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 چکیده
 تواند می که دارند محلی جوامع برای مهمیهای  پیامدهمچون سدسازی ای  هتوسعهای   پروژه

وارگی، کوچ آ و فقر زيست، محیط تخريب تا عمومی خدمات بهبود و جديدهای   فرصت دربرگیرنده
ای  هنظری رويکرد پساتوسعهای   مايه با الهام از بن ،رحاض ر مقالهد. باشند اجباری و اسکان مجدد

 ترين مهميکی از  اجتماعی، اقتصادی و فرهنگیهای  تغییرات و پیامدتالش شده است اسکوبار 
ستفاده در اين در شهرستان ايوان در استان ايالم بررسی شود. روش مورد اسدسازی های   پروژه

و مشاهده يافته  ساخت نیمهمصاحبه باز و  ها دادهگردآوری  پژوهش روش کیفی اتنوگرافی است. ابزار
و برنامه اسکان مجدد در میان سدسازی  اثرات پروژهکه  دهند مینشان  ها يافتهبوده است. مستقیم 

و  نبوده استيکدست ن و همگدرون جامعه روستايی  مختلفهای   گروهبرای اهالی روستای سرتنگ، 
عنصر زمان مولفه کلیدی  جامعه روستايی با اجرای پروژه بهم ريخته است و ساختار منسجم و متوازن

بر بافت جامعه محلی بوده سدسازی های  در درک ارزيابی اثرات اجتماعی و اقتصادی پروژه توسع
نشان  تر عمیقرا به صورت است. تغییرات اقتصادی و اجتماعی اجرای پروژه با گذشت زمان خود 

سوداگری در زمین و مسکن شهری، ناسازگاری فضای زيست جديد با الگوی معیشت داده است. 
گیری روابط  از بین رفتن نظام همسايگی ارگانیکی و شکل ،روستايی، ناديده گرفتن اشتراک نفع

گیری  از مکان و شکل شدن همسايگی موزايیکی، ورود پول به جامعه و گسستن شیرازه اجتماعی، کنده
حس غربت، شوک پولی و گرايش به مصرف شهری و هويت در خطر و تالش برای بازيابی آن 

  مطالعه بوده است.نامه توسعه سدسازی در منطقه موردبرهای  بخشی از پیامد

، جوامع محلی ،ای پروژه توسعهجايی و اسکان مجدد، ارزيابی پیامدها،  : سدسازی، جابهواژگان کلیدی
 پساتوسعه
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 طرح مساله
مشکالت قرن بیست و يکم است. مقدار آب شیرين  ترين پیچیدهو  ترين مهمآب، يکی از 

موجود در کره زمین جوابگوی آب مورد نیاز برای جمعیتی با رشد تصاعدی نیست؛ اين تضاد 

(. 21-20: 1396لسلی،  )  گیرد میپیش آغاز شده است، همواره شتاب گرفته و دارد  ها مدت از که

است های  روشنی است. ايران نیز جزء کشور کمبود آب و نیاز به ذخیره آن در ايران نیز موضوع

مقداری و آب مورد نیاز بیشتر است و در حال حاضر  میزان آب قابل دسترس بین که تفاوت

. شود میبرداشت زيرزمینی های   سفرهو از رودها  متعددهای   بخشزيادی از آب مورد نیاز 

آب های   سفرهاعث افت ساالنه ب زير زمینی در سراسر خاک ايرانهای  برداشت بی رويه از آب 

به همین دلیل در چند دهه . شوند میبه زودی خشک  ، برخی از اينهاگرديده که با ادامه اين روند

 و هم اکنون عت بیشتری به سمت سدسازی شدهاين موضوع باعث سوق دادن ايران با سراخیر، 

 .ست مطالعه وجود داردو در د بهره برداری، اجرامتعددی در مرحله های  در سطح کشور، سد

مهندسی و های   روشبر اساس مطالعات انجام گرفته در اين زمینه بسیار روشن است که 

را از توجه به انسان و  ها طرحاقتصادی لحاظ شده در احداث سدها، اين های   ضرورت

 دور کرده است.تا حدودی بسیار زيادی  زيست محیطیهای   نگرانی

ند که در آنها ايده مهندسی غالب ه ابود هايی سازههای  توسعهای   طرحدر بسیاری از مواقع، 

منطقی چهارچوب بندی شده اند، اما به سرعت در مرحله های   طرحبوده است، آنها به عنوان 

 ازمحققان بسیاری. (14 همان )  شدند می تر پیچیدهپیچیده از سوی مردم، های  اجرا به واسطه رفتار

 واقدامات کرده پژوهش سدسازی و باألخص توسعههای  پیامد درباره که المللی بینهای  وسازمان

 گروهی صورت به مردم جاشدن وجابه اسکان مجدد بر اين باورندکه دهند می انجام عملیاتی

 رغم به. باشد میسدسازی های   پروژهاجرای های  پیامد ترين مهميکی از  ديگر، محلی به ازمحلی

 هم و از نفر چندمیلیون جابجايی زمینه ،ای توسعههای  حدرطر ساحتی تک رويکرد اينکه

 ريزان، و برنامه مديران اما است داشته همراه به را فرهنگی وبافت ساختاراجتماعی گسیختگی

 ايجاد )  جوامع و فرهنگی اجتماعی ،اقتصادی جانبه همه توسعه را ها طرح اجرای از هدف کماکان

 بخشی هويت ،بخشی رفاه، انسجام افزايش وسالمت، هداشتب سطحی ارتقا ،درآمد بهبود اشتغال،

اما در عمل شاهد اين موضوع هستیم . (180: 1399 نوری ثانی و ديگران، )  کنند می قلمداد (... و
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 اهداف به دستیابی میزان ،آب توسعه منابعهای  طرح در هنگفتهای   هزينه صرف وجود با که

در استان ايالم نیز به تبع ساير . استبوده  اامیدکنندهن تا حدود بسیاری زيادی شده بینی پیش

متعددی بر زمین زده شده است. برخی از اين های  به بعد کلنگ سد 1370نقاط ايران، از دهه 

مهندسی در طول چند سال اخیر های   فعالیتبعد از يک دوره طوالنی ساخت و ساز و  ها پروژه

روستايی های   سکونتگاهنجر به جابه جايی تعدادی از به بهره برداری رسیده اند که در نهايت م

اجباری يا اضطراری را رقم باالدست و پايین دست سدها شده و به نوعی کوچ های   حوزهدر 

سیمره و سد کنگیر اشاره های  به سد توان میيالم، در استان ا ها پروژهاين  ترين مهم. از زده اند

خانواری با جمعیتی بالغ بر  450ايوان، يک روستای  نمود. تحت تاثیر سد کنگیر در شهرستان

داده شده اند. به دنبال گر نزديک شهر ايوان اسکان جابه جا و در مکانی دي کامالًنفر  2500بیش 

که جزو   )  نفر 961 حدودپروژه سد سیمره در حال حاضر دو روستای عرب زبان با جمعیتی در 

که در تقسیمات  )  لک نشینهای  ستای ديگر از کرد( و يک روباشند میمحدوده استان ايالم 

 شود میسیاسی جزو استان لرستان بوده( به طور کامل جابه جا شده اند. عالوه بر اين پیش بینی 

کشاورزی و از بین رفتن منابع درآمدی های   زمینکه چندين روستای ديگر به دلیل غرق شدن 

که در آينده نه چندان  رود میاحتمال آن  ضمناًیرند. اين پروژه قرار بگهای  شان تحت تاثیر پیامد

جابه و  احتمالیهای   خسارت در حوزه پايین دست سد، شاهد ها سیالبدور، به دلیل افزايش 

 در اين نوشتار سعی بر اينروستايی ديگرينیز در اين منطقه باشیم. های   سکونتگاهجايی اجباری 

زيسته و  مطالعه تجارب فراد درگیر و بومی منطقه بهاتنوگرافی از منظر ا است که با رويکرد

تغییرات ناشی از آن  سازی در استان ايالم و تاثیرات وسدهای   پروژهمختلف های  ارزيابی پیامد

 توان نمی ها انسانکه با تغییر در محیط  شود میپرداخته شود. در اين مطالعه بر اين نکته تاکید 

هستند که  ها انسانن را پیشاپیش شناخته و درک کرد، زيرا اين آنها از پیرامون شا رفتار و درک

. از اين رو، کنند میآن را تفسیر  خواهند میمحیط اجتماعی خود را خلق کرده و آن طور که 

تغییر در نظام اجتماعی يک جامعه با هر گونه پیش فرضی بیانگر آن نیست که ذهنیت و درک 

ت در نظر گرفته شده يا درک شده است؛ همچنین، بیانگر آن مردم آن جامعه در فرايند اين تغییرا

تغییرات مذکور همواره آن طور که مد نظر برنامه ريزان توسعه است، های  هم نیست که پیامد

های   انسان. گرچه هدف توسعه يا ايجاد هر نوع تغییر، بهره مندی و خوشبختی شود میتجربه 

 ها انسانآيا آنچه انجام شده، در راستای خوشبختی  درگیر است، اما اين نکته اهمیت دارد که
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چامبرز،  )  بوده است. يا بر عکس، مردم آن جامعه تعريف يا درکی متفاوت از توسعه و رفاه دارند

(. به عبارت ديگر، نکته قابل توجه در اين پژوهش اين است که مردمان اين منطقه چگونه 2005

های  پیامد ترين مهمو  و ارزيابی از اين تغییرات دارند قیاين پديده را تجربه کرده اند و چه تل

 سدسازی در استان ايالم کدامند؟های   پروژهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از 

 پیشینه تحقیق
های  و پیامد ادبیات و آثار نوشته شده درباره مسئله جابجايی و اسکان مجددِ ناشی از سدسازی

شناختی و  هنگی و زيست محیطی آن، با مطالعات انسانمختلف اقتصادی، اجتماعی، فر

شروع شد که به مطالعه اجتماعاتی در آمريکا، کانادا،  1960و  1950های   شناختی در دهه جامعه

غنا و زامبیا پرداختند، اجتماعاتی که در نتیجه ساخت سدها جابجا شده بودند. اين مطالعات بر 

محلی متمرکز های   و فرهنگیِ اسکان مجدد در جمعیتتاثیرات اقتصادی و به ويژه اجتماعی 

سیاستی برای های   (. اين تاثیرات عموماً منفی بودند اما در آن زمان چارچوب1993سی،  )  بودند

دست و پنجه نرم کردن با اثرات سدها بر جابجايی اجتماعات وجود نداشت و بانک جهانی 

(. 377: 1989پاتريج،  )  گذاشت میزبانمیمعموالً برنامه اسکان مجدد را به عهده کشور 

شناسان به بررسی و مستندسازیِ اثرات منفی جابجايی و اسکان مجدد  شناسان و جامعه انسان

ارزيابی تاثیرات اجتماعی روز به روز اهمیت بیشتری های   ها در انجام برنامه اند. آن ادامه داده

شوند.  ها انجام می ريزی و طراحی پروژه رنامههايی که با هدف کمک به فرايند ب يافتند، برنامه

ارزيابیِ تاثیرات اجتماعی که معموالً بر روی يک پروژه و با يک چارچوب زمانیِ های   برنامه

 اند شوند، به جريان و شاخه مهمی در ادبیات مربوط به ساخت سد بدل شده محدد متمرکز می

اتفاق افتاد، وقتی  1982در سال سدسازی  ول مهم ديگر در ادبیاتِتح. (66-47 :2007 يونپ، ) 

که کولسون و اسکادر مدل تاثیرگذاری را مطرح کردند، اين مدل سعی در تبیین اين مسئله 

کولسون   )  دهند. داشت که جمعیت در طول زمان چگونه به فرايند اسکان مجدد واکنش نشان می

چارچوب »( بسط داده شد و 2005 )  (. اين چارچوب بعدها توسط اسکادر1982و اسکادر، 

زا است، اما  نامیده شد. فرض مدل اين بود که فرايند اسکان مجدد بسیار استرس« ای چهارمرحله

يکی از »گويد  دهند. همچنانکه پاتريج می مردم به مروز زمان خود را با موقعیت جديد تطبیق می

اند  ها بوده از ديگر عملیات معانی و نتايج مدل اين است که برخی از عملیات اسکان مجدد بهتر
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 توانیم کیفیت کار را بهبود بخشیم. اجتماعی دخیل در اسکان مجدد، میهای  و با درک فرايند

بانک های   دهد. تصمیمات و واکنش را تشخیص میهای  (. اما پاتريج مسئل377: 1989پاتريج،   ) 

شود، مطابق  آن انجام میجهانی، به جای توجه بر بستر محلی خاص هرکشوری که عملیات در 

کرد که مدل فرايندی بیش از حد عام بود،  با الگوی کولسون و اسکادر بود. پاتريج احساس می

به جامعه ديگر و از های  ها در آن ساختار از جامع چرا که به نظرم شکل، محتوا و معنای واکنش»

 عواملی بیرونی خارجیطرح کرد که او اين نکته را م«. فرهنگی به فرهنگ ديگر متفاوت است

(. پاتريج 382 :1989پاتريج،  )  ثیر قرار دهندممکن است واکنش مردم به اسکان مجدد را تحت تا

از  پیش»ها جوامع را  کند و آن اينکه آن نقد ديگری هم به مدل کولسون و اسکادر وارد می

آيند و  ها بر می سِ استرسها مردم از پ گیرند که در آن در نظر می« بازهای   نظام« »شدن سد ساخته

 شوند بسته بدل میهای   آورند و به نظام در جريان مرحله اسکان مجدد رو به سوی درون می

باز های   آمیز باشد، دوباره به نظام ناپذير( و سپس اگر اسکان مجدد موفقیت کار و ريسک محافظه ) 

عیت شوند. اما اين تصور با واق یآورند و در آن درگیر مشوند و دوباره به جهان روی می بدل می

اجتماعی و بسیاری از عوامل های   (. فهم اين مسئله که تفاوت383 :همان )  مطابق نیست

سهم  ترين بزرگگذارد  اسکان مجدد برای افراد تاثیر میهای  ديگر بر پیامدهای  زمین

برخی از عالمان  اند، اما خب شناسانی بوده است که در اين زمینه به پژوهش پرداخته انسان

های  رويکرداند. در مجلدِ کتاب  ا شروع کردهاجتماعی حرکت در مسیری متفاوت ر
شناسان  چاپ شد، استدالل شده که انسان 1993که در سال  شناختی به مسئله اسکان مجدد انسان

لد به (. اين مج1993ا و گاگینهايم، یسرن  )  و ديگر عالمان اجتماعی در يک نقطه عطف قرار دارند

ها به مسئله پیچیدگی اجتماعی در جريان  موضوعات مختلفی پرداخته بود که غالب آن

هايی بود  ها شامل نوشته مشی ها و خط . بخش سیاستشدند مربوط می اسکان مجددهای   تجربه

« گذاری و کنشگران مختلف سطوح مختلف سیاست»از جمله نوشته سِرا که در آن به پیوند بین 

هايی تمرکز شده بود که بخش قدرت برای بهبود  بود، و در آن بر تالش پرداخته شده

هايی که با آن مواجهند، و اين  شود و چالش رويکردشان نسبت به برنامه اسکان مجدد انجام می

(. در بخش نظريهِ اين مجلد، 1993سرا،  )  ها غالباً ناديده مانده بود بود که در پژوهشهای  مسئل

کنند را  ده است که تغییرات فضايی خاصی که اسکانِ مجدديافتگان تجربه میدووِت پیشنهاد کر

کند توضیح دهیم که چرا در  بايد در مدل کولسون و اسکادر گنجاند، چرا که اين امر کمک می
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دووِت،   )  آيد. متفاوتی به وجود میهای   ناشی از اسکان مجدد، واکنشهای   مواجهه با استرس

بینیم که در  ط به تجارب و عمل، بحث گاگینگهام درباره مشارکت را می(. در بخش مربو1993

مشارکتی به های   مسائلی پرداخته که قشربندی اجتماعی برای رهیافت»کنار ساير نکات مهم به 

اند  ها دلمشغولِ شکافی بوده توان گفت که اين نوشته می (.217 :1993گاگینهايم،  )  آورد وجود می

ها وجود دارد، يعنی دلمشغول فهم بستری که در آن عوامل  گذاری ی سیاستکه در جريان اجرا

هايی که در مرحله  شناسی مهم در تالشند تا خط مشی و سیاستی را عملیاتی کنند، ارزيابی روش

گیرند و فهم اهمیت بستر محلی در چگونگی واکنش افراد به  عملیاتی مورد استفاده قرار می

نگاری توصیفی و  پژوهشگران کامالً بر شکاف بین جزيیات، قوما و تیمی از سرنینتايج. 

ا در (. سرنی1985ا و بانک جهانی، سرنی )  محوریِ بانک جهانی پل زدنده گذاری يا پروژ سیاست

سدسازی که بانک جهانی تامین مالی های   ، پس از نوشتن بررسی و مروری بر پروژه1997سال 

سکان او دريافت که نتايج مناسبی برای جابجاشدگان و ا ها و در آن )  آن را بر عهده داشت

« نمايی اخالقی قطب»توانست  چارچوبی را مطرح کرد که میمجدديافتگان حاصل نشده است( 

 غايب بود تر پیشکه از نظر او ريزان باشد، چیزی  گذاران و برنامه راهی برای سیاست يا نقشه

ريزان نداشت چرا  اسکادر کاربرد چندانی برای برنامه(. از نظر او مدل کولسون و 1997ا، سرنی ) 

شد از آن استفاده کرد، در حالیکه به لحاظ  آمیز می که فقط در زمینه اسکان مجدد موفقیت

 (.3661: 2000ا، سرنی  )  «اند سکان مجدد ناموفق بودهاهای   اکثريتِ برنامه»تاريخی 

 مبانی نظری پژوهش

مرتبط با بیشتر است؛ يعنی، سرمايه گذاری بیشتر، زيرساخت  در ديدگاه سنتی توسعه، توسعه

ديدگاه اقتصادی بیشترين نفوذ را بر انديشه توسعه »بیشتر، تولید بیشتر. به گفته آرتور اسکوبار، 

-355: 1395ضیائی،   )  «اقتصادی کند اداشته و تمايل دارد که نه فقط توسعه، بلکه کل زندگی ر

از اقتدارگرايی و فن ساالری مستتر است به طوری که های   نشانهعه، (. در مفهوم سنتی توس354

نويسندگان پساتوسعه به خوبی نشان داده اند که برخی اقدامات توسعه، برای افراد مخاطب زيان 

گفت که تفکر کالسیک و تا حدودی معاصر توسعه  توان می(. 16-17: همان  )  بار بوده است.

های   واقعیترا بوده اند، که تاکید آنها بر الگوسازی بزرگ مقیاس از ساختارگهای  اساساً رويکرد

. در اين ديدگاه، باشد میاجتماعی به وسیله تغییرات ساختاری در اقتصاد، دولت و نظام اجتماعی 
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فناوری، بیشتر از توسعه انسانی ارزش های   پیشرفتبزرگ و های  وسیع، سدهای   زيرساختبرای 

های  توسعهای  ين وجود در چند دهه اخیر شاهد نوعی تغییر در حوزه روندقائل است. اما با ا

کالن تاکید دارند های  ساختارگرا که بر نقش ساختارهای   ديدگاهبوده ايم، يعنی تغییر حرکت از 

عامل گرا بوده است. همه اين تغییر و تحوالت، پیامدها و نتايج متفاوتی های   ديدگاهبه سوی 

سعه رقم زده اند. يکی از نتايج، تاکید بر اهمیت بعد مکان و مضامین محلی و برای مطالعات تو

مبدل به جريانی شد که از  ين پیامد اين دگرگونیابرای تفکر توسعه است. بنابرهای  منطق

سیاسی بزرگ اجتناب گرديد و اين موضوع مطرح گرديد که فقط های   طرحبزرگ و های   نظريه

جديد توسعه تکثر های   ويژگیتند. از اين رو توصیف گرها و توسعه و رشد صرف مهم نیس

 توان میيافتند؛ مانند توسعه پايدار، رشد مردم پسند، رشد حامی فقرا و غیره. به عبارتی ديگر 

گفت همگام با اولويت عامل نسبت به ساختار، جهان فرهنگی و توصیف دنیای کنش گر به 

جديدی مانند های   جريانين ابنابر(. 41-39: 1395 پیترز، )  ضروری تبديل شدندهای  متغیر

های   انتخابنوين ديگر توسعه را از نو به مثابه ديدگاه گسترش های  اساسی و رويکردهای  نیاز

 عريف نمودند.ت انسانیهای   ظرفیتمردمی و 

 ونارضايتی از جريان اصلی توسعه در قالب رويکردی جايگزين تبلور يافت،  1970در دهه 

اين امر تاکید شد که مردم بايد محور توسعه باشند. توسعه بايد در راستای تامین نیازها، درون بر 

زا و متکی به خود و سازگار با محیط زيست باشد. اين رويکرد تحت عنوان توسعه جايگزين 

هر شکل نقد توسعه گرايی غالب؛ مانند  تقريباًسعی نموده  ها سالمطرح شد و در طول 

اجتماعی جديد، های   جنبشری، تفکر سبز، فمینسیم، اکوفمینسیم، دموکراتیزاسیون، ضدسرمايه دا

بودايی، نقد فرهنگی، و تحلیل پساساختارگرايی گفتمان توسعه را همراهی و تقويت های  اقتصاد

توسعه مطرح های   ارزشو اهداف يا  ها روشنمايد. جايگزين به طور کلی در سه حوزه عامل، 

مستعار بسیاری دارد: توسعه مناسب، توسعه مشارکتی، توسعه های   نامگزين است. توسعه جاي

مردم، توسعه مستقل، توسعه جامع. بسیاری های  مردم محور، توسعه با معیار انسانی، خودتوسع

از عناصر مربوط به توسعه جايگزين با عناوينی مانند مشارکت، پژوهش عملی مشارکتی، 

غیردولتی، توانمندسازی، وظیفه شناسی الهیات رهايی بخش، ی ها  سازمانمردمی، های   جنبش

اخالق توسعه و ... گسترش يافته اند. به طور کلی توسعه جايگزين اهداف توسعه و رهايی را 

در ارتباط با جامعه مدنی  تر عمومی، و همانند توسعه از پايین، بخشی از دغدغه سازد میيکی 
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محرک توسعه ديگر، اجتماع و های  نیرو 1970در دهه . در گفتمان توسعه جايگزين باشد می

بر  تماماًبخش غیررسمی يا نظام سوم بودند. از سه عامل بزرگ دولت، بازار، جامعه، تاکید 

جامعه به منزله پايه و اساس توسعه ديگر است. به لحاظ روش شناسی، خصوصیت بارز توسعه 

، ارزيابی سريع روستايی، همچنین جايگزين تاکید بر مشارکت است. پژوهش عمل مشارکتی

آموزش انتقادی و توانمندسازی ديگر عناصر مهم روشی در توسعه جايگزين هستند. به عبارتی 

-153: 1395 پیترز، )  گشايد میگفت که توسعه جايگزين پای انسان شناسی را به توسعه  توان می

 به توان می چگونه که رهبا نيدرا بحث موازات به، نظريه توسعه در ادامه تحوالت (.191

 پساتوسعه تئوریهای  بنیاد .شد مطرح« پساتوسعه»،مفهوم 1980 ازدهه افت،ي دست« توسعه»

 التوشه، ،ساکس مجیدرهنما، استوا، ،اسکوبار ،ازجمله توسعه ازمحققان جمعی توسط یيگرا

 پساتوسعه رهیافت طرفداران ترين شده ه ازشناخت کیي. بوجودآمد ستوسابلیير

 .کند می استفاده توسعه انيجر درباره بحث کلمبیابرای موردی ازمطالعه که رواسکوباراستآرتو

 حکومت جهانی، بانک ازسوی اتخاذ شده تکنوکراتیک شدت به رهیافت معنای او توسعه رابه

 نياو ا دعایا. داند می دوم جهانی ازجنگ پس دردوره شمالی موسسات گريد و متحده االتيا

 نیازی نتیجه در نبودندو« فقر» مانند یيچیزها ند،يبیا کلمبیا به« ها بیرونی»نکه آ از پیش که است

 شده فيتعر ینيپا زندگی به امید عنوان به که چه بیشترمردمآن به توسعه نبود. در حالی که

 ،بودند وبرق هافاقدآب رسمی نداشتندوخانه آموزش به دسترسی ادیيز کودکان ،داشتند ،است

 اعمال هنجارها با که است نياسکوبارا بحث. شدند نمی تلقی مساله عنوان به معموالً عوامل نيا

 فقدان نيا. شد تعبیر« فاقد توسعه» عنوان کشوربه ،اقتصادکلمبیا و برجامعه بیرونی وانتظارات

 اریيو کمک درشکل مداخله متعددهای   روگونه نيشمالی توسعه؛ وازا اشکال رشيباپذ تنها

 (.Escobar, 1995: 93 )  قرارگیرد مالحظه ردمو توانست می ،فنی

که توسعه های  شیو عنیي. ورزند می تاکید توسعه گفتمان اهمیت بر نظريه پردازان پساتوسعه

 بحث نيازا پردازان هينظر نيا ،بودن طرفجای بی به. قرارمیگیرد وموردبحث شده فيتعر

 توسعه راقادرهای   ايده برخی دهندو می بازتاب را جاری قدرت توسعه روابطهای   فهم میکنندکه

 شوندکنارگذاشته  ها ايده گريد که درحالی شوند، داده نشان« درست»عنوان  به تا سازند می

 ( Ziai,2007:78.) 
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 بوده، ناعادالنه همیشه توسعه کنندکه می استدالل پساتوسعه مکتب اصلی اعضای

 ولفانگ گفته به .است خورده شکست وضوح به زمینه نيودرا صحیحی نداشته هرگزکارکرد

 حرکت و است ثابت همیشه توسعه دهيا ،پساتوسعه مکتب برجسته ازاعضای کیي ساکس،

برای  زمان ،وغیرانسانی انسانی روانیهای  ساختار مانند به درست و میزند جا در و کند نمی

های  دنق پساتوسعه مکتب که (. درحالیSachs, 1992: 23-24 )  است کافی آن شدن بیمصرف

ارائه  مثبت تغییر برای نیز را نیيگزيجاهای   روش ،کند می وارد توسعه گفتمان به را فراوانی

 توسعه فتمانگ از هايی بخش حذف براساس خاص انداز چشم کي باترسیم مکتب نيا. دهد می

 وجوامع بازاری اقتصاد ،غرب واقتصادی فرهنگی تاثیرات ،سیاستت يمرکز مدرنیته، ازجمله،

(. Simon, 2005: 327 )  کند می راپیشنهاد راهبردی تغییرات واستبدادی، ارگرااقتد

پسا  اومکتب گفته به. است شده مشخص پسا توسعه شهياند مشترکهای  درآثاراسکوبارويژگی 

 محلی ودانش فرهنگ براساس توسعه رایب نيگزيجاهای   راه برای جستجو به مند عالقه توسعه

 دفاع یيگرا محلی دهيوازا دارد توسعه عملیهای   گفتمان به ثبات تنسب انتقادی وموضعی است

 اسکوبار. کند می تيحما نیز کثرت گرا مردمیهای   جنبش از نيبرا عالوه .کند می جيترو را وآن

 افتهي سازمانهای   سیاست وبه هستد کثرتگرا محلی ،مردمیهای   جنبش که کند، می استدالل

 ،بومی ازجوامع وامگیری و باالهام تفکرپساتوسعه .اعتمادند بی آنها وثباتهای  توسعهای  ونهاد

 توسعه گفتمان انهيماديگرا وتفکر زندگی انتخاب میکندوازشیوه را باصرفه زندگی سبک

 ساختاری ازتغییرات یيگرا پسا توسعه مکتب پردازان هينظر نيبرا عالوه. کند می تندیهای  انتقاد

همبستگی  و انسجام محور دحوليبا اقتصاد اساسیهای   پايه باراسکو گفته به. کنند می تيحما

های  وسیستم شود انجام مستقیم دموکراسی بر تمرکز با ديبا سیاست گیرد، شکل ومتقابل مشترک

 (. بهEscobar, 1995: 102-108 )  باشند ومدرن ازعرفی ا ترکیبیي سنتی-عرفی ديبا دانش

 برای توسعه گفتمانهای   شیوه که کنند می هنمااستداللر مجید ازجمله گران پساتوسعه طورکلی

، تواند میهای  پساتوسعهای  کرديرو و هستند غیرانسانی و مخرب غیر انسانی جوامع توسعه

 برای را وتغییر کند نيگزيجا انسانیت براساس را محور توسعه همبستگی از دیيجد اشکال

های  ازمحور يکی مردمی توسعه .(Rahnema and Bawtree, 1997: 245  )  .بیاورد ارمغان به مردم

قراردادن،  محور با کرديرو نيا. است بوده پساتوسعه وگفتمان توسعه درمباحث اخیر اساسی

 .برد می پیش به جامعه درون واز باال به ینيپا از را توسعه ،غیردولتیهای  وسازمان  مردم
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 مردمی توسعههای  متغیر ترين مهم هازجمل محلی ومردم غیردولتیهای   سازمان ،یيگرا محلی

 یيخودکفا و مستقیم دموکراسی ،محلی جوامع گیری ی تصمیميتوانا در براستقالل تاکید. هستند

 کرديرو نيدرا. است توسعه مردمی تاکید مورد ازموارد اقتصادی وابستگی درعین اقتصادی

 هارا NGO و یغیردولتهای  ونهاد محور مردم غیردولتیهای  ازسازمان برخی دولت،

های  ومنطق محلی مختلفهای   زمینه در توسعه پیشبردن به دار تاعهده کند میتوانمندسازی 

 ،کشاورزان ،مهندسان مثل دولتی از فرستادگان بعضی قيازطر محلی بامردم تعامل. شوند

 عهتوسهای  گر محوريد از نیز آنها وتوانمندکردن متقابل یيايپو کي براساس... و اقتصاددانان

 مبانی براساس گراکه مردم توسعه (. دررويکردSeyfang and Smith, 2007: 585 )  است مردمی

 تاضمن است جامعه الزم توسعه درمبانی اساسی صالحاتا شده، نهاده بنیانهای  توسع پسا تفکر

 کطرفهي کرديرو از نیز توسعه جهت ،جامعه در مردمی توسعه اساسیهای   پايه توانمندسازی

 تغییرکند ینيپا باالبه باالو به ینيپا ومتقابل طرفه دو کرديرو به توسعه در گفتمان ینيپا هباالب

 ( Kleymeyer, 1994: 69باتوجه.) همه برای پساتوسعه پردازان هينظر همه وجه مشترک اين، به 

 فراگیر توسعه مردمی اساس نيبرا تا است توسعه برای متغیراساسی پنج ،مردمی توسعه گیرشدن

 اساسیهای  نیاز :عبارتنداز ،دهند می شکیلت را مردمی توسعه اصلی مبانی که اصل پنج نيا. ودش

 ومدل مردمی فتمانگ براساس که یيتمرکززدا شده، انتخاب دولت ونه نیاز مردم برمبنای که

های   سازمان نقش اهمیت تاکیدو بیان شده، مردم به دولت از فيوظا وانتقال بومی توسعه

 هستند ه اجتماعیيوسرما مدنی جامعه نقش واهمیت مردمی وتوانمندسازی مشارکت ،غیردولتی

 عوامل نيازا بعضی اي همه وجود. دهند می تشکیل را مردمی توسعههای   پايه ترين اساسی که

 به ورود ذکرکردکه را نکته نيدايبا هرچند. است ضروری گرا مردم شدن توسعه فراگیر برای

 شودکه نيا به منجر ندهيدرآ تواند می آن اصول حداقلی و مبانی اساسبر مردمی توسعه نديفرآ

ا ر مردمی توسعه. درجامعه باشد خودش بنیادی هاواصول هيرشدپا مردمی توسعه خروجی جينتا

 اصطالحی عنوان معموالبه ازمشارکت. است مهم ،آن معنای درک اما .بیشتر مشارکتی نامیده اند

 اغلب که شده استفادههای  توسعهای  درفعالیت مردم محلی خلهمدا به اشاره برای مانند چتر

 قيطر نيچند به تواند می مشارکت .است متنوع ذاتاً مشارکت البته. اند داشته دولتی غیر یيمبنا

 قدرت روابط از ندهيفزا باآگاهی. گیرد صورتهای  توسعهای   پروژه اجرای مختلف ودرمراحل

های   روش ازشماری استفاده به شروع ومحققان غیردولتی نايمجر ،ای توسعه در تحقیق موجود
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 هارا رهیافت نيا. اند متعددکرده محلی ازموضوعات مردم ادراکات بیشتر فهم برای مختلف

 (.Hardina, 2004: 571 )  نامیده اند« مشارکتی» ر بیشت

 یواقع درتعیین محلی مردم مداخله به اشاره برای توان رامی مشارکت گذشته ازاين

 نیازمند باشد کامالمشارکتی،دستورکار آنکه برای. کار گرفت بههای  توسعهای  دستورکارسازمان

 عنوان مشارکت به مفهوم .آنهاست به مربوط مساله شودکه تعیین مردمی ازسوی که است آن

 نظريه برای. است شده ترويج محلی مردم تاثیر وافزايش گیری تصمیم قدرت دادن برای راهی

 درواقعیت مشارکت عمل که است اين مهم مساله رهنما نظیرهای  وکارگزاران پساتوسع پردازان

 قرارداشته دراولويت سیاستها همه وبسط شرح در نظرات محلی بايد .باشد داشته چه معنايی

 معنای به آنهامشارکت .باشد محور وتوسعه مردمی محلی، واقعی معنای به مشارکت واين باشد

 به توسعه دهنده ترويج وآنرا ندارند راقبول کند پیدامی معنا خصوصی سساتبامو که نئولیبرالی

 میدانند توسعه درگفتمان مشارکت نوع از را مشارکت نوع دانندواين می سبک نئولیبرالی

 ( Rahnema and Bawtree, 1997.) 

در سدسازی  پروژههای  طرح توسع ،در پژوهش حاضر با الهام از الگوی نظری پسا توسعه

استان ايالم مورد ارزيابی قرار گرفته و نوع رويکرد حاکم بر پروژه و تاثیر آن بر های  کی از شهري

 شده است.  زندگی اجتماع محلی تحلیل

 روش تحقیق
 مطالعه، اين انجام منظور به. است شده استفاده اتنوگرافی کیفی روش از حاضر تحقیق در

 و مشاهده نزديک از را سرتنگ روستای اهالی روزمره زندگی و رفته پژوهش محل به پژوهشگر

 دلیل به. است نموده گردآوری تحقیق موضوع با مرتبط مطالب و موارد از وسیعی طیفی

 به ورود سرتنگ روستای ساکنان از برخی با نويسندگان از يکی قومی و خويشیهای  پیوند

 مانند مطالعه اين در. بود همراه مشکلی گونه هر بدون مطالعه مورد جامعه در پذيرش و میدان

 مشاهده از حاصل آمده، بدستهای   داده اند، کرده تصريح( 2002 )  واتکینسون همرسلی که آنچه

 در محقق اقامت به باتوجه. غیرساختمنداستهای  باگفتگو اتنوگرافیکهای   ومصاحبه مشارکتی

 بوده پذير امکان يشهاند شهرک اهالی روزمره درزندگی ومشارکت وقت تمام حضور امکان میدان

 جايی جابه طرح از حاصل تغییرات و سدسازی پروژه مختلفهای  پیامد بررسی به نزديک از و
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 برای مردم عادی بسترزندگی در قومنگارانههای   مصاحبه. است شده پرداخته مجدد اسکان و

 مندغیرساختارهای   مصاحبه تدارک و شدن همصحبت ها، نشینی شب زدن، گپ به باتوسل مثال

 سال يک مدت طول در ها، داده گردآوری. گرفت می صورت مختلف افراد با يافته ساختار نیمه و

 تحلیل محققان برخی نظر از. گرفت انجام تحقیق میدان در محقق حضور با متناوب صورت به و

 در بنابراين. شود می مربوط پژوهشی هر خاص ملزومات و نیازها به و است وضعی امری ها داده

 عمل نظری تحلیل و توصیفی تحلیل عمل شیوه دو به اطالعات تحلیل منظور به پژوهش ناي

 تشکیل عناصر به آن تجزيه و ها داده اصلی بدنه برداشتن فرايند توصیفی تحلیل .است شده

 تحلیل. است بوده ها داده دل از مضامینی يا و ها مندی قاعده الگوها، کردن مشخص و آن دهنده

 صورت عام نظری ايده استخراج و يکديگر به عناصر اين دادن دادن ارتباط يقطر از هم نظری

 . است گرفته

 تحقیقهای   یافته

 اقتصادیهای  پیامد

 سوداگری در مسکن و زمین شهری 

از نکات قابل توجه در بحث کوچ اجباری و اسکان مجدد اهالی روستای سرتنگ عدم برنامه 

کنندگان در  يکی از شرکت دن زمان جابه جايی بود.ريزی، اطالعات ناکافی و مشخص نبو

دانستیم قرار است کی، کجا و چگونه بايد  بیش از ده سال بود که ما نمی»گفت که  پژوهش می

 ها سالگفتند که  کنندگان در مصاحبه می شرکت«. برويم، و اين به کابوسی برای ما بدل شده بود

ها هیچ  اسکانِ مجدد قرار است کی اتفاق بیفتد و آنگیج بودند، چرا که هیچ اطالعی نداشتند که 

بینند. اين موضوع در نهايت به دقیقه نود  از يک برنامهِ اسکانِ مجددِ منسجم نمیهای  نشان

، همزمان با شروع ساخت و ساز ها خسارتموکول شد و اهالی تحت اجبار و بعد از دريافت 

رک انديشه، روانه شهر ايوان شدند و برای دوره جديد و قبل از آماده شدن آنها در شههای   خانه

 باپرداختزمانی دو الی چهار ساله و قبل از نقل مکان به محل جديد، اجاره نشین شدند. 

. است شده حاکم منطقه بر روانی وجو غیرطبیعی وضعیت به اهالی روستای سرتنگ، خسارات

 ،زمین قیمت که شده اعثب روستای سرتنگ مردم به هنگفت وکالن خسارات دريافت شايعه

 در مسکن اجاره هزينه باالرفتن. پیداکند افزايش قیمت واقعی برابر تاپنج ومسکن مستغالت
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 روستای رابه آن دلیل یبودکه هرفردهای  مسئل منطقه، در ومسکن زمین گرانی ،شهر مرکز

 کههای  ردباد آوهای   پولبا  که است اين زمینه دراين آنها استدالل. داد می نسبت سرتنگ

 صاحبان. نموده اند یخريدار را شهر مرکز در وقديمی کلنگیهای   خانه دارند، روستائیان

 افراد. را بفروشند خود متاع چگونه بودند که واقف امر اين به خوبی به ملکی معامالتهای   بنگاه

 در شرف ممرد به خوبیهای   قیمت با و تعمیر را شهر مرکز در وکلنگی قديمی خیلیهای   خانه

 :گفت میدر اين زمینه يکی از اهالی  .فروختند می مهاجرت

 به. کردم مراجعه معامالت ملکیهای   بنگاه از يکی به یمتر 90 منزلی خريد یبرا باراول»

. شديم راهی ازمنزل بازديد یبرا اتفاق به. بود تومان میلیون 9 آن قیمت که رسیديم توافق

 من به مادرم بعد ماه يک. نمودم را فسخ ومعامله آيد نمی وشمخ ديدم کرديم، نگاه که ازبیرون

 معامالتیهای   بنگاه تمام. نمايد یخريدار شهر مسکن مرکز در خواد می که وگفت نمود مراجعه

 19 باقیمت داردکه یمتر 90 خانه يک که گفت ازآنان آخراالمر يکی. نکردم اماپیدا گشتم، را

 بامادرم. بخرم خودم یبرا خواستم قبالًمی بودکه همانی دادرا وقتی آدرسش. فروشد می میلیون

 .«گرفت انجام ومعامله پسنديد آنرا ومادرم رفتیم به اتفاق گرفتم، تماس

 ناسازگاری فضای زیست جدید با الگوی معیشت روستایی

 که اهالی آن، بستر زندگی و تولید يافت میخانه روستايی در محیطی استقرار  اصوالًدر گذشته 

و به همین سبب است که بیشتر اين  ط پیرامون و طبیعت فراهم کنندرا در ارتباط تنگاتنگ با محی

از دو بخش اصلی با کارکرد زيستی و معیشتی، در ارتباطی دائمی و دوسويه برخوردار  ها خانه

تازه تاسیس انديشه، به دلیل پايین بودن  شهرک مساکن فضای محدوديتبا اين وجود، بودند. 

دامداری، پرورش مرغ، تولید صنايع دستی های   فعالیتانجام  برای واگذار شده،های   زمینراژ مت

ساکنان  حال حاضردر که استهای  عمد مشکالتی از يکی اين موضوعنامناسب بوده و و ...

در سطح روستا،  توان نمیدر واقع  .باشد میبا آن مواجه روستايی معیشت زمینۀ تداومدر  شهرک

بیرونی تعريف کرد، زيرا از گذشته نقشی حیاتی در زندگی های  بدون توجه به فضا مسکن را

جديد مطابقتی با های   خانهارائه شده جهت ساخت های   نقشهمردم داشته اند. اما مکان جديد و 

عادات کار و نحوه زيست اهالی نداشته است. در زندگی ساکنین منطقه هر جزئی از مسکن 

ته و تغییرات صورت گرفته در آن نیز تدريجی و مطابق با تحوالت کارکردی ضروری داش
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مکان جديد، تنها دارای کارکرد زيستی بوده و تداعی کننده نوعی اما فرهنگی آنها بوده است. 

 :گويد می. در اين خصوص يکی از مشارکت کنندگان باشد میشهرک خوابگاهی 

به اسم شهرک انديشه. اين شهرک بافت بخشی از مردم ما اومدن يه شهرکی رو ايجاد کردن »

 30چون نزديک به  ،شهری داره و زندگی دامداری و کشاورزی در آن امکان پذير نیستش

ديگه کار دامداری و های  کیلومتر مهاجرت کردن به همین خاطر نمی تونن مثل روستا

شه يه کشاورزی انجام بدن و اگه ما بخوايم در اصطالح شهرسازی اسمی واسس بذاريم می

شهرک خوابگاهی. اين شهرک خوابگاهی فقط استراحت ساکنین رو تامین می کنه، 

اقتصادشون رو تامین نمی کنه در نتیجه اينها مجبورن بخاطر تامین معیشت شون دوباره به 

قبلی رو در پیش بگیرن، برن اونجا های  اطراف روستای قبلی برگردن و کارهای   زمین

اری انجام بدن و شب واسه استراحت برگردن شهرک. مثل باغداری، کشاورزی و دامد

خوابگاهی در اطراف کارخانه برپا کردن های   شهرک که يک سری اصفهان آهن کارخانه ذوب

 «واسه پرسنل شون

 :گويد میعلی 

اما  ،دم تو روستا می تونه کشاورزی و دامداری انجام بدهاينجا نه شهره نه روستا، اخه آ
جديد نه خبری از دامداری هست نه کشاورزی. حتی نمی تونی يه مرغ هم متاسفانه در مکان 

میگم نه مثل پرورش بدی، چه برسه به اينکه بخوای کاری دامداری بکنی. به خاطر اين 
هستش که های  مثل خونه  دقیقاًکه اينجا احداث شده های  ببیند خونه شهريم نه مثل روستا. 

گیری  کن و اگه بگیم توی شهر اينقد سختاظر بنیاد مسدر شهر ساخته شده با همان نظارت ن
نسبت به سخت و ساز نمیشه ولی اينجا خیلی سخت گیری میشه. وقتی ما میگم روستا، بايد 

 دامداری باشه ولی همچین چیزی وجود نداره اينجا. خیلی محدوديم.

 رفتن منابع درآمدی سنتی زنان ازبین

ق روستايی پرورش مرغ و خروس، تولید لبنیات، صنايع يکی از منابع درآمدی زنان در مناط

که درآمد حاصل از فروش آنها نصیب زنان و مادران خانواده  باشد می ها بافتنیدستی و تهیه 

. نمايند میو با پول بدست آمده بخشی از وسايل و امکانات مورد نیاز خود را خريداری  شود می

. شود می روستايیو حس اعتماد به نفس در بین زنان اين قضیه به نوعی باعث تقويت بنیه مالی 
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در مکان جديد با دو مشکل و دی و درآمد زا برای زنان سرتنگ، تولیهای   فعالیتاما انجام اين 

انجام اين  برای فضا محدوديتنبود و  ،از همه تر مهممحدوديت اصلی مواجه شده است: اول و 

و اعتراض برخی از ساکنین و  بهداشتی مسائل اهمیت دوم و در شهرکقبیل فعالیت ها

يا در  ها خانه برخی از . با گشتی گذرا در شهرک انديشه، در گوشه بیرونیباشد می ها همسايه

برای پرورش مرغ و  هايی النهاقدام به ساخت  شهرک،بخشی از فضای پیاده رو، بسیاری از زنان 

، مسئول شبکه بهداشت محل و ها همسايهخروس نموده اند اما به دلیل اعتراض برخی از 

کشاورزی اطراف شهرک انجام و تداوم اين کار با های   زمینهمچنین شاکی بودن صاحبان 

های   خانواده، و بین ها همسايه بین در مجادالتی بروز در بعضی مواقع سبب مشکل مواجه شده

 براين هالیا برخی. است شده اطراف شهرک انديشههای   زمینپروش دهنده مرغ با صاحبان 

 ضوابط رعايت به الزام شهرنشینی و حس القای محرک عنوان به شهرک فضای بودندکه اعتقاد

 :گويد میدر اين خصوص مسئول شبکه بهداشت شهرک . کند می عمل شهری

برای پروش مرغ و خروس ساختند که های  الن ها خانوادهنوساز خیلی از های   خانهدر کنار »
. در حالی که اگه در روستای قبلی بودن، از کنند میون رو مشغول تا حدودی اينجوری خودش

به خودشون تعلق داشت، االن خیلی  ها زمینآنجا که فضای بیشتری در اختیار داشتند، 
ساختند ديگه از اين بیشتر های  محدود هستن زمین دويست متری بهشون واگذار شد، خون

نگ بوديم خانه و حیاط ما هزار متر زيربنا داشت که سرت قبالًاجازه ندارن کاری انجام بدهند. 
. خود من از شبکه بهداشت شد میهمه نوع کار و فعالیت کشاورزی و دامداری در آن انجام 

که در های   النهشهرستان باهام تماس گرفتند که شورا و دهیار جلسه برگزار کنید که اين 
های  مومی هست. چون جايی ديگمعابر ساخته شده، تخريب بشن، به خاطر اينکه معابر ع

که فقیر بود نزديک به هزار متر های  حتی خانواد قبالًندارند که بخواند النه بسازند. گفتم 
زمین مسکونی در اختیار داشت که قادر بود مرغ و جوجه پرورش بده، قادر به انجام 

ر زمین خريداری انجام بدن ولی االن ديگه نه دويست مت توانستند میدامداری بود، همه کار 

های  ساختن که فقط در اين محدوده زندگی کنن و قادر نیستن که کاری ديگهای  کردن خان
 «. انجام بدهند

 :گويد میيکی ديگر از زنان ساکن در شهرک انديشه 

مال ما نیستن، به همین خاطر اگه يکی از مردم ما بخواد  کشاورزی اينجاهای   زمین چون»
، کشاورزی اطرافهای   زمینمحیط روستا خارج شه و بره داخل  مرغی پرورش بدهد و از
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میاد اعتراض میکنه که چرا اجازه میدن  که با ما هیچ نسبتی نداره و غريبه استصاحب زمین
 .«مرغ هاتون بیان داخل زمین کشاورزی من

 محروم شدن از منافع سداشتراک نفع:  نادیده گرفتن

جابه جاشوندگان مطرح  سدسازی وهای   پروژهباط با يکی از موضوعاتی که امروزه در ارت

های   پروژه، به اين معنی افرادی که به طور مستقیم تحت تاثیر مفهوم اشتراک نفع است گردد می

بهره مند  سدباشند که به نوعی از مواهب و منافع  هايی گروه، جزو اولین گیرند میسدسازی قرار 

اند از منافع پروژه سد کنگیر  توانسته میستای سرتنگ که اهالی رو هايی شیوهشوند. يکی از 

ديم به آبی بود. هر چند های   زمینمنتفع شوند در اختیار قراردادن امتیاز آب جهت تبديل 

تعدادی از اهالی توانسته اند با بهره گیری از آب سد اقدام به احداث باغات انگور نمايند، اما با 

یز وجود دارد که با وجود فاصله نزديک با درياچه سد زياد ديگری نهای   زمیناين وجود 

همچنان به حال خود رها شده و اين موضوع باعث اعتراض برخی از اهالی روستا سرتنگ شده 

 :گويد میدر اين زمینه يکی از کشاورزان  است.

هکتار زمین سرتنگ که در اصطالح محلی پنج جفت است که همجوار  600، 500االن »
االن بالتکلیف هستند و هیچ کاری برای آبی کردن  باشد مینه و روستای ترن زرهای   زمین

ديگه، های  با وجود اينکه ما اينجا اولويت داريم به نسبت روستاها و جا دادند نمیشان انجام 
چون سد روستای مرا ويران کرد حداقل آب در اخیتارمون قرار بدن. االن شکايت کرديم يه 

 «.زد و شکايت رو با خود برد و ديگه خبری نشد ها زمیندر بین نفر رو فرستادن گشتی 

 اجتماعی های  پیامد

 موزاییکیهمسایگی  و شکل گیری روابط رفتن نظام همسایگی ارگانیکی از بین

به  ها همسايهروابط همسايگی قبل از اسکان مجدد دارای ساختار ارگانیکی بود به اين معنا که 

مشترک طوالنی مدت با همديگر به عنوان عضو يک خانواده  دلیل آشنايی و تجارب زيست

از جنس صمیمیت،  ها همسايهو روابط و مناسبات اجتماعی حاکم بر روابط  شدند میمحسوب 

همدلی و عاطفی بود اما با اسکان مجدد در فضای جديد شهری و با حاکمیت منطق زندگ 

مبتنی بر آشنايی قبلی صمیمی اطفی و شهری، افراد در يک رابط موزايیکی بدون هیچ ارتباط ع

همسايگی مبتنی بر کنار همديگر قرار گرفته اند و روابط و مناسبات اجتماعی حاکم بر روابط 
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قطعه بندی شده در مکان جديد، بصورت قرعه های   زمین الگوی رابطه همسايگی اجباری است.

 مسکونی قطعات است. واگذاریکشی در اختیار اهالی قرار گرفته و متراژ آن دويست متر بوده 

پیامد اين  .است گرفته خويشاوندی صورت روابط نیز و قبلی همسايگیهای   نظام به توجه بدون

موضوع افزايش نارضايتی، همسايگی اجباری، کاهش روابط، کم رنگ شدن صمیمت و ضربه 

 ذاریخوردن نظام خويشاوندی بوده است. طی مصاحبه با شرکت کنندگان مشخص شد که واگ

 ضوابط از دور به موارد، برخی ودر نبوده آنها وتمايل خواست طبق به خانوارها مسکونی قطعات

 همسايگی نظام دهدکه می نشان خوبی به موضوع اين. است گرفته صورت مبنای روابط بر و

يافته  کاهش اهالی بین در اجتماعی وهمبستگی صمیمیت آن تبع به و داشته خاستگاهی اجباری

 وتشکیل در توزيع موقعیت مساکن راهکار ترين ساده عنوان به مذکور معیار گرچها است.

 اهالی رضايتمندی است؛ اماازحیث شده کارگرفته به مکان جديد در جديد همسايگیهای   نظام

 باره دراين و عالئق کسانی که ها خواستهدر اين زمینه به . است نداده دستب مطلوبی نتايج

 همسايگی نظام به اصالًتوجهی نشده است و همین بی توجهی باشند هم داشتندکنار دوست

 از جابجايی منفیهای  پیامد که است منجرشده روابط همسايگی در خلل بروز به قبلی

 :گويد می يک از مصاحبه شوندگان. در اين خصوص کند می نمايی راباز نظراجتماعی

به  اوالًکشی روش مناسبی نبود  رعايت نشد. قرعه ها زمینمتاسفانه عدالت در واگذاری »
و فک و فامیلشون تعلق گرفت  ها نمايندهدارای موقعیت مناسب به های   زمینخاطر اينکه 

در روستای سرتنگ ارتباطی زيادی باهم نداشتیم.  قبالًبا کسانی همسايه شديم که  دوماً
ی بود که شايد از قديمی نمیشن. اونا کسايهای   همسايهجديد هم هیچ وقت مثل های   همسايه

زمانی که چشم به دنیا گشوديم با هم در ارتباط بوديم و مثل يه خانواده بوديم ولی اينجا که 
با کسانی همسايه شديم که تو سرتنگ شناختی زيادی ازشون نداريم و با هم در  اومديم

میشیم  ارتباط نبوديم هنوز هم که هنوزه انطور که بايستی باهم مجد نشديم. بعضی وقتا جمع
به خیر که کیا همسايه مون بودن. همسايه از فامیل هم بهتره ولی االن  ها سالمی گیم ياد اون 

ديگه نه، کسانی باهم همسايه شدن که فک نکنم باهم اخت بشن. االن رابطه ما فقط در حد 
بزرگ که همسايه همسايه رو نمی شناسه االن ما داريم های  يه سالم علیک هستش مثل شهر

 .«کنیم میین چیزی رو تجربه همچ

 :گويد میجمشید در خصوص تاثیرات روش قرعه کشی بر روابط خانوادگی و همسايگی 
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در شهرک انديشه همان اصول و قوانین شهرسازی درش به اجرا درآمده، قرعه کشی باعث »
شد. در روش قرعه کشی روابط خانوادگی هیچ معنايی نداره پراکنده شدن مردم از همديگه 

 ها زمیندوستی و رفاقت هیچ تاثیری نداره و همسايه بودن هیچ تاثیر نداره زمان تقسیم 
ولی بهشون ندادن بهشون گفتن  خواستند میافرادی بودن که چهار قطعه زمین در کنار هم 

 .«فقط بر حسب قرعی کشی

 :گويد میرسول 
به مردم مناسب نبود زمانی که پرايد قیمتش سه میلیون و پانصد هزار  ها زمینری نحوه وگذا

تومان بود هر قطعه زمین دويست متری رو با قیمت پنج میلیون به مردم تحويل دادن. اين دو 
رو میخواستن از طريق قرعه کشی های   زمیننفر نماينده به همراهی تعدادی ديگر زمانی که 

که دوبر بودند يا در موقعیت مناسب قرار داشتند از قرعه خارج کرده های   زمینواگذار کنند 
 .«شان واگذار کردندهای   فامیلبودند و آنها را خودشان و يا به 

يکی ديگر از مصاحبه شوندگان به نام زهرا به تغییرات ايجاد شده در حوزه نظام همسايگی 

 :گويد میو  کند میو خويشاوندی در محل جديد اشاره 
با هم همسايه بودن ديگه در  قبالًکه های   خانوادهاالن تغییر ديگری که اتفاق افتاده اينه که »

قطعه بندی شده های   زمینکنار هم نیستن و در سطح شهرک پراکنده شدن، چون زمانی که 
چن نفر که دوست داشت  مثالًرو به مردم تحويل دادن هیچ حق انتخابی وجود نداشت که 

م باهم همسايه باشن زمین هاشون کنار هم باشه، اومدن قرعه انداختن و هر کسی رو قدي مثالً
روش غلطی بود  ؛جايی انداختن، بین مردم فاصله افتاد. روش قرعه کشی روش کثیفی بود

خیلی پايین بود. به نظر من اگه هر شخصی خودش قطعه  ها زمینمثراژ  اوالًبخاطر اينکه 
وضعیت بهتر از االن بود مردم االن  بود میرادر در کناردست برادر ب کرد میزمینی رو انتخاب 

هست که شکسته شده و ديگه با چسپ هم نمیشه های  از هم گسسته شدن مثل ظرف شیش
به هم چسپوند ديگه اعتماد هم از بین رفته، هم روابط خانوادگی کم شده هم روابط 

ما نیستم و به اون صورت باهم رابطه  قبلی کنارهای   همسايههمسايگی. االن هیچ کدوم از 

 .«نداريم چون هر کدوم گوشه هستن و مگر اينکه فقط به صورت اتفاقی بهم برسیم

 و گسستن شیرازه اجتماعی  ورود پول به جامعه

های  الگو درآن که رفت میوسنتی به شمار  روستايی يکجامعهجايی  بهروستای سرتنگ قبل از جا

 يا نسبی رابطه باهم مردم اکثر مطالعه مورد درمنطقه. کرد می بازیرا مهمی نقش خويشاوندی
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 مختلف امور در همکاری و همیاری چهره، به چهره وجودروابط اند. داشته خاصی سببی

خويشی و درون  ازدواجیهای  پیوند روزمره متعارف درمسائل وحتی جتماعیا - یاقتصاد

در  الگوها اين ،وجود بااين. مارمیرفتش به عمده اهالی اين روستاهای   ازمشخصه گروهی

 يکسری تأثیر مرحله اجرای پروژه و بعد از جابه جايی و اسکان مجدد در مکان جديد، تحت

 .است آورده دنبال به مردم برای نیز خاصیهای  وپیامد شده دچاردگرگونی وشرايط، عوامل

یاست پرداخت نقدی شکل در زمان اجرای پروژه و به دلیل اجرای س ها دگرگونیبخشی از اين 

عبارتی ديگر تقسیم پول خسارت دريافتی به میان به يا « تقسیم ارث»گرفت، به طوری که مسئله 

و اختالفات خانوادگی گرديد. از سوی ديگر، بعد از جابه جايی و  ها درگیریآمد و به منجر 

اخت و ساز، قطعه بندی شده جهت سهای   زمیناسکان مجدد در مکان جديد، شیوه واگذاری 

همسايگی قبلی بود که بر های   شبکهبصورت قرعه کشی بود. پیامد اين روش از هم پاشیدن 

های   خانوادهاين عامل باعث شد که هر يک از  خويشاوندی شکل گرفته بود.های  مبنای پیوند

 :گويد میاز روستا اسکان پیدا کنند. در اين خصوص محمد های  فامیل در گوش

ول خسارت رو به مردم دادن، روستای ما از هم پاشید. پسر بود با چاقو پدرش از وقتی که پ»
دختر داشتیم رفت شکايت کرد و درخواست  خواست میو ازش سهم  کرد میرو تهديد 
اومدن پول خسارتی رو که  ها خانوادهاز پدرش، به همین خاطر خیلی از  کرد میخسارت 

. شد نمین تقسیم کردن که نفر دو سه میلیون بهشون داده بودن وسط گذاشتن و بین خودشو
پیرزنی رو سراغ داريم پسراش پول خسارت رو بین خودشون تقسیم کردن اون بنده خدا در 

 «.پیش اون يکی رفت میبه در شد، چند روز پیش اين پسر بود چند روز 

 يکی ديگر از مصاحبه کنندگان اظهار داشت:
ی بین مردم سرتنگ تاثیر گذاشته همین بحث يکی از عواملی که در روابط خويشاوند»

و تقسیم آن بوده، که پای تقسیم ارث و میراث به میان کشیده شده و همین عامل  ها خسارت
هم گفتم ما داشتیم چهار  قبالًباعث شده که خیلی از خانواده باهم مشکل پیدا کنن. 

می کردن االن چندين  دارای حیاط مشترک داشتن و در چهار خانه مجزا زندگیهای  خانواد
با همديگه هیچی ارتباطی ندارن واالن چهار تا ساختمان جديد احداث کردن و  اصالًساله که 

 «.شهرک ساکن هستنهای  هر کدام در گوش
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 گیری حس غربت  کنده شدن از مکان و شکل

جدد اهالی روستای سرتنگ که به دلیل اجرای پروژه سدکنگیر اقدام به کوچ اجباری و اسکان م

يتفته اند،  اجتماعی و فرهنگی مختلفی را تجربه کرده روانی،های  در مکان جديد نموده، فشار

به دلیل جابه جايی ناشی از سد، سالمت جسمانی و روانی افراد  که دهد میپژوهش نشان های  

به مخاطره افتاده و به مسائلی همچون اضطراب و افسردگی منجر شده است. در پروژه سد 

ها،  به اين موضوعات توجه چندانی نشده است، اما اثرات منفی اين سد بر زيرساخت کنگیر،

هايی به بار آورده که احتماالً  شرايط معیشت و انسجام اجتماعی، مشکالت و بالتکلیفی

روانی های  چندجانبه بوده است. عالوه بر اين بخشی از فشارهای   سرچشمهِ فشار و استرس

غربت و دلتنگی برای محیط قبلی است که اين موضوع در میان سالمندان تجربه شده به دلیل غم 

 ازجدايی پس سوگواری مشابه حسی غربت بیشتر مشهود است. تحقیقات نشان داده که غم

به همین دلیل در میان اهالی نوعی احساس نوستالژيک  .باشد می عزيزی ويامرگ رابطه ازيک

منفی گرايانه بین مکان جديد با محیط قديمی شان شکل گرفته و اهالی مدام در حال مقايسه 

های  هستند. بسیاری از سالمندان به دلیل عدم سازگاری با محیط جديد دچار انزوا شده و فشار

روانی زيادی را تجربه کرده اند. بنابر گفته بسیاری از مشارکت کنندگان در تحقیق، يکی از 

جريان جابه جايی رخ داد مرگ تعدادی زيادی از اتفاقات بسیار ناگواری که برای سالمندان در 

 کوتاه بعد از کوچ اجباری و اسکان مجدد در محیط جديد بوده است.های  آنها، در فاصل

 و میل به بازگشت مهاجرت 

 و گاو آن احداث یبرا برخی ،افراد مورد مطالعههای   گفته به بنا حتی کار یدرابتدا کههای  پروژ

اما . دهد می سروسامان آنها را یماد وضعیت و آيد می سد که اين امید به ،کردند قربانی گوسفند

 هیچ بدون انجام مطالعات الزم و نداشتنامر  دراين گیران وتصمیم ريزان برنامه که ازاين غافل

 نفسه فی توسعههای   پروژه در اصطالح و سد. اند داده انجام را کار اين ومشخصی مدون برنامه

 یبرا را ی آثار که هاست پروژه دست اندرکاران و مديران یريز برنامه عدمکه بل. نیستند مخرب

تاثیرات  ترين مهميکی از . باشد میتصور  از خارج ازمواقع بعضی در آورندکه می فراهم آنان

های   شیوه رفتن بین از .ه استپروژه و برنامه اسکان مجدد از بین رفتن منابع درآمدی اهالی بود

 آنها یبرا جايگزينی که هیچ می دهد خودرا نشان بالقوه خطرات زمانی مردم، عاشم امرار سنتی
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چند باشد. در واکنش به محدوديت منابع و امکانات اقتصادی در مکان جديد، در  نشده ايجاد

برخی از مردان و  ها خانواده، تعداد زيادی از و اسکان مجدد بعد ازکوچ اجباری سال اول

ن به دلیل باال بودن نرخ بیکاری به صورت دائم يا موقت در جستجوی سرپرست خانوار و جوانا

و  کردههرمزگان و شهر بندرعباس مهاجرت  به استان معموالًکار دست به مهاجرت زده اند. آنها 

معکوس در های   مهاجرتشاهد افزايش  . اما در چند سال اخیرپرداخته اندبه فعالیت کارگری 

افزايش به دلیل . در حالت اول، دهد میبه دو شکل خود را نشان بین اهالی سرتنگ بوديم که 

 عباس مهاجرت کرده بودندربه شهر بند قبالًکه های  گرانی و بیکار شدن، برخی از خانوارتورم، 

ه نشینی در و يا با خريد خانه و يا بصورت اجاردر پیش گرفته  اجباراًمهاجرت معکوس را 

در  مهاجرت معکوس الت دوم میل به بازگشت و درخواستاند. در ح شهرک انديشه ساکن شده

لی خود در اطراف سد نزديک به هفتاد خانوار از اهالی ساکن شهرک انديشه به محل قب بین

 يکی از مصاحبه شوندگان گويای اين موضوع است:های   گفته اتفاق افتاده است.کنگیر 

دوباره  ديگه مهاجرت کردند،های  به بندرعباس و يا جادر حال حاضر برخی از مردم ما که »
برگشتن به شهرک انديشه و اونجا زمین خريدن و دارن خونه میسازن و دوباره دارن از شهر 

چون توانايی اقتصادی زندگی در شهر رو  ايوان به مقصد شهرک انديشه مهاجرت می کنن
یم البته ندارن دوباره بر می گردن شهرک انديشه چون میگن در میان مردم خودمون هست

ناشی از کشاورزی و دامداری که در اطراف های  بدون منبع درامدی و فقط وابسته به درآمد
 .«روستای سابق دارن هستن

 :گويد میيکی از زنان سرتنگ در اين باره 

دم داريم که تو شهرک خونه کسانی که رفت حاشیه شهر، اونجا ديگه درامدی نداشت. االن آ»
برگشته و داره دامداری می کنه چون اونجا کاری پیدا نکرده و  ساخته، االن بصورت سیار

االن اينجا کسانی هستن جای پنجاه من زمین کشاورزی دارن از شهرک پا . درآمدی نداشته
ديگه پول همون  اصالًمیشن میان اينجا ماشین دربست چندين بار می گیرين و میان و میرن 

. به خاطر اينکه از جا و مکان خودشون دور دربست هم گیرشون نمیاد به نظرت اين خوبه
صبح بیاد  همجبورهستن کسانی که اينجا باغ کاشته  شدن مجبورن هر روز دربست بگیرن االن

يه دربست بگیر غروب هم که میخواد برگرده يه دربست ديگه فقط واسه خواب به شهرک 
 .«بر می گردن دوباره صبح روز بعد بر می گردن

 شوندگان معتقد است: هيکی ديگر از مصاحب
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االن خیلی از مردم که شهرک ساکن هستند نزديک به هفتاد خانوار درخواست کردن که »
کشاورزی و دامداری های  برگردن اينجا چون که ديگه رفت و امد به اينجا جهت انجام کار

خیلی سخت شده. االن کسانی هستند که با پول وام تعدادی دام خريداری کرده و يا از 
 «.مردم نگهداری می کنه و برگشته اينجا داری کار دامداری انجام میدههای   مدا

 فرهنگیهای  پیامد

 گرایش به سبک زندگی شهری شوک پولی و 

 درزندگی مهمی و اساسی تغییرات منطقه و اجرای سیاست پرداخت نقدی، به پروژه ورود از بعد

 ودستخوش چالش دچار یواقتصاد عیاجتماهای  ساختار. داد یرو مردم یواقتصاد اجتماعی

 منازلشان و مسکونی ،یکشاورزهای   زمین بابت خسارت از که باپولی محلی مردم. شدند دگرگونی

. اند راتغییرداده شان زندگی وسبک دگرگون نموده کلی به را روستا چهره اند، کرده دريافت

های   وهزينه کردن خرج نوع زندگی، تعويض اسباب واثاثیه پوشش، نوع تا گرفته ماشین ازخريد

نیاز  ونوع سلیقه به بنا هرکس. روابط اجتماعی وغیره درشیوه غذا، درنوع تغییر زندگی، روزمره

تريلر،  کمپرسی، ،بوس مینی کمباين، ی،سوار . يکی با خريد ماشینکرد می خرج اش زندگی

 موبايل ساختمان، اثويااحد در مرکزشهر مسکونی منزل خريد ،بانک در پس انداز آن ديگری با

 شوک پولیبعد از اجرای سیاست پرداخت نقدی، جامعه روستايی سرتنگ دچار . غیره فروشی

. قابل مشاهده استناگهانی شده و تاثیرات آن را در تغییر سبک زندگی، گرايش به مصرف جديد 

هر به سمت بعد از جابه جايی و اسکان مجدد در مکان جديد، اين تغییرات ادامه داشته و در ظا

از فرهنگ روستايی گرايش پیدا کرد. اهالی بعد از اسکان های   جنبهسبک زندگی شهری با حفظ 

مسکن قبلی و الگوی مصرف سازگار با آن را مجدد، در مساکن جديد ساکن شدند و به تبع آن، 

ن، سبک کنار گذاشته اند. در نتیجه به طور سريع با تحوالت اساسی در خريد وسايل فراوان و مدر

های   اتاقبا الگوی مصرف در مسکن گذشته که  کامالًمصرف و روحیاتی مواجه شده اند، که 

کوچک، گِلی و کم مصرف داشت متفاوت است. تاثیر طرح در تغییر الگوی مصرف و تشابه آن با 

نوساز، وسايل قبلی های   خانهالگوی مصرف در شهرهاست. در زمان جابه جايی و اسکان در 

به همین دلیل اهالی مجبور به خريد  است جديد ايجاد شده کافی نبودههای  کردن فضا جهت پر

، اما شوک شود میتجربه وسايل جديد شدند. هر چند در کوتاه مدت رفاه نسبی در میان اهالی 
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شد، در ادامه باعث  ها هزينهپولی وارده که باعث تغییر ناگهانی و شديد سبک زندگی و افزايش 

مالی در دراز مدت گرديد. يکی از مصاحبه شوندگان به های  دن اهالی و افزايش فشارش تر مقروض

 نام فرهاد بر اين باور است که:

االن  پختند میمردم ما ديگه شهرنشین شده، عین زندگی شهری، اون زمان اگه خودشون نان »
. حتی در کنند یماز نانوايی نان می خرن، االن برا انجام کارهاشون فقط از ماشین استفاده 

سبک زندگی  کالًخانگی، اون موقع از جارو دستی استفاده می کردن، ولی االن های  مورد کارا
. تنها کنند میشون شهری شده، جارو برقی، لباس شويی، حتی از ماشین ظرفشويی استفاده 

های  يک النه مرغ و خروس در گوشهای  چیزی که شبیه روستاست اينکه که هر خانواد
 «. نی خانه هاشان ساختند. اونم دستور آمده که آنها را تخريب کنندبیرو

 کند میتماعی رخ داده اشاره يکی از مردان جوان روستا به تغییراتی که در حوزه مناسبات اج

 :گويد میو 
مگه اينکه خونه خواهرش يا کس و کارش تو  کالً اصالًمن يا  مثالًشايد باور نکنی يکی »

تو شهرک اگه تو اين خیابان يا کوچه که  مثالًکه بخواد از اونجا رد بشه. خیابان ديگه باشه 
فامیل درجه يکی نداشته باشه حتی سال يکبار هم از اينجا رد نمیشم، زندگی اينجا شهری 

اين در و ديوار و آيفون نبود همه يکی بوديم چهار پنج خانواده در کنار هم بوديم  قبالًشده، 
ديگه  انگار خونه خودت بود ولی االن رفتی میته باشیم، هر جايی بدون اينکه حیاطی داش

اينجوری نیست مردم خیلی با هم سرد شدن. االن میخای بری خونه يکی از اقوام يا آشنايان 
اگه حوصله داشته باشه که در رو باز می کنه اگه هم نه تو هی  زنی میزنگ آيفون رو که 

نیسن ولی در سرتنگ اينجوری نبود نه ايفونی  کنی یمزنگ آيفون رو بزن اگه باز نکرد فک 
 «.در کار بود نه اينکه قبلش هماهنگ کنی بری خونه هر کی دلت خواست

 عدم تعلق به مکان جدید

. همچنین تعلق به شود میتعلق به مکان، به عنوان يکی از عوامل سازنده هويت مهاجران مطرح 

معین است که تعلق به گروه را در فرد نشان  مکان معین، به معنای پذيرش روابط اجتماعی

جابه جايی های  از جمله پیامد .کند میو فرد بسته به تعلق مکانی، خود را تعريف  دهد می

 عدم تعلق به مکان جديداجباری، پديده عدم تعلق به مکان جديد است. حس مکان و يا پديده 

طی مصاحبه و  م بخورد.ه مول زندگی بهمعهای   ريتم ،که به داليلی شود میزمانی بیشتر آشکار 
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تعلق به مکان جديد هستند.  هرک انديشه مشخص شد که آنها فاقد احساسگفتگو با ساکنین ش

شان و خود برند میآنها از مکان جديد تحت عنوان، اسارتگاه، زندان، غار، پادگان نظامی و ... نام 

 ده و در مکان جديد در بند اسارتجدا شاز مادرش که  گیرند میدر نظر  به سان فرزندیرا 

 :گويد میدر اين باره رسول  .برند میسر  (بیگانه -اضافات  )  «اليه»عنوان  بهگرفتار شده و 

اين منطقه متعلق به خودمون هم نیست چون ما اينجا غريبم و توان حرکت و رفت و آمد به »

با سیم خاردار مسدود کردن، اطراف هم از ما سلب شده، انگار چهار اطراف ما رو های   زمین
مثل اينکه چهار اطراف روستا رو ديوارکشی کردن. اينجا محیط خودمون نیست که بخوايم 

اطراف شهرکی که های   زمینکاری درش انجام بديم. اينجا ما غريب هستیم و حتی صاحبان 
اهالی  االن درش ساکن هستیم از حضور ما در اينجا ناراضی هستن. حتی زمانی که مرغی از

کشاورزی آنها میشه داد و قال راه می اندازن و درگیر میشن. ما از های   زمینشهرک وارد 
 «.هستشهای  منطقه خودمون کنده شديم اينجا به ما تعلق نداره مال کسی ديگ

 :گويد میيکی از زنان مسن 

حساس و در حالی که با ا )  واهلل درد سرتنگ به جونم، فدای سرتنگ بشم، سرتنگ فدات شم
(، سرتنگ برای ما خوب بود، اونجا که بوديم روحیه آورد میصدای بلند اين جمله را بر زبان 

مون خوب بود، االن من نزديک به ده ساله که اومدم اينجا مريض شدم. پاهام درد می کنه 
توان حرکت ندارم. من و پیرمرده تحرک نداريم. اينجا مثل اون غاريه که يک در داره، خدا 

همیشه  بینیم میلی يک در داره. به جان خودت به جان اون پسرم هر شب خواب سرتنگ وکی
که سرتنگ از اين کوچه میرم خونه پدرم میرم فالن کار رو انجام میدم،  بینم میدر خواب 

روحم همیشه در سرتنگه، چون پدر و پدربزرگ در سرتنگ به دنیا آمدن و بزرگ شدن، اينها 
 نمی فهمن. بچه ان، اين چیزها رو

 آنتالش برای بازیابی و  هویت در خطر

 شمارمی به محلی روستايیان هويتهای   مولفه از يکی آن به تعلق واحساس روستا به دلبستگی

با  از نظر اهالی، .هستند مند وعالقه وابسته خودخیلی زندگی مکان به روستايی مردمان .آيد

از  را پیوندخود و تعلق ٔ  رشته خود یواجدادآباء زندگی مکان زيرآبرفتن وبه پروژه احداث

اولیه جابه های   سالهر چند مسئله هويت در  .و هويت خود را در خطر می بییند داده دست

اما در چند سال اخیر  شد نمیجايی برای اهالی کم رنگ بود و خیلی به اين موضوع توجه 
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که هويت  کنند میو احساس  دگروهی از جوانان و مردان ساکن در شهرک انديشه بر اين باورن

به خطر افتاده است و با توجه به اينکه در محل جديد چیزی وجود آنها « سرتنگی بودن» ايلی

. اين موضوع باعث شده که در بین کند میندارد که تداعی کننده اين هويت باشد احساس ناامنی 

ی هويت از دست رفته و اقداماتی در اين زمینه جهت احیا ها واکنشگروهی از جوانان شاهد 

باشند. در اين زمینه، نخبگانی که که تا چندی پیش به فرهنگ خود بی اعتنا بودند، اينک مردم را 

، درصدد تغییر نام شهرک خوانند میبه بازشناسی و احیای هويت ايلی سرتنگ بودن خود فرا 

زی سعی در زنده کردن مجاهای   گروهو  ها کانالانديشه به نام سرتنگ هستند، و از طريق ايجاد 

، در نقاط مختلف سکنی گزيده اند که و کسانی را که خاطرات مربوط به روستای قبلی هستند

که اهالی روستای سرتنگ خود  ،گرد هم آورده است. اين موضوع معرف موقعیتی است فرهنگی

های   نشانه. نندک میخود را بر اساس آن توجیه های   فعالیتو  ها بینشو  دانند میرا به آن متعهد 

روستای قبلی و يا تغییر نام ین جوانان شامل دلبستگی و میل به بازگشت به هويت خواهی در ب

البته اين هويت خواهی بیشتر . باشد میام سرتنگ برای مکان جديد شهرک انديشه و برگزيدن ن

ی چندان ويت سرتنگبرای زنان و دختران جوان تاکید بر هبوده و  در بین مردان جوان مطرح

هر چند تمايالت نکته قابل ذکر ديگری که بايستی به آن اشاره کرد اين است که اهمیت ندارد. 

تعدادی از اهالی که هويت خواهانه در بین گروهی از جوانان شکل گرفته اما با اين وجود، 

م م به تغییر نابعد از جابه جايی و اسکان مجدد اقدا دبودن« سرتنگی»دارای نام خانوادگی 

 :گويد میدر اين زمینه آقای کیانی . خود کرده اند خانوادگی

االن تو از هر کدام از مردم ما بپرسی که حاضری برگردی سرتنگ يک نفر پیدا نمیشه که »
بگه نه. االن با وجود اينکه چند سالی هست از که اونجا کنده شديم ولی وقتی صبح میری 

نگار نه انگار که از خونه دوری انگار خونه تا شب اونجا می مونی. وقتی اونجا هستی ا
ملک خودته، االن از هر کی بپرسی که بگی بريم تفريح يا جايی، نمیگن بريم  خودت هستی،

ايوان يه جايی ديگه میگه بريم سرتنگ. خود من االن ده ساله تو شهرک ساکن هستیم با 
نکول که در ظلع شمالی شهرک تنها يک بار واسه دوره همی و تفريح رفتیم اين کوه با ها بچه

 کالًهستش، چون جذب اينجا نشديم منطقه خودمون نیست هیچ خاطريی اينجا نداريم، 
 .«اونجا راحت هستیم و دلمون خوشه
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 و اسکان مجدد  اجباریکوچ  همگن نبودن اثرات

اده، گفت که مردان مسن و نان آوران خانو توان میانجام گرفته  و مشاهدات ها مصاحبهبر اساس 

از پروژه سدسازی و اسکان مجدد، به دلیل برآورده نکردن انتظارت و منافع وعده داده شده، 

بیکاری و از بین رفتن منابع درآمدی سابق، تبديل شدن کشاورز به کارگر، دور شدن از 

کشاورزی و های   زمیناضافی جهت رفت و آمد به میان های   هزينهکشاورزی، تحمیل های   زمین

ی شدن اين فعالیت هر روزه، ارزيابی مثبتی نداشته و از زندگی در مکان جديد رضايت فرسايش

ندارند. اما بر خالف اين قشر، نظر برخی از مردان جوان، زنان و دختران در خصوص پروژه 

نوساز و مدرن، های   خانهسدسازی و برنامه جابه جايی مثبت بوده و مزايايی از قبیل سکونت در 

رفت و آمد به شهر، دسترسی آسان به شهر و های   هزينهمکانات بیشتر، کاهش دسترسی به ا

امکانات آن، احداث باغات جديد با پول خسارت و به تبع آن دست يافن به منابع درآمدی 

روزمره زنان روستايی و ... های   فعالیتجديد، از بین رفتن بخشی زيادی از رنج ناشی از انجام 

نظرات و  آيد میدر مصاحبه گروهی با اعضای يک خانواده، که در ادامه به همراه داشته است. 

 مشاهده نمود:در اين خصوص  توان میسنی و جنسی را های   گروهمواضع متفاوت و متضاد 

: بله وقتی قرار بود سد بزنند مردم خیلی استقبال کردند، شادی کردند، ساله( 55 )  شوهر»
زمین هامون آبی میشن،  گذارند میند آب در اختیارمون سرگاو بريدند، به خاطر اينکه گفت

اينطوری نشد، جابه جايی به ضررمون تموم شد،  اصالًگفتن پول زيادی بهمون میدن ولی 
نداريم، قبل از سد شغل مون کشاورزی، دامداری های  اينجا همه کارگر هستند و کار ديگ

ون نمیاد. البته باغ هم داريم ولی از بود االن هفت هشت ساله اومديم اينجا کارگری هم گیرم
اينجا خیلی فاصله داره، نزديک به يک ساعت و نیم از اينجا فاصله داره. هر روز بايد اين 

باغ رو انجام بديم، هم خسته کننده شده و هم هزينه های  مسافت رو طی کنیم و بريم کار
اری انجام بديم نه کشاورزی، دامد توانیم میبردار. سد هیچ خاصیتی برای ما نداشت ديگه نه 

، قادر به انجام هیچ کاری نیستم. زمانی که مرغ محلیگاوی پرورش بديم نه  توانیم مینه 

سرتنگ بوديم حالمون خوب بود نه االن، دلمون خوش بود به خاطر اينکه همه کار انجام 
 م. ، دامداری کشاورزی. االن اگه اونجا بوديم خدا وکیلی گوسفند داشتیداديم می

  :(ساله 26 )  پسر بزرگحمید 

ای  ،اين میگه مثالًخداوکیلی پدرم هنوز قديمی فکر می کنه، اينها ديگه فکرشون قديمه،  آقا
. االن کوه ديگه چیزی برای آدم ديدم میکوه و دشت اونجا رو هر روز  کاش سرتنگ بودم



 
 
 
 
 
 

 349 ...   ای بر جوامع محلی  های توسعه اثرات برنامهارزیابی 
 

 

که اينجا های  ه اين خوناالن ب کرديم مینمیشه، درسته؟ اونجا ما تو يه خانه کاهگلی زندگی 
پدر  زمان،متر زيربناشه. االن اينجا گاز داريم امکانات داريم، در اين  140ساختیم نگاه کن، 

و میگه اونجا هم آب و برق و همه امکانات داره، چه فرقی داره  پرد میحمید وسط حرفش 
بايد کرايه ماشین  تو اينو نمی دونی اگه اونجا بوديم روزی پانزده بیست هزار حمید:با هم. 

مگه من بیکارم بخوام هر روز بیام ايوان،  پدر حمید:االن اينجا نزديکی شهر هستی.  دادی می

دکتر ما باغی داشتیم  حمید:يکبار می اومدم نان و همه چیز اونجا گیر میاد. های  هفت
پدرم  دويست میلیون بابتش خسارت بهمون دادن، خوب اگه سد نبود اين پول از کجا میامد.

بانظر شوهرش مخالفه و میگه اينجا خوبه،  مادر حمیداين چیزها رو نمی دونه، فکر قديمیه. 
من از اينجا خیلی راضی هستم، نزديک شهری به هم چیز دسترسی داری، همین االن پیاده 
برو شهر همه چیز رو بخر و برگرد. خداوکیلی سرتنگ که بوديم آب نداشتیم که بخوريم، 

و همه جای  امهر روز بريم آب از چشمه بیاريم اينقد آب حمل کردم االن دست مجبور بوديم
، من که از اينجا راضی هستم ترهاينجا به خورد نمیبه درد  اصالًبدنم درد می کنه. اونجا 

 24 )  پسر کوچک حامدبهترين جا هستش. خدا از اون کسی راضی باشه که ما رو آورد اينجا. 
، راحت رسیدم میيوان بود، وقتی میومدم مرخصی ساعت پنج صبح من خدمتم تو مر :ساله(

کیلومتر از دوراهی  20و میودم خونه ولی اگه سرتنگ بوديم بايد  شدم میکنار اتوبان پیاده 
. االن از اينجا با ماشین میره داخل شهر رفتم میتا روستای سرتنگ  شدم میسومار که پیاده 

میلیون هزينه کرديم  60جديدی احداث کرديم نزديک به هزارتومن کرايه شه.. االن ما باغ 
اين باغ رو احداث کنیم. االن به آسانی  آورديم میخوب اگه پول خسارت سد نبود از کجا 

: دکتر نگاه کن اگه ده تا بز پرورش بدی، حامد. کنیم میمیلیون ازش برداشت  80سالی 
سالمه  24داره گوش میده، من که االن  سالیانه کی اينقد درآمد داره برات. پدرم هم اينجاست

خدا شاهده زمانی که سرتنگ بوديم فقط تعدادی مرغ داشتیم نه بزی داشتیم نه گوسفند و نه 
 .«چیز ديگه ای

 گیری نتیجه

احداث سد بر روی رودخانه کنگیر در شهرستان ايوان در نهايت منجر به جابه جايی و کوچ 

گیری در خصوص جابه جايی و مکان  تصمیم رديد.اجباری اهالی روستای سرتنگ سفلی گ

گزينی مناسب با مسائل و مشکالت زيادی همراه بوده است. از يک سوی در زمان اجرای پروژه 

، عدم سازیبه داليل مختلف از جمله عدم اشتغال و بکارگیری ساکنان محلی در پروژه سد
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داده های   وعدهن انتظارات اولیه و ناهمخوانی بی ،ها خسارته و میزان برآورد توافق بر سر نحو

 شکل گرفتبین مردم محلی و دولت  شديدیهای   درگیریو  ها تنش ...شده و واقعیت قضیه و 

های  که مقامات به شیواهالی بر اين باورند . باعث از بین رفتن اعتماد نهادی گرديددر نهايت که 

اين سیاست ساکنان محلی را درباره اند، و با  گیری را در پیش گرفته جدی سیاست عدم تصمیم

ها در برزخ نگه داشته اند. از نظر  فرايند اسکانِ مجدد يا ديگر موضوعاتِ محلیِ مهم تا سال

های   ساکنان محلی اين سیاست شگردی عمدی بود برای اينکه به ساکنان فشارها و سختی

هايشان را ترک کنند و در  اقتصادی وارد کند تا در نهايت ناچار شوند خودشان زمین - اجتماعی

مکان جديد اسکان پیدا کنند. از سوی ديگر، بعد از اجرای سیاست پرداخت نقدی، اختالفات 

مشاع به های   زمینبر سر مسئله تقسیم ارث و همچنین مالکیت  ها خانوادهزيادی بین اهالی و 

به همین دلیل  ،افزوددر بین ساکنیان  ها دودستگیوجود آمد و اين امر بر دامنه اختالفات و 

 بايستی به نقش و تاثیرگذاری اجماع بر سر مکان گزينی مناسب از بین رفت. عالوه بر اين،

 کردند میکه به عنوان واسطه و نماينده بین مردم و دولت عمل تعدادی از نخبگانی تحصیل کرده 

با ترسیم زندگی بهتر، ديگری از روستا و های  اشاره کرد. اين گروه با همراه کردن جوانان و قشر

بهبود اوضاع و دستیابی به امکانات بیشتر در مکان ديگر غیر از منطقه خود، اهالی را ترغیب به 

نیمه  -طرز تلقی نخبگان نیمه شهرنشیناين برداشتی که از  ترين مهم ترک روستا نمودند.

در تايی را آنها فرد روسآن است که  شود میروستانشین، نسبت به جامعه روستايی حاصل 

 ه. به عالوه، آنها بر اين باورند کدانستند میدانش بسیاری از امور مربوط به زندگی خود فاقد 

سهم زيادی ندارد،  شود میروستايی نه تنها در تصمیمات اساسی که برای زندگی اش گرفته 

 برخی از نيا. بنابرشود میحتی آگاه نیست که چگونه و چرا چنان تصمیماتی گرفته  معموالًبلکه 

اسیر میل، اراده و  ، زنان و مردان مسنکشاورزو  وستا بالخص قشر بی سواد، دامداراهالی ر

عموماً هر چند ممکن است  اند. دانسته میاز او بیشتر  تصمیم کسانی شدند که به اصطالح

 با اين حال اما کنند، و تصمیم گیری مناسب قلمداد مشارکت را نوشدارويی برای بهبود وضعیت

و توجه به منافع و شرايط  مشارکت امکان بنابر داليلی که در باال ذکر شد،در میدان عمل، 

يکی از مقوالت  .ه استدشبه ندرت در پیش گرفته  مختلف در درون روستاهای  و قشر ها گروه

بعد از زيست جديد مقوله شرايط تجربه  ،کلیدی که در پزوهش حاضر تحلیل و بررسی شد

 منطقه اين در پیش آمده وشرايط موجود وضع ٔ  مقايسه به نارضايتی، . مقولهاسکان مجدد بود
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گان به اکثريت مصاحبه شوند میان،در اين . دارد اشاره ديگر روستاها با نیز و پیشین شرايط با

 بهتر زمان حال به نسبت را وگذشته نبوده راضی تجربه شده در مکان جديد، ازشرايط هیچ وجه

های   پروژهو بالخص های  توسعهای   طرحکه هدف از اجرای  است لیدرحا اين. دانند می

های  نهاد مردم، ازديد. مردم برای شرايط بدترکردن نه قبل است به سدسازی بهبود اوضاع نسبت

نمی  صورت اقدامی ولی بهترکنند، را وضعیت ،خدماتبا ارائه  توانند می با اينکه ودولتی سیاسی

 شدن غیرعادی ،قرار گرفتن آنها تحت فشار مردم، وضع بی توجهی به دهندو در اين زمینه شاهد

که  دهد مینتايج اين تحقیق نشان  .باشیم میزدن  درجا احساسقبل و به نسبت زندگی شرايط

يکدست و برنامه اسکان مجدد در میان اهالی روستای سرتنگ، همگن و سدسازی  اثرات پروژه

با توجه به وضعیتش، به شکل متفاوتی تحت تاثیر پروژه قشر و گروهی  ،نبوده است. هر خانواده

 بهبود احتمال باکمترين مسنهای  خانوار روستای سرتنگ،های  خانوار درمیانقرار گرفته است. 

منطقه جديد نیازمند  يک به مکان نقله ک است دلیل اين احتماالًبه اين. نده اروبروشد رفاه

 باشد می ، عدم احساس تعلق به مکان جديد و ..رآمدیساخت و ساز خانه و از بین رفتن منابع د

 بررضايت اند. درنتیجه اين قضیه کرده راتجربه بیشتریهای   چالش مسنهای   خانوادهين، ابنابر

و  از زنان بر خالف اين گروه، برخیاما . ذاشته است منفیگ در مکان جديد تأثیر آنها اززندگی

نسبت  در مکان جديد آنها زندگی وع تاکید داشته اند کهبر اين موض ها مصاحبهدر  جوان دختران

های   رنجدر مکان جديد، بخشی از . و دارند بیشتری بهترشده و امروزراحتی به گذشته بسیار

از میان  کرد میخانه داری، دامداری و کشاورزی که بر دوش آنها سنگینی های   فعالیتناشی از 

برسیاست پرداخت  مبتنی مجدد اسکان استراتژی دهدکه می نشان مطالعه اين برداشته شده است.

 تأثیرمثبت مهاجران مادیرفاه  و و در چند سال اولیه برثروت مدت درکوتاه تواند می نقدی

زندگی و مقروض شدن اهالی به دلیل تعويض و خريد های   هزينهبگذارد، اما در ادامه با افزايش 

، افزايش بیکاری، از بین رفتن منابع درآمد سنتی، اسباب و اثاثیه جديد، تقسیم خسارت دريافتی

 ها خانوادهجديد و بازپراخت اقساط آن و ... اکثر های  اخذ تسهیالت بانکی جهت ساخت و ساز

اجتماعی، خانوادگی و همسايگی های   شبکه عالوه بر اين حفظ. با افت اقتصادی مواجه شده اند

نشان می  اين مطالعه .باشد می ها خانوادهه در بین رفا در ارتباط با سطحهای  کنند عامل تعیین

 ازرفاه فرد ارزيابی در مهمی عامل ،اجتماعی و همسايگی قبلیهای   شبکه حفظ میزان کهدهند

 وپشتیبانی کاالوخدمات مبادله ،پذيری درجامعه وخانوادگی اجتماعیهای   شبکه. است بوده
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. اما بعد از اجرای سیاست پرداخت نقدی و ددارنی اساس نقش مالی يا اقتصادی استرس درمواقع

استفاده از  عالوه بر اين،پیدا کرد.  و اهالی افزايش ها خانوادهمسئله تقسیم ارث، اختالفات بین 

مسکونی سبب بر هم خوردن نظام های   زمینروش قرعه کشی در فرايند واگذاری قطعات 

نقش  اين عوامل هرک انديشهاز نظر ساکنان ش. خويشاوندی و همسايگی پیشین شده است

در نهايت اين مطالعه بیانگر اين موضوع . آنها به همراه داشته انداساسی در کاهش رفاه ذهنی 

سدسازی و به تبع آن جابه جايی و اسکان مجدد، به جای اينکه های   پروژهکه در  باشد می

ن است که حق انتخاب شمول در برابر جابجاشدگان در پیش بگیريم، بهتر آ رهیافتی عام و همه

ها داده شود تا خودشان انتخاب کنند که چه نوع بسته حمايتی مربوط به اسکان مجدد را  به آن

 بهمختلف و متنوعی پیش رويشان باشد و های   خواهند، و به جای تنها گزينه موجود، گزينه می

در . پیش گرفته شودتر در  هايی خالقانه جبران خسارتی که وارد شده، برنامه و رهیافت منظور

سدسازی های   پروژهکه در آينده به دلیل اجرای های   جايیاجباری و جابه های   کوچارتباط با 

گذاری را  چهار درسِ مهم سیاستکنگیر استفاده کرد و توان از تجربه سد ، میافتد میاتفاق 

ار درس عبارتند از اند. اين چه مرتبط کشوربرشمرد که به مسائل مربوط به اين حوزه در سراسر 

 چهار نیاز يا ضرورت. نیاز به:

اين مشارکت بايستی  که قرار است جابجا شوند. روستاهايیاهالی ساکنان دار  مشارکت معنی  -

برنامه جابه جايی و اسکان در تمام مراحل تصمیم گیری در ارتباط با مکان گزينی مناسب، 

مردمانی صدای باشد. بنابرين  و ... سازهاواگذاری زمین در مکان جديد و ساخت و مجدد، 

هايی قرار بگیرد که منافع  نبايد زيرسايه صدای آن گیرند میقرار  ها پروژهکه تحت تاثیر 

 برند.  میهای  توسعهای   بسیاری از اين پروژه

 ها و منافع پروژه به فنی و مالی به منظور تضمین اين نکته که هزينههای   تحکیمِ ظرفیت -

 توسعه تضمین خواهد شد.های   و حق جابجاشدگان از پروژهتر توزيع برابرهای  شیو

قانونی های   توسعه، شامل چارچوبهای   پذيری در مديريت پروژه نظارت جدی و مسئولیت -

 االجرا برای تملک زمین. و سیاستیِ الزم

ها در رسیدن به  نظارت منظم بر وضعیت جابجاشدگان پس از اسکان مجدد، تا پیشرفت آن -

ها جهت رهايی از تاثیرات  هايی برای آن پايدار پیگیری شود و همچنین کمکهای   حل هرا

 دهد در نظر گرفته شود. ها را رنج می نامطلوبی که آن
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