسانس (از قرن  16به بعد) با شکل گیری اندیشه های انسان گرایانه ،انسان درصدد برآمد كه خود از راه بررسی های تجربی و
مطالعه و كالبد شکافی انسان ( كالبد شکافی جسم و روح او ) برای پرسشهایی كه تا آن زمان فالسفه و ادیان پاسخ میدادند ،پاسخهای تازه
ای ارائه كند  .از این زمان است كه انسان خود به صورت نوعی سوژه برای مطالعه تبدیل میشود و انسان به مطالعه انسان می پردازد.
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مکتب فرهنگ گرایی
در اوایل قرن  ( 2۱سالهای  1۳۱۱به بعد )  ،اولین كسی كه به نقد تکامل گرایی پرداخت "فرانس بواس" بود .وی انسانشناس
آمریکایی آلمانی االصل است .او پدر انسانشناسی آمریکا محسوب میشود .انتقاد اول بواس به تکامل گرایان این است كه انسانشناسان تکامل
گرا  ،تحقیقات میدانی چندانی انجام نداده اند به خصوص فریزر .بواس مطرح كرد كه تکامل گرایان از روی اسطوره ها  ،افسانه ها  ،كتابهای
تاریخی و كتابهای دینی و كتابهای قوم نگاری و فولکلور اقوام و ملتهای مختلف مجموعهای از اطالعات را فراهم كردند و به بررسی تطبیقی
فرهنگها پرداختند بدون اینکه خودشان فرهنگهای مختلف را تجربه كرده باشد.
بواس كتابی نوشت به نام "محدودیت های روش مقایسهای (تطبیقی) در انسانشناسی" .هدف بواس در مرحله اول انتقاد از افرادی
مثل ملك لنان ،با خوفن ،تایلور و فریزر است كه اینها هیچ وقت "كار میدانی" عمیق نکردند .وی اسم این انسانشناسان را به صورت كنایه و
استهزاء "انسانشناسان صندلی راحتی نشین " میگذاشت؛ یعنی دانشمندانی كه روی صندلی لم داده اند و كتاب می خوانند و از روی كتابها
طرز زندگی بشر را می نویسند و به بیان فرهنگها می پردازند بدون اینکه "تجربه زیسته" ای از گروهها و جمعیت ها و فرهنگهایی كه اسم
می برند داشته باشند .آر .چ .هیس در كتاب «تاریخ مردم شناسی» ( )13۴۱داستانی شنیدنی درباره بوآس بیان می كند .فرانس بواس برای
اینکه نشان دهد این روش ،روش درستی نیست خودش مجموعه گسترده ای از مطالعات میدانی در میان سرخ پوستان مکزیکی انجام داد .او
به جایی كه به "دره مرگ" معروف است ،رفت تا یك نوع زبان سرخ پوستی را كه در حال نابودی بود جمع آوری كند .دره مرگ جایی است
كه باالی  o C 50حرارت دارد .بواس برای آنکه بتواند در بین سرخ پوستان نفوذ كند و سرخ پوستان وی را بپذیرند ،برای مدت یکسال اسبی
را زین می كرد و چند مشك شیر را روی اسب می گذاشت و به عنوان شیر فروش وارد منطقه میشد (در دره مرگ شیر فروشی رواج داشت)
و شغل شیرفروشی را پیشه كرد تا به تدریج زبان مردم آن منطقه را یاد گرفت  .وی تنها كسی بود كه توانست این زبان را بیاموزد و آن را در
تاریخ حفظ كند و االن ما از آن زبان گرامر و فرهنگ داریم كه محصول تالش بواس است.
مکتب کارکرد گرایی
مکاتب انسانشناسی فرهنگی با مکتب " فرهنگ و شخصیت " وارد مرحله جدیدی میشود  ،اما آن مکتب و نظریه ای كه توانست
وجه علمی به انسانشناسی بدهد و انسانشناسی را به عنوان یك علم در بیاورد و تثبیت كند  ،نحله كاركرد گرایی بود كه توسط " مالینو
فسکی " ریاضی دان لهستانی  ،كه با خواندن كتاب "شاخه زرین" به این رشته بسیار عالقمند شد و به لندن رفت تا از "جیمز فریزر " به
خاطر نوشتن چنین كتاب با ارزشی تشکر و قدردانی كند پایهگذاری شد .مالینوفسکی در لندن با "سیلیگمن " آشنا شد و به توصیه او شروع
به خواندن مردمشناسی كرد .وی در سالهای  ( 1۳1۴اوج جنگ جهانی اول ) به استرالیا سفر میكند و در آنجا به عنوان تبعه اتریش كه
دشمن تلقی می شد دستگیر و اسیر میشود  .مالینوفسکی از ارتش استرالیا خواهش میكند كه به او اجازه دهند به عنوان اسیر در میان "
تروبریاندها" ( قبیله ای كه درگینه نو در غرب اقیانوس آرام ساكن بودند ) زندگی كند .وی به مدت چهار سال ( )1۳1۴ – 1۳1۳در آنجا به
مطالعه می پردازد و تحقیقات مفصل خود را در  6جلد كتاب بنام " تروبریاندها " منتشر میكند .اولین كتاب مالینوفسکی بنام " آرگونادها یا
دریانوردان اقیانوس آرام غربی " در سال  1۳22منتشر میشود .این كتاب آغاز انقالبی نو در انسانشناسی است زیرا روش میدانی كه بواس از
آن سخن میگفت  ،به صورت یك روش علمی جدید و به صورت سیستماتیك و نظام مند بر مبنای روشهای تحصلی و روشهایی كه در علوم
طبیعی به كار برده میشد ،توسط مالینوفسکی در نوشتن آن كتاب به كار گرفته شد و این كتاب به عنوان نقطه آغاز شکلگیری دانش علمی
انسانشناسی در تاریخ این رشته به ثبت رسید .در این كتاب مالینوفسکی روش كار میدانی را تثبیت میكند و نشان میدهد كه همانطور كه
در شیمی و فیزیك و … روشهای علمی داریم در انسانشناسی هم قومنگاری ومردمنگاری وكارمیدانی داریم .اما اهمیت كتابهای مالینوفسکی
و سهم وی بیش از روش و دیدگاه تئوریکی بود كه وی به عنوان كاركرد گرایی مطرح ساخت  .مالینوفسکی به نقد نظریه های تکامل گرایانه
و اشاعه گرایانه پرداخت و مطرح كرد كه مهمترین كاركرد فرهنگ تأمین نیازهای بشر است  .فرهنگ هر جامعه ای برای تأمین نیازهای انسان
است  .وی نیازها را به سه دسته تقسیم میكند :
-1نیازهای زیستی مثل خوردن  ،پوشیدن و …
-2نیازهای وسیله ای مثل آموزش  ،پرورش  ،قوانین و …
 -3نیازهای یکپارچگی یا انسجام بخش مثل دین  ،ایدئولوژی  ،جهان بینی ها كه امکان ارتباطات و تفاهم و مبادله  ،هم سخنی و هم
زبانی و هم زیستی فکری را فراهم میكنند  .مهمترین ایده ای كه مالینوفسکی از نظر تئوریك وارد انسانشناسی كرد دو بحث بود :
-1بحث مردمنگاری و قوم نگاری به عنوان روشی برای انجام كار میدانی سیستماتیك و روشمند .
-2مفهوم كاركرد كه از دید وی عبارتست از اینکه فرهنگ به یکسری از نیازهای زیستی و اجتماعی انسان پاسخ میدهد و فرهنگ یك
جزء از یك نظام كلی است و با توجه به نیازهایی كه آن نظام و آن جامعه دارد اجزاء و عناصر مختلف فرهنگ به تامین آن نیازها می پردازند.
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تحقيقات داخلی
 تحقیق و پژوهشی كه توسط اكرم جدیدی بعنوان مردم نگاری روستای انجدان در استان مركزی در سال  13۳7به صورت مستقیمصورت پذیرفت .این تحقیق برگرفته از مطالعات انجام شده به واسطه كم و كاستی هایی كه درروستای مذكور وجود داشته  -به منظور بهره
برداری هایی كه توسط جهاد كشاورزی استان مركزی انجام گرفته-در سال های اخیر چهره این روستا به واسطه ورود تکنولوژی هایی كه از
شهرها و مراكز استان به آن وارد شده به كلی دگرگون شده است و این تاحدودی جای تاسف دارد كه انسان ها این محیط طبیعی و خدادادی
سرشار از نعمت را با دخالت های خود دگرگون كرده اند و در جهت رفاه و آسایش هر چه بیشتر خود این طبیعت زیبا را با از بین بردن
درختان و زدن چاههای عمیق از بین برده اند و برای عاشقان طبیعت مناظر خشك شده ی این روستا كه روزی در بین روستاهای این خطّه
عروس سرسبزی بود واقعاً تاسف انگیز است و برای محقق كه با دیدن چهره ی امروزی و دیروزی آن و مقایسه آن با روستاهای اطراف كه از
لحاظ دارا بودن آب فراوانی كه داشت نسبت به دیگر روستاها واقعاً متاثر كننده است كه ببیند انسان هایی با كمال وقاحت تیشه به ریشه این
نعمت های خدادادی بزنند و حق آیندگان را زیر پایشان پایمال كنند.]1۱[.
 تحقیقی كه توسط جلیل شاعری و زهره شاعری در سال  13۳3بعنوان مونوگرافی روستا و تاثیر آن بر توسعه گردشگری پایدار(نمونه موردی روستای ابیانه) صورت پذیرفت.در این تحقیق بیان شده است گردشگری روستایی فعالیت بسیار پیچیده ای است كه با بخشهای
دیگر جامعه ،وجوه مشتركی داشته و دارای اثرات و پیامدهای مختلفی است.كه میتواند در تجدید حیات روستاها و ایجاد اشتغال و درآمد برای
روستاییان ،حفاظت از میراث طبیعی ،تاریخی و فرهنگی موثر بوده و منجر به توسعه روستایی گردد .لذا شناخت روستاهای كشور را می توان
یکی از مهمترین بخش های توسعه پایدار دانست .امروزه در تحقیقات جامعه شناسی رایج ترین روش برای شناخت یك جامعه روستایی روش
مونوگرافی است .لذا به بررسی روستای ابیانه از دیدگاه مونوگرافی پرداخته شده است .روستای ابیانه از توابع شهرستان نطنز است كه به عنوان
یکی از روستاهای هدف گردشگری كشور برگزیده شده است .با استفاده از منابع كتابخانه ای و مدلهای تحلیلی و میدانی به بررسی و شناخت
مونوگرافی روستا و تاثیر آن بر توسعه گردشگری پایدار پرداخته شده است .همچنین نتایج گویای این مطلب است كه افزایش درآمد حاصل
از گردشگری ،بخش دامداری و كشاورزی ابیانه را شدیدا تحت تاثیر قرار داده است .و ابیانه از روستایی پویا به موزه ای ایستا برای بازدید و
گذران وقت شهرنشینان تنزل یافته است [.]11
تحقيقات خارجی
متعدد خود تعداد  36خانواده كارگر اروپائى را مورد بررسى قرار داد و نتایج بررسىهاى خود را بهصورت كتابى زیر عنوان كارگران
اروپائى به سال  1۳۵۵منتشر كرد .لوپله با كاربرد این روش در تحقیقات اجتماعى خدمت گرانبهائى به دانش جامعهشناسى كرده است .روش
او بعدها بهوسیله ی دیگر محققان تکیمل شد و در زمینه ی شناخت جوامع روستائى بهكار رفت]12[.
 نخستین مطالعات روستائى به شیوهٔ تكنگارى در آمریکا در دههٔ دوم قرن بیستم انجام گرفت .از جمله محققانى كه در تحقیقاتروستائى از این شیوه استفاده كردهاند ،یك مرد روحانى بهنام ویلسن بود كه شانزده بررسى دربارهٔ جوامع محلى روستائى و مؤسسات مذهبى
آنها به انجام رسانده است[.]13

روش تحقيق
تحقیق كیفی برای درک و تبیین پدیدههای پیچیده اجتماعی از دادههای كیفی نظیر دادههای حاصله از مصاحبه ،مشاهده مشاركتی،
مستندات ،پرسشنامه و  ...استفاده میكند .پیدایش تحقیق كیفی به وجود عامل انسانی مربوط می شود .در این روش برای دیدگاههای افراد
مورد تحقیق ارزش قایل میشوند ،محقق و تحقیق شونده با یکدیگر در رابطه متقابل در نظر گرفته میشوند ،هم به توصیف میپردازد و هم
تبیین و برای گردآوری داده به گفتهها و رفتارهای قابل مشاهده افراد تکیه میكند.بنابراین در این تحقیق از روش تحقیق كیفی – میدانی و
روش اسنادی و كتابخانه ای نیز استفاده گردیده است.
در این تحقیق جامعه مورد مطالعه ،شهر آبدان می باشد .با توجه به اینکه موضوع تحقیق شهر آبدان می باشد از افراد باسواد قدیمی
و سرشناس و باتجربه محلی استفاده گردیده است.در این تحقیق از روش نمونه گیری گلوله برفی یا زنجیره ای استفاده گردید .كه بیشتر در
تحقیقات قوم نگاری مورد استفاده قرار می گیرد .این فن شامل شناسایی برخی افراد مهم یك جمعیت و مصاحبه با آن ها است ،سپس محقق
به پیشنهاد این افراد برای مصاحبه به سراغ افراد دیگر می رود .در این تحقیق از روش تحقیق كیفی – میدانی و روش اسنادی و كتابخانه ای
استفاده گردیده است.ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش مصاحبه و مشاهده مشاركتی می باشد.در این تحقیق از سه روش اسنادی ،
مشاهده و مصاحبه به مقتضای موقعیت های مختلف استفاده شده است.
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یافته هاي تحقيق
قدمت شهر آبدان
شهر آبدان قدمتی  3۱۱ساله دارد .البته آثار و بناهایی مربوط به قبل از اسالم در اطراف وجود دارد كه نیاز به حفاری و كارشناسی
دقیق دارد اما اصل اینکه چه زمانی آبدان دارای سکنه بوده و بعنوان یك روستای متمركز وجود داشته و داد و ستد در آن رونق داشته مربوط
به دوره افشاریه می باشد .امروزه اسناد و مداركی معتبر وجود دارد كه امالكی خرید و فروش گردیده بوده و تاریخ آن به زمان حکومت افشار
می رسد و حتی سکه رایج در آن زمان دارای نام می بود كه دینار رایج نادری بوده است [.]1۴
موقعيت ،حدود و وسعت شهرآبدان
شهرآبدان در جنوب غربی استان بوشهر در تابعیت شهرستان دیر قرار دارد .از غرب به بخش بردخون و از جنوب با بخش مركزی
شهرستان دیر و از جانب شمال و شرق با شهرستان دشتی همسایه است.شهرآبدان ازنظر طبیعی ،موقعیتی جلگه ای دارد و در میان دو رشته
كوه ازرشته كوههای سلسله جبال زاگرس قرار گرفته است.این دو رشته كوه به طور موازی از شمال به جنوب كشیده شده است.فاصله بین
این دو رشته كوه به طورمتوسط  ۳كیلو متر است كه در قسمت شمالی فاصله كمتر بوده و در قسمت جنوبی فاصله ی این دو رشته كوه به
 1۱كیلومتر می رسد[.]1۵
نام شهرآبدان و وجه تسميه آن
در مورد وجه تسمیه شهر آبدان نظرات مختلفی وجود دارد با مراجعه به فرهنگ دهخدا ،آبدان را محل تجمع آب و جایی كه آب
فراوان داشته باشد گویند .با توجه به اوضاع طبیعی و جغرافیایی شهر آبدان این اسم هم بی دلیل نبوده است ،چنانکه آبدان در جایی واقع
شده كه بین دو رشته كوه قرار دارد دو رشته كوهی كه از شمال و جنوب به موازات هم كشیده شده و به فاصله ده كیلومتر از هم قرار دارند.
سیالب ها و حوزه آبریز این دو رشته كوه در یکجا جمع شده و یك رودخانه فصلی بزرگ به نام دره جاشك بوجود آورده است و پس از سیراب
نمودن زمین های دشت آبدان كه در دو طرف این رودخانه قرار گرفته اند به خور بردستان و سپس به خلیج فارس می ریزد .نظرات دیگری
درباره علت نامگذاری شهر آبدان وجود دارد و بدلیل اینکه بیشتر نقل و قول و شفاهی است از ذكر آن خودداری می كنیم.
استقالل آبدان
در قسمت جنوب شرق آبدان توسط عمال حیدرخان كه مركز حکومتش در قلعه بردستان بود در دامنه كوههای جنوب شرقی آبدان
مبادرت به احداث قنات كردند كه تاریخ دقیق احداث آن به سال  1211ه.ق( 117۱ه.ش) می رسد و امروزه هنوز هم آثاری از آن قنات ها
وجود دارد كه در حال حاضر به روستایی با شش خانوار به نام فاریاب مشهور است .آبدان كم كم با ورود مهاجران رونق پیدا كرد و به رتق و
فتق امور پرداخت .از این تاریخ به بعد بوده كه آبدان از نظر سیاسی ،كاری به بردستان و كاكی و خورموج نداشته و خود مستقل می شود.
بومشناسی
آبدان روزگاران گذشته مانند دوره افشاریه و زندیه دقیقاً معلوم نیست كه چگونه اداره می شده است اما از زمان قاجار كه فرزندان
فارس بن شهبان در منطقه دشتی بر خاندان محمد بیگ خورموجی غلبه نمودند توانستند بعدها خوانین در سراسر منطقه دشتی حکمفرمایی
كنند و محمدخان دشتی از چهره های مشهور این خاندان بوده است .آبدان هم تحت قلمرو آنان و مدتی هم حیدر خان دشتی توسط دست
نشاندگان خود بر آنجا حکومت كرده است .البته تا زمان حیدرخان دشتی آبدان چندان اهمیت نداشت ولی بواسطه داشتن آب شیرین و وجود
چند چشمه آب شیرین در كوه های شرقی آن موسوم به تنگ نخل مهم شمرده می شد.
آثار باستانی آبدان
-1سد ساروجی یا ساروج گلی در كوه گلی كه در شمال شرقی آبدان قرار دارد آب ذخیره شده را جهت كشاورزی به بست كور منتقل
مینماید.
-2قلعه گوری كه در كوههای شرق آبدان – مشهور به گلدانو – واقع شده و از جنس ساروج بوده و فقط از یك طرف راه دارد.
-3قلعه پشمه كه در شمال شرقی آبدان قرار دارد و در بلندترین نقطه كوه واقع شده و احتماال مربوط به زمان ساسانیان می باشد[.]16
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ناهمواري ها
كوه های اطراف آبدان به ترتیب در قسمت شمالی از سمت شرق عبارت است از:كوه نمك در قسمت های شمال شرقی كوه لنگه
دول بندی گلی پشمه كل گلدانو فخری سلیمانی تنگ نخل و نی دان كوه خشکو و كوه سوراخی كه مشرف بر روستای سرمستان می باشد.در
هر كدام از این رشته كوهها چشمه های كوچك جریان دارد كه بعضی از انها شیرین می باشد.به عنوان مثال :چشمه كوه گلی دارای آبی
شیرین بوده و آثار سد بر روی این چشمه از سالیان بسیار دور هنوز پا برجاست.در كوه های دیگر چشمه های كوچکی هستند كه قابل توجه
نیستند فقط در كوه های (تنگ نخل علیا و سفلی) چشمه های آب شیرین می باشد.كه از سالیان گذشته مردم آبدان در كنار هر دوی این
چشمه ها نخل هایی داشته اند كه فعال به همین نام مشهور است.
قله بلند كوه درانگ و قله كوه نمك در گذشته برای كشتی های در حال رفت و آمد در خلیج فارس به عنوان یك عالمت و نشانه به
شمار می رفت.بعد از كوه درنگ كوه بی بی دولت و كوه خادو است كه امتداد آن به سمت غرب و ادامه دارد و در  1۱كیلومتری دیر یعنی
كنار روستای بتانه زیر آب فرو رفته .كوههای سمت غرب آبدان اكثرا گچی بوده و چشمه های موجود در انها همگی شور هستند.آثار باستانی
قلعه دختر قلعه شیرین و كالت منقلی در همین كوهها قرار گرفته است .بر خالف كوههای غرب آبدان كوههای شرق آن بلند هستند و جنس
آن بیشتر سنگی بوده و به همین علت سیالبهای سرازیر به طرف دشت از كوههای شرق آبدان اكثرا شیرین هستند زمین های قسمت های
شمالی آبدان بیشتر شنی و رسی است.زمین های قسمت جنوبی آبدان بیشتر گلی و متمایل به شور است[.]17
آب و هوا
آب وهوای منطقه در بیشتر ایام سال گرم ومرطوب و گرم وخشك در فواصل دور تر از ساحل می با شد .زمستان این شهر مشابه هوای
بهاری استانهای سردسیر كشور می باشد .در فصل تابستان بادی معروف به باد یکصد و بیست روزه كه خشك و سوزان است در منطقه می
وزدو به اصطالح محلی به ((تش باد)) یا((باد گرم)) معروف است .میزان بارندگی كم وبارندگی ها متو سط ساالنه  21۵میلی متر در ماههای
آذر تا اسفند می باشد.منطقه آبدان به علت قرار گرفتن در بین دو كوه تقریبا در اكثر ایام سال با وزش باد مالیم و گاهی اوقات تند مواجه
است .وزیدن همین باد باعث شده كه میزان درصد رطوبت آبدان نسبت به جاههای دیگر كمتر باشد به همین علت انواع محصوالت بخصوص
گوجه فرنگی درآبدان بخوبی به عمل می آید تا آنجا كه بعضی از كارشناسان آبدان را (گلخانه طبیعی) نامیده اند[.]1۳
رودخانه ها
دره جاشک(دلوار)
آبدان با روستاهای اطراف ان كه حالت جلگه ای دارند در میان این دو رشته كوه واقع شده و حوضچه ابریز این دو رشته كوه به طرف
دره فصلی بزرگ (جاشك) منتهی می گردد كه این دره از قسمت شمالی آبدان شروع شده و تمامی دره های سیالبی كوچك تر را در خود
جای داده و سپس به(خور بردستان)منتهی شده و به خلیج فارس می ریزد.مسافتی كه این رود خانه فصلی در زمستان تا دریا طی می كند
 3۱كیلومتر است كه حدودا  1۵كیلومتر از زمین های آبدان را مشروب می سازد.وجود این دره فصلی باعث شده كه زمین های اطراف این
دره بسیار حاصلخیز بوده و به صورت مناسبی برای كشت انواع محصوالت درآید.]1۳[.
دو دره فصلی دیگر نیز موجود بوده كه با توجه به اینکه در كنار زمینهای مالکان عمده عبور میکند به نام اشخاص معروف می باشد.البته
دبی آب آن نسبت به گذشته با توجه به ساخت وسازهای موجود و احداث آزادراه در شرق شهر بسیار كم شده است و راه قسمت آن منحرف
گردیده است .این دو دره بنامهای دره ابولی (بنام ابول ماهری) و دره درویشی (بنام ورثه مرحوم غالم درویشی و حسین درویشی ) مشهور می
باشند.
ویژگی هاي اقتصادي
بررسی كلی توزیع شاغلین در بخش های مختلف اقتصادی در سال ۳۵حاكی از فعالیت بیش از نیمی از شاغلین معادل  ۵6درصد در
بخش كشاورزی 2۳ ،درصد در بخش خدمات و  16درصد در بخش صنعت و معدن می باشد .بررسی توزیع شاغلین در بخش های مختلف
اقتصادی شهرستان در سال  ۳۵حاكی از فعالیت  ۴3درصدی شاغلین در بخش خدمات ۴۱ ،درصد در بخش كشاورزی و  17درصد در بخش
صنعت و معدن می باشد .بر مبنای بررسی های فوق  1۳درصد محصوالت كشاورزی شهرستان مربوط به شهر آبدان می شود كه به علت این
امر كشت و زرع محصوالت جالیزی و گلخانه ای در شهر آبدان ،به ویژه گوجه فرنگی و صدور آن به اطراف می باشد[.]2۱
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گویش
گویش (لهجه) آبدانی كه در آبدان و روستاهای گشی سرمستان و لوحك رایج است با دو گویش بردستانی و دشتیاتی تفاوتهایی دارد.
این گویش به جز مناطق یاد شده در بندردیر و جمرک و رهدار نیز تکلم می كنند .اگر چه ممکن است تفاوتهایی جزیی در ادای برخی كلمات
وجود داشته باشد همانطور كه در گویش بردستانی رایج در بندر دیر بردستان و دوراهك تفاوتهایی وجود دارد و یا اینکه در گویش دشتیاتی
در بردخون دمیگز و مالسالمی نیز تفاوتهایی وجود دارد[.]21
لباس ها  :به علت موقعیت بندری  ،ساحلی ،نزدیکی به دریا و شرجی بودن هوا در شهرآبدان بیشتر مردم از لباس های معمولی نخی
استفاده می كنند  .لباس های محلی اهالی شهرآبدان یکی از مهم ترین جاذبه های فرهنگی این منطقه به شمار می رود  .بانوان در استان
بوشهر ،پیراهن بلند دور چین به همراه عبای سیاه ،مقنعه نازک و سیاه رنگ ،روبنده نازک ،شلوار چیت و نوعی كفش صندل معروف به كوش
می پوشند .نوع پوشش مردم این منطقه با توجه به تاثیرپذیری از مناطق دیگر و ورود مهاجرین به شهرآبدان با گذشته تفاوت عمده ای داشته
است.
جانوران
شهر آبدان با توجه پوشش و ناهمواریهای منطقه دارای گونه های مختلف جانوری است  .اما نام آنها در گویش محلی زیبایی های این
جانوران را دوچندان كرده است .در زیر به تعدادی از جانوران با نام محلی اشاره شده است كه شنیدن و دانستن نام آنها خالی از لطف نیست.
جدول شماره ( )1نام حيوانات با اسم محلی

ردیف

نام حیوان

نام حیوان در اصطالح محلی

ردیف

نام حیوان

نام حیوان در
اصطالح محلی

1

جوجه مرغ

بوچیل

1۵

گاو نر

وَرزا

2

مرغی كه به سن تخمگذاری نرسیده

باری

16

مرغ تخمگذار

دِیگون

3

مارمولك خانگی

كَلبوک

17

االغ نر

گِدول

۴

بزغاله

كَهره

1۳

جیر جیرک

تِنگ تِنگو

۵

گوساله

گودر

1۳

مارمولك صحرایی

دِی ماروک

6

قورباغه

كُربَك

2۱

موریانه

رِشمیز ،رمیز

7

مورچه

موری

21

شپش

شُش

۳

پشه و مگس

پَخچه

22

روباه

توره

۳

گربه

گولی

23

خفاش

شُوپر

1۱

موش

مُشك

2۴

بلدرچین

چِغول

11

سوسك

تِتو

2۵

نوزاد قورباغه

جیجوق

12

جوجه تیغی

زِزو

26

كبوتر

كُمتر

13

هزارپا

دَندله

27

بچه شتر

كُرمُجی

1۴

گنجشك

بوجیك یا گوجیك

2۳

پرستو ،پیلیسوک

پلیسیر

بازي هاي محلی
به طور كلی ،بازی ها را می توان به دو گروه جداگانه پسرانه و دخترانه تقسیم كرد:
 -1بازی های پسرانه عبارتند از :تیله بازی ،چوكیلی (الك دولك) ،هفت سنگ بازی  ،بوجیکا فر.
 -2بازی های دخترانه،شامل انواع ذیل است:بند بازی،بیگ بازی (عروسك بازی)،چیش گركو(قایم موشك بازی ،لیله بازی و قوتل بازی
(یه غل دو غل) و اتل متل تو توله.
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نمونه اي از بازي هاي پسرانه
بوجيکا فر
بازیکنان دایرهوار مىنشینند و از میان خود یك نفر را بهنام استاد انتخاب مىكنند .براى شروع بازی ،بازیکنان یکى از انگشتان خود را
روى زمین مىگذارند .استاد در حالىكه یکى از انگشتان خود را به زمین مىگذارد و برمىدارد چنین مىگوید  :بوجیکا فر (گنجشكها پر )
كموتِرا فر (كبوترها پر ) پیلوسکا فر (پرستوها پر ) قالغا فر (كالغها پر ) بازیکنان با شنیدن كلمهٔ فر انگشتان خود را به عالمت پریدن به هوا
بلند مىكنند .در همین حال استاد نام شیء یا حیوانى را مىآورد كه قادر به پریدن نباشد  .مثالً صندلى یا گاو را .هریك از بازیکنان به اشتباه
انگشت خود را بلند كند ،بازنده است .بازیکنان ،نفر بازنده را خم مىكنند و دست یکى از بازیکنان را به شکل سیخ یا سه كلمبه (سهپایه) روى
پشت او قرار مىدهند و مىپرسند' :سیخ یا سهكلمبه؟ ' اگر نفر بازنده درست گفت كه او را رها مىكنند و بازى دوباره شروع مىشود .ولى اگر
درست نگفت ،با پشت دست او را كتك زده یا بازیکنان یکى یکى به پشت وى سوار مىشوند و مسافتى كولى مىگیرند .
نمونه اي از بازي هاي دخترانه
اتل متل تو توله
ابزار  :ندارد

سن بازیکنان  2 :ساله به باال
تعداد بازیکنان  2:الی  3نفر
محوطه بازی  :مکانی مانند كوچه باغ  .حتی اتاق های ساختمان
بازیکنان ردیف مىنشینند و پاهاى خود را دراز مىكنند .آنگاه یکى استاد شده و در حالىكه با دست روى پاى بازیکنان مىزند چنین
مىخواند  :اتوتل توت متل ناراحمدی ،نارشکر تیشه وردار و برو به جنگ كانظر [تیشه بردار و برو به جنگ كاكانظر ] كانظر هى كه ،هوكه
([كاكا نظرهى كرد ،هو كرد( .هاى و هوى كرد )] گله ی شاه رم كه (گله شاه رم كرد ) سى و سه تاش كمكه (سى و سه تایش كم كرد )
دختر شاه شونه مىخواد شونه ی مردونه مىخواد برو سر حوض توتیا كینت بشو زودى بیا (طهارت بگیر بشور بیا  ).در اینجا ،كلمه ' بیا' بههر
كه افتاد بازنده است .استاد از نفر بازنده مىپرسد' :اوو گرم مىخواى یا اوو سرد؟' نفر بازنده ،باید یکى را انتخاب كند .اگر آب گرم انتخاب كرد
بازیکنان او را سخت پنجیر مىگیرند .اگر آب سرد را انتخاب كرد آهسته پنجیرش گرفته و دوباره بازى را از نفر بازنده شروع مىكنند .
سکنه اصلی و ابتدایی آبدان
چندین خانوار تابستان ها در تنگ نخل زندگی می كردند و به امور باغداری می پرداختند و زمستان ها به آبدان باز می گشتند كه
كشت و زرع در زمین های خود انجام می دادند و هم از ناامنی هایی كه زمستان در كوه تنگ نخل برایشان بوجود می آمد در امان بودند.همین
افراد سکنه اصلی و ابتدایی آبدان بوده اند كه امروزه به طایفه «درمانده» و «آبدونی» معروف هستند و بعد از آن بود كه كم كم مهاجرانی از
اطراف به آبدان وارد شدند .مردم آبدان فارسی زبانند اما با گویش یا گونه زبانی منحصربهفرد آبدانی صحبت میكنند.آبدان طایفههای سرشناسی
چون آبدونی ها  ،درمانده ها ،شجاعی ها  ,حاجیانی ها  ,حسینی ها  ,تنگستانی ها  ،كرمیها  ،فخراییها و سلمانی ها دارد كه همگی با
حکومت مركزی مبارزه میكردهاند.شهر آبدان در فاصله  ۴۱كیلومتری شمال شهر دیر و در فاصله  16۱كیلومتری جنوب مركز استان واقع
شده است .این شهر كه دارای قدمتی بسیار طوالنی می باشد ،مردمان آن افرادی سخت كوش هستند كه شغل اكثر آنها كشاورزی و كشت
گوجه فرنگی می باشد.
شغل
شغل بیشتر مردم آبدان تولید گوجه فرنگی است .آبدان ،از نخستین مناطقی است كه سالها پیش در جنوب ایران ،در فصل زمستان
و در زمانی كه در هیچ نقطه كشور امکان تولید گوجه فرنگی نبود در این نقطهٔ كشور گوجه فرنگی كاشت ،داشت و برداشت شده و روانه
شهرها و روستاهای كشور شد .هر چند اكنون در بیشتر مناطق همجوار و حتی استانهای همسایه گوجه فرنگی كشت میشود اما بازار سراسر
كشور و حتی بازارهای صادراتی كماكان گوجه تولید آبدان را به دلیل برخورداری از طعم و مزه خاصش میپسندند.
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جدول شماره (  ) 2اسامی تعدادي از زمينهاي کشاورزي آبدان و حومه
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مهاجرت
یکی از مقوله های كه در گذشته منجر به رونق در آبدان گردید مقوله مهاجرت بوده است .اولین طایفه هایی كه در این شهر ساكن
شده بودند آبدونی ها و درمانده ها بودند .پس از آن و به مرور زمان طایفه های دیگر در آن ساكن گردیدند و موجب رونق و دادو ستد در
آبدان شدند .اوج سرازیر شدن مهاجرین به آبدان در سال  136۵بوده است كه با توجه به بارش های بسیار زیاد و طغیان رودخانه ها در
شهرستان دشتی موجب شد طوایف مختلفی از شهرها و روستاهای شهرستان دشتی به آبدان سرازیر شوند.از نکات قابل توجه این بود كه این
افراد در كمترین زمان ممکن با شرایط محیطی و فرهنگی آبدان خو گرفته و كم كم با طایفه های ساكن در آبدان وصلت نموده اند.
صنایع دستی :متاسفانه صنایع دستی با مرور زمان از رونق افتاده و كم كم به دست فراموشی سپرده شده است.از صنایع دستی قدیمی
كه هنوز هم در بعضی از جاها بصورت تفننی استفاده می شود ،میتوان به بل بافی و زنبیل بافی اشاره نمود كه بیشتر مصارف كشاورزی
دارند.در قدیم از بل بعنوان زیر انداز استفاده می شده است و اكنون هیچ مصرفی ندارد.زنبیل و بل(زیرانداز)از برگ درخت خرما تهیه می شود.
تعداد جمعيت شهر
بر اساس آخرین سرشماری در سال  13۳۵جمعیت شهر آبدان  1٬۳1۳(6۳27خانوار) می باشد كه نسبت به سرشماری سال
 ۳/۳ ،)6211(13۳۱درصد رشد داشته است.
جهيزیه
اگرچه در شهر های مختلف داشتن جهیزیه الزم و ضروری است ،اما در این شهر خانواده ها اعتقادی به این مقوله نداشته و كلیه
مایحتاج زندگی توسط داماد تهیه می گردد.
ساخت خانواده
ساختار خانواده در این شهر تا حد زیادی از حالت گسترده خارج شده و به صورت خانواده هسته ای وابسته درآمده و این براثر تغییر
در فرهنگ و نوع نگرش افراد است كه ممکن است باعث تغییر در ساخت خانواده شده باشد.
دامداري و دامپروري
دامداری و دامپروری از سابق یکی از فعالیتهای عمده اقتصادی مردم این شهر بوده است .چون منابع كوهستانی دارای مراتع وسیعی
است مکان مناسبی جهت تعلیف احشام دامداران است .در این شهرحدود  2۱۱۱هکتار مرتع وجود دارد[.]22
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بحث و نتيجه گيري
تحلیل ابعاد فرهنگی(مونوگرافی) شهرستان دیر و به طور خاص مطالعه مونو گرافی شهرآبدان از دو منظر اهمیت دارد :اول اینکه
شهرآبدان به عنوان جزیی از جامعه ایران می باشد كه به اصطالح در حال گذار و رو به توسعه است و هر روز تحوالت اجتماعی عدیده ای از
سر می گذراند.دوم اینکه ،در دودهه اخیر ،شهرآبدان با توجه به كشاورز بودن اكثر مردم به عنوان یك شهر مهاجر پذیر بصورت فصلی مطرح
بوده و در آن قومیت های مختلف ساكن می شود كه این امر موجب بر هم زدن مناسبات قدیمی افراد می شود.از این روتحلیل ابعاد فرهنگی
و بطور خاص مونوگرافی شهر آبدان از شهرستان دیر و شناخت عوامل تقویت یا تضعیف كننده آن ،برای داشتن برنامه ریزی درست ضروری
است.
معیشت مردم این منطقه با كسب و كار كشاورزی عجین شده است.در صورتی كه كشت و كار كشاورزی و محصول گوجه فرنگی رونق
داشته باشد ،مردمان این خطه در رفاه و آسایش به سر می برند وبرای گذران زندگی دغدغه كمتری دارند و در غیر اینصورت با مشکالت
عدیده ای مواجه میگردند كه ناچارند برای گذران امرار و معاش خود به بانکها جهت دریافت تسهیالت پناه ببرند و متاسفانه در سالیان گذشته
بعلت های گوناگون وضعیت معیشتی مردم بسیار ضعیف شده است.
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