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 چكیده 

مثابه يک فاجعه، تفسیری برساختی است. در اين  سیل يکی از باليای طبیعی است. فهمِ ما از سیل به

مقاله تالش خواهیم کرد تا با رويکرد غیرمتمرکز و برساختی، روايت سیل را در تجربه زيستۀ 

حقیق اين است: مردم شهرستان پلدختر فاجعۀ سیل زدگان مورد شناسايی قرار دهیم. سؤال اصلی ت سیل

کنند. برای پاسخ به اين سؤال در سنت تحقیق کیفی در چارچوب روش تحلیل  را چگونه روايت می

ايم. نتايج اين  آوری اطالعات و تحلیل آن پرداخته روايت و مصاحبه کیفی با هجده نمونه به جمع

ها و ناکارآمدی تکنوکراتیک و همچنین ذيل  وب نقصانزدگان در چارچ فهم سیل دهد مطالعه نشان می

مثابه عقوبت الهی و کفاره گناهان است. سیل نظم مفروض و مستقر جوامع را بر هم  پارادايم دينی به

ها  زدگان را مخدوش کرده و رخدادهايی نظیر آوارگی، تحقیر و تبعیض برای آن ريزد و کرامت سیل می

نین ديالکتیکی از همکاری و تفرقه ايجاد کرده که سامان اجتماعی را کند. فاجعۀ سیل همچ ايجاد می

زدگان از وضعیت پساسیل همچنین گويای آن بود که سیل و  سازد. روايت سیل دستخوش تغییر می

سازد که  بحران به بارآمدۀ پس از آن در يک موقعیت پسینی نوعی نارضايتی محلی و عمومی ايجاد می

کرده و سرمايه اجتماعی را دچار نوسان نمايد. همچنین در پیوستار فاجعه،  تواند سیل را سیاسی می

شدن زدگان دو سويۀ فرهنگی و مادی دارد که در تجربیاتی نظیر فقدان و محتاجپذيری سیلآسیب

های معنابخش دينی و آوری اجتماعی و سَر کردن با فاجعه نیز با توسل به نظامکند. تابنمود پیدا می

 کند. رغم مرگ ديگری و تجربۀ فقدانْ تحقق پیدا می اتِ خود بهايدۀ نج

گرايی، رخداد بحرانی، خاطره، کانکسی شدن زندگی،  سیل، فاجعه، برساخت :کلیدی کلمات

 فراموشی.
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توانید داستان ما را تعريف  کردند: آيا می بعد از جنگ، مردگان از بازماندگان يک سؤال می

و هرگز هم نخواهیم  –توان گفت  ها را نمی های آن دانیم: نه. داستان میکنید؟ حال ما جواب را 

هايشان شنیده نشد؛ داستانی که شما شنیديد، داستانی نبود  توانست. آنان که حرف زدند، حرف

 اِلی ويسلها گفتند.  که آن

 طرح موضوع

ه است که ترين تعريف از اصطالح حادثه در علوم اجتماعی توسط فريتز ارائه شد معروف

گويد حادثه يک رويداد متمرکز در زمان و مکان است که در آن يک جامعه يا يک  می

شود و چنانچه خسارت به اعضا و  زيرمجموعه نسبی از جامعه دستخوش خطر شديد می

رود و انجام همه يا برخی از  تعلقات فیزيکی آن وارد شود، ساختار اجتماعی از بین می

کنند  ای از تأثیرات را ايجاد می شود. حوادث بحرانی دامنه معه مختل میهای درونی آن جا فعالیت

عنوان تأثیرات مستقیم، ثانويه يا تحت تأثیر حادثه و تأثیرات غیرمستقیم  ها را به توان آن که می

رسد و به  (. وقتی يک حادثه به سرحدات خود می1111)تیرنی و ديگران،  بندی کرد دسته

گويند. همواره  شود معموالً به آن فاجعه می نسانی و طبیعی منجر میناپذير ا لطمات جبران

دهند منشأ طبیعی يا انسانی دارند يا تلفیقی از  فجايعی که در سطح جهان و از جمله ايران رخ می

شوند؛ بنابراين باليای طبیعی يکی از  ها می عوامل انسانی و طبیعی منجر به پديد آمدن آن

اند که عمری به درازای تاريخ داشته و باعث به وجود آمدن فجايع و بال  ترين عواملی بوده مهم

هاست که  زيست ما انسان اند. باليای طبیعی جزء الينفک محیط برای مردم و طبیعت شده

(. از 21: 1331شود )عابدی،  تبعیضی بین افراد يک جامعه و يک کشور با ديگر جوامع قائل نمی

های طبیعی يا  هايی از حوادث هستند که در اثر پديده نهمنظری ديگر، باليای طبیعی گو

های اقتصادی،  طور ناگهانی يا تدريجی با آسیب توانند به شوند و می های بشری ايجاد می فعالیت

(. 111: 1391توجهی روی دهند )ربیعی و همکاران،  تلفات انسانی و اختالالت روانشناسی قابل

توجهی از  بخش قابل يا رويدادی اشاره دارد که نظم زندگی اين مفهوم در معنای ساده به حادثه

(. 33: 1331ريزد )عنبری،  زمانی خاص به هم می جمعیت يک منطقه يا يک شهر را در مدت
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گويند؛  خورده است، فاجعه می همچنین به حوادث طبیعی وقتی با )خسارت( کمیت )کمی( گره

: 1331راد،  خورده است )افتخاری چیز با عدد گرهکند، بیش از هر  ای که شهری را ويران می زلزله

شود که از بیرون )طبیعت يا جامعه( بر افراد  گیر تلقی می فاجعه يک واقعیت اجتماعی همه (.01

ای و  شود. در حقیقت، فاجعه يک تغییر اجتماعی کالن تحمیلی است که تأثیرات توده تحمیل می

ی، طبقاتی، قومی و اخالقی در جامعه، بخش جمعی دارد. اين پديده فراتر از مرزهای جنس

ها را دگرگون  های فکری آن گیرد و شکل زندگی، رفتارها و زمینه وسیعی از مردم را در برمی

بار همچنین منشأ تغییرات کارکردی و ساختی در جامعه است.  کند. اين پديده خسارت می

توان آغاز آن را مشخص کرد اما همچنین فاجعه فرآيندی با اثرات انباشتی است که ممکن است ب

پايان آن نامشخص است. برخالف علوم طبیعی و فنی، علوم اجتماعی و فرهنگی، رويکردی 

مثابه يک پديده  گرايانه به فاجعه دارند. بر اين مبنا هر حادثه طبیعی يا غیرطبیعی به انسان

تماعی است. در اين گردد که مَحمل آن فرهنگ، همبستگی، نظم و روابط اج اجتماعی تلقی می

علوم هر فاجعه منبع تحوالتی مهم در حوزه روابط اجتماعی، قواعد و انتظام اجتماعی، فرهنگ و 

شود. از همین روست که فاجعه با مقوالتی مانند اعتماد و  الگوهای رفتار اجتماعی قلمداد می

نژاد  ارانی و مرادیپژوهش ترک های يافته خورد. مطابقانتظام اجتماعی پس از فاجعه پیوند می

 ارتباط جديدی اجتماعی نیروهای با محلی باوجوداينکه جامعۀ باليا، بروز هنگام در (1393)

 اشکال بین پیوند فقدان دلیل به کند، می را تجربه تعامالت از جديدی سطح و کند می برقرار

 از بعد اجتماعی يۀسرما و نیست سازنده و تعامالت پايدار اين درونی، و بیرونی اجتماعی سرمايۀ

 بنابراين، آيد؛می ترپايین بوده، گرا خاص و گروهی بیشتر درون که هم آن قبلی سطح از سیل،

 .شود می مواجه اجتماعی سرمايۀ ابعاد محدوديت جامعه با سیل، وقوع اثر در گفت توان می

ی از باليای مثابه يک محیطی در اکثر نواحی جهان، سیل به ترين مخاطرات زيست يکی از شايع

طبیعی است. سیل پس از طوفان و زلزله، سومین خطر طبیعی مخرب و ويرانگر در سراسر جهان 

مثابه فاجعه فهم  (. ما سیل را به1399به نقل از عزيزی و همکاران،  1111است )ويلبی و کینن، 

دی گرفته تا کنیم. پیامدِ سیل ويرانه است. ويرانه محل تالقی بسیاری امور است؛ از سوژه فر می

شوند  چیزها نهايتاً ويران می ها؛ نه بدين سبب که همه ترين ترين امور تا کلی ساختار، از جزئی
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رو که ويرانی حقیقت نهفته در مفاهیمی چون پیشرفت و توسعه را برمال  بلکه برعکس، ازآن

(. 13: 1391يان، اند )عماد سازد که در حکم اصول بنیادين متافیزيکِ عصرِ ما يا همان مدرنیته می

برانداز و ويرانگر است که باعث  دهنده، مَهیب، ناگهانی، خانمان اين رخداد واقعیتی تکان

محیطی و  های انسانی، اقتصادی، اجتماعی، زيست شدن روند زندگی مردم، خسارت گسسته

شود. اين حادثه تداوم زندگی روزانه را منقطع  های شهری و روستايی می تخريب سکونتگاه

شناختی را برای از نو ديدن اين مقوله و  اخته و عقل سلیم را به چالش کشیده و تخیل جامعهس

شناختی در باب  کند. اين بُرش در زندگی ما را به درنگ و تأملی جامعه های آن احضار می سويه

خواند تا آن را در بطن زندگی روزمره به مطالعه و تحلیل بنشینیم و از جوانب  سیل فرامی

ف مفهومی و نظری آن پرسش کنیم. سیل، آبِ سردی است بر پیکر عرف عام ريخته مختل

( بر اين باور است که 1330اباذری )بودن آن را به سؤال بنشیند. « عادی»شود تا طبیعی يا  می

های  های طبیعی. فاجعه های انسانی و فاجعه توان به دو دسته تقسیم کرد: فاجعه ها را می فاجعه

در فاجعه انسانی زبان  .آورند های ديگر به وجود می هايی برای انسان سانانسانی را ان

به میانجی اين شدت و حدت گرفتن زبان است که گیرد.  ريزد بلکه شدّت و حدت می فرونمی

شود؛ اما معنای فاجعه طبیعی چیست؟  های انسانی فراموش نمی خاطره قربانیان فاجعه

نیستند. « طبیعی»اند که رخدادهای طبیعی نیز  ما آموخته شناسی و رويکردهای تفسیری به جامعه

های مسبب و برسازندۀ اين رخدادها در جهان معنايی و بین بدين معنا که همواره مکانیسم

 األذهانی کنشگران اجتماعی است.

اند.  مثابه فاجعه داشته به 1393هدف اين پژوهش فهم معنايی است که مردم پلدختر از سیل 

 کشف تفسیری معنا-گرايی اجتماعی است. در پارادايم برساختی ين مطالعه برساختپارادايم ا

شود. فهم عمیق از نحوه برساخت و تفسیر تجارب کنشگران نیازمند  برساخته می بلکه شود نمی

است. رويکرد امیک به دنبال شناخت جهان اجتماعی کنشگران و چگونگی  رويکردی امیک

(. بر اساس رويکرد 21: 1339درگیر در آن است. )محمدپور، برساخت آن از ديدگاه افراد 

؛ ساربین و کیتسوز، 1993؛ میلر و هالستین، 1931گرايی اجتماعی )اسپکتور و کیتسوز،  برساخت

ها نیست بلکه محصول تعريف اجتماعی  های حوادث ناشی از خود آن پديده ( ويژگی1990
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مثابه  توان گفت در فهم و معنابخشی به سیل به می(. بر اين اساس 1111هستند )تیرنی و ديگران، 

های طبیعی را  يک فاجعه بايد میان گذشته و امروز تفاوت قائل شويم. در عصر قديم فاجعه

کردند و  دانستند. آنان در پس چنین رخدادی معصیت خود را مشاهده می نشانه قهر خداوند می

افکندند بلکه  ود را به چیزی بیرونی فرا نمیماندند شر اندرون خ که پس از فاجعه زنده می آنان

مثابه يک  کردند. در اين سامان ذهنی، سیل به شدند و احساس گناه می به اين شر از نو واقف می

های نظام طبیعت باشد؛ اما در  کنش تواند حاصل برهم نفسه می واقعۀ طبیعی در بدو امر و فی

های پیشرفته رخدادهای مهیب طبیعی را برای  عصر مدرن سلطه انسان بر طبیعت به مدد فناوری

بینی امروزه باليای طبیعی تابع قدرت پیش بینی و کنترل ساخته است. از همین رو بشر قابل پیش

های  توان از طبیعت چونان نیرويی قهرآمیز چونان هزاره پذير بشر درآمده و بنابراين ديگر نمی

صورت  های وقوع نیز به که خود واقعه و زمینهپیشین تاريخ حیات بشريت نام برد. همچنین اين

کاری بشر مدرن با عقالنیت ابزاری است. بايد گفت اين روايت و  ديالکتیک حاصل همین دست

کند. بر اين قاعده سیل در پیوند با مقوالتی  برساخت معنايی ماست که واقعه را تفسیر و معنا می

مان و مکان، تقدير و قسمت، توسعه، نوسازی سرمايه، مديريت انسانی و طبیعی، ز مانند دولت،

خواری، مديريت منابع خواری و کوه کاری بشر، زمین زيست، مداخله و دست و سازندگی، محیط

آب و باورهای دينی و ... به گونه متفاوتی فهم و ادراک شود و بر اين منوال کنشگر به طرز و 

نمايد. ما در اين مقاله  کنشگری می شکل خاصی در قبال آن خود را تعريف کرده و اقدام به

زدگان مورد خوانش و تفسیر  تالش خواهیم کرد سیل را چونان يک فاجعه در تجربه زيسته سیل

رو اين است: مردم شهرستان پلدختر فاجعۀ سیل را  قرار دهیم. پس سؤال اصلی پژوهش پیش

 کنند؟ چگونه روايت و تفسیر می

 ثابت بازماندگان فاجعه های شهادت و اول دسته یها ( روايت30: 1330به باور کرنی )

 اگر کسی که جايی تا دارد ای اساسی نقش چه روايت فاجعه، اخالقی يادآوری در که کنند می

بود. ما  موضوعی چنین از تهی ما روايی حافظه امروزه نبود، فاجعه کردن روايت به حاضر

شان در بین  کنیم که روايت، محنت و رنج یمثابه فرودستان و ستمديدگانی فهم م زدگان را به سیل

شود. فرودستان به  زَده ناديده گرفته می ای و رويکرد تکنوکراتیک و مهندسی های رسانه روايت
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ها را نگفته يا حداکثر تصويری ژورنالیستی از  شود که کسی تاکنون قصۀ آن هايی اطالق می گروه

نگری و رويکرد  بازنمايی بودن، دچار سطحی شده که فارغ از گرفتار مقولۀ مسائل آنان ارائه

ناظرمآب غیرتعهدآمیز بوده است. اصطالح فرودستان، اصطالحی بود که نسلی از مورخان 

به دنیا  1901وبیش در دورۀ استقالل هند در سال  هندی، پاکستانی و بنگالدشی که همگی کم

تند تا از فرودستانی سخن بگويند جای اصطالح طبقه، از آنتونیو گرامشی وام گرف آمده بودند، به

تنها به طبقات محروم جامعه تعلق داشتند بلکه در زندگی روزمره اجتماعی خود نیز قربانی  که نه

شود که از توان  ای اطالق می روابط سلطه بودند. فرودست از نظر گرامشی، به طبقات غیر نخبه

اند. مطالعات  سی نخبگان محروم شدهسیا -وسیله نظام سلطه اقتصادی سوبژکتیويته و عاملیت به

فرودستان درنتیجه تالش خود را انعکاس صداهای خاموش اجتماعی قرار دادند )شريعتی، 

(. در روايت فرودستان اين کنش تاريخنگارنه، دنبال واسازی 1391؛ محمدی و محمودی، 1331

را سرکوب کرده  تنها صدای ديگری نه»های غالبی که  های تاريخی مسلط است. روايت روايت

 «.بلکه تاريخ فرودستان را نیز به حاشیه رانده است

 چارچوب مفهومی

چارچوب مفهومی اين مطالعه از دو بخش رويکردهای مواجهه با فاجعه و نظريات حول اين 

توان گفت زمینه پژوهش در مورد باليا،  شود. در زمینۀ مواجهه با فاجعه می مفهوم صورتبندی می

های اجتماعی منسجم  عنوان نیروهای خارجی که بر نظام سازی باليا به با مفهوم پنجاه سال پیش

های  طور کل سابقه رويکردهای علمی و تخصصی به فاجعه، به دهه گذارند، آغاز شد. به تأثیر می

گردد. در اين دوره، فاجعه و سوانح طبیعی عمدتاً عامل به تعويق انداختن  برمی 1911و  1921

های  ريزی ويژه برنامه ها به رو، راه علمی مقابله با آن اند. ازاين توسعه تلقی شدهجريان رشد و 

ويژه  ريزی توسعه در کشورها به های نظام برنامه مديريت مسائل اجتماعی و سوانح، از اولويت

های اجتماعی، شهری و مديريت  ريزی ملل بالخیز دنیا قرارگرفته است. در مراحل اولیه برنامه

مدتاً بر ابعاد کمی مسائل و سوانح و خسارات اقتصادی و زيربنايی آن در فضاهای سوانح ع

ها  شد. در اين مطالعات و رويکردها، ماهیت و وجه طبیعی و فیزيکی فاجعه شهری تأکید می

خورد که آن نیز با رويکرد علوم طبیعی قابل شناخت و فهم بود. بعد از مدتی،  بیشتر به چشم می
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انسانی و اجتماعی نیز با تأکید بر ابعاد اجتماعی فرهنگی و سازمانی سوانح  رويکردهای علوم

های پزشکی، فنی و مهندسی و  توانیم از رشته ای که در حال حاضر ما می گونه شکل گرفت، به

هايی ياد کنیم  عنوان حوزه شناسی و ... به شناسی، مردم شناسی، روانشناسی، جامعه جغرافیا، زمین

توان  طورکلی می اخت و مديريت سوانح صاحب فعالیت و روش هستند؛ بنابراين بهکه در امر شن

(. 91: 1331ها از هم تمیز داد )عنبری،  ها را در بررسی فاجعه ها و ديدگاه دو دسته رشته

شناسی است که  مهندسی و زمین -رويکردهای متمرکز شامل علومی همچون، پزشکی، فنی

ها، فیزيک نگری  مدت فاجعه ی در نگرش و بررسی اثرات کوتاههايی همچون ايستاي داری ويژگی

سازی واقعیت،  جای پرداختن به موضوعات ذهنی و پويا، ساده و بررسی موضوعات مادی به

تخصص گرايی، تکنوکراسی و شناخت از باال به پايین )موضع ناظر( به فاجعه و بیگانه مداری 

 در امداد و مقابله با فاجعه است.

دهای غیرمتمرکز اجتماعی، مطالعه اشکال روابط اجتماعی رسمی و غیررسمی در در رويکر

طورکلی پروسه پويای فاجعه به  زمان فاجعه و بعد ازآن، تغییرات اجتماعی حاصل از حادثه و به

شود تا  رنگ می گیرد. در اين روش، مفهوم قاعده و قانون و فرضیه بی روش تفريدی انجام می

ها درک شود. پارادايم مذکور بر اين ايده تأکید  با توجه به سیر پويای آنکیفیت منفرد وقايع 

های انسان  پذيرند، ناشی از کنش کند که باليا به همان اندازه که از نیروهای فیزيکی تأثیر می می

( نیز معتقدند افزايش دانش در مورد باليا و 1111طور که تیرنی و ديگران ) باشند. همان نیز می

دهد که بايد يک مدل  نشان می 11ی اجتماعی درگیر و پیچیدگی زندگی در اوايل قرن فرآيندها

جديد تدوين شود. اگر بخواهیم فاجعه را خالقانه و با بصیرت نافذ تفسیر کنیم، تفکر 

های گذشته نیز وجود  رغم اينکه باليا در دوره توان گفت علی ای الزم خواهد بود. می جانبه همه

ها و کاهش خطر فاجعه،  به دلیل الزامات ناشی از توسعه جوامع، توجه جدی به آناند، اما  داشته

دهی و منابع،  (. در اين راستا، مسئله مهم سازمان1113است )الکساندر،  1111محصول دهه 

ها و بیرون از  هاست. در اين زمینه اولین اقدام که از جانب سازمان برای کاهش خطر فاجعه

ها و استانداردهاست. شیوه ديگر  ها، بخشنامه وضع قوانین، پروتکل گیرد، جامعه صورت می

های محلی و  ريزی ای از جانب مردم بومی و برنامه وسیله سازوکارهای مقابله دهی نیز به سازمان

ها  های فاجعه طبق نقش (. رفتار در موقعیت1111گیرد )مرسر و همکاران،  داوطلبانه صورت می
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(. رابرت بولین در تحقیقات خود در مورد زلزله 1993شود )بولین،  یو توسط هنجارها هدايت م

محور  های جامعه تواند فرصت ( نشان داده است وقوع يک فاجعه می1993نورتريج ) 1990

های  در حوزۀ همکاری و حمايت .های جديد برای تغییر را گسترش دهد ها و ايجاد راه سازمان

عنوان عواملی که  ر تعارض، رقابت و نابرابری اجتماعی بهمحور ب های جامعه مردمی و بومی، مدل

 (.1111بايد در تحقیقات مخاطرات در نظر گرفته شود؛ تأکید دارند )تیرنی و ديگران، 

توان به مطالعۀ الريش بک اشاره  شناختی حول ريسک می همچنین در زمینۀ مطالعات جامعه

های متمايزی دارد که شامل  کند که ويژگی یپذير تعريف م کرد. بک جامعه امروز را جامعه ريسک

بینی و به وجود آمدن تهديدات ناشناخته  پیش بینی به تهديدات غیرقابل انتقال خطرات قابل پیش

( به تمايز 1993ها از خود محافظت کنند. همچنین لومان ) توانند در برابر آن است که مؤسسات نمی

عنوان  ها خطرهای بالقوه هستند که به . ريسکمیان ريسک )احتمال خطر( و خطر پرداخته است

که خطرات و خسارات منتسب به محیط هستند.  شود درحالی نتايج تصمیمات در نظر گرفته می

کند که از طريق  صورت وضعیتی تمثیلی نگاه می بالنشو با متمايز کردن فاجعه از خطر، آن را به

اصالً »دهد. به باور بالنشو فاجعه  ادامه می روان و خاطره سوژه فاجعه، به حیات تهديدگرانه خود

تنها در برابر  فاجعه نه«. های نوشتن است شدن خارج است و اين از محدوديت از امکان تجربه

کوشیم آن را در قالب زبان درآوريم،  ورزد: وقتی می تفسیر، بلکه در برابر نمايش هم مقاومت می

چنین  .اش ناسازگار است نیم که با طبیعت اولیهای بگنجا خواهیم آن را در نظم شسته رفته می

گون فاجعه نزد سوژه فاجعه اشاره دارد، چراکه سوژۀ فاجعه تنها چیزی را  ای به جنبۀ خاطره انگاره

که پس از تجربۀ فاجعه به يادگار دارد. در نهايت سوژۀ فاجعه با نسیان يا سکوت، تن به کرختی، 

( معتقد است که 1311(. لوی )133-131: 1112)يوسین،  دهد خلسۀ فراموشی و امحای خاطره می

داده  دست همه بازماندگان يک فاجعه حتی قربانیان، به گناه آلوده است. همه بايد برای آنچه رخ

موی فضا و جغرافیای دهشت نیست،  است شرمنده باشیم. مسئله بر سر بازنمايی و توصیف موبه

 يت آن جلوگیری شود.بلکه بايد کاری کرد تا از پیشروی و سرا

1بیند. تمثیل ملهم از نقاشی پل کله بنیامین مفهوم فاجعه را در پیوند با مقولۀ پیشرفت می
با  

شده که دارد به  ای ترسیم در اين زمینه روشنگر است. در اين نقاشی فرشته «1فرشته تاريخ»عنوان 
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شود عامدانه خیره  دور می هايش گشوده است و به چیزی که از آن دارد کند، بال عقب پرواز می

شده است. بنیامین در تأويل استعاری مشهوری که از اين تابلو ارائه داد، ترقی را به خرابۀ 

که در زمان  کند. اين فرشته چیست؟ پیشرفت. فرشتۀ تاريخ همین ها تشبیه می عظیمی از ويرانه

گذشته داد. او دارد به عقب،  سوی کند و رو به شود، به عقب نگاه می کند و از آن دور می سفر می

ای از رخدادهايی بدانیم که  ايم گذشته را زنجیره که ما عادت کرده کند. درحالی به آينده پرواز می

نگرد که مدام ويرانی روی  کنند، آن فرشته نیز به فاجعۀ منفردی می گذشته را به آينده متصل می

خواهد عقب برود و از آن چیزی که در  افکند. اين فرشته می آورد و پیش پايش می ويرانی می

وزد و  هم کوبیده شده کلیتی بسازد؛ اما توفانی از سمت بهشت )همان آغاز تاريخ( دارد می

تر  تواند به آن ]ويرانی[ ها نزديک کند که فرشته نمی های فرشته را با چنان خشونتی گرفتار می بال

شود،  و فرشته به سمت آينده سوق داده می راند که توفان وی را در زمان به عقب می شود. همین

گیرد مفهوم  شوند. بنیامین نتیجه می تر می تر و عظیم های گذشته در نظر فرشته عظیم ويرانه

رود، خود  چیز به روال همیشگی پیش می پیشرفت بايد بر ايده فاجعه استوار شود. اينکه همه

روست، بلکه همین وضعیت موجود  همان فاجعه است؛ فاجعه آن امکانی نیست که هماره پیش

کشد بلکه همین زندگی اينجا و اکنون است. تاريخ  است. دوزخ چیزی نیست که انتظارمان را می

سوی آزادی يا رهايی نیست تاريخ همان انتظار و امید  مبین پیشرفت جبری يا تدريجی به

در باب فلسفۀ »شتم (. وی در تز ه100-112: 1331برخاسته از رنجِ گذشتگان است )بنیامین، 

آموزد که وضعیت استثنايی يا اضطراری که در آن به  نويسد سنت ستمديدگان به ما می می« تاريخ

بريم خودِ قاعده است. لحظه بحرانی انتقادی همان تهديد وضعیت موجود به برجای  سر می

 ماندن و عوض نشدن است و پیشرفت )معطوف به علم( نخستین تمهید انقالبی است.

 وش پژوهشر

-ها در چارچوب پاراديم تفسیری روش اين مطالعه از حیث شیوۀ گردآوری و تحلیل يافته

ساختاريافته و تحلیل روايت است. پژوهش روايت، بر اين امر تأکید دارد  برساختی، مصاحبۀ نیمه

ايی و بخشد )آقاباب گويند، معنا می هايی که می که چگونه افراد به تجربیات خود از طريق داستان

 افراد مثابه شیوۀ گردآوری از (؛ بنابراين ما در اين مطالعه مبتنی بر روش روايی به1392همتی، 
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کردن و درک رخدادهای بحرانی  توان با برجسته بگويند. روايت را می داستان تا ايم خواسته

ندگی کنندۀ اصلی در شیوۀ يادآوری تجارب ز موجود تحلیل کرد. رخدادهای ويژه، عناصر تعیین

زدگان در پی شناسايی رخداد بحرانی بوديم. رخداد بحرانی ممکن  هستند. ما در روايت سیل

صورت  زا داشته باشد يا خطر را به شکل در معرض قرار گرفتن آن به های آسیب است مؤلفه

گو است )وبستر و  کند، تأثیرش بر داستان شخصی معرفی کند؛ اما آنچه يک رخداد را بحرانی می

ای هستند که نتايج عظیمی  (. رخدادهای بحرانی، لحظات و اپیزودهای برانگیخته1392، مرتوا

ريزی نشده، غیرمنتظره و کنترل نشده  برای تغییر و پیشرفت شخص دارند. اين رخدادها برنامه

رخدادهای »توانند در  شده از بافت مطالعه می آوری های جمع هستند. الزم به ذکر است روايت

بندی شوند. رخداد ديگر، رخداد  مقوله« رخدادهای ديگر»و « رخدادهای مشابه»، «بحرانی

دهد. در اين فرايند  عنوان رخدادهای بحرانی و مشابه رخ می ای است که در همان زمان به اضافه

گويی  درگیر داستان« رخنه کردن»و « بسط دادن»کنندگان را با پیروی از الگوی  محقق، مشارکت

آن را بیان  از انتقادی های محوری و قضاوت های بحرانی و کنش و شخصیتکند تا رخداد می

 (.1110نمايد )چارنیاوسکا، 

سال  12زدۀ باالی  جامعه يا میدان موردمطالعه در اين پژوهش، تمامی شهروندان سیل

گیری به شیوه هدفمند است؛ در انتخاب  شهرستان پلدختر و توابع استان لرستان است. نمونه

ها سعی شد تا  اند. در انتخاب نمونه ا دو مالک نقطه اشباع نظری و تنوع مبنای کار بودهه نمونه

ای رعايت شود. در اين پژوهش با تعداد  های زمینه حداکثر تنوع برحسب برخی ابعاد و شاخص

های نمونۀ کیفی در جدول  نمونه به صورت حضوری و آنالين مصاحبه شده است. ويژگی 13

همکاران  و لیبلیچ مثابه شیوه تحلیل از رهیافت ده است. در مقام روش به( نشان داده ش1)

 و شده تأکید فرد تجربه کل بر ديدگاه ايم. در اين محتوايی پیروی کرده گرايانه ( يعنی کل1993)

 باره روايت است تا شوند. مراحل تحلیل نیز شامل مطالعۀ چندين فهم می اصل همان بر مقوالت

کند. در اين تحقیق با استفاده  توالی روايت که زمانمند و مکانمند است، ظهور مبتنی بر الگو يک

( چهار معیار 130-131: 1391به نقل از محمدپور، 1932از الگوی پیشنهادی لینکلن و گوبا )

شده  پذيری جهت ارزيابی کیفیت نتايج ارائه پذيری و تأيید پذيری و انتقال باورپذيری و اطمینان
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سازی  های نهايی، پیاده مدت مصاحبه مدت با اين موضوع و فرايند طوالنی طوالنیاست. درگیری 

تواند به  ها، حضور بلندمدت در میدان تحقیق را میسر ساخت که خود می و تحلیل و تفسیر داده

های کیفی منجر گردد. همچنین در راستای افزايش تأيیدپذيری  باورپذيری و وثاقت بیشتر داده

 ها آورده شود. ش شده تا توصیفات ضخیم و کدهای متعدد از روند مصاحبهاين مطالعه تال
 

 محل سكونت میزان تحصیالت سن نام ردیف

 شهر پلدختر ديپلم )بیکار( 11 زهرا کالنتری 1

 شهر پلدختر دار( ديپلم )خانه 20 صديقه کرمیان 1

 شهر پلدختر سیکل )سرايدار( 33 شیراله بخشیوند 3

 شهر پلدختر ديپلم )بیکار( 11 زيبا بازگیر 0

 شهر پلدختر دار( ديپلم )خانه 21 سحر بهزاديان 2

 مهر روستای چم کارشناسی ارشد )بیکار( 31 فروزان غالمیان 1

 روستای بابازيد کارشناسی ارشد )وکیل( 19 زهرا فرجی 1

 شهر پلدختر دار( سیکل )خانه 01 نیا فاطمه فاضلی 3

 شهر پلدختر لم )بازنشسته(ديپ 13 فرهاد ديناروند 9

 شهر پلدختر دار( ديپلم )مغازه 11 سامان سوخته زاری 11

 مهر روستای چم کارشناسی )بیکار( 33 محمدرضا ستاری 11

 روستای بابازيد ديپلم 13 پور سهراب خانی 11

 مهر روستای چم ديپلم )بیکار( 13 فاطمه باقروند 13

 وستای بابازيدر سیکل )کشاورز( 21 فهیمه قاسمی 10

 شهر معموالن کاردانی )معلم( 19 علی پیری 12

 شهر پلدختر شغل آزاد 31 جواد باقری 11

 روستای بابازيد سیکل )بیکار( 02 علی پارسا 11

 مهر روستای چم دار خانه 19 سمیه حیدری 13

 های پژوهش یافته

. در واقع ما روايت رخداد است محوريت اساس بر نويسی در اين بخش از مطالعهگزارش

زدگان را در قالب يک داستان بلند آورديم. رخدادهای بُحرانی شامل پیشاسیل، هنگامۀ وقوع  سیل
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سیل و پس از سیل است که هرکدام خود واجد رخدادهای خُردتری هستند که هر يک 

ن ای را برای کنشگران رقم زده و احساسات و باورها و تفسیر خاصی حول آهای ويژه تجربه

 رخدادها پديد آورده است.

اند. زمان اين رخداد کنشگران در اينجا کسانی هستند که در معرض سیل بوده پیشاسیل:

کالن پیش از وقوع سیل تا لحظاتی قبل از حادث شدن آن است که توسط کنشگران روايت 

پراکنی  هامون از طريق فضای مجازی، مردم شايعهيک روز قبلش، پیام دادن رو گوشیشود.  می

کردم. هر چی پدرخانمم بهمون  خواد سیل بیاد، برق، گاز و آب میره و ... باور نمیکردن که می

ها و  گفتیم بیاد آب فوقش سازمانی شد می زد بیايد خونه خودمون روستا، باورمون نمی زنگ می

بیاين حاال  ساحلی رو بگیره ما کجايیم که آب بیاد تا پیشمون. من خیلی هِی به خانواده گفتم که

غروب  (.2که دارن هشدار میدن گوش بديم و از خونه بريم بیرون يکجا ديگه ببینم چی میشه )

فروردين( يه اتومبیل اومد گوشه پل و با بلندگو صدا زد که  11روزی که با فرداش سیل اومد )

کمپ  گفت اگر خبری بود برامون قبلش مردم تخلیه کنید و بريد. بازم مردم جدی نگرفتن می

. احساسات در اينجا طیفی از ترديد و ترس و واهمه (3گفت و اين حرفا ) تر می زدن، جدی می

اعتنايی به هشدارها  اعتمادی به مسئوالن شهری و بی مبهم همراه با باورهای غیرقطعی و نوعی بی

کردن. دادن. اشتباه  کردن حتماً مردم گوش می آگه از طريق ارگان رسمی میومدن اعالم میاست. 

 (.0گرده به مسئوالن ) به نظرم ريشه اين چیزا برمی

ديدگان از سیل هستند. روايان در باب کنشگران اصلی همان رنجهنگامۀ وقوع سیل: 

زنن. کنن، جیغ میآيد، مردم دارن دادوفرياد می ديدم صدای آژير میوضعیت آخرالزمانی گفتند: 

اد بايد همه فرار کنیم. از اونجا که نگاه کرديم ديدم ها گفتن آب داره می رفتم دم در ديدم همسايه

ما  ريزه.يکی فرو می ها رو داره يکیگیره، خونهبله آب اومده تو شهر و داره ضلع غربی رو می

 فقط مجبور بوديم فرار کنیم يعنی هیچی با خودمون نبرديم فقط تونستیم جونمونو نجات بديم

ها ( وقتی خونه3ريزه اون خونه ما بود. )ای که می دوطبقه (. همون خونه که فیلما هم معلومه11)

گفتیم  گفتیم اين خونه فالنیه که خراب شد. هی می زديم و می ديديم که میفتادن جیغ می رو می

( 0کنی گذشت کن. ببخششون به نادانیشون ) خدايا مردم رو به خاطر هر چی داری عقوبت می
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فواره کرده اومده تا خیابان ساحلی رو هم گرفته کامل. ما ما سراسیمه بیدار شديم ديديم نه آب 

وجور کرديم هم دلمون بود بمونیم و نگاه کنیم بینیم چه اتفاقی داره میافته. گفتیم نهايتاً  هم جمع

تونستن روستا رو ترک کنن. مجبور بودن مردم نمیکنیم.  خطر جدی بشه خوب سريع فرار می

تا شنیديم از (. 3گفت خدايا اآلن کجا بريم؟ ) ز همه میجونشونو نجات بدن. غروب اون رو

کردی  خورد احساس می (. آب که بهت می0خیابان باال داره آب میاد اون موقع بود ترسیديم )

خواست آب ببره. احساس کردی اژدهايی  بردت چنان شديد بود. ما رو می اآلن با خودش می

. دختری پیشمون بود چنان جیغ زد که نگو، دهنشو بازکرده آتیش داره از دهنش میاد بیرون

( ديگه بدون چادر، با دمپايی اومديم بیرون 1داد ) کند، فحش می عروس بود، موهاشو می تازه

ساعتی دور خودمون  شده بوديم. ما نزديک يک (. تو کوچه چهار طرف دقیق محاصره3)

تیر  (. خیابان هفت1راهی نبود ) ای نداشت. نه هیچ راه فرار پیدا کنیم ولی نتیجه چرخیديم يک می

رو که ديديم آب کامل گرفته بودش. عین رودخونه بود ديگه اصن. مردم که اون طرف شهر 

تونست گلیم خودشو از آب بیرون بکشه و جون  ( هر کی فقط می0بودن گیر افتاده بودن )

وده، هوا هم سرد ها بند اومد، گاز و برق و آب قطع شده ب خانوادشو نجات بده. بعد ديگه راه

تونست، خواست از فامیلش خبر بگیره اصن نمی بود خیلی، خط تلفن قطع بود، هر کی می

خصوص، اتومبیل زياد،  ( از پل که رفتیم اون طرف خیلی وحشتناک بود به2شرايط سختی بود. )

گیر افتاديم والی، اصن راه نبود که بريم. يه مکافاتی بود. يه جا مونده بوديم، من گفتم اينجا  گل

(. تو مسیرم که رفتیم با وانت برادرم، وسط راه 11نه راه برگشت داريم ديگه نه راه موندن )

بار تو آب غرق شد و ما مجبور شديم داخل پیاده بريم که ديگه اهالی کمک کردن بهمون  وانت

ستامونم ای که قبرستون رو و از آب کشیدنمون بیرون و رفتیم يه قسمتی از روستا روی يه تپه

قدر فاجعه  میشه. اونجا ديگه شده بود پناهگاه ما. کل اهالی روستا و ما رو اون تپه مونديم. اين

شد انگار  ها بود خیلی اذيت می کننده بود. فشاری که رو بچه عمیق و بدجور بود. واقعاً ناراحت

تونن بهت م نمیکردن آخر دنیاست. فاجعه بزرگ بود. دور تا دورتو آب گرفته مردم همه فکر می

خواستن به خدا حس  زدن و کمک می ها داد می ديدم سر پشت بوم کمکی کنن. مردم رو که می

اُومد. تلفنا هم خواستن و کاری ازت بر نمی ها کمک می کردم آخر الزمانه ديگه. اين زن و بچه
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ارتباطی قطع های  ( راه0اومد ) که قطع، خالصه ديگه جُز گريه و زاری کار ديگه آزمون بر نمی

بودن. خیلی بد بود اون تپه شده بود عین يک جزيره دورتادورش آب بود و تنها پناهگاه ما و 

کرد و دست به دامن خدا  هرلحظه امکان داشت آب اون تپه و ما رو هم ببره. مردم فقط دعا می

قم (. من احساس کردم اون لحظات تمام اعضای بدنم اومده تو حل11بودن که کمکشون کنه )

زنه بیرون. ما گفتیم بذار اين سردی رو تحمل کنیم ولی نجات پیدا کنیم گیرکرده و داره می

دهد.  کند و حیات را در معرض خطر قرار می ها را تهديد می ها و روان فاجعه تن(. 9حداقل )

جبور ای )کامیون( که اومد ما رو ببره؛ رفتیم. م با وسیلهزدگان در اين ارتباط گفت: يکی از سیل

بوديم بريم داخلش. زن و مرد چسبیده به همديگه، اصن هیچ محرم و نامحرم نکرديم ديگه 

زده، روز قیامت رو چطوری تعريف کردن، به خدا انگار روز قیامت  اونجا، همه مردم وحشت

چیز ديگه مهم نبود. ياد اين فیلم خارجیا  بود، فقط همه فکر نجات جونمون بوديم، هیچ

ترسه خیلی، حس کردم شهر ارواحه؛ با خودم گفتم وای اين بینه میم که آدم میوحشتناک افتاد

 (.1پلدختره؟ )

حال ماجرای دهشتناک به پايان رسیده است و شهروندان با مصائب و  پس از سیل:

تونستیم بريم سر قبرستون تنها جايی که میشوند.  پیامدهای گوناگون و متکثر واقعه مواجه می

( فشار روانی 3) کرد مردم ها و فقط شیون و زاری می ها پناه برده بوديم به مرده دهروستا بود، زن

فقط ما. من بمبارونای زمان جنگ رو يادم  روی همه مردم شهر بود که آب گرفته بودشون نه

کرد اما جای ديگه سالم بودن، اما اين سیل نابودمون  میاد. خب اونجا يک قسمت رو خراب می

ر روحی چنان رومون بود احساس کرديم يکی از اعضای خانوادمون مُرده. دردش کرد. ما فشا می

گفت اون قسمت رو آب برده  اومد می قدر برامون سنگین بود. هیچی برات نمونده. يکی می اين

تونستیم ما با خودمون گفتیم پس حتماً اون فامیلمون که اونجا هست رو هم آب برده ولی نمی

شد. هر چی  اقی اونجا افتاده براش. خانمم تو اين قضیه داشت ديوونه میبفهمیم واقعاً چه اتف

ام  دايیشد. زن زدم. اصالً راضی نمی دادن. خودم باهاش حرف می اش بهش دلداری می خانواده

که ما رو ديدن اومدن  اينا همه فکر کرده بودن ما مُرديم نشسته بودن گريه و زاری. بعد همین

( ما تا 1زدن )زدن، جیغ می ز شدت اعصاب خوردی، تو سر خودشون میجلو، موهاشونو کندن ا
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چند روز تو شوک بوديم کارمون شده بود فقط اينکه کنج اون چهارديواری کز کنیم و جز گريه 

قدر گريه کرديم که اصن ديگه نای نداشتیم.  (. بعد از سیل اين3ای آزَمون ساخته نبود )کار ديگه

ذاشتیم رو زمین تا زانوها والی شديد جلومون بود پا که می م چون گلتوان بیرون رفتن نداشتی

صورت زنجیری دست همديگه  خورديم، ديگه مجبور بوديم به رفتیم تو گل، تازه لیز هم می می

 (.1رو بگیريم و آروم بريم حتی تو اين حادثه ربات پای پسرم کِش اومد )

نی يا برقراری نظم واپاشیده در آن رسا های ديگری پس از وقوع سیل برای خدمت گروه

موقعیت استانی حاضر شده که شامل مسئوالن دولتی، نیروهای انتظامی و نظامی، نیروهای 

هايی بودند که  احمر و ستاد مديريت بحران بودند. اين کنشگران شامل گروه استانی شامل هالل

بودند. کنشگران پس از رخداد سیل در صحنه حاضر شده و متضرر و متحمل رنجی نشده 

های مجاور به ياری  های دور يا نزديکی بودند که از شهرستان ای ديگر اقوام يا فامیل حاشیه

مثابه فاجعه درک نکردند  خويشاوندان يا آشنايان خود پرداختند. اين گروه نیز گرچه سیل را به

تظارات خاصی را بین ای از روابط با ان زدگان شدند که شبکه پیچیده اما درگیر مناسباتی با سیل

های انسانی رقم زد. احساساتی که پس از سیل و وقايع پیرامونی آن  زدگان و اين مجموعه سیل

خبری، شوک، ترس، فقدان، انکار، خشم،  وجود آمد شامل طیفی از بی زدگان به برای سیل

ديدن،  ای مانند خسارت های ويژه شامل تجربه« رخداد ديگر»اعتراض، سوگواری و قیاس است. 

انتظار بودن، انتظار دلجويی و همیاری، طرد و ستم، نابرخورداری، تحقیر شدن و  آوارگی، چشم

همش ترس بود تو سیل هیچ راه فراری هم نداشتیم فقط امید داشتیم يکی نجاتمون تبعیض بود. 

دن تا جوری آب و گاز و برق اينا که قطع بود و مردم تو مضیقه بو بده. تا يکی دو روز که همین

نیروهای جهادی اومدن، دوازده ساعت کاملم که هیچی نخورديم. آب آوردن؛ بعد نون و 

( و هیچ راهی نبود، همش منتظر بوديم خونه بريزه ما هم باهاش غرقشیم تو 0خوراکی آوردن )

طرف امید داشتیم نجات پیدا کنیم از طرف ديگه منتظر بوديم  آب، حس تناقض داشتیم ازيک

( من ديگه ديدم بارون چقدر ديد شده آژانس گرفتم برای زن 1ی سخت بود خیلی )بمیريم؛ خیل

و بچم و فرستادمشون روستا. چند تا پسر جوان و خیلی زرنگ اونجا بودن ازشون کمک گرفتیم 

 تا تونستیم نجاتشون بديم.
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د. خانمانی عمیقاً رنج ديدنزدگان از آوارگی و بیاست؛ سیل« آوارگی»رخداد ديگر بعدی 

ام بودن، يه دفعه خونه  دفعه خونه دايی واالخون بودن، يک داداش و زن داداشمم که آالخون

پدرخانمش، يه دفعه خونه فامیال ديگه بود. يه برادر ديگمم هم رفته بودن روستا؛ خونه يکی از 

بود ام اينا. خیلی روزای سختی  فامیال خانمش. ما هم تو مغازه بوديم با مامان و بابا و آبجی

( ديگه عمو اينا طبقه بااليی داشتن 3زندگی تو اون مغازه. نه پتويی نه بالشی، هیچی نداشتیم )

ور اونور جمع کرديم، بعد رفتیم  به ما گفتن بیايد اونجا. ما رفتیم يه خرده موکت و اينا از اين

رفتی خونه  بود میوالی رو لباسمون  اونجا، ديگه هیچی. ما پانزده روز تو مغازه بوديم. يه ذره گل

کرد و  کرد هی دندون قروچه می ها يکم شیطنت می گفت وای لباست گلیه يا بچه يه فامیلی می

کرد به  جا رو بهم ريختن. يا میدی زنه بلندبلند با شوهرش يا بچش دعوا می ها همه گفت بچه می

ال رفتیم بلند گفت اين معنی که حضور شما اينجا زندگی ما رو بهم ريخته؛ مثالً خونه يکی فامی

هاشونم داشتن  بمونید تو کوچه تا آب بیارم دست و پاتونو بشوريد بعد بیايد داخل، کل همسايه

وجور کن بريم. مگه ما غربتی بوديم؟  کرد، منم يواش رفتم به خانمم گفتم جمع نگاهمون می

بعدش رفتم  گفت من داخل پارک خودمو شستم، جور کردن. دوستم می يکم گلی بوديم اينا اين

ای بابا اين با لباس گلی و کثیف اومد. گفت اينو که شنیدم  خونه برادرم بعد گفت زنش گفته

که هیچ منبع  ديگه داخل نرفتم، برگشتم. االن خیلیا سربار فامیلن آدما يا مستأجرن درصورتی

ن گدا مو( اينا همه عذاب روحی بود. دخترعمه11گذره بهشون )درآمدی ندارن و اين سخت می

ذاريم پیشت جای کرايه برش دار صفته. بهش التماس کرديم گفتیم کارت حقوق بابام رو می

ديم فقط بذار بريم داخل خونت، اون يه خونه خالی داشت، گفت ما به شما اين خونه رو نمی

( اآلن 1کرديم ) ( بعدشم بعضیامونم زير چادر بوديم، اونجا سه ماه تمام تو گرما زندگی می3)

ها رو هايی که تو شهر اجاره کردن تمام شده، از اون طرف اونا خونهلت همه مردم واسه خونهمه

برم باال اگر پرداخت  طرف صاحب خونه میگه من اجاره رو می هنوز نساختن برامون. از اين

در  ( دربه3کنیم ) شینیم گريه میکنید بمونید. ما چیکار کنیم. هی ياد اون روزا میفتیم می می

گونه  گذاريم. اين می« کانکسی شدن زندگی و زندگی موقت»ما اسم اين وضعیت را  يم.شد

 زندگی تجربه دردناک و تحقیرآمیز است.
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شوند عذاب و تشويش عظیمی  زدگان پس از اين به خاطر اينکه محتاج ديگری می سیل

مون باشه و  ولمون رو ک خب بايد همش وسايلکردند:  گونه روايت می شوند. آنان اين متحمل می

بگرديم اينور اونور دنبالِ جا. حقارت ديگه بیشتر از اين. اينا به نظر من همش باعث میشه آدم از 

(. ما همه زندگی 13کنن ) حرمتی می نظر روحی خُرد بشه و حس کنه دارن به عزتش بی

 رو برد.های مجلل داشتیم با تمام امکانات رفاهی اما وقتی سیل اومد همش  چنايی و خونه آن

دويديم که غذايی چیزی بگیريم برای خانوادمون که  کنم دنبال اين اتومبیال می فکرش رو که می

جوری برا غذا و اين چیزا کنار هم بودن  رفتی زن و مرد همین از گرسنگی نمیرن. حتی جايی می

 کرد آدم. خوردن احساس گناه می ديگه بهم می

(. 02 -00: 1391مان در انديشۀ آگامبن است )وضعیت ناگوار مذکور يادآور مفهوم موزل

ای از زندگانی و  زعم اين متفکر، موزلمان شیوه ناپذير است. بهموزلمان موجودی تعريف

ای از اخالق است که سرآغاز آن، پايان کرامت انسانی است. مدل موزلمان، مدل مدرن  مرحله

ای غیرانسانی  داشده و به تودهحیات محض است؛ آن نوعی از حیات که از ابعاد سیاسی خود ج

 اراده تقلیل يافته است. حقوق و بیبی

قدر غصه خوردم و  تومن برای تو، من اين 211گفت اين مثالً  بعد اين فامیال که میومدن می

مجبور بوديم چشممون رو ببنديم چون واقعاً محتاج بوديم  البته (.0گريه کردم خواستم بمیرم )

(. اون همه زجر، اون همه حقیر شدن و توسری خوردن همش به 11اون روزا به کمک بقیه )

(. قبلش ما 13خاطر اون سیل بود، نگاه ديگران جوری بود که انگار ما از اون اول گدا بوديم )

جوری باهامون برخورد بشه. شخصیتمون  وقت منت کسی رو نکشیده بوديم که بخوايم اين هیچ

 (.10خرد شد واقعاً )

جُز گل  وقتی اومديم آب تقريباً رفته بود ولی هیچی بهاست. « بازگشت»ی رخداد ديگر بعد

(. فردا صبحش 3رفتیم تو باتالق ) ترسیديم پامونو بذاريم رو زمین چون می معلوم نبود ديگه. می

)بعد سیل( رفتم سری به خونه زدم ديدم وسايلم و خونم نابود شدن. هیچی برامون نمونده بود. 

کرديم بلکه بتونیم  با بیل و هر وسیله کوچیکی که تو خونه داشتیم تالش می اين وسط ما خالصه

انگار اصالً  ها. تا شب اونجا کار کرديم؛ انگارنهوالی رو بندازيم بیرون از خونه يکم اين گل
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والی به حدی  ها و خیابون که افتضاح بود، گل (. ديگه رفتم بیرون تو کوچه0زحمتون پیدا نبود )

داد زنگ  قیقتش در حیاط رو به زور باز کردم تا تونستم برم داخل. تلفنم که آنتن نمیزياد بود ح

بزنیم. ديگه رفتم و بهشون گفتم خونه رو آب گرفته و وسايل و پلدختر نابود شدن. خدا شاهده 

هام رو باز گذاشته بودم که زودتر خشک شن و بوی گندآب از داخل بره. اون موقع در خونه

 سری از وسايلم رو برد.به همین خاطر شب دزد زده بود به خونم و يک اينو هم بگم

است. « خسارت ديدن»کنند  زدگان پس از بازگشت مشاهده می رخداد ديگر بعدی که سیل

وقتی  ارتباط به ما گفتند: زدگان دراين اين واقعه ناظر به تجربۀ فقدان و از دست دادن است. سیل

ديم اين نخال که افتاده بود وسط خیابون حس تو خیابون رو میوالی  رفتیم اون سمت پل و گل

( احساس اندوه 3ای يادم میاد. ) بینم، يه همچین صحنه کردم دارم خرمشهر رو تو فیلم جنگیا می

دونن اين چقدر برای يه و غمی هست که به خاطر فوت پدرم در اثر سیل دارم و خوب همه می

ای برامون نمونده بود، همه وسايلمونو آب برده بود.  سیلهتونه دردناک باشه. اصن ودختر می

درارو همه شکونده بود. فرشا رو آب برده بود. هیچی برامون نذاشته. جهیزيه دخترام، خونه 

( گفتم تمام تا عمر داريم اين قسمت که سیل بردش رو 1ام، يعنی میلیاردی ازم آب برد ) طبقه سه

( برادرم فقط پنج میلیون پول نقد دخل کشوش بود که 2ه )بینیم به چشم مخروبه هست ديگ نمی

قدر پول ازش رفت تازه هی دو تومنی تو قلک دخترش بود  آب بردشون، يکی ديگشونم همین

( خیلی سخته 3ها همه رو آب برد ) ، مدارکا، شناسنامهاتومبیالکه اونا رو هم آب برده بود. سند 

ذير نیست. احساس کرديم بدبختیم. حس کردم زندگی پ گفتن نیست. جبران اش ديگه قابل ادامه

( از چهارتا واحد با کلی وسیله، 2وپنج سالم از بین رفته و تمام شده، حاال بريم کجا؟ ) بیست

(. مردم 3کلی خاطره، دار و ندارمون رفت و هیچی برامون نموند. فقط ما و لباسای تنمون موند )

ن برای کشاورزی دارن، نه گاو و گوسفندی و نه حتی بخوان برگردن روستا هم ديگه نه زمی

(. حالمون به حدی خراب بود دلم 3دونم با چه امیدی بايد برگرديم به آبادی )حتی مرغی. نمی

بود زمین دهن باز کنه برم تو زمین که ديگه هیچی نبینم و نشنوم. ما واقعاً داشتیم و وضعمون 

ها که ديگه بماند. لوله، موتور  ون رفت؛ ديمتوپ بود. فقط نزديک هشت هکتار زمین آبی آزم

پرسیم از کجا بیاريم بقیه  پمپ وسايل کشاورزی رو همه داشتیم که آب بردشون. از خودمون می
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کنیم.  ( به خدا داريم با يارانه زندگی می1زندگیمونو درست کنیم و خرجیمون چی میشه )

کاش گفته بودن تا  ( ای1عالمه ) تونم درستش کنم خدابینید نه دری نه پیکری، کی می می

برديم. واقعاً  وسايلمون، چیزايی که دوسشون داريم و باهاش خاطره داريم رو با خودمون می

کنیم وسايلتون،  گفتن داريم سد رو باز می دونم بايد چیکار کنیم. بايد میدرمونده شديم، نمی

دونستن نه رو برد به جهنم. اونا میتون يا لباساتون رو حداقل بیاريد بیرون، خومايحتاج زندگی

تونیم اون دونستیم. ما ديگه هرچقدر تالش کنیم، کار کنیم، نمیعمق فاجعه چقدره ما نمی

(. احساس من قابل توصیف نیست، برا مامان و بابام که 1مون رو بسازيم ديگه )زندگی اولی

دندون درست کردی، من  کردی اين زندگیو با چنگ و همه زحمت کشیدن. تو فکرش رو می اين

خودم قبل سیل خونمو نوسازی کرده بودم با وام. اآلن سیل اين بال رو سر خونم آورده و به اين 

(. هر وقت بهش فکر 0گیره )( هنوز که هنوزه وقتی يادم میفته قلبم درد می3روز افتادم. هیچی )

د شديم تو اين سیل. مونديم اش همه يادم میاد. ما خور ( بدبختی1خواد بمیرم )کنم دلم می می

 ولی چه موندنی.

طرد و »زدگان بايد با آن دست و پنجه نرم کرده و آن را برتابند  رخداد ديگر بعدی که سیل

از طرف فامیل هیچ کمکی بهمون نشد. خدا شاهده همه شده بودن کافر. واقعاً است: « آزمندی

هه شما رو هم آب  گفت هه ن میمردم پلدختر شده بودن مردم کوفه. فامیل خودمون میومد

رفتن. ولی مردم پلدختر خودمون کمک به هم نکردن؛ مثالً شخص خنديدن و میگرفته؟ می

دادن بهم يا مهم نبود براش که ما اين اتفاق برامون افتاده. خودم فامیل داشتیم اصن اهمیت نمی

بود. اونايی که سیل  شون نبود که ما آب گرفتمون. هرکی فقط به فکرش خودشاصن عین خیال

نگرفته بودشون از اينا که آب گرفته بودشون بیشتر حريص بودن که کمک بگیرن و دنبال خیرين 

معروف  قول گرفتن چون خیلی بهرفتن. بعضیا حتی بیشتر از حقشون میو نیروهای امدادی می

ن رو آب نبرده آباد بودن يا جايی بودن که خونشو ( اونايی که اصن يا خرم0بچه زرنگ بودن )

بوده هم داخل لیست بودن، برادرم گفته بود اينا چرا تو اين لیست هستن؟! مگه اينا سیل زدن؟! 

( خیلی با حیله 3دادن به اونا چون فامیل خودشون بودن )يعنی حقم رو چه نقدی چه جنسی می

ديدی يه. میدونستن که واقعاً اوضاع چطوررحم بودن نمی گرفتن؛ اونا دلرفتن میو کلک می
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گشتن جلو ( اونايی که بیکار بودن می0چیزا رو بین اونايی که اصن درگیر نبودن پخش کردن )

شون از شهرستانای اطراف میومدن و خیلی اقالم رو با کلک میی امداد حتی برخیاتومبیال

و  گرفتن. اونجا هر کی هر کی شده بود. فک کن حتی آشناها به اسم ما چادر مسافرتی گرفتن

 (.9بهمونم ندادن )

رسد. سیل که خاتمه يابد و شوک ناشی از اين حادثۀ عظیم برطرف شود؛ زمان بازسازی فرامی

ای است که آب از سر گذشته است و بايد زندگی را از نوساخت. اين  در حقیقت اين لحظه

کل محل  طور بازسازی شامل بازسازی خود رنجور، بازسازی خانه و کاشانه، کوچه، مغازه و به

گیم به ما هم پونزده میلیون وام بدين، ريم کمیته میمیزدگان در اين باره گفتند:  زندگی است. سیل

گن ما بودجه نداريم ريم، میايم میگه نه شما بیمه تأمین اجتماعی هستین اونجا هم که می زده سیل
همون تلويزيونم  ی من اآلنبرا اين بحث اصن مراجعه نکنید. فک کنم بیست تومن وام به ما دادن ول

که سوختن چهارده میلیون پولشون بوده، لباسشويیم سوخته. اينا همه در برابر چیزی که اونا دادن 
جور، من اآلن بخوام وسايلم رو  (. روحی صفريم اآلن، اقتصاديم همین1چقدر فاصله هست بینش )

شه ن ما گفتیم ديگه پلدختر شهر نمیبخرم نزديک صد میلیون نیاز دارم از کجا بیارم اآلن بخرم. اص
چون واقعاً خونه هامون خیلی داغون شده بودن، خودمونم از نظر روحی خیلی حالمون بد بود 

خدا رو شکر اآلن تو خونه خودم هستم. الحمداهلل اآلن خونه گفت:  فرد مطلع ديگری می(. 11)
بهمون دادن و ديگه مشکلی نداريم هامون رو از اونی که بودن حتی بهتر درستشون کرديم. وام هم 

اآلن از نظر جا و مکان. فشار روحی بهمون اومده بود. خیلی حالمون بد بود. هیشکی فکرشو 
قدر زود همه چی درست بشه از نظر مرتب شدن شهر و خیابونا  کرد اين اتفاق بیفته و اين نمی

بشه، اين کوچه خیابونا که پر کردم پلدختر به اين زودی سرپا  وقت فکر نمی میگم. من خودم هیچ

کنم که اين سیل اومده به خاطر کمک  ها. وجدانا من فکر نمیوالی و بدبختی شده بود خونه از گل
درد نکنه، اومدن از شهرای  دست خیُراها( مال مردم بودن و شرکت خصوصیا.  رسانی مردم. )کمک

اب اولیه نوبت تقسیم غنايم میپس از سپری شدن روزهای پرالته(. 1ديگه و بهمون کمک کردن )

گیرد و قومیت و خويشرسد. در اينجا جنگی بر سر منابع کمیاب بین مردم محلی شکل می

 گونه روايت کردند:زدگان در اين باب اين کند. سیلنفع بودن نقش محوری بازی می ساالری در ذی
رد ما که تا آخر عمر کشیم. د کنه چه سختی کشیديم و هنوزم داريم می کسی ما رو درک نمی
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وقت. سیل که افتاد هم به يک سريا خیلی رسید و به ماها هیچ اهمیتی داده  فراموش نمیشه هیچ

گفتم ما هم حق داريم چرا به ما توجه  ( می1نشد. اينا همش تبعیضی بود که بینمون قائل شدن )
برا دلجويی از ماها که اين  کنن و تنها گذاشتنمون. بايد به ما هم کمک کنن. مسئوال هم نیومدن نمی

قسمت بوديم که اصالً نیومدن. اينجا همه چی بر اساس باند و قوم خويش بازيه. ما رو نديدن و 
ای داره، آبادتره، هوای اونا رو دارن.  بینن. پلدختر منطقه محرومی بود. خوزستان اسم و آوازه نمی

نداخت که  اومد برا خودش سلفی می میرِسن. روزی يه مسئول با هلیکوپتر  اونجا خیلی بهتر می
رفت. شايد باورت نشه اما بعضیاشون حتی حاضر نشدن بیان بین  وظیفش رو انجام داده باشه و می

شدن؛ انگار مردم طاعونی چیزی  شستن و پیاده نمی میاتومبیل مردم حرفشونو گوش کنن. داخل 
تری مثل تهران يا  برای شهر بزرگوقت اجازه بدن  کنم هیچ (. فکر نمی0دارن، نکنه بگیرنش )

جوری رخ بده تمهیدات  اصفهان يا شیراز چنین اتفاقی بیفته. برای اون شهرا قبل اينکه بحران اين
(. ما شهرستان کوچیکی 1شیم تو شهرستانای محروم ) الزم رو انجام میدن. ما اصن مديريت نمی

و راحت جمعش کردن. خسارتا رو  هستیم. همین شیراز مگه قبل ما سیل نیومد ولی چقدر سريع
مون و چیزا ديگه رو هنوز که هنوزه نگرفتیم. چرا واقعاً؟ اتومبیلمون،  دادن. ما اآلن خسارت زمین

ای غیر از لرستان بود،  جوری که بايد پیگیری نیست. به نظر من هر استان ديگه شايد نماينده ما اون
اومد خیلی زودتر از اينا  اگر اين حجم آب می داد اوالً. دوماً همه خسارت نمی جوری، اين اين

رسید که يا واقعاً سیل نگرفته بود اون  (. کمکا به دست کسی می11ها ) شد خسارت جبران می
قدر بهشون کمک شده بود حاال از طريق آشنا و  قسمتا رو يا اينکه کمتر اذيت شده بودن ولی اين

باغدار بود و تو اين سیل خسارت بهمون وارد باندبازی ولی کسايی مثل ماها که پدرم کشاورز 

مون، ولی اون چیزی که بايد جبرانش بشه از طرف مسئولین نشد  شد، عالوه بر تخريب خونه
کنه. هرکی متولی کاری شده، اول به قوم و نزديکای خودش  بازی می ای پارتی (. کسی ديگه11)

( چیزای ديگه مثل وسايل 1کمکی بکنن )مونه شايد به ما يه  ده اگر چیزی تهش بمونه که نمی می
دادن. ما  زندگی، مثل پتو، فرش، يخچال و ... اون رو نه فقط به اقوام و فامیل نزديکشون بود می

جور بهم ضرر وارد شد اما مثل بقیه نتونستیم از  چون نزديکامون جزء معتمدها نبودن، متأسفانه اون
هار تريلی کاشی آوردن خیّرا ولی عدالت که نیست من ( مثالً چ3ها استفاده کنیم ) امکانات و کمک

کردن  های نقدی و جنسی که خیرا آوردن برامون رو مسئولین با عدالت توزيع می میگم اگر کمک
زده نبودن ولی ده تا چادر گرفتن و فروختن. ولی من همین يه چادر رو  (. هستن کسايی که سیل1)
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د شهرمون، چون باندبازی و پارتی بازيه، چون هر کی طرف ها بوده تو خو عدالتی بهم دادن. اين بی

مون يه طرف،  جور چیزا ديگه. سختی زندگی گیره که براش منفعتی داشته باشه و اين اونی رو می
در به خیّر،  مون کرد. اآلن بايد برم دربه کنن و کردن خیلی داغون هايی که می ها و ناعدالتی اين تلخی

(. 1ده برا زندگی؟ ) ای بهم می بزنم ببینم، طرف بخاری، گازی، وسیلهبه مسئول، به فامیل رو 
طور که مالحظه شد در دو سطح خانوادگی و خويشاوندی و بینااستانی مطرح  روايت تبعیض همان

شود. اين تجربه و احساس تبعیض واجد سطحی محلی و ملی است. همچنین تبعیض در  می

ر بازنمايی هم هست طوری که مردم محلی معتقدند رنج ناظر به تبعیض د، زدگان برساخت فاجعه

تلويزيون موقعی پلدختر رو شوندگان به ما گفت:  و فالکت آنان ديده نشده است. يکی از مصاحبه
ديد و انعکاسش داد که ديگه آب از ورودی وارد شهر شده بود و شهر رو آب گرفته بود. حتی 

(. شرايط روحی خیلی بدی داشتیم و 11ن زير آب )روستاهای باالدست پلدختر هم کامل رفته بود
وبلبل نشون  چیز رو گل . تلويزيون داره همه1دونیم کدوم دردمونو بگیم ديگه مجبور بوديم. نمی

ها در حال ساخته و همه به حقشون رسیدن ولی در واقعیت وضعیت ما چیز  ده و میگه خونه می
رسانه موقع سیل  شوندگان افزود ی ديگر از مصاحبهيک( 11بینن ) ما رو نديدن و نمی (3ايه ) ديگه

گفت همه تلويزيون شده پلدختر. ولی  خیلی خوب کار کرد. دروغ چرا. طوری که يکی دوستام می
 (.0االن خبری ازش نیست ديگه )

يکی از وقايع ديگر همین تغییر در فرماسیون اجتماعی در وضعیت پس از سیل از حیث 

زدگان  گذاشتیم. سیل« همبستگی و تفرقه»ه ما نام آن را رخدادِ ديگر واگرايی و همگرايی است ک

ها بود که از همه اقشار و  خاطره خوبی که از سیل برام مونده همین کمک مردم و امدادیگفتند  می

ها رو تمیز کردن،  ها اومده بودن. اون روزا به مردم پلدختر، خیلی کمک کردن، شهر و خونه گروه
راه بشه. واقعاً مردم پشتمونو خالی  کردم با کمک مردم اين وضعیت روبه نمی همدلی بود. باور

(. اختالف زياد 9نکردن اون روزا؛ وام هم بود که از طرف دولت بهمون دادن؛ باالخره خوب بود )
از نظر روانی تو اون دوره به خاطر  (.2بود، همشم سر بحث جنس، اقالم و توزيع نامناسب بود )

                                                           
بسا مواجهه  وقت تأمل يا چه که بر انسان به ستترين عنصر بوطیقايی ويرانگری ماخولیای خاموشی ا بنیادی 1

(. بالنشو کامالً آگاهانه بر عدم توانايی روايت فاجعه 12: 1391گردد )عماديان،  ناگهانی با ويرانی مستولی می
ازه بده فاجعه درون تو سخن بگويد، حتی اگر از طريق گويد: اين تو نیستی که صحبت خواهی کرد؛ اج می

 (.1391کند )محمدپور،  فراموشی يا سکوت تو اين کار را می
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ها اتفاق افتاد. بین اهالی خود روستا، اآلن خیلی هستن که  ناعادالنه خیلی درگیری همین تقسیمات

(. 11هنوزم باهم ارتباط ندارن سر همون قضیه. درگیری دارن و باعث اختالف شد واقعاً اين سیل )
تفاوت شدن نسبت به همديگه. هر کی  اون دلسوزی و مهری که به هم ديگه داشتن رو ندارن. بی

ها رو جبران کنه؛ يعنی  خودشه؛ برای خودش يه چیزی جمع کنه که شايد بتونه خسارتبه فکر 
مثالً اگر قرار بشه يه حمايتی بشه، اآلن هرکسی فقط دوست داره اون حمايته رو خودش بگیره و 

اندازه اون. اآلن اول خود خانه هست، بعد همسايه  اش يا فامیلشم نیاز دارن به کنه همسايه فکر نمی
گه که از فالن جا کمک گرفتم که  گیره نمی ی دقیقاً اوضاع برعکس شده. طرف حمايتی که میيعن

کردن و با بقیه کار  (. آدما فقط به منفعت خودشون فک می1مبادا بقیه هم برن برای دريافت کمک )
 (.13کردن ) نداشتن، آشناها هم به همديگه رحم نمی

طرفه نسبت به  لويناسی مسئولیت مطلق و يکشک همان ايدۀ  دوستی بی حد اَعالی انسان

کس مسئول هستیم و من  چیز و همه ديگری است؛ يا به قول داستايوسکی، همۀ ما در قبال همه

بیشتر از همه. پس بايد بیش از هر چیز به حال و روز ديگری يا ديگران و نتايج عملی مسئولیت 

ه در اين وانفسای سیل مشهود است (؛ اما آنچ3: 1331ما در قبال او پرداخت )فرهادپور، 

وضعیت انسانْ گرگِ انسان و رهاکردن مسئولیت اخالقی نسبت به ديگری و همسايه است. در 

تر شدن  های عام انسانی در زمین واقعه رنگ باخته و به آخرالزمانی حقیقت لحظۀ فاجعهْ ارزش

طور کل اين سیل باعث  بهافزايد. يکی از شهروندان در اين زمینه افزود:  وضعیت حادث می
ها و آشناها باعث دوری شد. چون  نزديکی بیشتر هموطنا به همديگه شد ولی از لحاظ همسايه

(. مردم بهم میگن آگه تو 11شونو به چن تا قوطی کنسرو فروختن ) خیلیا آشنايی چندين ساله

ی جنس اومد کردی يا وقت رفتم يا بهم کمک می خوب بودی در اون وضعیت بد من از يادت نمی
هاشو  رفتی دوباره قسم دروغ بخوری و بگیريش که اضافه تو که فالن جنس رو داشتی، نمی

ببری برای خودت بفروشی و به زور حق بقیه رو بخوری. االن ديد مردم نسبت به هم خراب 
 (.1شده و ديگه مثل قبل بهم اعتماد ندارن )

ا فاجعه و همچنین قضاوت در مورد آوری و سَر کردن ب با گذر زمان مسئلۀ پذيرش، تاب

ای بايد ظرفیت ( معتقد بود هر جامعه1111شود. منینا ) زدگان جدی می حادثه برای فاجعه

ها سازگار شود. زندگی در  مقاومت در برابر نیروهای مخرب را در خود ايجاد کند و با آن

دوام پیدا کند و  مدت تواند برای طوالنی شرايط فاجعه و برساخت وضعیت آخرالزمانی نمی
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زدگان الجرم بايد به نحوی به برساخت واقعه بپردازند و آن را روايت کرده و به خاطر  سیل

نوعی با فاجعه سَر و آن را تحمل  بیاورند که بتوانند خود را بازيابی کرده، به زندگی بازگشته و به

دينی ريسمانی برای  رسد مقايسه خسارت مالی و جانی و باورهای کنند. در اينجا به نظر می

زدگان  نشدن در بحر نومیدی و فالکت است. در اين ارتباط، سیل تحمل وضعیت موجود و غرق

روزای اول خیلی حالمون خراب بود ولی وقتی ديديم همه اينجورين و گونه روايت کردند:  اين

دادن.  داری میداديم به خودمون بقیه هم دلفقط ما نیستیم اين شرايط رو داريم ديگه دلداری می
( اون روز وحشتناک بود. جنگی بود 1ها سالمن، پیشم هستن. ) باز میگم خدايا شکرت که بچه

هاشون. فقط که به سر مردم اومد؛ اگر خدا نبود، دونه به دونه مردم سکته کرده بودن تو خونه
ا ولی ام به رضای خد ( شکرگزار بوديم که کسی نمرده. راضی3خدا دلمونو قوی کرده بود )

(. فرض کنید يکی از 1و  0کنه )خوب دردسراش هنوز هست و اين حرفا دردی آزمون دوا نمی
شده جای خونش شده رودخونه  همکارای خودم سنشم باال هست اآلن خونش کامل خراب

کرد بردمش سازمانیا که  تابی می شدم. حتی خانمم که بی ديدم امیدوار می ديگه. من اونو که می
شون کن، ببین ما در گفتم اينا رو نگاه با خودمون مقايسه اآلن شده رودخونه میجای خونشون 

 برابر اينا هیچ ضرری نديديم انگار. گفتم خدايا شکرت من جای اينا نیستم.

ناپذيری فاجعه، مسئولیت سیاسی تعامل و يادآوری  ( با تأکید بر جنبه برگشت1113آرنت )

شدن در شرم  فه به خاطره فاجعه، يادآوری آن و شريکوق فاجعه را احساس شرم و بازگشت بی

داند، شرمی که ناشی از ناتوانی در جلوگیری از وقوع فاجعه است. بدين معنا، شرم  مجرم می

پذيری اخالقی قرار  پذيری سیاسی در نقطه مقابل احساس گناه يا مسئولیت مثابه مسئولیت به

کند. بازماندگان فجايع بشری در  ا خود درگیر میگیرد که بازماندگان و يا شاهدان ستم را ب می

ديگر احساس  بیان اند. به جای کسی ديگر شريک ماندن به اين احساس، يعنی احساس گناه زنده

کسی که مُرده،  شدن به خاطر اينکه آن گناه از هیچ کاری انجام ندادن و بیشتر از آن از خوشحال

های وقتی ديديم همه شهر رو آب برده، خونهتند: زدگان در همین ارتباط گف ام. سیل من نبوده

هاشون رفته و همه اينا باعث شد تحمل کنیم. خیلیا خراب شدن، وسايلشون رفته، خاطره
که ضرر جانی نداشتید جای شکر داره. ما هم گفتیم خوبه خودمون نمرديم و  گفت همین می

( گفتیم 1و  1خیالی ) ديم به بیايم. از نظر روحی و ذهنی هیچ خوب نیست حالمون. ما ز زنده
کنم اتفاقیه که  ترم میگم حاال تالش می پذيره. کسی مثل من که جوون مال مهم نیست جبران
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همه  افتاده و بايد تحمل کرد تا ببینم در آينده چطور درست بشه. ولی بابا مامانم که پیرن، اين

شم نمیشه کرد. چه ( کاری3)زندگی کردن و اآلن زندگی چند سالشونو يه جا از دست دادن؟ 
ای به نظرت از دستمون بر میاد؟! ( اآلن کار ديگه1بايد کرد، اجباره که داره به جلو میبرتمون )

مون ريزم تو خودمون ناراحتی کرديم. مجبوريم. فقط می ( فشار رومون بود، بايد مقاومت می3)
مون. اين وسط تا ده بیست وال قبلیمون تمام نشده. دوباره میشه با تالش برگرديم به ررو. غصه

خونديم اما بعدش دوباره آشتی کرديم و شروع روز خدا رو فراموش کرده بوديم حتی نمازم نمی
 (.3کرديم به نماز خوندن )

زدگان  در مورد چرايی وقوع واقعه و داوری در اين ارتباط دو دسته ديدگاه در بین سیل

جو پلدختر يه طوری شده بود، يعنی اين باره گفتند:  زدگان در محوريت داشت. دو نفر از سیل

سوخت. من به کردن، دلشون به حال همديگه نمیفروشی میگم، زياد گرونقبل سیل رو می

فروشی (. مردم اين شهر نزول میدن، ربا میدن، گرون11کنم علتش همین بوده )شخصه فک می

ابن، راه بد، آخرش گند به بار میاره. گیرن، خرکنن، حقمون بود چون مردم دست همو نمیمی

 (.13کنم اين اتفاقات بعضی وقتا خدايی هست و عذاب الهیه ) فک می

. اين باليا خوب بهشون میگن باليای دستۀ ديگر نگاه تکنوکراتیک و علمی به مسئله داشتند

بگم االن وقت  طبیعی. ولی وقتی من خودم برم وايستم روی پرتگاهی و خودمو بندازم پايین، اون
من مردم خواست خدا بوده؟! آيا اين حرف میتونه منطقی باشه؟ اصن با عقل جور در نمیاد 

دونستن عمق فاجعه چقدره ما  )آبِ( سد بود آب بارون نبود اونا می (. همه هم میگن اين11)
دونستیم. دولت تو اين سیل صدرصد مقصر بود سد رو باز کردن و به ما نگفتن. من میگم  نمی

داد به اين خونه. وقتی  تباهاتی قبالً صورت گرفته. آخه شهرداری چرا بايد مجوز ساخت میاش
شهرداری مسیل رو آسفالتش کرده، پارک زده، سیل بند رو وسط رودخونه زده عمالً در اين 

 زنن. چه فايده؟ قبالً هم تا بند و ... می ( االن که اين اتفاق افتاده دارن سیل13ماجرا دست داشته )
بند  دن... االن پیمانکار سیل نصفه کار رو پیش بردن و ديگه ادامه ندادن میگن بودجه بهمون نمی

آباد  مونم. گفته بودن خرم موقع می گفته من تا برج دوازده قراردادم بیشتر نیست و فقط تا اون
ای بهاش کمتر از جاه تره و خون ناپذيره اما پلدختر کوچیک شهر بزرگیه و خساراتش جبران

ست. مسئولین باالدستی هم گفتن اشکال نداره پلدختر شهر محرومیه اين سد رو باز کنید از  ديگه
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پذير نیست. چون نماينده تو جلسه نبوده از پلدختر  ( اما جون آدم معامله11شهر پلدختر بگذره )

 حمايت کنه؛ پلدختر قربانی شد. هیچکس به اندازه ما متضرر و بدبخت نشد تو اين قضیه.
وضعیت، مَعمولی نشده است. ترومای سیل ابدی « مَعموالن»با همۀ اين تفاسیر در پلدختر و 

است و فراری از آن نیست. چگونگی مواجه با رنج عظیم و اساساً توانايی تحمل يا عدم تحمل 

حال فرهنگی است. رنج عظیم هرگز از ياد نخواهد رفت و در  ای روانکاوانه و درعین آن مقوله

زدگان در اين ارتباط چنین بود:  شود. روايت سیل وان و حافظۀ فرهنگی بدل به زخم میساحت ر

ره اون روزا. از بعد عید تا حاال  ( تا عمر داريم از يادمون نمی3حادثه تلخ و وحشتناکی بود )

کنه با ترس و تند از جام بلند میهمش ترس و وحشت دارم. وقتی يکی از خواب بیدارم می
ن درد کشیديم و عذاب بود اون روزها حتی االنم هنوز از نظر روانی درگیرش ( چو1شم. )

. خیلی فشار رومه، ناراحت میشم. زجرهايی که 1آور هست برامون هستیم و يادآوريش عذاب
آرم حاضرم بمیرم ولی اون اتفاق ديگه اش رو به ياد می شینم سختیکشیديم يادم میاد. وقتی می

داد که ديگه حتی  گیره. خوشم نمی بینم لرزم می ه عکسای اون موقع رو میوقت نیفته. اآلن ک هیچ
از لحاظ روحی مردم ما مردم قبل سیل . دربارش حرفم بزنم. خانوادم، خانومم چقدر اذيت شدن

. آالم سیل همواره باقی خواهد ماند و اين يادآور و احضار توأم با دردی ابدی برای (1نیست )

زدگان  سیل. زده به وادی فراموشی است ر بدل شدن سرزمین سیلکنشگر است. از آن بدت

روستامون هنوز به شرايط عادی برنگشته و هنوز مخابراتش، مدرسه و خانه بهداشتش  افزودند:
همه زمان هنوزم آثار سیل هست؛  فهمین که با گذشت اين( اگر بیاين روستا می11درست نشده )

اونم هنوز نساختن. حتی همین اسفند که دوباره هشدار  قرار بود سد بسازن کنار رودخونه ما

سیل رو دادن مردم باز حتی خودمون مجبور شديم تمام وسايلمون رو جمع کنیم و ببريم 
مون آينه که تو روستاهايی که از رودخونه دور هست. ما از هر نظر قربانی شديم. فقط دلخوشی

ش میاد همون روزای اولشه شايد کمک کنن و ( ببین تو هر بحرانی که پی1اين سیل نَمُرديم )
سیل ديگه تموم شد  کنه و همه چی براشون عادی میشه.خیّری بیاد بعدش ديگه کسی توجه نمی

مون رو باال نبُرد، رنجمون رو وتنها. کسی حرف مونیم و بدبختیامون تک(. ما می10و همه رفتن )

                                                           
اند متفاوت است. سیمای او  های ديگر ايستاده زمینه ها ايستاده است و آنان که در پس فردی که در میان ويرانه 1

 (.1391سیمايی، بیمارگون و سودازده است )عماديان، 
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کی نیس ديگه خیلی وقته هم ازشون خبر کنم ما رو فراموش کردن. کم(. فک می3داد نَزدن )

گیرن. نه خیّرا، نه مسئولین، نه حتی اقوام ديگه. انگار نه انگار نداريم. اونام ديگه از ما سراغ نمی
 (13سیلی اومد و رفت؛ اصن. ما سزاوار چنین شرايطی نیستیم. رهامون کردن به َآمون خدا )

 
 ( پیوستار فاجعه2شكل )

 گیریبحث و نتیجه

موضوع انتخابی اين مقاله نیز از سر نوعی دردمندی، اهمیت رنج ديگری و تأمل انتقادی برگزيده 

گرا به مقولۀ فاجعه نظر کرديم و در چارچوب مطالعۀ  شد. ما با رهیافتی غیرمتمرکز و برساخت

 زدگان را شناسايی و کشف کنیم. نتايج اين مطالعه نشان فرودستان، تالش کرديم تا روايت سیل

ها و ناکارآمدی تکنوکراتیک و فنی و همچنین  زدگان از سیل در چارچوب نقصان داد فهم سیل

توان گفت شده است. می مثابه عقوبت الهی و کفاره گناهان فهم و ادراک ذيل پارادايم دينی و به

در رويکردهای مانند مديريتِ فاجعه، اولويت مهندسی بحران است. در اين رويکرد افراد خود 

حل آن  شود، نه عنصر ارزشمندی از راه« مديريت»ئی از مُشکلی محسوب شده که بايد جز

دهد  وضعیت که بايد همدالنه به رنج و پژواک صدای او پرداخت. روايت شهروندان نشان می

رخداد طبیعی، طیفی از پیامدهای اقتصادی، نهادی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی ايجاد کرده که 
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های  زدگان را گرفتار آسیب سازد و اين شرايط سیل ر هیئت يک فاجعه برمیرخداد طبیعی را د

شوندگان گويای آن است که مردم  کند. برساخت مصاحبه ای می بینی ناشده بینی و پیش قابل پیش

ريختگی در ساعات اولیه وقوع فاجعه در  هم خطر سیالب را چندان جدی نگرفته بودند. به

های فنی، سازمانی، اجتماعی و در  عف مديريت بحران و آسیببرساخت راويان برآمده از ض

عیار  اعتمادی شهروندان به نهادهای رسمی و مسئوالن و در نهايت غافلگیری تمام نهايت بی

ريزد و ديالکتیکی از همیاری و گسست و  است. سیل نظم مفروض و مستقر جوامع را بر هم می

نمايد.  های خرد و کالن در اين بزنگاه رخ می افکه شک طوری شود به ازآن حادث می تفرقه پس

. 1کند.  شوندگان بعد از سیل همبستگی در دو صورت ظهور می های مصاحبه مطابق روايت

های  . همبستگی محلی. بعد از سیل همبستگی ملی باال رفته و با حمايت1همبستگی ملی 

صورت خودجوش به منطقه اعزام  ها و اقشار مردم به ای و تهییج افکار عمومی همه گروه رسانه

مساعی  شده و کاالها و خدمات مورد نیاز را به منطقه گسیل داشتند و فضای همکاری و تشريک

شود اما اندکی بعد همبستگی محلی از مسیری که در حین سیل داشته منحرف  همدالنه دنبال می

د. در اين زمان های بومی نسبت به همديگر راه تفرقه و ضديت در پیش گرفتن شد و گروه

دوستانه تا حدودی فروکش کرده بود و واقعیتِ سختِ زندگی خود را به  احساسات انسان

ديده  کرد؛ بنابراين نوعی تنازع برای بقا در شهر و در بین روستاهای آسیب زدگان تحمیل می سیل

سازد.  شکل گرفت. اين وضعیت، همبستگی را بدل به تفرقه و شکاف محلی و قومی می

های محلی و خويشاوندی پس از سیل در اثر رقابت بر سر تصاحب منابع کمیاب و  هگرو

ديگر پس از  عبارت ساالری دستخوش اختالف و تفرقه و منازعه اجتماعی فرهنگی شدند؛ به قوم

های خرد و کالن محلی و قومیتی  فرونشست طغیان عواطف و احساسات ملی، اين کشمکش

دختر عیان شده و همبستگی جمعی و نیل به بازسازی را متوقف و ای مانند پل است که در جامعه

نمايد. اختالفات داخلی و همچنین کارايی و عملکرد ضعیف سازمانی بوروکراتیک  مخدوش می

کند.  زدگان اسباب به محاق رفتن رنج ديگری را فراهم می در راستای حل مسائل سیل

زدگان و برساخت آنان  لِ آن ندارد. روايت سیلجهانِ پسافاجعه هیچ شباهتی به جهانِ ماقب زيست

ازآن در يک موقعیت  از وضعیت پساسیل همچنین گويای آن بود سیل و بحران حاصله پس
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تواند خطر سیل را سیاسی کرده و  سازد که می پسینی نوعی نارضايتی محلی و عمومی ايجاد می

اجتماعی ملی در حمايت از مناطق سرمايه اجتماعی را دچار نوسان نمايد؛ به صورتی که سرمايه 

دهد اما سرمايه اجتماعی محلی به خاطر تضاد منافع  ديده را افزايش می و شهروندان آسیب

 شود. ديده بشدت با کاهش روبرو می شهروندان آسیب

های ضعیف  بینی داشته باشند به گروه پیش بايد گفت حوادث پیش از آنکه تأثیرات غیرقابل

ساختار اجتماعی، طبقه، پايگاه اجتماعی، نژاد، جنسیت و ديگر اشکال آن در وسیله  جامعه که به

زدگان در جريان رخداد سیل و پیامدهای  رساند. سیل اند آسیب می حاشیه قرارگرفته

نفس شده و  نشده آن و به هم خوردن سامان اجتماعی، دچار مخدوش شدن عزت بینی پیش

شان پس از فاجعه، مخدوش شده  و کرامت انسانی اند کنند از عرش به فرش رسیده احساس می

شوندگان در اين مطالعه افرادی صاحب سرمايه و جاه در جامعۀ محلی  است. بسیاری از مصاحبه

ها را از صدر به زير کشید و رونق از زندگی آنان رخت بربست و ويرانی  خود بودند اما سیل آن

زدگان مؤيد  طور کل برساخت روايی سیل به جای آن را پر کرد و آنان را محتاج همیاری کرد.

اين موضوع بود که آوارگی، عدم پذيرش توسط فامیل و دوستان، طرد اجتماعی، تبعیض قومی 

و خويشاوندی در توزيع امکانات و منابع محدود و محتاج بودگی همگی در فهم موقعیت 

امون نقش اساسی دارند. عنوان تجربۀ تحقیرآمیز و بیگانگی با محیط اجتماعی پیر پساسیل به

آوردند معطوف به بازنمايی  سويۀ ديگر تبعیضی که سیل زدگان از آن صحبت به میان می

مخدوش آنها در رسانۀ ملی و به فراموشی سپرده شدن با گذر زمان و عدم اشاره به کمبودها و 

آن است که  های اين مطالعه گويای های اين شهرستان پیش از وقوع فاجعه بود. يافته محرومیت

کنند به دو دوره کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم  شوندگان از آن صحبت میآسیبی که مصاحبه

های  ها صرفاً زيرساختی، محیطی، مادی و اقتصادی نیست که با کمک شده و اين آسیب

پذيری ناظر به از دست پذير باشد بلکه آسیب جبران« بازسازی»های مختلف و  بالعوض يا وام

که اکنون در وضعیت پس از سیل -های زندگی، نقصان و کاهش سرمايۀ اجتماعی رصتدادن ف

های روانشناختی است. در اين مطالعه  و آسیب -های قومیتی و اجتماعی شدهدستخوش شکاف

اند اما نظام دين و نَفسِ  شاهد بوديم که فرودستان در موقعیت پساسیل دچار استیصال شده
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ها بود. در  وری در تحمل وضعیت سخت پس از وقوع سیل برای آنهای مح نجات يافتن مقوله

حقیقت نتايج اين مطالعه گويای آن است که نجات خود در سايه مرگ ديگری، به افراد 

را حفظ کرده و افزايش دهند و  1آوری اجتماعی بخشد تا بتوانند تاب زده نوعی تسکین می فاجعه

 کنند.« سَر»اصطالح با اين وضعیت آخرالزمانی  به

وهمی بیش  1روايتمثابه يک کالن توان گفت ايدۀ پیشرفت به از نظرگاه بنیامینی نیز می

طور که ديديم راويان فاجعه از مديريت سد و فاجعه شکايت و بیداد کرده و خود  نیست. همان

، دانستند. به اعتقاد بنیامین در دوران مدرن های فنی مسئوالن محلی می گیری را قربانی تصمیم

کشند که در زهدان ايدۀ پیشرفت و ترقی جايی دارد. به ياد داريم  ها تخريبی را به رخ می ويرانه

عنوان سند  سدسازی و مديريت منابع آب چطوری بدل به برند دولت سازندگی و امثالهم به

شد  سوی ترقی انگاشته می پیشرفت و توسعه شده بود. به بیانی ديگر آنچه حرکت پیروزمند به

که  گويد همین ی جز فاجعه و ويرانی به بار نیاورده است. از همین روست که بنیامین میچیز

های  شود، ويرانه راند و فرشته به سمت آينده سوق داده می توفان وی را در زمان به عقب می

شوند. فاجعه سیل پلدختر نیز از اين قاعده مستثنا  تر می تر و عظیم گذشته در نظر فرشته عظیم

زدگان گويای آن بود که عملکرد مديران محلی، استانی و ملی در مديريت  روايت سیل نبود.

بند و آسیب زدن به مسیل رود چالش اساسی و  فاجعه مورد نقد جدی بوده و احداث سیل

وجود آورد. آنطور که در اين ماجرای  زدگان به فراطبیعی با دخالت آشکار انسانی برای فاجعه

خواری و توسعۀ  های ناتمام، زمین کاری طبیعت، پروژه های انسانی، دست هولناک ديديم فعالیت

ای دارند که در نهايت تکنولوژی و پیشرفت  ناقص و کج و معوج نتايج خواسته و ناخواسته

شود. فرجام آنکه اين مقاله گرچه تالش دارد تا به  گسیختۀ طبیعت می مقهور نیروی عنان

از سَر گذراندند بپردازد اما بايد در خاطر داشت که رنج تنها  زدگان ای که سیل بازنمايی فاجعه

 برای فردی تفسیرپذير است که به مصیبت آن گرفتار شده است.

                                                           
1 social resilience 

2 Metanarative 
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