
 

 
 

 

 نگارانه قوم ایمطالعه :یسکونتگاه ییجابجا از یناش یامدهایپ لیتحل و ییشناسا

 در شهر تایباد یگراز یروستا
 

  3یقاسم رجیاو  2*یانیآدر ییلوا رسول ،1یقان قره یمحمد یمحمدعل

 

 27/12/1397تاریخ پذیرش:  - 25/08/1397تاریخ دریافت: 

 چکیده:

ای اغلب در اثر گیرد. چنین پدیدههایی است که در حوزۀ سکونتگاهی مورد بحث قرار میجابجایی از جمله پدیده

شک جابجایی سکونتگاهی که مشتمل بر آید. بیعوامل طبیعی یا انسانی در مناطق روستایی به اجرا در میبروز 

ای دیگر است، پیامدهای مطلوب و نامطلوبی را به دنبال دارد که ای به نقطهتغییر مکان یک جمعیت از نقطه

اساس، شناسایی پیامدهای ناشی از دهد. بر این الشعاع قرار میجوانب مختلف زندگی گروه هدف را تحت

فرایندهای جابجایی نقش مهمی در مدیریت این فرایندها دارد. در این زمینه، هدف اصلی تحقیق حاضر تحلیل 

پیامدهای ناشی از جابجایی سکونتگاهی در روستای گرازی از توابع شهرستان باخرز در استان خراسان رضوی 

نگاری انتقادی انجام شد. جامعۀ آماری پژوهش مشتمل بر آن دسته به شیوۀ قومبود. این مطالعه با رهیافتی کیفی و 

ها از روش آوری دادهاز اهالی روستای گرازی بود که تجربۀ مشترک جابجایی سکونتگاهی داشتند. به منظور جمع

های این گرفت. داده گیری هدفمند استفاده شد. اشباع نظری به عنوان معیار تعیین حجم نمونه مورد نظر قرارنمونه

آوری شدند. نتایج تحقیق نشان ساختاریافته و مشاهدۀ مشارکتی جمعپژوهش با استفاده از تکنیک مصاحبۀ نیمه

کالبدی، اجتماعی و  -داد پیامدهای ناشی از جابجایی سکونتگاهی در روستای گرازی مشتمل بر سه بعد فیزیکی

و کالبدی روستای پیشین سبب بروز پیامدهای نامطلوب اجتماعی  توجهی به بسترهای اجتماعیاقتصادی است. بی

ساز پیامدهای اجتماعی، نظیر تعارضات و تغییر ساختارهای شغلی شده است. پیامدهای نامطلوب کالبدی زمینه
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Abstract 
Displacement is one of the phenomena which are considered in residential areas. Such 

phenomenon is often implemented after occurring the natural or human disasters. 

Undoubtedly, the residential displacement, which involves the displacement of a population 

from a location to another location, has a desirable and undesirable consequence, that affects 

the various aspects of the life of the target group. Accordingly, identifying the consequences 

of displacement processes plays an important role in managing these processes. In this regard, 

the main purpose of this study was to analyze the consequences of residential displacement in 

Gorazi village, located in Bakherz district in Khorasan Razavi province. This qualitative study 

employed the critical ethnographic methodology. The population of the study was consisted 

of the residents of Gorazi village who have experienced the residential displacement. Data 

were collected through purposive sampling to reach theoretical saturation. Individual semi-

structured interviews technique and participant observation were employed to data collection. 

Generally, the results showed that the consequences of residential displacement in the Goriza 

village consisted of physical, social and economic dimensions. Ignore to the social and 

physical contexts of the former village, has caused the adverse social consequences and then 

has changed the job structures. In fact, the adverse consequences have caused social 

consequences, such as social conflictions, and economic consequences, such as increased debt 

levels. 

 

Keywords: Residential Displacement, Critical Ethnography, Displacement Consequences, 

Gorazi Village. 
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 و بیان مسئله مقدمه

ای است که در برخی نقاط روستایی و تحرک جمعیتی در قالب جابجایی سکونتگاهی پدیده

ها و ابعاد فیزیکی و افتد و در بسیاری از موارد رفتارها، کنشحتی شهری جهان اتفاق می

دلیل نقشی که در  تنها به . تحرک جمعیتی نهکنددستخوش تغییر میاقتصادی جوامع انسانی را 

شکل دادن رفتار خانوارها در رابطه با محیط مسکونی دارد، بلکه به خاطر ابعاد فضایی تغییر از 

ای و تعیین عوامل نابرابری، مورد توجه محققان حوزۀ سکونتگاه شناسی منطقهلحاظ جمعیت

تحرک (. 609-613: 2000، 2یرز و می 156-175: 2016، 1لی )لوپز و گرین قرار گرفته است

جمعیتی در قالب جابجایی سکونتگاهی بیانگر ترک محل سکونت تحت تأثیر عوامل اضطرار و 

ای های توسعهلرزه، برنامهدلیل بروز سیل، زمین تر است که عموماً به اسکان مجدد در مناطق امن

طور   (. جابجایی به1391استادکالیه و همکاران، دهد )محمدی های تجمیع رخ میو پروژه

های اجتماعی و سایر ابعاد  های اشتغال، تعامالت، کنش عمده پیامدهای متعددی دارد که زمینه

منظور کاهش پیامدهای   دهد. به اقتصادی جوامع هدف را تحت تأثیر قرار می-اجتماعی

از دست دادن شغل، عدم دسترسی ناخواسته جابجایی سکونتگاهی )مانند عدم کفایت مسکن، 

: 1982و نیومن و اوون،  149-165ب: 2000؛ 307-326الف:  2000، 3)اتیکنسون و غیره(

هایی انجام گیرد تا مخاطرات بایست پیش از اجرای فرایند جابجایی، تحلیلمی (،148-135

مچنین، ه (.156-175: 2016لی،  )لوپز و گرینهای جابجایی مشخص شود  بالقوه برای طرح

عنوان محرک جابجایی مطرح است، اقدامات دولت بر توانایی   در مواردی که حوادث طبیعی به

افراد و خانوارهای درگیر در بحران برای اسکان در مساکن خود و یا یافتن مکانی جدید برای 

با این وجود،  (.132-126: 1991، 4)مورو ـ جونز و مورو ـ جونز داردنقش مهمی زندگی 

کند عنوان یک الزام مطرح می یی سکونتگاهی با علل طبیعی، تحرک فوری جمعیت را بهجابجا

که با یک علت  یکند. چنین فرایندهایهای دقیق را فراهم نمیو زمان الزم برای انجام تحلیل

شوند، لرزه و غیره( و در یک موقعیت جغرافیایی نامناسب آغاز میطبیعی )مانند سیل، زمین

بینی بوده و عموماً شدت پیش تری دارند؛ چرا که عوارض طبیعی اغلب غیرقابلعپیامدهای وسی

نسبتاً باالیی دارند. بر این اساس، مطالعۀ مناطقی که طی یک عامل طبیعی جابجایی را تجربه 

های مشابه مفید باشد. در ریزی و کاهش پیامدها در موقعیتتواند در زمینۀ برنامهاند، میکرده

عنوان   داده، به ، جابجایی سکونتگاهی روستای گرازی که بر اثر وقوع سیل رخ این مطالعه
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زیرا این فرایند جابجایی در شرایط اضطرار و  مند مورد توجه قرار گرفته است،موضوعی مسئله

رسد، مطالعۀ این روستا به دلیل نظر میفوریت ناشی از یک رخداد طبیعی مطرح شده و به 

جابجایی آن رهگذری برای کاهش پیامدهای نامطلوب و امکان بودن علت  غیرمترقبه

، مطالعۀ حاضر از طریق بررسی گیری دقیق و فوری در شرایط مشابه باشد. در این زمینه تصمیم

های بروز جابجایی در روستای گرازی به تبیین این موضوع پرداخته درک مشترک و زمینه

درک مشترک کنشگران اصلی آن در  ته،است که جابجایی سکونتگاهی چه پیامدهایی داش

شرایط اضطرار چیست و این درک مشترک چگونه بر این فرایند اثر گذاشته است؟ بر این 

عنوان یکی از مهمترین عواملی است که بسترهای  اساس، ادراک مردم از فرایند جابجایی به 

 کند.گیری فرایند جابجایی را تداعی میشکل

 

 ینظر یمبان

کند. عملیاتی ابعاد مختلفی دارد که کنشگران بسیاری را درگیر می نظرنتگاهی از جابجایی سکو

فرد، جامع و کارآمد از مفهوم  بر مبنای این پیچیدگی و تعدد کنشگر، ارائۀ یک تعریف منحصربه

. در یک (135-148: 1982)نیومن و اوون، رسد نظر میبه  دشوار ،جابجایی سکونتگاهی

دلیل وجود شرایطی  جابجایی بیانگر اقدامی است که طی آن هر خانوار به تعریف نسبتاً جامع،

دهد، مجبور به ترک محل سکونت خود را تحت تأثیر قرار می که اقامت و محیط اطراف آن

شود. این شرایط فراتر از توان کنترلی خانوارهاست و ادامۀ زندگی و اشتغال آنان را  می

عبارت دیگر، اسکان مجدد   به (.146: 1978، 1و گریر )گریرسازد غیرممکن و خطرناک می

دیده را  و یا اضطراری است که جابجایی افراد و خانوارهای آسیب امری ناگزیر، ناخواسته

در عدم اطالع دقیق و موافقت افراد و  این امرکند. دلیل ناخواسته بودن  غیرقابل اجتناب می

)ببینگتون و  است وسط این افراد نهفته ربط و عدم توان تغییر شرایط ت خانوارهای ذی

 (. 2888-2905: 2008، 2همکاران

تواند شک، فرایند جابجایی سکونتگاهی فاقد علت نیست. محرک فرایند جابجایی میبی

علل  نظرطور کلی، از  ای باشد. بههای توسعههای محیطی یا اقدامات و طرحدارای ریشه

بندی کرد. اولین طبقه سکونتگاهی را در دو طبقه تقسیمهای توان جابجایی جابجایی می

هایی که در ورای دلیل حوادث طبیعی بوده که به سبب فاجعه و فوریت معطوف به جابجایی به

ها انجام شده است. دومین طبقه ها نهفته، مطالعات نسبتاً غنی در خصوص آناین نوع جابجایی
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مات دولتی، بازار یا حتی فرایندهای توسعه و های سکونتگاهی مربوط به اقدااز جابجایی

گونه گفته شد، همان(. 156-175: 2016لی،  )لوپز و گرینبازسازی شهرها و روستاهاست 

بیان  رخدادهای غیرمترقبه عامل مهمی برای بروز بخش بزرگی از تحرکات جمعیتی است. به

)امبروستی  مخاطرات طبیعی استدیگر، جابجایی سکونتگاهی یکی از پیامدهای مهم و مشهود 

و  24: 2013، 3؛ گمن و همکاران118-128: 1983، 2؛ بلچر و بیتز88-80: 2016، 1و پترییول

شود خانوارهای این رخدادها اغلب بدون هشدار بوده و سبب می(. 609-613: 2002یرز،  می

ن در یک زیادی مساکن خود را از دست بدهند. در موارد حاد ممکن است کل جمعیت ساک

فشان به ترک محل زندگی خود لرزه و آتشناحیه به دلیل وقایعی چون جنگ، سیل، زمین

الزم به ذکر است بسیاری از عوارض طبیعی (. 118-128: 1983)بلچر و بیتز،  مجبور شوند

فارغ از عوارض طبیعی ناشی از  تواند به عنوان پیامد تغییر اقلیم به شمار آیند. با این وجود،می

روند، پدیدۀ تغییر اقلیم نیز غییر اقلیم که عامل مهم بروز جابجایی سکونتگاهی به شمار میت

شود. در میان آثار اجتماعی و اقتصادی تغییرات خود سبب تشدید فرایند جابجایی می خودی به

)بلیک و  عنوان یک موضوع مهم مطرح است اقلیم، جابجایی بالقوۀ افراد غیرداوطلب، به

: 2005، 7؛ هانتر131-105: 1996، 6؛ هیگو49-41: 2011، 5؛ گمن449-447: 2011 ،4همکاران

و  89: 2007، 9؛ پاری609-613: 2002یرز،  ؛ می17: 2009، 8؛ الکزکو و آقازارم273-302

های های انجام شده در خصوص جابجاییبینیاز روند پیش(. 413-402: 2010، 10وارنر

پذیر در ها بر روی اجتماعات آسیببینیتمرکز اصلی این پیشتوان دریافت که غیرداوطلبانه می

مناطق روستایی در حال توسعۀ جهان و تأثیرات حوادث شدید مانند رخدادهای طبیعی در 

-613: 2002یرز،  و می 273-302: 2005؛ هانتر، 105-131: 1996)هیگو،  مقیاس بزرگ است

عنوان یکی از علل بالقوۀ پدیدۀ   طبیعی بهتوان دریافت که رخدادهای . بر این مبنا می(609

منجر گیری فرایند جابجایی غیر داوطلبانه )اجباری( جابجایی سکونتگاهی، اغلب به شکل

شود. در واقع، رخدادهای طبیعی آثار تخریبی فراوانی بر کالبد مساکن داشته و عموماً به  می

کنند؛ بر این اساس، فرصت و توان کنترلی الزم برای مقابله با عوارض صورت ناگهانی بروز می
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ای نظیر های توسعهشود و در بسیاری از موارد پذیرش برنامهناشی از این رخدادها فراهم نمی

طور کلی، جابجایی در ناپذیر است. به های بازسازی و جابجایی سکونتگاهی اجتناببرنامه

نشده با پیامدهایی همراه است که به ایجاد تغییر بینیهای پیشقعیتشرایط اجبار، اضطرار و مو

شود. برای نمونه، در مناسبات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیرساختی گروه هدف منجر می

درصد از خطرات فقرِ مرتبط  10-20مطالعات حاکی از آن است که از دست دادن زمین، تنها 

مطالعات دیگر در خصوص  (.88: 2008، 1)فرناندزد دهبا جابجایی اجباری را پوشش می

طور چشمگیری های جابجایی حاکی از سایر مخاطرات بالقوۀ این فرایند است که به هزینه

نشینی و آوارگی، ناامنی غذایی، کند. این مخاطرات شامل بیکاری، حاشیهپایداری را تهدید می

، اختالل 2ت بهداشتی، گسست اجتماعیاز دست دادن اراضی و منابع مشترک، افزایش مشکال

های رسمی و از دست دادن حقوق مدنی و حقوق بشر است  های مربوط به آموزشدر فعالیت

این مخاطرات و پیامدها در شرایط مختلف (. 76: 2002، 4و دووینینگ 45-37: 2003، 3)سرنیا

سرنیا، )ز فرازوفرودهاست ها، متفاوت بوده و دارای طیف مختلفی اها یا جابجاییو انواع پروژه

مطالعات تجربی متعددی در خصوص ابعاد مختلف فرایند جابجایی  .(37-45: 2003

بالیای طبیعی  نشان دادند که( 2012سکونتگاهی انجام شده است. برای نمونه مولر و گِری )

بر خالف انتظار،  اما روستاهای بنگالدش دارد؛جمعیت  بلندمدت نقش مهمی در تحرک

در مطالعۀ دیگری افزایش بالیای طبیعی فاقد اثر مثبت بر تحرک کلی جمعیت است. همچنین، 

دهی مبادالت اجتماعی و اقتصادی و طور چشمگیری در شکل لرزه بهزمین ،لوکویال نشان داد

های استان لوکویال نقش دارد. همچنین تحرکات نیز تحرکات جمعیتی در بین شهرستان

زده های استان زلزلهزده به استان همجوار تابع الگوی تبادلی بین محلهمعیتی از استان زلزلهج

حاکی از  (2009)تلیت و همکاران  مطالعهنتایج  (.88-80: 2016)امبروستی و پترییول،  است

آن است که پیامدهای جابجایی سکونتگاهی روستایی عالوه بر ابعاد اقتصادی، بر ابعاد 

های اجتماعی در کالبدی زندگی روستاییان تأثیر داشته و ویژگی -فرهنگی و فیزیکی-اجتماعی

-257: 2009، 5)تیلت و هیجوامع مورد نظر جابجایی دستخوش تغییرات جدی شده است 

که به دلیل حفظ حداقل مسافت  دریافتندای ( در مطالعه1393زاده و همکاران )سلیمان(. 249

ارتباط با مراتع و اراضی کشاورزی، از حیث اقتصادی پیامدهای در فرایند جابجایی و حفظ 

                                                           
1. Fernandez 

2.Social disarticulation 

3. Cernea 
4. Downing 

5  . Tilt & He 
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همچنین، پس از جابجایی، بدون تغییر در ساختار نامطلوبی بر جامعه هدف مترتب نیست. 

(. 29-43: 1393زاده و همکاران، )سلیمانقومیتی، مهاجرت منجر به کاهش جمعیت شده است 

 ،که با فرض تخریب کلی روستای اولیهافتند ای دری طی مطالعه( 1393عینالی و ابراهیمی )

های رفاه اقتصادی و وضعیت اجتماعی ساکنان مؤثر  جابجایی با حداقل مسافت بر بهبود مؤلفه

ساکنان وجود دارد. داری بین بهبود کیفیت کالبدی و افزایش کیفیت زندگی تفاوت معنا و است

جابجایی سکونتگاهی در افزایش مقاومت مساکن  نشان دادند،( 1393قراگوزلو و همکاران )

 نقش داشته و رضایت ساکنان را افزایش داده است. در بعد زیست محیطی نیز نتایج حاکی از

بهبود فضای سبز، سیستم دفع فاضالب بوده، در حالی که کیفیت آب آشامیدنی چندان تغییری 

نطقه مورد مطالعه مشهود نبوده نکرده است. همچنین، تغییرات چندانی در وضعیت اقتصادی م

طور کلی، ادبیات تجربی مرتبط با جابجایی  (. به125-136: 1393است )قراگوزلو و همکاران، 

  دهد؛ با اینسکونتگاهی وجود پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و کالبدی را مورد تأیید قرار می

 در مطالعات اندک است. ساکنان()نفعان اصلی ذی نظرحال سهم کنش میان این پیامدها از 

 

 روش تحقیق

منظور تبیین ادراک مشترک اهالی روستای گرازی در خصوص پیامدهای در این مطالعه به 

نگاری انتقادی،  جابجایی سکونتگاهی از رویکرد کیفی استفاده شد. بر این اساس، با روش قوم

-ام قدرت را در برابر ذیای انتقادی که روابط نظفرایند جابجایی سکونتگاهی در قالب پدیده

کند، مورد توجه قرار گرفت. در واقع، با نفعان و سایر کنشگران طرح جابجایی تداعی می

نگاری انتقادی به بررسی این موضوع پرداخته شد که ساکنان روستای گرازی  استفاده از قوم

صمیمات نظام فرایند جابجایی سکونتگاهی و نیز پیامدهای ناشی از اسکان مجدد را که تابع ت

بنابراین، در پی تبیین چنین ؛ کننددولتی و سلسله عوامل طبیعی بوده چگونه درک و تفسیر می

 استفاده شد. ( پنج مرحلۀ متوالی)( 1996) 1پکننگاری انتقادی کارس موضوعی از مدل قوم
  

                                                           
1. Carspecken 
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پکن مبنای مدل کارسنگاری انتقادی در خصوص فرایند جابجایی سکونتگاهی بر  روند اجرای قوم -1شکل 

(1996) 
 

 

 

 

 

 

های طبیعی، اقتصادی و اجتماعی در دو روستای اولیه )پیش از در مرحلۀ اول، موقعیت

جابجایی( و روستای ثانویه )پس از جابجایی( مشاهده و بررسی شد. در این مرحله، به کالبد 

و پس از جابجایی  مساکن و مناسبات اقتصادی، اجتماعی مستتر در ورای آن طی فرایند پیش

توجه شد. در مرحلۀ دوم، از طریق فرایند کدگذاری، معانی اولیه مستتر در مشاهدات و 

( 1های حاصل از مرحله قبل استخراج شد. در ادامه، با توجه به مرحلۀ سوم )شکل یادداشت

در  ساختاریافته فردی طراحی شد، این پروتکلهای نیمه ای برای انجام مصاحبهپروتکل اولیه

ها اصالح و تدقیق آمده در خالل داده به دستمراحل بعدی تحقیق از طریق مفاهیم و معانی 

گیری گلوله  ها از تکنیک نمونه آوری داده شد. پس از تدوین پروتکل اولیۀ مصاحبه، برای جمع

که گیری هدفمند، ساکنانی  برفی استفاده شد. بدین منظور در ابتدا با استفاده از رویکرد نمونه

ها  خوبی به خاطر داشتند، مورد مطالعه قرار گرفتند و سپس از طریق آن فرایند جابجایی را به

افراد بیشتری شناسایی شدند. به همین ترتیب، برای درک مشترک پیامدهای جابجایی و اسکان 

 ای )از هر فرد به افراد دیگر دست یافتن( مورد مطالعه صورت زنجیره مجدد، افراد مختلفی به 

واقع شدند. برای تعیین کفایت حجم نمونه از معیار اشباع نظری استفاده شد. به بیان دیگر، 

ها و مشاهدات تا آنجا صورت گرفت که مفاهیم حالت تکراری به خود گرفته انجام مصاحبه

پذیر نبود. در واقع، برای حصول به بود و دستیابی به مفاهیم جدید از طریق مطالعه بیشتر امکان

صورت متوالی )رفت و برگشتی( انجام  به 1گانۀ ارائه شده در شکل اع نظری فرایند پنجاشب

ها، مفاهیم و  آمده و ارجاع مکرر به داده  دست شد. در نهایت، از طریق مقایسۀ مداوم مفاهیم به 

مستقیم، های  قول کنندۀ پیامدهای جابجایی استخراج شدند و در انتها با ارائۀ نقل معانی تداعی

های کیفی، از هر یک از این مفاهیم تفسیر شدند. الزم به ذکر است برای تحلیل و مدیریت داده

ها و نتایج بدست آمده از استفاده شد. همچنین، برای تأمین اعتبار داده NVivo10افزار نرم

گان )در نگری استفاده شد. در این زمینه، چهار تن از نویسندبعدیخالل مطالعه از تکنیک سه
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قالب محققان میدانی( در نقاط مختلف روستاهای قدیمی و شهرک جدید از طریق مشاهده 

ساختاریافته در قالب پروتکل یکسان برای های نیمهمنفعالنه و مشارکتی و نیز انجام مصاحبه

های مختلف ها اقدام کردند. این موضوع سبب شد موقعیتآوری دادهافراد مختلف به جمع

های بدست آمده فارغ از سکونتگاهی از طریق تعدد محقق پوشش داده شود و تحلیلجابجایی 

پارادایم ذهنی محققان باشد. از دیگر معیارهای بررسی صحت نتایج، توجه به باورپذیری آن 

ها و فرایندهای تحلیلی تا چه اندازه بر زمینه مورد نظر تحقیق تمرکز بود. بدین معنا که داده

های منظور تأمین باورپذیری، مشاهدات و یادداشت به (.431-430: 2004، 1بک)پولیت و  دارد

صورت مختلف نویسندگان که حاصل فعالیت میدانی در نقاط مشترک روستای گرازی بود به 

های بدست مجزا مورد تحلیل و کدگذاری قرار گرفت و سپس از طریق بررسی و تطابق تحلیل

 سترهای اصلی تحقیق تأمین شد.آمده میزان همگرایی نتایج با ب

روستای گرازی از توابع دهستان قلعه نوعلیا، بخش باخرز، شهرستان تایباد در استان 

 455، جمعیت این روستا 1395خراسان رضوی است. طبق سرشماری مرکز آمار ایران در سال 

ه روستای خانوار( بوده است. این روستا از غرب به روستای تنگل مزار، از شرق ب 107نفر )

شود. قدمت روستای مزبور تورانه، از جنوب به روستای قلعه نو و از شمال به کوه منتهی می

وجه تسمیه در ایام گذشته این روستا با عنوان  به لحاظگردد و  سال گذشته باز می 400 به

و درختان فراوان در این روستا بوده که  اهیو گکه دلیل آن وجود گل   شده گلریزی شناخته می

روستای گرازی از نظر وضعیت توپوگرافی  گرازی تغییر نام یافته است.  با مرور زمان به

ها قرار دست در مجاورت مسیر عبور سیالب شده بود و در پایین درشیب نسبتاً مالیمی واقع 

 داشت.

 

 تحقیق نتایج

 ابجایی سکونتگاهیادراک ساکنان روستای گرازی از علت ج -

نشان داده شده  1مفاهیم مستخرج از ادراک روستاییان در خصوص فرایند جابجایی در جدول 

شدن این روستا در  دلیل واقع به 1389است. جابجایی سکونتگاهی روستای گرازی طی سال 

های این روستا در ارتفاع باالتری نسبت به مسیر مسیر سیل صورت گرفته است. سکونتگاه

زایی ناشی از سیل وجود داشت. شده بودند؛ اما همواره احتمال خسارت ها واقععبور سیالب

  علت جابجایی از نظر اهالی به شرح ذیل بود:

                                                           
1.  Polit & Beck 
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 لیس ریمس در ها خانه که میشد جابجا خاطر نیا به ما و نکرد خراب را هاخانه لیس یول بود گیر سیل منطقه»... 

 ...«.بودند قرارگرفته
روستای گرازی در حالی انجام گرفت که اهالی این روستا وقوع سیل را از جابجایی 

زایی این حادثه طبیعی برای آنان محرز نبود. گذشته چندین بار تجربه کرده بودند؛ اما خسارت

های پیش از جابجایی چندین مرتبه وقوع سیل را تر، اهالی روستای گرازی در سالبه بیان ساده

زایی از این حادثه طبیعی را سراغ نداشتند؛ ولی بر های آسیباما نمونهتجربه کرده بودند؛ 

 ساله در این خصوص چنین ابراز کرد: 53نظر داشتند. مردی  زایی آن اتفاقاحتمال خسارت
 ریمس روستا نییپا در یکن نگاه اگر چون. بود فتادهین یخاص اتفاق یول ؛بود آمده لیس هم بار نیچند»... 

 ..«..است مشخص لیس
با این وصف، بسیاری از اهالی روستای گرازی تمایلی به جابجایی و سکونت در شهرک 

دادند. دلیل موضوع آن بود که در تجارب گذشته آنان، وقوع سیل جدید از خود نشان نمی

رو، ادلۀ  راحتی درک کرد به بار نیاورده و از این گونه خسارات مشهودی را که بتوان به هیچ

پذیر ارائه دهد، وجود ای که بتواند علت جابجایی را در قالب مقوالت مشاهدهکنندهاقناع

دیگر، اهالی گرازی مساکن و الزامات زندگی خود را در معرض تخریب   بیان نداشت. به 

ساله به همراه  57گونه گرایش به جابجایی نداشتند. مردی  مشاهده نکرده و از این موضع هیچ

 ص چنین گفت:ساله در این خصو 51زنی 
 شانیهاخانه چون آمدندینم دیجد یروستا به هایلیخ... باشد خطرساز دارد امکان که گفتیم دولت»... 

 ..«..زدینم ما به یخسارت یول میداشت لیس هرسال ما. بود سالم
 

 مفاهیم و طبقات مستخرج از ادراک روستاییان در خصوص جابجایی -1جدول 

ف
ردی

 

تعداد  مفاهیم

 اسناد

طبقات  فراوانی

 محوری

طبقات 

 انتخابی

ادراک از  6 6 آن زایی آسیبو عدم  لیتجربه وقوع س 1

 ییجابجا

اقناع، 

عینی 

شدن و 

 رضایت

 3 3 ییبه جابجا شیو عدم گرا یقبل یحس تعلق به روستا 2

 11 9 ییجابجا یبودن منطقه علت اصل ریگ لیس 3

 یریپذ تینیعدم ع لیبه دل یاهال ییبه جابجا شیعدم گرا 4

 ییعلت جابجا

8 13 

 2 1 یدامدار تیاشتغال به فعال لیبه دل ییبه جابجا شیعدم گرا 5

دولت و مردم در جهت  یبرا ییجابجا دوسویهنفع  6

 دهی خدمات

8 9 

 

های موجود ها و زیرساختعدم تمایل برخی از اهالی به جابجایی نیز در نوع اشتغال آن

که برخی از دامداران گرایش چندانی به جابجایی  طوری  معیشتشان نهفته بود؛ بهبرای تداوم 
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دادند. ها در برابر جابجایی اشتیاق از خود بروز مینشیننداشتند. در مقابل برخی از خوش

 باره گفت: ساله در این  47مردی 
 نجایا یوقت یول ؛داشتند روستا به یوابستگ و یدامدار چون. ندیایب نجایا به نداشتند دوست هایلیخ»... 

 ...«.آمدند و شدند مجبور کم کم دارد یبهتر خدمات
زایی ناشی از  جابجایی سکونتگاهی در حالی صورت گرفت که عالوه بر احتمال خسارت

سیل، عرضۀ امکانات و خدمات به روستای قبلی به علت نامناسب بودن مسیر این روستا و نیز 

کن بود. بر این اساس، ادراک اهالی در خصوص فرایند جابجایی صرفه نبودن نامم به مقرون

داده است. بدین ترتیب ضمن   ناظر بر این امر بود که انتفاعی دوسویه در قبال این فرایند رخ

دهی مندی اهالی از خدمات و امکانات )مانند آب آشامیدنی(، تسهیالت الزم برای خدمات بهره

 برای دولت فراهم آمده است.)نظیر مسیر مناسب و غیره( نیز 

 

 از جابجایی متأثری مردم از رخدادهای ریو درک تفس ییفهم و ادراک نظام مشترک معنا -

های میدانی مربوط به روستای گرازی در سه مرحلۀ شناسایی فرایند کدگذاری حاصل از داده

م شد. طبقات مفاهیم اولیه، تشکیل طبقات محوری و در نهایت استخراج طبقات انتخابی انجا

ای از مفاهیم اولیه است که معانی واحدی دارند. همچنین، طبقات محوری مشتمل بر مجموعه

ای از طبقات محوری با مفهوم یکسان است که حول یک محور انتخابی بیانگر مجموعه

اند. در ادامه، هر یک از طبقات محوری مستخرج از فرایند کدگذاری به مشخص شکل گرفته

 اند. ح شدهتفکیک تشری

 

 موقعیت مکانی شهرکبهبود و استحکام  -

کالبدی داشت -فرآیند جابجایی سکونتگاهی روستای گرازی پیامدهای مثبتی از بعد فیزیکی

از  بهبود کمی و کیفی آب آشامیدنیو نیز  موقعیت مکانی شهرک بهبود و استحکام(. 2)جدول 

 کند. کالبدی تبیین می-جمله ابعادی است که رضایتمندی اهالی را در خصوص ساختار فیزیکی

کالبدی است. در واقع، -از پیامدهای فیزیکیم مساکنِ واقع در شهرک گرازی یکی استحکا

که   در حالی ،تمامی مساکن روستای قبلی دارای بافت گلی بوده و استحکام الزم را نداشتند

های فنی صورت  نظارت همراه باشده که   با مصالحی چون آجر و آهن ساخته مساکن جدید

از استحکام نسبتاً مناسبی برخوردار بودند. دو تن از اهالی در این خصوص چنین بیان  ،گرفته

 ...«.میهست یراض و است بهتر یلیخ ها خانه استحکام»...  ساله(: 59و زن  56داشتند )مرد 
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 مفاهیم و طبقات مستخرج از ادراک روستاییان در خصوص موقعیت و استحکام شهرک -2جدول 

ف
ردی

 

 طبقات انتخابی طبقات محوری فراوانی تعداد اسناد مفاهیم

 بهبود و استحکام 11 9 ییاستحکام مساکن پس از جابجا شیافزا 1

 موقعیت مکانی شهرک

عوامل 

 4 4 ییروستا پس از جابجا یمکان تیبهبود موقع 2 رضایتمندی

بهبود کمی و کیفی  7 5 در شهرک یدنیآب آشام تیفیبهبود ک 1

 3 3 یدنیآب آشام تأمینسهولت  2 آب آشامیدنی

کالبدی، روستای گرازی در موقعیت مکانی بهتری نسبت  -نظر پیامدهای فیزیکی از نقطه 

ها قرارگرفته نسبتاً تندی در معرض سیالبشیب  شده است. روستای قدیمی در به گذشته واقع 

شده است؛   اگرچه شهرک گرازی نیز در موقعیت کنونی خود در شیب نسبتاً مالیمی واقع .بود

نیست که بتواند مشکالت جدی  ای اندازه  مساکن به اما این شیب در تطابق با استحکام و نظم

 باره چنین اظهار داشت: این درساله نیز  47در برابر حوادث طبیعی به بار آورد. مردی 
 ..«..است یقبل یروستا از بهتر یلیخ یول ؛هستند در شیب یکم هم دیجد شهرک یهاخانه»... 

 

 اهالی های بدهکاریافزایش وساز و  ساخت های هزینهافزایش  -

های اهالی روستای گرازی از دیگر  ساز و افزایش بدهکاری و های ساخت چالش هزینه

ها در فرایند  دهی آن پیامدهای جابجایی سکونتگاهی است که در بستری از عدم مشارکت

 -رغم آنکه دستاوردهای فیزیکیبهساز نمود بیشتری به خود گرفته است. در واقع،  و ساخت

نظر اکثر  ونتگاهی در روستای گرازی چشمگیر بوده و محل اجماعکالبدی فرایند جابجایی سک

فرایند جابجایی و نیز الزام به تجدیدنظر در قراردادهای مربوط  ۀکنندگان بود؛ اما اطالمشارکت

که این شد های اهالی منجر میزان پرداختیبه افزایش وساز و واگذاری قطعات  به ساخت

بر روستای مورد مطالعه تا حدودی باعث نارضایتی نظر وضعیت اقتصادی حاکم  موضوع از

(. در واقع، اهالی گرازی بر این اعتقاد بودند که تعلل در 3اهالی شده بود )جدول 

وساز  های ساختربط صورت گرفته و پرداخت هزینههای ذیوسازها از سوی سازمان ساخت

مفاد قراردادهای مربوط به  رو، عدول از  های روز بازار منطقی نیست؛ از اینبر اساس قیمت

های اهالی عنوان یک اهرم اقتصادی به افزایش بدهکاری وساز به های ساختپرداخت هزینه

است. از آنجا که مساکن موجود در روستای قبلی قابلیت سکونتگاهی داشته و هنوز شده منجر 

های مازاد هزینه اند، اهالی، استقرار در روستای قبلی را در مقایسه با پرداختتخریب نشده

 :کنندگان در این خصوص چنین گفت تر ارزیابی کردند. یکی از مشارکت صرفه مقرون به
 دیکل بود قرار ونیلیم 5/7 با اول. گرفتند پول ونیلیم 12 و اندداده ما به یفلز چارچوب کی با را هاخانه نیا»... 

 ...«.میبده وام قسط دیبا ما سال سه از بعد. بدهند ما به بسته
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 های جابجایی مفاهیم و طبقات مستخرج از ادراک روستاییان در خصوص هزینه -3جدول 

ردی  ف

 طبقات انتخابی طبقات محوری فراوانی تعداد اسناد مفاهیم

 یساخت قطعات پس از مدت متیدر ق رییتغ 1

 ها بدهکاری شیو افزا مانکاریپ یتعلل از سو

 های هزینهافزایش  - 15 7

 وساز ساخت

 اهالی های بدهکاریافزایش  -

 مشارکت دهی اهالی عدم -

 در

 ریزی ساخت مسکن برنامه

های  چالش هزینه

 جابجایی

در  شیافزا لیبه دل یقانون ریغ وساز ساخت 2

 مانکاریپ یساخت مسکن از سو نهیهز زانیم

12 12 

 ریزی برنامهدر  یاهال یفقدان مشارکت واقع 3

 و ساخت مساکن

3 4 

 

دریافت قطعات مسکونی  برایهای اهالی روستای گرازی افزایش میزان پرداختیدر پی 

وسازهای غیرمجاز در  شده، برخی از اهالی به دلیل فقدان تمکن مالی به ساخت زیرسازی

که نمای نامناسبی به شهرک بخشیده است. در واقع، چنین  کردندمحدوده شهرک اقدام 

های مازاد در جهت دریافت قطعات فرار از پرداختی اقدامی برا عنوان  وسازهایی به ساخت

 آید.حساب می  شده بهزیرسازی
 

 ریزی ساخت مسکن در برنامه دهی اهالی مشارکت عدم -

ریزی و ساخت شهرک برنامه زمینۀتوجهی به مشارکت واقعی اهالی روستای گزاری در بی

اهالی را مغفول داشته است. شواهد یکی از پیامدهای منفی ناشی از جابجایی بوده که نیازهای 

حاکی از آن است که غفلت از مشارکت واقعی و تأکید بر مشارکت ابزاری اهالی در مرحله 

وجود آورده  ساخت مساکن، ادراکی مبنی بر استفاده ابزاری از نیروهای محلی در بین اهالی به

 شرکت یکشنقشه در خودمان »... ساله(: 32نفعان در این خصوص گفت )مرد  است. یکی از ذی

 یکمک چیه ها آن و کارکردیم خودمان یسازساختمان در. دیدار یازین چه شما که گفتند ما به هاآن و مینکرد

 ..«..مییبگو هاآن به را مانیازهاین ما گذاشتندیم دیبا ای دادندیم انجام خودشان را اشهمه دیبا ای. ..نکردند
 

 خدمات ناقص در شهرکو  اولیهفقدان امکانات و خدمات 

صورت  چالش امکانات زیرساختی مانند آب، گاز و آسفالت پس از فرایند جابجایی، به

طوری که برخورداری از برخی خدمات پس از جابجایی   سویه مورد توجه قرار گرفت؛ به یک

روستای قبلی نیز وجود  یت از خدماتی که درمحرومدر قالب پیامد مثبت ارزیابی شد؛ اما 

دهد  خوبی نشان می نیز به 4بنابراین، مفاهیم جدول ؛ نشد، در قالب پیامد منفی ارزیابی نداشت

منزلۀ پیامد منفی قلمداد نشده است. در واقع، اگرچه   عدم برخورداری از امکانات زیرساختی به

عنوان در قالب   هیچ  بهمحرومیت  اما اینشهرک فعلی از برخی خدمات زیرساختی محروم بود، 

های مورد نظر )گاز و آسفالت( در دهی در حوزهخدمات نشده است؛ زیرامحدودیت تفسیر 
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 کنندگانی در این آمده است. مشارکت 4دست اقدام بود. مفاهیم مربوط به این پیامد در جدول 

 ...«.است انجام حال در یکش گاز»...  ساله(: 35و  38)به ترتیب مرد  داشتندباره چنین بیان  
 

 مفاهیم و طبقات مستخرج از ادراک روستاییان در خصوص امکانات شهرک -4جدول 
 طبقات انتخابی طبقات محوری فراوانی تعداد اسناد مفاهیم ردیف

فقدان امکانات  - 5 5 عدم وجود پوشش آسفالت در شهرک 1

 و خدمات اولیه

خدمات ناقص  -

 در شهرک

 چالش امکانات

 6 5 گاز در شهرک عدم وجود 2

به  یقبل یدر روستا هیفقدان خدمات اول 3

 نامناسب یمکان تیموقع لیدل

2 2 

 3 2 یقبل یدر روستا هیاول یفقدان خدمات رفاه 4

 

 بهبود کمی و کیفی آب آشامیدنی -

 شدجابجایی و سکونت در شهرک گرازی به بهبود کیفیت و نیز دسترسی به منابع آبی منجر 

، شدهاز منابع آبی زیرزمینی تأمین می (. از آنجا که آب آشامیدنی در روستای قبلی1)جدول 

-کیفیت چندانی نداشته و در اثر جابجایی، این کیفیت و دسترسی به منابع آبی از طریق لوله

 چیز یک نجایا»...  ساله(: 63شده است. یکی از اهالی در این خصوص گفت )مرد   کشی تأمین

 «....آورندیم آب و کنندیم باز را آب ریش نجایا االن و آوردندیم آب رفتندیم قبالً ها زن. است شده خوب
 

 بهداشتی در شهرک های زیرساختعدم وجود  -

خوبی  بهداشت به ۀهای بهداشتی نظیر خانبودن شهرک گرازی، زیرساختبه دلیل نوپا

به عنوان یکی از خألهای زیرساختی پس از جابجایی   یافته است و این موضوع بهن  توسعه

های بهداشتی ها یکی دیگر از چالشفاضالب حاصل از(. بوی تعفن 5رود )جدول می شمار

 عنوان چالش مسلطی مطرح نبود.  رفت که بهشمار میه شهرک مذکور ب
 

 بهداشتیهای  مفاهیم و طبقات مستخرج از ادراک روستاییان در خصوص زیرساخت -5جدول 

ف
ردی

 

 طبقات انتخابی طبقات محوری فراوانی تعداد اسناد مفاهیم

 های زیرساختعدم وجود  1 1 ها فاضالب وسیله بهبد  یبو جادیا 1

 بهداشتی در شهرک

 چالش بهداشت

 1 1 فقدان خانه بهداشت در شهرک 2

 

عدم رضایت در واگذاری قطعات بر اساس جای ضوابط در واگذاری قطعات؛   عاملیت روابط به -

 کاهش روابط و صمیمیتکشی؛ همسایگی اجباری و  قرعه

های همسایگی قبلی و نیز روابط خویشاوندی واگذاری قطعات مسکونی بدون توجه به نظام

واگذاری قطعات مسکونی به دهد که  نشان می 6مندرجات جدول صورت گرفته است. 
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ها نبوده و در برخی موارد، به دور از ضوابط و بر مبنای  آن خانوارها طبق خواست و تمایل

نظام همسایگی خاستگاهی دهد که  خوبی نشان می  روابط صورت گرفته است. این موضوع به

تبع آن صمیمیت و همبستگی اجتماعی در بین اهالی گرازی کاهش یافته   اجباری داشته و به

کشی سکونی به اهالی روستای گرازی، قرعهاست. در واقع، معیار اصلی واگذاری قطعات م

بوده است که چنین راهکاری در جهت تعیین همسایگی مترادف با تبعیت از الگوهای تصادف 

ترین راهکار در عنوان ساده  چهره است. اگرچه معیار مذکور به به و بخت در توسعه روابط چهره

شده است؛   گرازی به کار گرفتههای همسایگی جدید در روستای توزیع مساکن و تشکیل نظام

باره   ای در این کننده دست نداده است. مشارکت اما از حیث رضایتمندی اهالی نتایج مطلوبی به

 یکشقرعه گفتند. نکرد گوش یکس اصالً باشند هم کنار داشتند دوست که ینفرات»...  ساله(: 59گفت )مرد 

 ...«.دادند نیزم خواست دلشان جا هر هرکسی به...  میکنیم
 

 مفاهیم و طبقات مستخرج از ادراک روستاییان در خصوص واگذاری قطعات مسکونی -6جدول 

ردی  ف

 طبقات انتخابی طبقات محوری فراوانی تعداد اسناد مفاهیم

جای  عاملیت روابط به - 5 3 یاهال یتینارضا شیو افزا یاراض یدر واگذار یقبل یگیهمسا نظام به  توجهی بی 1

 در واگذاری قطعات ضوابط

عدم رضایت در واگذاری  -

 کشی قرعهقطعات بر اساس 

 همسایگی اجباری -

 کاهش روابط و صمیمیت -

چالش 

همبستگی 

 اجتماعی

 یگیهمسا نظام به  توجهی بی لیبه دل ها همسایهمشکالت با  گیری شکل 2

 قطعات یدر واگذار یقبل

2 2 

 1 1 حس غربت القاکنندۀشهرک  یفضا 3

 2 1 ییروستا یبه فرهنگ معمار توجهی بی لیبه دل وآمدها رفتکاهش روابط و  4

 5 4 بزرگ بودن شهرک لیبه دل ها صمیمیتکاهش روابط و  5

 

نظام همسایگی قبلی به بروز خلل در روابط   توجهی بهدر معدودی از موارد بی

کند. اجتماعی را بازنمایی میمنجر شده است که پیامدهای منفی جابجایی از نظر  همسایگی

 ممکن. نگرفتند خانه داشتند دوست که آنجا در هایبعض حاال»...  باره چنین گفت:  این یکی از اهالی در

 ..«..تسین یراض هم شیجا از یول نباشد ناراحت اشهیهمسا از است

 مجاورت با اراضی کشاورزیافزایش به دلیل  عدم نیاز به فضای سبز -

کشاورزی دیم به ساخت شهرک تخصیص  مقدار ناچیزی از اراضی ،برخی از اهالیبه اعتقاد 

های کشاورزی منطقه نداشته شده است که تأثیر چندانی در تغییر و یا کاهش زیرساخت داده 

 نجایا یهانیزم»...  ساله(: 59باره چنین است )مرد  (. یکی از اظهارات دراین7است )جدول 

 ...«.است بوده یمل یاراض هیبق و بوده مید شیمقدار
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مفاهیم و طبقات مستخرج از ادراک روستاییان در خصوص فضای سبز و فواصل بین مساکن تا  -7جدول 

 اراضی کشاورزی

ف
ردی

 

 طبقات انتخابی طبقات محوری فراوانی تعداد اسناد مفاهیم

 عدم نیاز به فضای سبز - 8 8 یکشاورز یاز اراض یبه بخش یبهبود دسترس 1

مجاورت با افزایش به دلیل 

 اراضی کشاورزی

کاهش فاصله 

با اراضی 

 کشاورزی

 3 2 ساخت مسکن یبرا مید یاز اراض یکم یمقدار صیتخص 2

 3 3 عدم نیاز به فضای سبز 3

 

. شد جابجایی سکونتگاهی روستای گرازی به بهبود دسترسی به اراضی کشاورزی منجر

اهالی از اراضی کشاورزی خود فاصله گرفتند و اکثر  جابجایی برخی واقع، طی فرایند در

حائز  ۀتر شدند. نکتکشاورزان به اراضی کشاورزی که به کشت زعفران اختصاص دارد؛ نزدیک

اهمیت آن است که افزایش فاصله تا اراضی کشاورزی چشمگیر نبوده و خللی در دسترسی 

 63باره چنین گفت )مردی  نفعان در این  از ذی اهالی به این اراضی وارد نکرده است. یکی

 های باغ. شده بهتر مانفاصله هازعفران به نکرده یفرق یلیخ. ستین ای مسئله که مانیهانیزم تا فاصله»...  ساله(:

 ...«.ستین سخت یلیخ و است نییپا همان که هم آلو
نظر اهالی کاسته مجاورت اراضی کشاورزی با شهرک گرازی از اهمیت فضای سبز در 

تنها فضای سبز منطقه پس از جابجایی دستخوش   است. در واقع، اهالی بر این باورند که نه

 فضای سبز نیز وجود ندارد. ۀتغییری نشده است؛ بلکه الزامی مبنی بر توسع

 

 دامداری -و تناقض شهرک از بین رفتن الزامات دامداری در شهرکمسئله معیشت؛  -

 زمینۀدامداری یکی از مشکالتی است که در  برایمحدودیت فضای مساکن شهرک گرازی 

(. همچنین، وضعیت ظاهری محیط شهرک به اهمیت 8تداوم این معیشت مطرح است )جدول 

نشان  8طور کلی، مفاهیم مندرج در جدول   . بهافزوده استمسائل بهداشتی در زمینه دامداری 

به با محدودیت مواجه است: محدودیت فضا برای دامداری در دامداری از دو جن ،دهد می

قابل بررسی است که  شهرک و اهمیت مسائل بهداشتی. اهمیت مسائل بهداشتی از این نظر

های حاکم بر مناسبات اجتماعی روستا، معیشت مبتنی بر دامداری را در فضای  قشربندی برخی

ای از قشربندی زارع، دامدار و یختهتابد. در واقع، فضای شهرک آم کنونی شهرک برنمی

نشین است که تداوم معیشت مبتنی بر دام را با چالش مواجه کرده است.  خوش

 یروستا در»...  ای دیدگاه خود را در خصوص این موضوع چنین بیان داشت: کننده مشارکت

 و ستین یبهداشت که گرفتینم بهانه هم یکس و بود جا. بود خوب یلیخ یدامدار یقبل
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 که را هاخانه نیا نزند، حرف که هم یکس واقعاً ،گوسفند دارم و گاو تا چند خودم من ...فالن

 ..«..است سخت داشتن نگه دام نجایا. است اشتباه واقعاً یدامدار که فهممیم نمیبیم
 

 مفاهیم و طبقات مستخرج از ادراک روستاییان در خصوص معیشت بر مبنای دامداری -8جدول 
 طبقات انتخابی طبقات محوری فراوانی تعداد اسناد مفاهیم ردیف

 مسئله معیشت - 5 5 دامداری یفضا برا تیمحدود لیشغل دامداران به دل رییاحتمال تغ 1

از بین رفتن  -

الزامات دامداری در 

 شهرک

 -تناقض شهرک -

 دامداری

چالش  -

اشتغال و 

 معیشت

چالش  - 

 شهر -روستا

 8 4 ها دامکثرت  لیبه دل یقبل یدامداران در روستا یاستقرار برخ 2

 2 2 ها نشین خوش یبر خروج دام از شهر ک از سو تأکید 3

 2 2 در شهرک یدامدار لیمجادالت به دل گیری شکل 4

 8 7 یاز دامدار زیگر ۀطیدر ح یحس شهر القاکنندۀعامل  عنوان  بهشهرک  5

 17 11 در شهرک یدامدار یفضا برا تیمحدود 6

 6 6 یمسائل بهداشت تیاهم لیبه دل یدامدار محدودیت 7

 

محرک القای حس شهرنشینی  عنوان  اهالی بر این اعتقاد بودند که فضای شهرک بهبرخی 

کند. بسیاری از اهالی رعایت بهداشت دام را در و الزام به رعایت ضوابط شهری عمل می

عنوان یک امر  روستای قبلی مهم تلقی نکرده و در دوران پس از جابجایی این موضوع را به

کنندگان متأثر از فضای شهرک و احساس که از دیدگاه برخی از مشارکت کنندمیمهم پیگیری 

رک گرازی به اهمیت مسائل مبنی بر شهرنشینی است. قشربندی اجتماعی موجود در شه

های مختلف در شهرک جالب توجه آن است که قشربندی ۀبهداشتی منجر شده است. نکت

طرف و الزام به رعایت اصول بهداشتی از طرف دیگر به تأکید بر خروج دام از  گرازی از یک 

 کی دیبا »... ساله(: 22باره چنین گفت )مرد  نفعان در این  شهرک منجر شده است. یکی از ذی

 دام یجا اصالً و دهدیم بد یبو. ستین دام یجا شهرک. شوند خارج شهرک از هادام نیا و دیزیبر یابرنامه

 «.!...آورد؟یم دام شهر در یکس است، شهر یهاخانه مثل هاخانه نیا. ستین
چنین تأکیدی در راستای خروج دام از شهرک و الزام برخی از اهالی به رعایت اصول 

. برخی از اهالی شده استمجادالتی در بین اقشار اجتماعی شهرک گرازی بروز بهداشتی سبب 

 ...«.دارند بحث باهم روستا یاهال از یلیخ هادام آوردن نیهم سر»...  باره چنین اظهار داشتند: دراین

دامداران در  برای نگهداری دام، برخیهای بهداشتی و فضایی استای محدودیتدر ر

 برایکنند. این افراد در شهرک اسکان داشته و روستای گرازی سابق استقراریافته و دامداری می

ساله در این خصوص چنین  63ساله و مردی  57روند. زنی دامداری به روستای قدیمی می

 احترام خواهند یم اورند،ین شهرک در را شانیهادام تا اندمانده یقبل یروستا در یاهال یبعض»...  بیان داشتند:

 تحمل را یاهال های دام بخواهند که ستندین راحت یلیخ هانینشخوش نجایا. ..روستا یاهال به باشند گذاشته

 ..«..کنند
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تغییر نشین و کشاورز )دامدار( در شهرک گرازی، احتمال وجود قشربندی خوش

عنوان قشر   یک از قشرهای مذکور به آنجا که هیچ  دهد. ازساختارهای اشتغال را افزایش می

ها هم موافق خروج دام نشینشوند و نیز تمامی خوشمسلط منطقه مورد مطالعه محسوب نمی

از شهرک نیستند؛ اما ترویج ساختارها و سبک زندگی شهری در پساجابجایی احتمال تسلط 

ساله در  35مردی  دهد.دامداری و کشاورزی را افزایش می ۀنشینی در عرصنگاه خوش

 گرید سال چند. کنند شهرک در یدامدار حال به یفکر دیبا»...  خصوص این موضوع چنین بیان داشت:

 ..«..یکارگر روندیم و فروشندیم را هادام بعد و تیوضع نیا با شوندیم خسته کم کم. ی..کارگر روندیم مردم
-پیامدهای فرایند جابجایی از نظر اجتماعی معطوف به روابط اجتماعی و میزان صمیمیت

فضای جغرافیایی شهرک و  ۀدلیل توسع ست. روابط اجتماعی اهالی پس از جابجایی بهها

یافته است. عدم توجه به سبک معماری در برقراری   نشین کاهشخوش -تعارضات دامدار

ها را در پی داشته است. یکی از اهالی در این  گرازی کاهش صمیمیتروابط اهالی روستای 

 در خانه 60- 70 حدود. مینیبینم را گریهمد و است بزرگ یلیخ شهرک نیا. »...  خصوص چنین گفت:

 ...«.کندیم غربت احساس آدم و است متر 360 حدود هرکدام که هست نجایا
 

 گیرینتیجه

کالبدی -روستای گرازی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فیزیکیپیامدهای جابجایی سکونتگاهی 

بروز یافته است که نقش پیامدهای فیزیکی ـ کالبدی در بروز سایر پیامدها مشهودتر است. 

ریزی و طراحی شهرک نمودی از عدم توجه به برنامه برایعدم مشارکت اهالی برای مثال، 

هم در قالب نیروی  الی در مرحله ساخت، آنابعاد اجتماعی جابجایی بوده است. مشارکت اه

این یافته با  کار، بیانگر مشارکت ابزاری است که در قالب نارضایتی اهالی بروز کرده است.

( همخوانی دارد. شاید بتوان علت اصلی این موضوع را 2009تلیت و همکاران ) نتایج مطالعۀ

های جابجایی ورای اجرای طرحدر کمبود زمان، اعتبارات، تخصص و نیز فوریت موجود در 

تواند . همچنین، عاجالنه بودن فرایند جابجایی به دلیل طبیعی بودن علت آن میکردجستجو 

حائز اهمیت آن است که احساس  ۀگیری از مشارکت ابزاری به شمار آید. نکتبهرهعامل مهم 

عی منفی محسوب مبنی بر مشارکت ابزاری در طرح جابجایی، نوعی پیامد اجتما اهالی روستا

به عبارت دیگر، ؛ کالبدی ظهور یافته است-شود که صرفاً در بافتی از پیامدهای فیزیکیمی

اجتماعی منجر شده است.  یپیامدبه بروز ریزی و ساخت شهرک برنامهتالش یک سویه برای 

ان عنو  کالبدی ناشی از فرایندهای جابجایی به -توان دریافت ساختار فیزیکی بدین ترتیب می

وجود آورد و یا   تواند پیامدهای اجتماعی و حتی اقتصادی را به ای عینی از این فرایند، می جنبه
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رسد در مطالعات آتی، توجه به نقش ، به نظر میزمینهها را تشدید کند. در این  حتی آن

کالبدی روستاهای هدف جابجایی حائز -پیامدهای اجتماعی و ارتباط آن با وضعیت فیزیکی

یافته است که  توسعهقدری   است. همچنین، اندازه شهرک در مقایسه با روستای سابق به اهمیت

 در کاهش روابط اهالی نقش داشته و از این طریق صمیمیت اهالی کاهش پیدا کرده است. 

شدن فضای روستا پس از فرایند جابجایی و ادراک اهالی از رعایت  نتایج نشان داد شهری

تبع آن تأکید بر خروج دام   زندگی شهری به اهمیت مسائل بهداشتی و بههای ضوابط و سبک

منجر شده است. چنین تأکیدی ناشی از قشربندی جدید اجتماعی در شهرک گرازی است که 

هم قرار داده و بدین ترتیب احتمال رخداد نشین و دامدار را در تقابل دو قطب خوش

های اجتماعی و تعارضات در حال نظر قشربندیبرده است. از  تعارضات اجتماعی را باال

رو به نابودی  -در اثر خستگی دامداران -گیری ممکن است ساختارهای شغلی دامداریشکل

و  گذارد که برای اقتصاد روستا امری حیاتی است. این یافته با نتایج مطالعات قراگوزلو

( همگرایی ندارد. 1393)کاران و هم زاده( همخوانی داشته و با نتایج سلیمان1393) همکاران

کالبدی که ریشه  -دهد که در روستای گرازی پیامدهای فیزیکیخوبی نشان می ها بهاین یافته

ریزی دارد، آغازگر توالی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی است. در واقع، در نوع برنامه

نفعان اصلی به یریزی کالبدی بر مبنای اسلوب شهری و به دور از مشارکت واقعی ذ برنامه

افزایش اهمیت مسائل بهداشتی، تقابل میان اقشار اجتماعی فعال در روستا و به تبع آن تغییر 

 است. شده شغل از دامداری به بخش خدماتی منجر 

سبب افزایش  ،هانتایج نشان داد ادراک اهالی روستای گرازی از افزایش بدهکاری

توان دریافت که جایی شده است. بر این اساس، میپیامدهای نامطلوب اقتصادی طی فرایند جاب

بسیاری از پیامدهای مطلوب جابجایی سکونتگاهی )نظیر بهبود آب آشامیدنی، رهایی از 

مثبت به خود نگرفته و ۀ ها هرگز جلومخاطرات سیل و غیره( در بستری از افزایش بدهکاری

توان به دست داد، آن  ستای گرازی میاز تجارب رو آنچهطور کلی،   نمود بیرونی نیافته است. به

است که پیامدهای جابجایی در وهلۀ اول از طریق عینیت و شهود بروز یافته است. بدین معنا 

ها را  که اهالی این روستا در اولین گام به پیامدهایی اذعان داشتند که جنبۀ ظاهری زندگی آن

قطعات  ۀگاز و غیره(، اندازها )آب،  داد. این پیامدها شامل وضعیت زیرساخت پوشش می

به مطالعۀ این روستا نشان داد، های مربوط  مسائل بهداشتی بود. همچنین، یافته و مسکونی

اند و  صورت مستقل رخ نداده  پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از فرایند جابجایی صرفاً به

گونه استنباط کرد  توان این یم در واقع،اند.  کالبدی ظهور یافته -در بستری از پیامدهای فیزیکی
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که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از جابجایی روستای گرازی در ساختاری از پیامدهای 

 اند. کالبدی النه کرده -فیزیکی

تحقیق حاضر با چندین محدودیت روبرو بود که نتایج نیز بر پایۀ همین طور کلی،  به

با توجه به اینکه مطالعه حاضر از نظر زمانی با موعد بازپرداخت  ها تفسیر شد. محدودیت

تسهیالت بانکی مقارن بود، بسیاری از اهالی روستای گرازی نسبت به اقدامات دولت در 

خصوص نوع و نحوه بازپرداخت تسهیالت منتقد بودند. از این رو، در مواقعی که اهالی 

گرفتند، با گری محققان قرار میه و پرسشروستای گرازی در مجاورت یکدیگر مورد مطالع

 کردندمیهای افراطی اظهار دیدگاه یکدیگر، در خصوص فرایند جابجایی تأثیرپذیری از نگرش

 یادشدهفردی اهالی، طی یک فرایند برش عرضی، اثر محدودیت  ۀکه سعی شد از طریق مطالع

اهالی روستای گرازی به  ، برخیدر بدو مطالعهبر نتایج تحقیق تا حدی کنترل شود. همچنین، 

دلیل بدبینی مفرط نسبت به اقدامات دولتی در فرایند جابجایی، محققان )نویسندگان( را در 

های جابجایی صرف نظر و تا حدودی از بیان واقعیت کردهقالب کارگزاران دولتی قلمداد 

و ایجاد روابط دوستی مدت در روستا  یطوالن، سعی شد از طریق اقامت زمینه. در این کردند می

های ناشی از این و تا حدود زیادی اریب شودو مبتنی بر صمیمیت، اعتماد متقابل حاصل 

شده در خصوص جابجایی  ادراک سوگیرانه اهالی کنترل شود. الزم به ذکر است زمان سپری

ر اهالی و نیز بازسازی مساکن متفاوت بوده و ممکن است گذر زمان تأثیر چشمگیری بر تغیی

  .های اهالی داشته باشددیدگاه

 

 پیشنهادها

تواند برای  با توجه به پیامدهای جابجایی سکونتگاهی روستای گرازی، پیشنهادهای زیر می

 های جابجایی مد نظر قرار گیرد: افزایش موفقیت طرح

ها،  طرحها و نیز افزایش موفقیت این  های جابجایی منظور جلوگیری از تفاسیر سوء از طرح . به1

طور  های فرهنگی و اجتماعی، مشارکت اهالی روستاها به شود، با در نظر گرفتن زمینه پیشنهاد می

 ها لحاظ شود. فرایندی در تمامی مراحل جابجایی

جای توجه صرف  . به منظور کاهش آثار منفی جابجایی سکونتگاهی، پیش از اجرای جابجایی، به2

 تماعی روستاها به صورت اجمالی مطالعه و بررسی شوند.به مسائل فنی، پیشینۀ فرهنگی و اج

منظور جلوگیری از تقابل اقشار اجتماعی و نیز تغییر ساختارهای شغلی، در ابتدا نظام توزیع  . به3

مساکن طوری طراحی شود که حساسیت اقشار خدماتی ساکن روستا نسبت به مسائل بهداشتی مربوط 
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ها،  توان با طراحی سایت جدیدی برای دامداری د. در این راستا میها کمتر برانگیخته شو به دامداری

 های دامداری را فراهم آورد. طرح تفکیک مساکن روستایی از بخش

تواند برای مطالعات  های مترتب بر این پژوهش، پیشنهادهای زیر می با توجه به محدودیت

 آتی مورد توجه قرار گیرد:

اهمیت جلوه دادن سایر  ادی ناشی از جابجایی و نقش آن در بی. جایگاه پیامدهای نامطلوب اقتص1
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