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Introduction: The dam projects in the country are carried out with the aim of development at 

the macro level and the distribution of their benefits at the local and national levels. Generally, 

these projects are implemented with a technocratic approach and decision making is done at 

the highest level of policy makers and with the least participation of local people. This has the 

most challenging, sustainable, and widespread multidimensional economic, social, cultural, 

and environmental consequences at the national, regional, and local levels. The aim of this 

research is to evaluate development plans and policies focusing on dam projects in Ilam 

province. 

Method: This study used the qualitative method and a critical ethnographic approach to 

investigate dam projects in Ilam province to determine local communities’ understanding of 

the dam project, their role in the decision-making and implementation process, and the balance 

of power among project beneficiaries. Data collection was conducted through participant 

observation and ethnographic interviews. 

Findings: The research findings show that cash payment policies, lack of decision-making and 

political will, and lack of a coherent resettlement and relocation plan were the most prevalent 

aspects of policies and programs in dam projects. 
 Conclusion:The results of this research show that the policies and programs undertaken in 

development projects,have created challenges for the villages affected by the projects. By 

treating the local population as strangers, they have ignored the participation and 

accompaniment of local people and the use of local and indigenous knowledge. 
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   ها: واژهکلید
ای،   های توسعه  استان ایالم، برنامه

 تقادی.نگاری ان  سدسازی، مردم

 

: پروژۀ سدسازی در کشور با هدف توسعه در سطح کالن و توزیع منافع آن در سطح محلی و ملی انجام مقدمه

های از باال به پایین و با کمترین   گیری  صورت تصمیم  ها با رویکرد تکنوکراتیک، به  گیرد. در بیشتر مواقع این پروژه  می
پیامدهای  ترین  و گسترده ها، ماندگارترین  چالش در این میان، بیشترینشوند.   میزان مشارکت مردم محلی اجرا می

ای و محلی به همراه دارند. هدف از   محیطی را در سه سطح ملی، منطقه  اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست چندجانبة
 ی در استان ایالم است.های سدساز  های توسعه با تأکید بر پروژه  ها و سیاست  انجام این پژوهش، ارزیابی برنامه

های   کارگیری رویکرد اتنوگرافی انتقادی پروژه  : روش این مطالعه کیفی است. همچنین این پژوهش با بهروش

گیری، اجرا و موازنة   ها در فرایند تصمیم  سدسازی در استان ایالم و درک جوامع محلی از پروژۀ سدسازی، نقش آن
های   آمیز و مصاحبه  مشاهدۀ مشارکت ها با استفاده از  بررسی کرده است. گردآوری دادهنفعان پروژه را   قدرت در میان ذی

 اتنوگرافی صورت گرفته است.

اند از:   های سدسازی عبارت  ها در پروژه  ها و برنامه  دهد وجه بیشتر سیاست  های پژوهش نشان می  : یافتههایافته

شدن   جایی و اسکان مجدد، طوالنی  ادۀ سیاسی، نبود برنامة منسجم جابهگیری و ار  سیاست پرداخت نقدی، نبود تصمیم
 ها.   گرفتن تفاوت  های یکسان و نادیده  گرفتن سیاست  سوزی، درپیش  ها و فرصت  اجرای پروژه

هایی   های در پیش گرفته شده در پروژه های توسعه ای، روستاهای متأثر را با چالش  ها و برنامه  : سیاستگیرینتیجه

ها و استفاده از دانش محلی و بومی را   کردن مردمان محلی، مشارکت و همراهی آن  جدی مواجه کرده و با بیگانه تلقی
 نادیده گرفته است.

 

های   ری انتقادی )مورد مطالعه: پروژهنگا  ای با رویکرد مردم  های توسعه  (. ارزیابی برنامه1401منصوری مقدم، منصور؛ نصرتی، روح اهلل و سپیدنامه، بهروز ): : استناد

 DOI: https://doi.org/10.22059/jrd.2022.346564.668746 .333-351(، 2) 14، شهری( _توسعه محلی )روستائی . ...(سدسازی در 
  

 

 

 

  

ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــ  
  پژوهش مستقل *

 

https://orcid.org/0000-0002-2650-1191
https://orcid.org/0000-0002-0077-9275
https://orcid.org/0000-0002-7353-4658


 

 

 

 

 

 335نگاری انتقادی ...    ای با رویکرد مردم های توسعه ارزیابی برنامه منصوری مقدم، نصرتی، سپیدنامه/

 

 

 همسئلمقدمه و طرح . 1
 سرنیا،دهند )  یاز دست م را ینشانمعاش و زم وسیلة خانه، ع،توسعه، اجتما یندفرا ینفر از مردمان سراسر جهان ط ها  یلیونم امروزه
 یتوضع بهها   آن یدنفروغلت بهنفر را آواره کرده و  ها  یلیونم یا  توسعه یها  پروژه دهد  یمختلف نشان م یها  پژوهش یج(. نتا2002

 یها  پروژه اجرای از یناش یآوارگو  جایی  جابه اجباری، کوچ کشورها، از بسیاری در(. 2013 ،است )مأثور شده منجرمداوم فقر 
 یبرا ی،ا  توسعه اقدامات یبرخ دهد  میامر نشان  ین. ااست دامن زده یا  اعتراضات گسترده به یعی،وس یاسدر چنان مق ای  عهتوس

 .است داشته همراه به ناپذیری  جبران یها  بوده و خسارت بار  یانز مخاطبان
 اقتصاد، در ساختاری تغییرات اب یاجتماع های  یتاز واقع یاسمق  بزرگ یبر الگوساز عهتوس معاصر حدودی تا و کالسیک تفکر در
 سایراز  یشترب ی،فناور های  یشرفتبزرگ و پ یسدها یع،وس های  یرساختز رویکرد، این در. شود  یم أکیدت اجتماعی نظام و دولت
 و ملی کالن های  ینههز و اهداف با ییسو از که است ییها  برنامه و ها  پروژهجمله  از سدسازی یان،م ینا در. دارندها ارزش   جنبه

 درگیری، یشترینب محلی، جوامع مشارکت و همراهی به یلتما میزان ینکمتر با یگر،د سوی از و گیرد  یم صورت یا  منطقه
 یها  از موارد، پروژه یاریبس در. شود  می شامل را اجتماعی و اقتصادی محیطی،  یستز چندجانبة پیامدهای ینتر  گسترده و ینماندگارتر

موضوعات نوشته  ینا یرامونکه پ ییها  . متنکردند  یها شروع م  آن   یاحتمال أثیراتت ۀدربار یقبل ةدرک و مالحظ یچه یرا ب یا  توسعه
انسان  ها  یلیونم فقیرشدن به پایان،در  اما ،اند  شده   اجراو توسعه  یشرفتپ یجبه قصد ترو که هستند هایی  پروژه چنیناز  سرشار اند،  شده

 اند.  شده منجرقبل  با مقایسه در ها  آن وضعیت شدنو بدتر
در سطح  یسد مطالعات 480و  ییسد اجرا 140 ی،بردار  سد در حال بهره 349متعدد مشتمل بر  یسدها یجادا یللد  به یزن یرانا

 یمنف یامدهای( از آثار و پ1399 ی،ثان ینفر )نور یلیوناز دو م یشب یریتأثیرپذ( و 1398 یران،منابع آب ا یریتکشور )شرکت مد
 یانسان یها  و اسکان مجدد سکونتگاه ییجا  موضوع جابه یی،اجرا یادر دست مطالعه  یسدها یشتردر ب همچنین. استمستثنا نبوده 

 در(. 1389، یانو نظر یداشته است )رحمت یتآن موضوع یو فرهنگ یاقتصاد ی،اجتماع یمنف یامدهایتبع آن پ مخازن و به ۀمحدود
 بعدها   پروژه این از برخی. است شده زده زمین بر متعددی سدهای کلنگ بعد به 1370 دهة از ایران، نقاط سایر تبع  به نیز ایالم استان

 جایی  جابه به یزن درنهایت. اند  دهیرس برداری  بهره به اخیر سال چند طول در مهندسی های  یتفعال و ساز  و  ساخت طوالنی دورۀ یک از
 اززدند.  رقم را اجباری کوچ نوعی  به و شدند منجر سدها دست  پایین و باالدست یها  حوزه در روستایی یها  سکونتگاه از تعدادی

 شهرستان) یکانسو بدره( و  یروانس یها  )شهرستان یمره(، سیوان)شهرستان ا کنگیر سدهای به توان  یها م  پروژه این ترین  مهم
و  جایی  ها تنها به جابه  آن أثیراتت ةدامن است، ها  پروژه یلقب ینا ةفرزند ناخواست مجدد، اسکان و جایی  . هرچند جابهکرد اشاره( شهر  دره

 دست  یینپا زۀحو درتلخاب ) ی( و روستایرباالدست سد کنگ حوزۀ در) یاسرتنگ عل یآن، روستا تبع  و به اند  اسکان مجدد محدود نبوده
اند   از سد شده یناش ینرانش زم دلیل  به یکشاورز های  ینزم یبو تخر یمسکون یها  بافت یفرسودگ گرفتار نیز( یمرهسد س

 (.158: 1400 همکاران،و  مقدم  منصوری)
 مختلف مراحل در حلیم جوامع مردمان درک و ذهنیت که نیست این یانگرب فرضی  پیش هرگونه با ،ها  پروژه ینا یو اجرا طراحی

 مدنظر که طور  مذکور همواره آن یها  ها و برنامه  طرح یامدهایکه پ نیستآن  یانگرب ین. همچناست شده درک یا شده گرفته درنظر
 مواجه یندفرا این با که است مردمانی به سودرسانی تغییر، نوع هر یا توسعه هدف اگرچه. شود  یتوسعه است، تجربه م ریزان  برنامه

 و توسعه از مردم معنایی داللت اینکه یا است مناطق آن مردم منافع و ها  خواسته براساس یجادشدها ییراتتغ یاآ که دانست باید هستند،
 سدسازی یها  پروژه یاز اجرا متأثر مردمان که است این پژوهش این درمهم  ةنکت است. شده انجام تغییرات مفهوم با تقابل در رفاه



 

 

 

 

 

 1401، پاییز و زمستان 2شهری( ، دورۀ چهاردهم، شمارۀ  -توسعۀ محلی )روستایی   336 
  

 

 روستاهایی اهالیکه  است داده پاسخسؤاالت  ینا به یقتحق ینا یندارند؛ بنابرا ییراتتغ یناز ا ای  ارزیابی و تلقی چه م،ایال استان در
 اند.  شده مواجه یسدساز یها  با پروژه چگونهافراد  یناند و ا  تجربه کرده یزیچه چ ،اند  بوده یسدساز یها  پروژه ۀکه در محدود

 تجربی پیشینۀ. 2
 یها  در دهه یشناخت  و جامعه یشناخت  مردماز آن با مطالعات  یناش مجدد اسکان و جایی  هجاب ةو مسئل یسدساز با مرتبط آثار و اتمطالع
 جا  هساخت سدها جاب نتیجةاند که در   پرداخته یاکانادا، غنا و زامب یکا،در آمر یاجتماعات بررسی بهمطالعات  ین. اشد آغاز 1960و  1950

 های  جمعیت در مجدد اسکان و جایی  جابه ةمسئل فرهنگی و اجتماعی پیامدهای ویژه  به و اقتصادی تأثیرات بر مطالعات این. ندبود شده
شناس   انسان ،کولسون الیزابت پژوهشمجدد پرداخت،  اسکان اجتماعی پیامدهای بررسی به که ای  مطالعه اولین. بودند متمرکز محلی

 ةرا نقط یبامکان در کار  نقل ۀکولسون و اسکادر دربار ةمطالع توان  یم ین. همچنبود زامبیا در تونگا گویمبیم مرد ۀدربار یتانیایی،بر
 از أثیرگذاریها به مجموعه ت  آن مطالعة. شدند انجام( جایی  جابهاسکان مجدد ) زمینة در کهگرفت  درنظر یانبوه مطالعات برای یآغاز

 به سد های  پروژه چین در چگونه که دادند نشان نیز( 2000) یو اسال جکسون .انجامید اجباری جایی  جابه حوزۀ در طولی های  پژوهش
 نظرها در  از آن یتحما یبرا یبرنامه و تالش جد یچه ینکهآن هم بدون ا ؛نفر منجر شده است ها  یلیونم سازی  ناتوان و جایی  جابه

 یرونسد از ب یو اقتصاد یاجتماع های  ینههز ترتیب  بدین و نشدند داده مشارکت یریگ  تصمیم فرایندهای در محلی مردمان. شود گرفته
 شد. یلها تحم  به آن

 به که دان  را نشان داده یو فرهنگ یاقتصاد-اجتماعی های  هزینه انواع مالزی، در سد های  پروژه بررسی و مطالعه با پژوهشگران
 یطیو مخاطرات مح زیست  یطو زوال مح یبو آب، تخر ینزم مصادرۀ و فقر جتماعی،ا گسیختگیِ  هم. ازاست شده تحمیل محلی مردم

 أکیدسدها ت شناختی  بوم مخاطرات بر( 2017و همکاران ) هابر(. 2009 والی، آیکناند )  شده ییهستند که شناسا یامدهاییاز جمله پ
 خاصی های  گروه به سد منافع که دلیل ین( و به ایو مردم محلمسئوالن سد  میانقدرت ) نداشتن  توازن دلیل  به اند    گفتهو  کردند

 اند.  گرفته شده یدهناد یعیو منابع طب زیست  یطمح ایسدها بر یرانگرو و یمنف پیامدهای رسد،  می
 منفی نتایجنظر وجود دارد که   اتفاق باره ین. در ااند  پرداخته یتبه موضوع زنان و جنس شده  بررسی های  پژوهشاز  یگرد یبخش 

اند و حقوق   کنار گذاشته شده یزیر  برنامه یندهایزنان از مشارکت در فرا اند  دریافته محققان. است جنسیتی بعدی واجد مجدد اسکان
پرداخت  یا شود  یشناخته نم یتها به رسم  پرداخت غرامت ینمشترک در ح ییو منابع دارا یخانوادگ ییدارا ین،زم ةها در مسئل  آن
جمله  از است؛ داشته همراه  به را زیادی اجتماعی مسائلاسکان مجدد،  عالوه  به(. 1996 توکرال،، 2011 یرا،؛ پر2012 آستانا،شود )  ینم
 یافته  یشافزا یها  خشونت»را در  خود نهایتکه در کرد اشارهها   آن ناکامی احساس یا مردان نفس  بهرفتن اعتماد  به ازدست توان  یم

 است این اند،  کرده ییدرا تأ آناز محققان  یگرد برخیکه  ها  یافتهاز  یکی(. 1502: 1996 توکرال،« )دهد  یکودکان نشان م زنان و یهعل
؛ 2008 تان،؛ 2009 مهتا،؛ 2009 بیشت،؛ 2012 آستانا،بود ) تر  یمردان منف های  هبا تجرب قیاس در مجدد اسکان از زنان های  هتجرب که

 یسدساز یها  پروژه یراتتأث بارۀپژوهشگران مختلف در که را مشکالتی و مسائل ترین  ممه توان  یم 1جدول  در(. 1996 توکرال،
 .کرد مشاهدهاند،   کرده شناسایی
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 پژوهش یشینۀبر پ یاجمال ی. مرور1 جدول
 اند  پرداخته مسائل این شناسایی به که مطالعاتی شده  شناسایی مشکالت و مسائل ابعاد

/ یصادبعد اقت

 یشتیمع

 آبی منابع به دسترسی رفتن دست از یا محدودیت -

 معیشت و کار دادن  ازدست/ بیکاری یا زمینی  یب -

 ییغذا یناامن -

 رفتن  یهحاش  به -

 و افراد به کم خسارت پرداخت یا خسارت نکردن  پرداخت -
 ها  خانواده

 یدجد یشدگ  فقر/ ناتوان -
 مددرآ و اشتغال رفاه، سطح کاهش -
 سوزی  فرصت ؛ها  تعلل و تأخیرها -
 روستایی معیشت الگوی با جدید زیست فضای ناسازگاری -
 ناپایدار درآمد منابع و کارگری به یشگرا -

 (2000اسکات ) ،(1999و ماندر ) یهمادر ،(2015) یو ال آیکین

 ،(1388) یدیانحم ،(1388) یورو کد یانشا ،(1971کولسون )
 (1394زاده )  یرکو م ینیحس  ملک ،(1390و همکاران ) یرزاییم

 (1397و همکاران ) امینی ،(1395و همکاران ) یاحمدپور برازجان

مقدم و   یمنصور ،(1398سرتنگ ) ییآقا ،(1396) همکارانو  صادقی
 (.1400و همکاران ) یاضف ،(1400همکاران )

 یبعد اجتماع

 اجتماعی های  شبکه گسیختگی  هماز -

 ها  آن با نکردن  مشورت وجاشدگان   هالزم به جابندادن اطالعات  -
 ریزی  برنامه در

 محلی مردم) پروژه در یرکنارگذاشتن افراد و اجتماعات درگ -
 (.دارند فرایند در منفعلی نقش

 یبخش  و توان اجتماعات یبازساز یجامع برا یا  نداشتن برنامه -
 ها  آنبه 

 نبودن  راحت و اجتماعی ناامنی -

 غربت حس گیری  شکل و مکان از شدن  کنده -

 مهمان نوساکنان و میزبان جامعة منافع تضاد ،مهاجرت -

و ماندر  یهماندر ،(2000سدها ) جهانی یتةکم ،(2000) یریمش
سرتنگ  ملکی ،(2015) یو ال یکنآ ،(2009کالرک ) ،(1999)
 ،(1396و همکاران ) یکابل اکبرزاده ،(1393) یاحمدوند ،(1386)

 (1400و همکاران ) فیاض ،(1399) یثان  وری ،(1396) یدیز و قدرتی

ی شناخت  بعد روان

و سالمت 

 یجسمان

 استرس درجة افزایش -

 ها  بیماری انواع نرخ یشافزا -

 یروم  مرگ یشافزا -

 رفته  ازدست خانمان سوگواری -

 تحرکی  بی -

 نشینی  خانه و یکجانشینی -

سدها  یجهان کمیتة ،(2000) یو اسال جکسون ،(2017) یو بارن بیرد
 یو ال آیکن ،(2007) یاسرن ،(1999و ماندر ) هماندری ،(2000)
 (1400) همکارانمقدم و   منصوری ،(2015)

 

 یبعد فرهنگ

 هویت دادن  دست از -

 ییروستا یرفتن سبک زندگ  ازدست -
 روستایی و شهری زندگی سبک بین فرهنگیتضاد  -
 ازدواج شکل تغییر -

و ماندر  یهماندر ،(2000) یریمش ،(2000سدها ) یهانج کمیتة
 ،(1393) یاحمدوند ،(2015) یو ال یکنآ ،(2007) یاسرن ،(1999)
 یثان ینور ،(1396) یدیو ز یقدرت ،(1397و همکاران ) ینیام
 (1400مقدم و همکاران )  یمنصور ،(1399)

 زیستی  یطبعد مح

 تخریب با عیطبی منابع و زیست  محیط بر منفی تأثیرات -
 زیست  محیط

 شدن جدید شناختی  بوم های  ریسک و مخاطرات ساز  ینهزم -

 ،(2009) یثاسم ،(2017) یو بارن یردب ،(2017و همکاران ) هابر
 ،(1388) یورو کد یانشا ،(1384زاده )رضا ،(1999) یال و یکنآ

 یمهاجر ،(1395و همکاران ) یملماس ،(1393فر و همکاران )  یانترک
 (1396ران )او همک یعبدالله ،(1395مکاران )و ه
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 تأمالت مفهومی و نظری. 3
انجام  «یینباال به پا»از  یشههم یا  توسعه های  یزیر  برنامه که است این شناسان  مردم یسو از شده  مطرح ینقدها ینتر  از عمده یکی
 یازهایو ن ها  یتظرف یط،از شرا یاندک اطالعات و شناخت که اند  ردهک یمو تنظ ینتدو کسانی موارد بیشتر در راها   برنامه ین. ااست شده

 توسعة(. 82-81: 1395 لویس، و گاردنرآن صورت گرفته است ) یبرا یا  مداخالت توسعه کهاند   داشته یاجتماعات یاموجود در منطقه 
شده  یمترس شناختی  مردم های  ینشب یبر مبنا شدت  هب و شد  یم محسوب یتموقع یناز ا یاصل ای  یانیه( ب1983رابرت چمبرز ) ییروستا

 یک ازو  کند  یمالمت م کنند،  نمی توجه ییمردم روستا دانش به ینکها دلیل  به را اجرایی مدیران و دانشمندان محققان، او. بود
 ایجاد ییها و رفتار مصلحان روستا  ارزش ید،نظرها، عقا ةدر وجه یانیبن های  یکه در آن دگرگون گوید  میسخن  یدیجد گرایی  حرفه
 یشترب کانونی بحث(. 7: 1387 چمبرز،) داد انجام ای  گرایانه  واقع اعمال یدفقر با کردن  کن  ریشه برایمعتقد است  همچنیناست.  شده

دارند، اما  یرخ یتن که مردمی یعنی ؛خارج از گود است یافراد ۀعهد رتوسعه عموماً ب یدر راستا برداشتن  است که گام ینآثار چمبرز ا
 مواجهو مانند آن  کشی  بهره پذیری،  یبآس ی،ناامن یت،با مشکالت برآمده از فقر، محروم یممستق یا  گونه  هدفمند و نه به ةمنطق ۀنه زاد
که در اثر  هایی  یتاست؛ محدود شده محدود ینهنهاد های  یداور  پیش از شماری بهموارد  یشترب در ها  آن مداخالت ضمن در. اند  شده
و  مراتب  سلسله) ی(، نابرابررویی  و کم یاسیمتکبرانه، نزاکت س های  یزیر  برنامهها )  منابع(، نگرش ی،دسترس زمان،) یعمل های  یتواقع

 یشترینکه ب نآنا کنند  یم مقرر همچنیناند.   شده یجادا یرهو تمرکز بر پروژه( و غ کردن  بندی  بخش) یساز  تکهتفاوت در قدرت(، چند
: 1399 سایمون،بمانند ) پناه  یو ب یدهناشن یده،همچنان ناد شود،  یم یدهکمتر شن یشانو صدا شوند  یم یدهآنان که کمتر د یارا دارند  یازن

سعه، طرفدار تو شناسی  مردم» اوپرداخته است. به نظر  یا  توسعه یها  طرح یابیاست که به ارز شناسانی  مردم دیگر از سرنیا(. 147-148
خطر  ی،کوچ اجبار ۀبوده که دربار یآثار -یو چه از منظر رفاه انسان یچه به لحاظ فکر -او کار ترین  مهم یدشا .تماس و ارتباط است

رار ق یزرا در معرض خطر ن دیگر مردمان ،ها  فرصت کردن  مهیا با زمان  هم توسعه او باور بهاست.  گذاشته یجا  از خود به پذیری  یبو آس
و مشارکت  یبدون مشورت کاف ی،علوم اجتماع از یکاف ینشبدون ب یرمسئوالنه،غ یا  گونه  توسعه که به یندهایفرا از دسته آن. دهد  یم

 (.1970سرنیا، ) «دهند یشاقشار افزا یرترینفق یبرا ویژه  به را پذیری  یبآس یزاناحتمال دارد م ،شده باشند یتفقرا هدا

 یو منقاد باق یعمط یگرد یبرخ که  یدرحال هستند؛ شایع و مسلط مفاهیم یبرخ ،ها  گفتمان یرمانند سا توسعه گفتمان درون
 یعمل و در زمان اجرا حیطة در اما کرد، تأکیدبر مشارکت  شدت  بهتوسعه  ریزی  برنامه اسناد در توان  یم مثال یبرا مانند؛  یم

معتقد  ویگناراجا است، شده انجام یمشارکت عةتوس یکه برا یادیز یغاتتبل وجود با .افتد  یم اتفاقی چنین ندرت  به ی،ا  توسعه یها  پروژه
 یگناراجا،است )و به باال ییناز پا یمشارکت« مشارکت در توسعه» که  یاست؛ درحال ییناز باال به پا مشارکت «یمشارکت توسعة»است 
 و داند  یم مهم بسیار مشارکت عملکرد درک برای را توسعه در مشارکت و یمشارکت عةتوس میان یزدرک تما یزن یاناسامی(. نارا1991
 یزمشارکت را از هم متما یفاز تعر یکل یکرددو رو یزو زولو ن یامونوکان (.3: 2009 یاناسامی،شمرد )نارا  یبرم یمشخصات یکهر برای
همراه  یندیکه در آن، مشارکت فرا یکردیست روخ: ندانند  میمردم  یزندگ یفیتمشارکت را بهبود ک ییهدف غا یتو درنها کنند  می

که در آن، مشارکت  یکردیرا انجام دهند. دوم رو یشانو کارها یرنددست بگ  افراد خود امور را به کند  یاست و کمک م یبا توانمندساز
 یمو در کنترل آن سه گذارند  یم یرآن تأثو منابع مؤثر بر  ها  یریگ  یمتصم ،توسعه یها  نفعان بر طرح  ی، ذآن کمک  بهاست که  یندیفرا
 (.9: 2022 ،و زولو یامونوجامعه است )کان ای  یهو حاش یراقشار فق یژهو  مردم، به یزندگ یفیتتوسعه، بهبود ک یاما هدف اصل شوند،  یم

 شود. یهبه سه مقوله تجز تواند  یم مشارکت( 1992عدنان ) یدگاهد از
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 مردم عموم برای برنامه، یا پروژه یک دربارۀ شده  آن اطالعات فراهم یکه ط شود  یطالق ما یندیبه فرا سادگی  به مشارکت .1
 یمایشپ یک ،ها  برنامه یرامونپ یو نظرات مردم محل ها  یدگاهد به سپردن    گوش تواند  ی. مشارکت مگیرد  یقرار م دردسترس

 رهبران تنهاموارد  یشترب درنوع از مشارکت  ینشامل شود. ابا نظرداشت مالحظات پروژه را  یرسم یالوگد یک یا یافتهساختار
 .گذارد  یم یباق ریزان  برنامه اختیار در را گیری  تصمیم قدرت همچنان و گیرد  دربرمی را محلی نخبگان و اجتماع

 یثح ین. از ادربربگیرد را یاطالعات های  یانتنها جر ینکهتا ا شود شامل یزمرتبط با پروژه را ن های  یتممکن است فعال مشارکت .2
 حتی یا تسهیالت یا خدمات حفظ برای یمحل یها  گروه یسو ازتر   التزام بلندمدت یک یاکار اجتماع،  یرویاستفاده از ن تواند  یم

 .شود شاملرا  ها  آن آتی استفاده برای ریزی  برنامه
 کنند  یم استدالل یبرخ ینبنابرا گیرند؛  یپروژه قرار م کارور دست حیطة از خارجوجود دارد که  یزمتعلق به خود مردم ن هایی  ینوآور .3

(. با 112: 1996 یس،و لو گاردنرشود )  ینم یلاز خارج بر مردم تحم کهچرا است؛مشارکت  یحتنها شکل صح مشارکت،نوع  ینکه ا
 ی،طبقات یها  و برش تمایزها مشارکت. دکنن  یم یابیارز دار  ئلهمس یدگاهیمشارکت را در ذات خود د نظریة شناسان  مردم حال، این

 منجر محلی عالیق و اندازها  در چشم یاساس یها  که ممکن است به تفاوت گیرد  یم یدهناد یرا در اجتماعات انسان یو سن یتیجنس
خاص از  یتاو حم یمتنازع درون اجتماعات محل یقعال یکالزام به تفک یدتوسعه، مشارکت مؤثر با شناسی  مردم دیدگاه از. شود
قرارگرفتن مردم در کانون توسعه است.  یازمندن همچنین(. 113: همان) شود شاملمشخص از مردم را  ییها  و گروه یژهو یقیعال

و  یاجتماع محل یرشدندارد. با درگ یتاهم یزن النمهم است، در سطح ک یامر به همان اندازه که در سطح خرد و محل ینا
برنامه و  یجامعه در اجرا یو همراه یتحساس یزان، مکند  یم یداپ یشتریب یخوان  اجتماع هم یازهایبا ننفعان، اقدام موردنظر   یذ

 .شود  یها م  آن یاجتماع و توانمند یآگاه یشموجب افزا یا  اجتماع در اقدامات توسعه یریو درگ یابد  می یشاقدام افزا

 شناسی  روش. 4

 اسکان و جایی  جابه به درنهایت زیرا دارند؛ بسیاری اهمیت ها  آن مورد دوکه  است شده اجرا دیزیا سدسازی یها  پروژه ایالم استان در
 سد به توان  یها م  پروژه این ترین  مهم از. اند شده منجر سد دست  پایین و باالدست حوزۀ در روستایی یها  سکونتگاه از تعدادی مجدد
در  سدسازی پروژۀ تأثیرات مطالعة به را خود میدانی کار زمان از بخشی حققم دلیل همین کرد. به اشاره کنگیر سد و سیمره

 دلیل  بهسرتنگ ) اندیشة شهرک یستأس  تازه سایت و سیمره سد دست  یینپا ۀدر حوز تلخاب و داربلوط روته،  چم شیر،  چم روستاهای
 .است ایوان اختصاص داده شهرستان در علیا گسرتن روستای و( جدید ناشی از سد کنگیر مکان در مجدد اسکان و جایی  جابه

اسکوبار در نقد  یکردرو است؛ یا  پساتوسعه یکردمتأثر از دو رو و یانتقاد نگاری  مردم رویکرد حاضر پژوهش در حاکم رویکرد
 ینا با یانتقاد رینگا  مردم یسون،مد یانب به(. 1397) یسونمد یینیسو یانتقاد نگاری  مردم شناختی  روش یکردگفتمان توسعه و رو

پس ظواهر  به» یکردرو ین. اپردازد  یافراد م یخاص زندگ محدودۀ در عدالتی  یب یندهایکه به فرا شود  یآغاز م یاخالق یتمسئول
 مبهم و اساسی عملکردهای کردن  روشن با را شده  انگاشته مسلم و طرف  یو مفروضات ب کند  یموجود را مختل م یتوضع رود،  یم

 یگراند یاردر اخت یدهنرس یرا که داستانشان به گوش کس ییها  تا صداها و تجارب سوژه زند؛  می برهم سلطه و قدرت
 (.8: 1397 یسون،)مد«بگذارد

پژوهش، از  مسئلة فهم منظور  به. گرفت انجام نگارانه  مردم یها  و مصاحبه آمیز  مشارکت مشاهدۀها با استفاده از   داده یگردآور کار
 استفاده دسترسدر یها  نمونه یابتدا از الگو دراستفاده شد.  گوناگونی راهبردهایاز  یقمختلف تحق مراحلدر  وهدفمند  گیری  نمونه

 معنا این به ؛(155: 1391 کرسول،)شد گرفته کار  بهها   رسان  اطالع گوناگونیحداکثر  راهبردکار،  ادامةدر  یق،. با توجه به اهداف تحقشد
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و...  ینزم بدونو  ینزم یدهقانان دارا فقیر، اقشار مردان، زنان، شامل مختلف، های  گروهبر  یسدساز پروژۀ أثیراتو ت ها  تجربه که
اختصاص نام مستعار به  با یزن پایان درمختلف باشد.  یها  گروه یابیو ارز یکردهااز رو یانعکاس یقتحق های  یافتهتا  شدند مطالعه

 . شد محفاظت ها  آن یگمنام از کنندگان،  مشارکت
را با کسب  یلتحل یندفرا ها،  مصاحبه و مشاهدات از حاصل میدانی اطالعات دهی  سازمان و سازی  مرتب ازبعد  پژوهش، این در
عمده  دهندۀ  انسازم های  یدهشد تا ا بررسی و مطالعه دقت  ها به  داده یگاهکل پا ،در گام دوم ایم؛  دهکر آغازها   داده یگاهاز پا یکل یبرداشت
 تحلیل، فرایند این. شدند ایجاد یهاول طبقات و گرفتندقرار  یشیها هدف بازاند  موجود در داده یاصل ینمضام ادامه، در. ندشو ییشناسا

 .بود تفسیر و بندی  طبقه یف،توص حلقة به برداشتن  و گام یشخص یادداشتخواندن  حلقة از حرکت مستلزم

 ها  یافته. 5

 یسدساز ۀبا پروژ ییانروستا یۀاول ۀمواجه. 5-1

اما  شد، محسوب میمردمان متأثر از پروژه  یبرا نشدنی  رؤیت   یموضوع سد آغازین، مراحل در. بودرازآلود  ةاز نوع مواجه   مواجهه این
 ۀپروژ منطقه، درها  آن تآال  ماشین و ابزار و همچنین یمانکاراناز مسئوالن، مهندسان و پ یمختلف های  یمدر ادامه بعد از حضور ت

ها و   برداشت ،تصوراتاین پروژه و  با این موضوع مواجه شدند یمردم محل همچنین. شد تبدیل محسوس یبه امر یسدساز
 .دادرا شکل  یاجتماع محل یاز اعضا هرکدام شخصی یرهایتفس

دهه از  یکبه  یک. حال که نزدپردازند می اند با آن مواجه شدهکه  یزیابتدا به گذشته و چ یقتحق ینکنندگان در ا  مشارکت
یسته ز های  تجربه دربارۀخود  قصة توانند می ،اند  پروژه را تجربه کرده یندر بستر ا یها گذشته و زندگ و اسکان مجدد آن ییجا  جابه
 بیان بارهاکنندگان   مشارکت یها  در گفته آنچهکنند.  یاندر حال اجرا بود، ب یکه سدساز یزمان با مقایسه در یشتریب یرتبص با را شان

 یشخص مثابة  منطقه سد را به یسرتنگ بود. اهال ةدر منطق یسدساز ۀپروژ یاز اجرا یار،بس یاستقبال پرشور و همراه با شاد شود،  یم
 یاقتصاد یاز رنج و گرفتارها را   ، آنکند می دراز ها  آن سوی  خود را به یها  که بعد از حضور در آنجا، دست کردند  یثروتمند قلمداد م

. استو...  یرونق کشاورز ی،آب های  ینپر از پول، زم های  یسهک یشتر،و امکانات ب یطبهتر، شرا یزندگ یددهندۀو نو رهاند می
 ی،گل  کاه یها  در خانه یاز زندگ نداشتن  رضایتاز جمله  کنند؛  یاز سد ذکر م یهاستقبال اول یبرا بسیاری دالیل کنندگان  مشارکت

رونق  ی،به آب یمد یکشاورز های  ینزم یلتبد ید،جد یطدر مح یزندگ ةبه ترک منطقه و تجرب یلتما ی،اقتصاد های  یتمحدود
 یبقبل سد نص از بسیاری یبود که منفعت اقتصاد اینپروژه  یسرتنگ از اجرا یروستا اهالی یةبرداشت و درک اول. و...  یکشاورز

 نداشتند پروژه این اجرای از مثبتی ارزیابی کنندگان  مشارکت بیشتراسکان مجدد،  ةبرنام یدهه از اجرا یکشت اما بعد از گذ کرد،ها   آن
ها براساس   آن یماژهایا رسد  یم نظر  به. اند  نداشتهسد  یامدهایو پ تأثیرات بارۀدر یدانش و آگاه هیچ یلکه در اوا ندباور بود ینو بر ا

 کارشناسان پروژه شکل گرفته بود.و  یانمتول یدهایوعده و وع
کاغذ مطرح بود،  یرو تنهاها  آن منطقة در سازیکه موضوع سد یو زمان ینآغاز یمورد مطالعه، در روزها یروستاها یاهال 
 72 لسا از کنگیر سد طرح»: گوید  یم زمینه این در رضاآن داشتند.  یامدهایسد و پ پدیدۀ دربارۀ یالیتصورات خ یا مبهم انداز  چشم
 فهمیدن که روزی مردم اومدن، سازی. بعد گروه سدیدبه سه سال طول کش یککه نزد یگروه اومدن واسه حفار یه. اول شد شروع
 اینجا از اینکه خاطر  ه. خوشحال شدن بینو: تورم، گرآد می سرشون بالیی چه دونستن  ینم یول ن،خوشحال شد یلیخ بزنن، سد قراره
غم بغل  یزانو یدبا کردن.  ینم یشاد ،گه مردم آگاه بودنا. بود مردم ناآگاهیاز سر  یشاد ینلبته اا رن؛  می و کنن  می کوچ

 سد که بود شده پخش شایعات سری یه چون  کردن؛ استقبال سد از مردم اوایل»که  کند  یموضوع اشاره م ینا به فریبا «گرفتن.  یم



 

 

 

 

 

 341نگاری انتقادی ...    ای با رویکرد مردم های توسعه ارزیابی برنامه منصوری مقدم، نصرتی، سپیدنامه/

 

 

 مناسبی قیمت به رو هامون  خونه شه،  می بهتر مون  یزندگ آد، یم یرشونگ دییا. پول زبرکت و خیر منبع شه  می سرتنگ مردم واسه
 «اومده.سرشون  ییچه بال یدنمردم االن فهم نبود. طور  ینا یول آد، می پیش برامون بهتری خیلی شرایط خرن.  می

 جبران های  یاستو س یماژهاا بربادرفتن ناخوانده، میهمان ورود. 5-2

و تصورات و  شود  یم یلمتأثر از پروژه تبد یمردمان روستاها یانمزاحم در م یناخوانده و عضو یبه مهمان یزسدسا کار، ةادام در
 وجود  پروژه به یانو کارگزاران و مجر یمردمان محل میان تضادهایی همچنین. گیرد  یآن شکل م یرامونپ یو متضاد متفاوت یها  نگاه

افتند تا   یوجوش م  به تحرک و جنب یاجتماع یها  افراد و گروه یو برخ شود  یخارج م ودخ یاز روال عاد ییروستا ی. زندگآید  یم
 ای  هو عد کنند  میاقدام  یدجد یوسازها  ساخت رایب یاز اهال یراستا برخ ین. در ابرندفاده را بتاس یتآمده نها  وجود  به یتبتوانند از موقع

 .کنند  یم یرو فرسوده را تعم یمیقد یها  خانه یگرد
روزمره مطرح  وگوهای  گفت یمحافل و مجالس و حت یشترو در ب آید  یم شمار  مردم به ینا ةدغدغ ینتر  سد بزرگ ایام، ینا در

 خود را نیافتة  تحقق ؤیاهایر یشانها  در خواب ها  از آن یا  عده که  طوری   آید؛  یبه خواب مردمان روستا هم م یحت براین،  . عالوهشود    یم
 سیلی مانندکه در ادامه  است وار  کابوس و ویرانگر خوابیسد  روستایی، مردمان از دیگر بخشی برای. یابند  یم یافته  با وجود سد تحقق

 .برد  یرا با خود م ها ن  آ یزندگ ویرانگر
و  ها  یاستس یراول تحت تأث ةوهل درها   چالش ین. اشوند  یمواجه م ییها  با چالش یمردم محل ،ها  پروژه شروع از مدتیاز  پس

 سیاست ینا ی. اجراشود  یم یاد یپرداخت نقد یاستعنوان س با ها  که از آن ستها  برآورد خسارت یزاننحوه و م به مربوط یکردهایرو
 و اتتغییر دیگر، سویاز  ییروستا ةاز جامع کوچکی بخش شدن  منتفع و سو یک از تبعیضتعارض و  یتی،نارضا یشافزا بر  عالوه

 اسکان و جایی  جابه موارد، از بسیاری در. گذارد  یم برجای تاهادر سطح روس یو فرهنگ یاجتماع ی،اقتصاد یها  در حوزه تأثیراتی
 کوچ نقدی، پرداخت یاستس یبا اجرا زمان  هم یطی،شرا ین. در چنآید  یم شمار    به سدسازی یها  از پروژه یبرخ ناخواستة فرزند مجدد،

پروژه و کارگزاران آن،  ی. مسئوالن دولتشود  یبدل م محلی مردمان برای یگرید یبه چالش جد مجدد اسکان و جایی  جابه اجباری،
 ها،  اما برعکس آن ندارند، باره ینا در یمنظم و منسجم ریزی  اینکه برنامه یا کنند  می یشده تلق  خود حل یاسکان مجدد را برا ةمسئل
 یةها در سا  چالش ین. ااست همراه نامعلوم ای  یندهاز آ یمو ب ینگران ،با اضـطراب یمردم محل یبرا اجباری کوچ و جایی  جابه
 .شود  یم یدتشد یمحل مردم به ندادن  آگاهیو  ناسبنبود تعامل م ،پروژه یها  و برنامه اطالعاتمردم به  نداشتن  سیدستر

 پروژه نایمجر جانب از یمحل اجتماع از گانهیب یرسازیتصو. 5-3

 ها  آن مشارکت جلب درالزم  یزۀانگ نداشتنها و   از پروژه غیرشفاف رسانی  اطالع ةدر دو مؤلف یمحل جامعة یاز اعضا یگانهفرد ب تصویر
ت ها و اطالعا  برنامه به که اند  کرده اشاره موضوع این به حاضر پژوهش در کنندگان  شرکت. کند  یم یداها بازنمود پ  پروژه یدر اجرا

 از همواره سد، ساخت آغاز هماناند و معتقد بودند از   نداشته یدسترس دهد، تغییر راها  آن زندگی بود قرار که سدیمربوط به 
سد،  پروژۀ مهم های  برنامه و اطالعات به محلی مردم. شدند گذاشته کنار مشورتی های  نشست و جلسات گیری،  تصمیم فرایندهای
 مکان براین،  . عالوهنداشتند دسترسی یندفرا اینخود در    نقش و پروژه های  هزینه و منافع آب، یدجد یریتساخت، مد یجدول زمان

 زمان پروژه، اتمام زمان ،ها  برآورد غرامت نحوۀ و میزان سد، ساخت برنامة زمانی دربارۀرا  یآن اطالعات کمک  بهبتوانند  که نبود خاصی
 اجرا خوان  یم ینجاکه ا یسدساز پروژۀ که بودن ننداخته جا مردم واسه: »گوید  یم علیکنند. اسکان مجدد کسب  ۀو نحو جایی  جابه
موضوع  ینا بارۀدر ای  یآگاه یچهستش و مردم ما اصالً ه یندادن که سد چ یح. اصالً واسه مردم توضشون بیارهبه سر یقراره چ کنن،
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 یچه اتفاق ینجاا هکه قرار دادن  یم یحو توض کردن  یم یهمردم رو توج یجیتدر تصور  به اومدن  یم یدنکردن. با یهمردم رو توج .نداشتن
 هستش، چی سازیسد گفتن  یو بعد م کردن  یواگذار م ها  ن  اورو به  یمتصم کردن،  یم یو بسترساز سازی  ینهمردم زم یو برا یفتهب

 «.ذاره  یم یرأثت یلیشما خ یدر زندگ ییجا  جابه ینو ا کنن جا  قراره شما رو جابه
سد چه  ینکه ا دادن  یم یحمردم توض یو با زبان ساده برا کردن  یم برگزارجلسات  یه سری اومدن یگه اونا ما»: گوید  یم جمشید

و  یبتخر کنی  یم یها زندگ در آن هاست  سال که را ها  خونه ینا ی،دل بکن ییروستا یاز زندگ یدبا یزمان یهداره که  آینده در أثیراتیت
 یگهد یمنتها در مکان ین،رو حفظ کن یناا یدبا ین،مهارت دار یو کشاورز یدر کار دامدار ینکهو با توجه به ا کنی یسکن یگهد یدر جا

 جایی  جابه تجربة اینکه به توجه با»: گوید  یم ینهزم یندر ا علی «.شده نبود یفمردم روشن و تعر یبرا یزاچ ینا ،ورتر اون یلومترو پنج ک
 و روشن رو چیز  همه و باشیم روراست مردم با بایداول  ةدر مرحل یم،کن یادهپ یطرح عمران یه خوایم  یم یمن وقت نظر  به داشتم، رو

 یه در روستایی رفته توریستی یه که مونه  می این به و خودشونه زندگی گرم سرشون روستایی مردم ببینید. براشون بدیم توضیح شفاف
 زبان به روستا تو داره اومده خارجی یه کشور از نفر یه کنید فرض. بزنه حرف روستا اون مردم با خودش نزبا به و دیگه کشور

. گه  یم چی دونن  نمی ولی ،. مردم دوست دارن کمکش کننکنه  یم یانب یسیخودشو به زبان انگل یها  و خواسته زنه  می حرف انگلیسی
سد چه بازتاب  ینا دونن  یو نم ندارن آینده و قوانین بر اشرافی منطقه اون مردم شه،  یم یا  منطقه یه وارد یطرح عمران یه وقتی یقاًدق
 «مردمه. با بودن  روشن و روراست ،شفاف ینقوان کنه، کم رومشکالت  تونه  یکه م یزیچ شک  بیداره.  یامدیو پ

 ،دو بعد مهم سازیسد یها  پروژه در ها  شارکت آنجلب م های  ینهزم نداشتن و یبه مردم محل شفاف و دقیق رسانی  اطالع نبود
 انگارۀو  یاجتماع محل کردن  ها با نامحرم فرض  پروژه کارگزاران و مسئوالن. آید  یم حساب  به یدارپا توسعة فراینددر  مؤثرمغفول و 

 ی،طورکل  به و آنان انتظارات ،ها  از پروژهمردم متأثر  یها  خواسته فضا، این دراند.   کرده   یجادرا ا یخاص یفضا ها  آن کردن  ساکت
 .شود  میزده  ها ن آ پیشانی بر مخالف انگ و آید  یم شمار  به غیرقانونی و غیرمنطقی پروژه دربارۀ جمعیو  یفرد یها  کنش

جلب  های  ینهزم ییاساشن یبرا نکردن  تالش آن، از تر  مهم نظرات واز  نکردن  استفاده پروژه، امر در محلی اجتماع ندادن  مشارکت
. داشتنداصرار  ها  آن برها   پروژه کارگزارانو  یانبود که مجر هایی  یوهاطالعات مرتبط با پروژه، ش ارائة و نکردن  آگاهمشارکت مردم و 

درست و  یاجتماع تعامل نداشتن بنابراین است؛ یمسئوالن و مردمان محل ،کارگزاران میانسازنده  ةرابط نبوداز  یتباال حکا یها  گفته
 شناخت. یمشاهد یسدساز یها  است که در پروژه یمسائل ترین  مهم از محلی مردم با پروژه مدیران و مجریان کارگزاران، میان منطقی
 .است هتصورات را فراهم کرد ینا یریگ  شکل بستر یینو نگاه از باال به پا ساالرانه  فن نگاه داشتن  غلبه محلی، اجتماع از نادرست

 یمحل ساکنان یزن  قدرت چانه نداشتنو  ییصدا  یب. 5-4

 ها  آن درک ین. همچنندارد زیادی توجه محلی مردم موافقت یا مخالفت به ی،ا  در ارتباط با مسائل توسعه کارگزاران های  گیری    تصمیم
 کفة گیرند،  یها م  پروژه یلقب این از یمنف یراتتأثپروژه به جوامع متأثر از سد که  یاحتمال مندان  ها و نگاه بهره  پروژه یدیاز عا
 در که نحوی همان به ،مردم متأثر یبراخود    یمنف یامدهایپ گرفتن  نادیده باموارد  یشترب در ،ها  پروژه یناز ا یاریدارد. بس تری  ینسنگ
 .یابد  میادامه  بودند، شده طراحی ابتدا

که  امعن ینبه ا است؛جلسه  یلو تشک یبرگزار یجادشده،مسائل و مشکالت ا رفع منظور  به کارگزاران، و مجریان بیشتر روش
نه  یافتند  یها حضور م آن یانکه در م یو مقامات مسئول شدند  یدر مسجد روستا جمع م یسد در مکان ۀواقع در محدود یروستاها یاهال

 برقرار ارتباط محلی مردمان با رسمی زبانی با ها  آن ردیگ سویسد داشتند. از  ةاز مسئل یبودند و نه درک کاف ییخودشان روستا
و بدون  راحتی  به یمردم محل داد  یبود که اجازه نم یبه شکل شد،  یکه برگزار م یجلسات یظاهر یمایس یلدل ینبه هم کردند؛  یم
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به  داشتند، یشهر أکه منش ها  آن واسطة  یو ب یممستق تجربة( 1387قول رابرت چمبرز ) بهکنند.  یانخود را ب یازهاها و ن  تعارف خواسته
 حرف بزنند. یو با چه کس یندرا بب یزیکجا بروند، چه چ کردند  یها انتخاب م  . آنشد  یمدت محدود م تاهو جلسات کو یدارهاد

( و توجه به مردان بانفوذ و مرفه)افراد  روستا آمدانمانند توجه به سر یشخص های  یریگ  جهت برخیها در تماس با مردم دچار   آن
 یل،تخ ،را متناسب با تصور یمردم محل آیندۀ و اجتماعی دنیای روستا، سرآمدان و نمسئوال یلدل ینبه هم ؛با زنان بودند یسهدر مقا

 یها  خانواده گرفتند،  یسد قرار م مسئوالن و دولتی مقامات توجه مورد روستا سرآمدان اینکه برخالف. آفرینند  یخود م یقمنافع و عال
 از تعدادی تنهاکه  ییها  در جلسات و نشست یشانو صدا ندبود مدنظر کمتر انزوا و قدرتی  بی ضعف، دلیل  به پذیر  یبآس یها  و گروه یرفق

برآورد و  مرحلة در گیری  یمعمل و تصم یداندر م همچنین. شد  ینم یدهشن کردند،  یم اظهارنظر اهالی از نمایندگی به بانفوذ افراد
قرار  ها  آن میاناز مردم در  یندگیکارشناس که به نما یکو  یوجود داشت: دو نفر کارشناس دولت یگاهو جا یزها سه م  داخت خسارتپر

نفوذ و قدرت  معادله این در ها  آن انتخابی کارشناس که بودند باور این بر تحقیق در کنندگان  مشارکت بیشتر میان، این در. گرفت  می
 یرو تأث بود اقلیت در مردم منتخب کارشناس زیرا است؛ بوده دولت سوی  به نهایتکارشناسان مذکور در یبو ترک ستنداشته ا یکاف

 داشته گری  یقدرت الب یدکه با یاونجور یول داشتن، کارشناس ما مردم»: گوید  یم باره ینا در جوادمعادله نداشت.  یندر ا چندانی
 رو خودشون اینکه خاطر  به وقت مسئوالن. بود بیشتر مردم منتخب کارشناسان از آب امور کارشناس قدرت همیشه. نداشتن باشن،
 یستنزده تومن تا بورو برآورد کردن، هفت تومن، هشت تومن، پ یزیناچ یمتق یهکردن.  یچیاومدن مردم رو ق کنن، عزیز وزرا پیش

 ،باشه یکیسه نفر کارشناس باشه که نظر دو نفرشون  ینکرد. وقتاونا رو اقناع  یول ،کردن یافتاز مردم خسارت رو در یتومن. تعداد
 یبرا ییبود. قانون اصالً گوش شنوا یتکارشناس داشتن و نظرش در اقل یهمردم  رخاط ینبه هم ؛نداره اهمیتی هیچ سوم نفر نظر

: گوید  یم شیر  چم روستای مسن مردان از یکی «گذره.  می مردم از راحتی  به داره، هزینه ش واسه بینه  یم یقانون وقت .مردم نداشت
آموزش و  یسرئ یاو باغه  ینسد مربوط به صاحب زم قضیة آیا باشه؟ کیا حضور با باید جلسه این گذاشته، جلسه سد که االن»

آموزش  رهدا دلیلی چه کنن؟ شرکت جلسه در که کنن  یدعوت نم ینچرا از صاحب باغ و زم ذارن،  می جلسه همه این که اینا ؟پرورش
 همة سد، مسئول فر،  فروزان آقای نکنیم؟ شرکت شده نابود مون  یما که زندگ یول ،امداد تو جلسه شرکت کنن یتةو پرورش و کم

 ندارن، معامله این به ربطی هیچ که کسانی. نیستن پاسخگو ری  می که ها  اون از کدومهر یشکرده و پ یررو ش ها  هها و ادار  ارگان
 «نه. ما ولی شن،  یدعوت م

 منافع تعارض یا تغییر برابر در مقاومت: محلی مردم روایت. 5-5

 یاری. در بسشود  یم یرتعب «ییرتغ برابر در مقاومت» عنوانبا  عمرانی های  پروژه در معترض ظهوراعتراض و  ةتوسعه از مقول ادبیات در
 یها  به پروژه یاعتراضات مردم بوم یفتوص یصلحان توسعه براکارگزاران و م بیشتر،است که  یا  همان واژه توسعهاز مواقع، ضد 

 است، یمردم متأثر از سدساز تجربة کردن  خالصه حال رد واژه این. درست در همان زمان که برند    یم کار  به انسانی جایی  واجد جابه
 یبتخر بهو  برند  یم یانرا از م یو دامدار یام کشاورزنظ کنند،  یرا نابود م یعیطب یافتة  توسعه یاربس یها  ها دارند نظام  پروژه ینا

 .اند  یافتهو توسعه  اند متحول شده یعینظام طب ینها در نسبت با ا  قرن یکه ط شوند  یم منجر یاجتماعات
 جمعیتی یها  )کانون مردم از گروهی تجمعات محل درها   پروژه این که مواردی ویژه  به عمرانی، یها  پروژه اجرای در معموالً 

 معترض پروژه شروع آغاز همان از گوناگون، دالیل به مردمو  شود  یم تبدیل بدیهی موضوعی به اعتراض شوند،  می اجرا( محلی
 ایجاد و تضادها بروز منشأ مختلف یها  صورت به توانند  یم بیرونی عاملی عنوان  به سدسازی های  هپروژ مبنا همین. بر شوند  یم

تعارض منافع و  مسئلة به ها  ها و تداوم آن  آغاز تنش ةنقط یسدساز یها  از پروژه یاری. در بسشوند محلی عةجام رد ییها  تناقض
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 ستها  پرداخت یزانو برآورد خسارت، روش و م یابیارز حوۀن دربرگیرندۀ که شود  یم مربوط یپرداخت نقد های  یاستس گرفتن  پیشدر
 .استمراه ه یضاز مواقع با تبع یاریکه در بس

 کند،  یم تهدید را محلی مردم معیشت و زندگی مستقیم صورت  به آن با توأم مجدد اسکان برنامة و سدسازی های  پروژهکه  آنجا از
 صدای یا نقش هیچ ساکنان اگرچه. زند  می پس را رضایت جلب مانند دیگری ابزارهای با قدرت اعمال برای دولت های  تالش

 را سدسازی های  پروژه که نیرومندی گفتمان برابر در نداشتند، اطالعات به دسترسی حتی یا گیری  تصمیم دهایفراین در خورتوجهیدر
 زمینه، این درکردند.  ایستادگی بود، قائل نمادین وجهی سدها برای که توسعه هژمونیک گفتمان در یا دانست  می ملی منافع تجسم

 یدشا یانشدند  مردمان این رضایت جلب بهقادر  است، محلی مردم منافع خدمت در سدسازی گفتمان اینکه به اتکا با دولتی کارگزاران
 (.2020 رادل، و فر  ین)هوم دیدند  نمی کار این به نیازیهم 

متأثر از  یروستاها اهالی یق،تحق یداندر زمان حضور در م است، قوی داند  می توسعه نشانة را سدها که دولتی گفتمان اگرچه
خود  یستةز تجربة از متفاوتی روایت ساکنان. کردند  می تأکید خودشان متقابل منافع بر آن جای  به و کردند  می رد را گفتمان این پروژه،

 از حاصل منافع که است این آمده  پیش وضعیت از ها  آن تفسیر. گرفت  یم قرار   آن مقابل در و بود مقامات روایت با مخالف کهداشتند 
 .ها  نه خود آن شود،  یم دیگری نکسا نصیب سد

 طرف از. باشن داشته همکاری مردم یدهستش و با یطرح، طرح مل گفتن  یم یراننظر مد یهاز »: گوید  یم باره ینا در یزن رحمان
ولت بودن و د یو ملک و امالک یکشاورز های  ینکنن. مردم ما فقط صاحب زم یچنته نداشتن که بخوان همکار تو یزیمردم چ دیگه
هست. اصالً به منافع مردم  یمل پروژۀ سد که بود این یه شونو توج دربیاره مردم چنگ از رو ها  ینا یزیناچ یمتبا ق خواست  یهم م

 ،بود یو دامدار یکشاورز های  ینزم ینن هموش نداشتن و تنها راه امرار معاش یقو یمال یةبودن و بن یفضع یما که از لحاظ اقتصاد
نه  .سد به چشم مردم سرتنگ رفت یناالن دود ا یه.مل ۀپروژ سدسازی»: گوید  یسرتنگ م یروستا یاز اهال یکی «.نکردن یتوجه

 یکشاورز یکارها یاز آب سد هم برا یحت ما. واسه معضل یه شد سد کردن. پرداخترو  هامون  ینبهمون دادن و نه خسارت زم یپول
 شده دیگران نصیب آن منافع و شده ها  آن منطقة ویرانی باعث سد»باور است که  ینبر ا ینسرا «دن.  نمی قرار ما مردم اختیار در

 کردن. خراب رو خودشون مردم زندگی طرف اون از ولی عراق، کشور برای برق تولید برای زدن سد اینجا»: گوید  یم ینهمچن «است.
 «عراق. خاطر  به فقط شدیم بیچاره ما همة. عراق برای کنه  می تولید برق داره مدارش سه االن

 پروژه اتمام ندیفرا شدن  یطوالن از یناش رنج و مالل. 5-6

 یکدیگر یممستق طور  دو سطح به هم ربط دارند، اما به ینسطح اسناد و سطح اجرا. ا :دو سطح کامالً متفاوت دارند یسدساز یها  پروژه
آن  یانآغاز و پا یکه از قبل برا یزمان برنامة با مطابق اجرا سطح در سازیسد یها  پروژه ینکه. با توجه به ادهند  یرا بازتاب نم

 محدودۀ در که روستاییانی. شوند    یها م  متأثر از پروژه یروستاها یاهال یبرا یمسائل ایجاد سبب رسند،  ینم پایانبه  شود،  یم بینی  یشپ
از  یا  ساله 55 کشاورز. یابد  یم یانپا زمانی چه سازیسد ۀپروژ نددان  ینم یراز شوند؛  یمواجه م یفیبالتکل یبا نوع ،سد قرار دارند

 رسن،  نمی باغاشون به دن، نمی کار به دل مردم دیگه. کرده امیدمونو نا مردم واسه دلهره یه شده سد این»: گوید  یم روته  چم یروستا
درمانش  نه باشه، مرگش منتظر وبره خونه  یگهکه د هکن  می جوابش دکتر نه که مونیم  می مریضی یه مثلرو.  مردم کردن جون  نصف

 از که داریم اطمینان نه یم،کن یکه زندگ یمندگاروم ینجاا یم. نه مطمئنیریمس یبا ما کرده که از زندگ یکار ین سدکنه. االن ا یم
 «ریم.  می اینجا
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 یهو مثل  نگرفته انجام منطقه این تو رسانی  خدمات هیچ. هستیم تحریم که ساله هیجده اینجا االن ما»: گوید  یم یضرور آقای
. نه برق بهمون یسد محدودۀ تو گن  می و کنن  یفوراً رد م یکه داشته باش یدرخواستهر  ،هر اداره ری  می. هستیم صاحب  یب ۀمرد

 همة و شده فرسوده روستا کشی  لوله شده، خراب جاده یرمس یها  پل ةداره، هم یربه تعم یازمون ن هجاد ی،نه جواز کسب ی،نه وام دن، یم
گه ا خب. داریم آب اعصاب جنگ تابستون. ینسد هست محدودۀ تو گن  می فقط و دن  یواسه ما انجام نم یکار یچه اما ،ها شکستن  لوله
له سا هیجدهما االن  کنه؟  یانسان چقد عمر م یهمگه  یست،در کار ن یگه هم سدا. کنن مشخص رو تکلیفمون ،در کار هست یسد

 یمسئول یچه زنیم  یداد م یچ هر ووسط  ینا بالتکلیفیم. کنه پیدا ادامه سد داستان هم دیگه سال هیجده شاید و یمهست تحریم
 «.که به دادمون برسه یستن

 انیارشدر اخت ها  و پرداخت خسارت به آن نکردن یا جاکردن  هجاب بارۀدر روشنی و شفاف اطالعات ربط  ذی نوالئمس یگرد یاز سو 
 نظرگفت از  توان  یم یگرشوند. به عبارت د یفیو بالتکل یدچار سرگردان یمردمان محل شود  می سببموضوعات  ین. ادهند  یقرار نم
 اقتصادی -اجتماعی مشکالت و یاسیس فشارهای یرتأث تحت ساکنان این تا است عمدی شگردی سیاست این محلی ساکنان

 همچنین و مجدد اسکان و جاشدن  جابه دربارۀ نکردن  گیری  تصمیم فرایند در. کنند ترک را یشانها  زمین خودشان شوند مجبور درنهایت
 قطع با را کار این و کنند  می کنترل را محلی مردم پروژه، منافع راستای در سد مقامات شده،  یینتع یها  غرامت یافتبه در دادن  تن

 فشار ساکنان شود  یم سبب گیری  تصمیم و اقدام نبود طوالنی دورۀ پس کنند؛    یم پذیر  امکان دولتی منابع دیگر به ها  آن دسترسی
 کند  یاشاره م موضوع این به رحمان. کنند ترک را زمینشان و خانه خود، رضایت و میل برخالف که معنا  بدین باشند؛ داشته مضاعفی

 خصوص. اصالً درشد  یخسارت سلب م یافتمحض در بهآب و برق  یازاتامت نچو کنن؛ ترک رو سرتنگ بودن مجبور مردم» که
 قطع یازاتامت ینکه ا ینآب و برق هماهنگ کن ۀبا ادار یدکامل خسارت با یافتدر یها شرط گذاشته بودن که برا  پرداخت خسارت

چون  شدند؛ مشکل دچار ممرد از خیلی کردن ایجاد که شرایطی این با. کنیم پرداخت رو خسارت مابقی تا بدن نامه باید ها  . اونبشه
از خسارت رو  یخاطر مردم بخش ینبه هم ؛ساخت خونه باشن یا یدکه مردم از قبل به فکر خر شد  ینم یافتخسارت کامل در یگهد

 تنخواس  یم کار این با واقعدر بود. برق و آب امتیازات شدن  قطعها و   منوط به درآوردن در و پنجره یمابق یافتو در کردن  یم یافتدر
 که بودن این منتظر فقط و بودن فشار تحت مردم»: گوید  یم یدرحمان، جمش های  فتهگ ییدتأ در «ن.مردم از روستا مهاجرت کن

 یا  عده .دونستن ینم ست،مقصدتون کجا پرسیدی  یازشون م یوقت یحت کنن. مهاجرت اینجا از و کنن دریافت رو خسارتشون
 «بندرعباس. ریم  یم گفتن  یم ای هدیگ گروه و تهران ریم  یم گفتن  یم

 (یزندگ یاستانداردها نزول و یسوز  فرصتها )  پروژه یاجرا شدن  یطوالن. 5-7

. رسند  ینم پایان بـه یهاول شدۀ  ینیب  یشپ زمان در یعمران یها  از پروژه یاریاست که بـس ینموجود در سطح اجرا ا های  یتاز واقع یکی
 موضوع ین. ااست نشده یبررس یو اصول یحصح صورت  بهها   پروژه گونه  ینا یاجرا زمان شدن  یطوالن لعل دهد  یم نشان مطالعـات

 یبررس به یازین یمـانپ یـةاول   مـدت یـینتع یبـرا مربوط انمشاور وها   پروژه یانکه مجر استشده  یعـیطب و یـجرا یا  اندازه بـه
، است شده قطع توسعه منابع به مردم دسترسی ،ها  پروژه شدن  طوالنی دلیل  به که آنجا از .کنند  ینم احساس یتواقع بر یمبتن و یاصول

 ی،سدساز یها  پروژه یاجرا شدن  طوالنیاند.   مانده ناتوان اند،  داشته یشتشانمع وضعیت بهبود دربارۀ که هایی  برنامه پیگیری از ها آن
 مقدم  منصوری) است روستاییان اقتصادی امنیت کاهش و سرمایه اتالف ها  آن جملة از. دگذار  یم یبر جوامع متأثر بر جا یمنف أثیراتیت

است.  بوده طوالنی بسیار مطالعه مورد روستاهای در مجدد اسکان و سد ساخت فرایندگفت  توان  یم واقع(. در165: 1400 همکاران،و 
 باره، ینا در. است آورده وجود  به ها  آن برای را گوناگونی مسائل و دهکر وارد ساکنان به زیادی فشار وجودآمده،  به تأخیرهای همچنین
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 ییانبه روستا دولتکه  یازاتیخدمات و امت بیشترپروژه از  یدر مدت اجرا ،اند  قرار گرفته سازیسد محدودۀ در که روستاهاییاز  یاریبس
 در را شخصی کار و کسب های  برنامه توانستند  نمی ییاناست. روستا برده زماندهه  ینچند سازی  محروم یناند و ا  شده محروم دهد،    یم

 محتاج سد ساخت پروژۀ سریع پیشرفت برای دولت به محدوده، در واقع روستاهای اهالی درنتیجه بگیرند؛ پیش در یشانروستا
 از پیش شوند ناچار مردم تا بود تعمدی راهبردی مقامات، سیاست این داشتند اعتقاد تحقیق درکنندگان  کتمشار حال این با. شدند  می

 .کنند ترک را روستا ها  غرامت دریافت
سال  االن آد. یسد م ینگفتن ا 77سال  یعنی بودم، راهنمایی اول من که زمانی از» :گفت  یم باره یندر ا کنندگان  مشارکت از یکی

 .کردن یافترو فروختن و خسارت هم در هاشون  ینما زم از مردم یا  عده یه. یزیهست نه چ یهم تموم شد، نه از ساخت سد خبر 95
. اصالً ندادن رو خسارتشون هنوزمونده و  یشونکشاورز های  ینزم یول ،قطع کردن شونوبعد درختا یدن.باغاشون رو خر یا  عده یهاز 

 روستایدامداران  از یکی «ستن.ه یزونمردم آو گذره،  ینزده سال که از عمر سد موپ ینکه در طول ا کنن  یم یباز مردمبا  یطور
. االن دو سال هم هستیم تحریم اینجا ساله هیجده االن. داریم اینجا راحتی زندگی کردیم. زندگی اینجا جد اندر جد»: گوید  یم شیر  چم

 میلیون 20بر که ساالنه بالغ  یباغ ی؟شد زندگ ینخه اآآب.  یرز رفته همن وآبم یو موتورها هستیم گل زیر گردن زیر تا کههست 
 برداری  بهره به کی سد یستهم ندارن. معلوم ن یمردم خشک شده و کشاورز های  باغ که ساله دو االن. شده خشک االن داشته درآمد
 سر بازی فقط کنن؟ ترک رو ملکشون خسارت دریافت بدون مردم شه  می مگه. کنند  ین موو نه تملکش دن  یم خسارتشونو نه برسه،
 «.بهشون بفروشن یمتنصف ق بشن مجبور اونا تا بردن آب زیر رو مردم کشاورزی و زمین. نآر درمی مردم

 یمحل یتضادها و منافع تعارض. 5-8

قرار گرفته است.  یمحققان داخل یگرو د شناسان  جامعه شناسان،  مردم مطالعه مورد عمیق شکل به ندرت  به اجتماعات جاکردن  جابه روند
 یها  را به گروه محلیاست که اجتماعات  ایندارد،  دنبال  به انسانی جایی  که جابه یا  نوع پروژه هر یمشخص یاجتماع یرتأث یننخست

 .کند  یم یمنه تقس یا اند  یرفتهکه جبران خسارت را پذ یو کسان یربرخوردار و فق یها  به گروه یزو مخالف و ن یحام
 یاندر م یپرداخت نقد سیاست ةبرنام یو اجرا یسدساز پروژۀ ورود از بعد که کرد اشاره موضوع این به یدبا یرسد کنگ دربارۀ

شامل جوانان، معلمان، کارمندان، مالکان  و جایی  جابه و تغییر حامی. گروه اول شدند بندی  ها در قالب دو گروه صف  سرتنگ، آن یاهال
محسوب  روستا سرآمدان کلی اصطالحدر یا ینروستانش هیمن-شهرنشین نیمه اصطالح  به که بودند افرادی و نشین  بزرگ، قشر خوش

خاص خود  های  گرایش و عالیق شغل، نوع دلیل  زود به یا یرد شد،  یدر منطقه اجرا نم یسدساز پروژۀ اگر حتی گروه این. شدند می
 یقبل یروستا های  یکید و نزدس حاشیة در داشتند یلکه تما بودند یدوم کسان دستة. شدند  یدر شهر ساکن م و کردند    یمهاجرت م

 ورود از قبل تا گروه این هرچند. شد  یشامل کشاورزان، دامداران، باغداران، زنان و مردان مسن م بیشترگروه  یناسکان مجدد کنند. ا
 و گزینی  مکان با ارتباط در گیری  یمدر مراحل مختلف تصم ،برخوردار بود ییمختلف از اقتدار و منزلت باال یلبه دال یسدساز پروژۀ
گروه در  این همچنینگرفته شد.  یدهناد کردیم، اشاره ها  آن به باال در که اول گروهو  یمسئوالن دولت یاز سو جایی،  جابه برنامة

 هگرو این بر را منفی تأثیرات بیشترین مجدد، اسکان و جایی  جابه اینبنابر ؛نداشت یخود سهم یزندگ ۀدربار یاساس های  گیری  تصمیم
 .داشت

 یحقوق رسید.  یکه دستشون به دهنشون م نبود یو کسان ها  یفرهنگ کردن، دریافت خسارت که اولی گروه»: گوید  یم علی
 رچقد نبود مهم براشون و بودن برخوردار خوبی هم مالی وضع از بودن، گرفته فاصله روستایی زندگی از وداشتن  ینیداشتن، ماش
گروه رفتن  ین. ااندازمون  پس به شه  می اضافه همه این گفتن ونبود  یاون زمان هم پول کم یلیونم دهالبته  ؛کنن یافتخسارت در
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 روشن هم اونا که دن  یروشن قرار م یها  خاموش رو کنار زغال یها  زغال یشههم گه یم یمدار مثل یهکردن.  یافتپول خسارت رو در
 یافتکردن در یینشما تع یکه برا ییها  خسارت ینگه ااکرده بودن که مردم پخش  یةبق ینب یعاتشا یه سری گروه همین. بشن
رفتن  یدن،رو شن یزهاچ ینا یاز مردم وقت ی. تعدادبیادسرتون  ییچه بال یستمعلوم ن یگهثبت و د ادارۀ حساب ره به  یم ید،نکن

 به مجبور رو مردم تا بودن کرده پخش ردمم بین رو شایعات این که بود نکار مسئوال ها ینکردن. خالصه ا یافتها رو در  خسارت
 «کنن. روستا ترک و خسارت دریافت

 یاهال ینب «کن حکومت و بینداز تفرقه» یاستس باها   پروژه یانکارگزاران و مجرکه  باورند این بر تحقیق این در کنندگان  مشارکت
سد شد. فرهاد در  یها و فشارها  در برابر خواسته یحلاتحاد و مقاومت مردمان م یشکنندگ سببموضوع  ینو ا ندکرد یجادا یدودستگ

خط  سد کارفرماهای از یااز خارج روستا  ،داشتن یدرمردم که نقش ل یناز ا یا  عده کهشکل بود  ینبه ا یدودستگ»: گوید  یم باره ینا
 ید،رو ترک کن ینجاگه ااکه  گفتن  یترک روستا داشتن و به مردم م برایمردم  یکبر تحر یبودن که سع یکسان ها  ین. اگرفتن  یم

و کار خودشو انجام  شه  یخوره، سد افتتاح م یبه درد ما نم یگهروستا د ینا .اونجا بهتره یمگه برابهتر در انتظار شماست و  یمکان
 و شماری  تعداد انگشت اه  ین. امونیم  نمی عقب و نفعمونه به بدیم انجامش زودتر هرچه که خودمون کار دنبال بریم باید هم ما. ده  یم

 خسارت دریافت و فروش به راغب تا بشه ایجاد مردم بین دودستگی که دادن انجام کارها یه سریمردم و کارفرما بودند.  واسطة
 «بشن.

 ؛نداشتند برابری ها قدرت آن نبود یا یکسان مجدد، اسکان یا سد ساخت دربارۀ انییروستا ةهم تیوضعگفت  توان  یم اساس  براین
 از گویایی نمونة روستاها( سرآمدانمردم ) میانو افراد واسط  یندگان. نمااست متفاوت سدسازی های  پروژه به هایشان  واکنش رو  این از

جهات منافع  برخیاز  درنتیجه ین؛و هم در روستا صاحب خانه و زم ندها هم ساکن شهر بود  آن موارد، از بسیاری در. هستند تفاوت این
 اسکان آنجا در روستا اهالی بود قرار که زمینی مالک با منتخب نمایندگان موارد، از ای  پاره در. نبود یکی روستا ساکنان منافع اب ها  آن

 رو نماینده نفر چند یه ما» :گوید  یم باره یندر ا جمشید. آورند  می دست  به اقتصادی سود ها  زمین این فروش باو  کردند  می یتبان یابند،
 نمردم رو به گوش مسئوال یها  خواسته و نکن یزنیرا بزنن، حرف نمردم روستا که با مسئوال نمایندۀ عنوان  به کردیم ابانتخ

 یشینهطرز تفکر و پ ینبا ا اما داشتن، هم شهری زندگی سابقة و داشتن خونه ایوان تو بلخودشون از ق ها  یندهاون نما یول برسونن،
 «.نبودن یواقع یبه معنا یندهنما ها  ینا ن.گرفت تصمیم روستا مردم برای

 شوند،  یو خسارت را متحمل م یبآس یشترینکه ب ییها  از گروه یکی ی،و سدساز یعمران یها  پروژه یاندر جر این  بر  عالوه
از درآمد خود به  یمتقس یا یتمام یبرا و پذیرند  آسیب و فقیر بسیار گروه، این. هستند ینزم بدون یها  و گروه یرفق یها  خانواده
با سرآمدان روستا  یسهها در مقا  دهقانان متوسط و مرفه وابسته هستند. آن ینزم ۀو اجار یاز کارگر یدستمزد ناش یا یدولت یها  کمک
غرامت تنها  یزن یافتی. سهمشان از خسارت درهستند یکمتر مورد توجه مقامات دولت یلدل ینو ناشناخته و به هم یمردم، نامرئ یرو سا
 مراتب  به موجود عاز وض ینکها یا کند  ینم یادیز ییرتغ یا سد ساخت از پس ها  آن اقتصادی وضعیت داشتند اعتقاد گروه این. استخانه 

هم ما رو  یگه روزاندارم و  ینزم ینجاکه االن ا من» :گوید  یم شیر  چم روستای سرپرست  بی زنان از یکی باره ینا دربدتر خواهد شد. 
 هی باشم، اینجا اگر. شه  ینم یجادا تغییری گونه  هیچ من وضعیت تو و دارم رو درد همین برم باید که هم اونجایی کنن، بیرون اینجا از
 «.ندارم یمنبع درآمد یچچون ه ؛اونجا هم تو ضاللتم ،گه تهران هم باشما. هستم ضاللت تو

 کسی واسه سد این» :گوید  یم باره یندر ا است، یتیحما ینهادهاپوشش  زیرو  خانواده سرپرست خودش کهاز زنان  یگرد یکی
 یتشونکه وضع نروستا پنج شش خانواده هست ینداره؟ االن تو ا ای یمن چه خوب یبرا یول خوبه، داره زمینو زار و  کشاورزی که

هم  به وهستن  یشهمه با هم قوم و خو ینجاچون ا موندیم؛  یجا م ینهم ،گه دست خودمون بوداندارن.  ینیزار و زم یچمثل منه و ه
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و از اونا  یلفام ةخون ریم  یم یم،و تو خونه نداشته باش یمالزم داشته باش یزیگه چا. کنیم  یبه هم کمک م اینجا و یمعادت کرد
 یکس یگهد یبغر شهر یه یمبر هاگ یول کنن،  یکمک م یگهمردم به همد یفتهب یگه اتفاقا و یمهست یلهم قوم و فام ینجا. اگیریم  یم

 رفتم  یزودتر م هرچه و آوردم  یکاش مثل گنجشک بال درم گم  یم ،واسه چند روز یبشهر غر یه رم  می وقت هر. رسه  یبه دادمون نم
به حالمون نداره. دار و  یفرق یچه یم،چه نباش یمباش ینجاچه ا نداریم، کشاورزی و زمین ینجاالبته چون ما ا .خودمون ةتو منطق هخون

 «.ست خونه ینندار ما فقط هم
 یرامضاعف است؛ ز دیدگی  یبتحمل رنج و آس یسدساز یها  پروژه یاز اجرا یی،روستا یرو فق پذیر  آسیب اقشار سهم بنابراین
 یگرد های  ینهصرف هز ی،سدساز یها  روند پروژه شدن  طوالنی دلیل  به یافتیخسارت در ینو هم کنند  یم یافتدر یزیغرامت ناچ

 سببتورم  یو نرخ باال ها  یمتموضوع، نوسان ق ین. در کنار انیست یدساخت و ساز در مکان جد یجوابگو یگرد و شود  می یدگزن
کنند. از  یافتوام در یددر مکان جد یساختمان احداث یلتکم یمجبورند برا یرفق یها  خانواده و شود  میگروه  ینمضاعف بر ا فشار
 اجارۀ یادهقانان مرفه  یکشاورز های  یندر زم یکارگر با که راخود  یسنت یاز منابع درآمد یادیبخش زا ه  خانوادهاین  یگر،د یسو
 یتاز فقر و محروم ای  را در تله ینزم بدون یها  و خانواده یرفق اقشارعوامل  ین. ادهند  یاز دست م آورند،  یم دست  هب یگراند ینزم

 .گیرند  یم یدهرا ناد ها  کامالً آن یی،روستا یبه فقرا بخشی  اولویت جای  بهنیز  یا  توسعه یها  در برنامه کند.  میمضاعف گرفتار 

 گیری  نتیجهو  بحث. 6 
 پروژۀ عنوان بادر کشور  یا  توسعه یها  از پروژه تعدادی یاجرا شناختی  یبآس مطالعة به یانتقاد نگاری  مردم رویکرد با حاضر پژوهش
 با و پایین به باال از و تکنوکراتیک رویکردی باها   پروژه این دهد  ینشان م پژوهش یج. نتااست پرداخته یالمدر استان ا یسدساز

به  یشرفتبه توسعه و پ یدسترس یکرد،رو ین. در چارچوب ااند  شده اجرا و طراحیکارشناسان و متخصصان توسعه  عاملیت و کارگزاری
و کارگزاران، مهندسان و  کند  یم یداضرورت پ یکو بعد تکنولوژ یه به امر اقتصادتوسع تقلیل همچنین. شود  یم یهتوج یمتیهر ق
به توسعه  یلن یافراد برا ینبهترشناسند،   یراه توسعه را م ینبهتر همچنین شوند.  یم یفحافظ منافع مردم توص قیّمیها   پروژه یانمجر

 کردن،در فکر یمردم محل ییدر ذهن خود به توانا ها  یم. قندارند را ها  یژگیو این ی،که مردم محل کنند  یالقا م گونه  این و هستند
 یا عامیانه درک دیدگاه، این در. ندارند اعتماد ها  اما به آن کنند،  یصحبت م یمردم محل بارۀها در  ندارند. آن یخواستن و دانستن اعتماد

 .شود  یم یه تلقو گاه مانع توسع غیرعلمی معنا،  یب یمعرفت مثابة  به سلیم عقل
 و برنامه تدوین تا گذاری  یاستس ةاز مرحل -برنامه این طراحی و تدوین مراحل از یک  هیچ در دهد  یپژوهش حاضر نشان م یجنتا 
 شده  ریزی  برنامه توسعة فرایند در یاز مشارکت واقع بیشترو مردم  استتوجه نشده  ها  آن های  یتو توان و ظرف یمحل جامعة به -اجرا

هستند  یمحور هایی  راه یکبوروکرات یها  روش باشند، داده قرار هدف را «مشارکت» یرسم یاستاگر س یحت ینبنابرا ؛اند  محروم شده
 تنها یان. کارگزاران و مجرکنند  یرا از مشارکت در مراحل مختلف محروم م یها و جوامع محل  گروه ی،ا  توسعه های  یهآن رو یکه ط

 یکه اراده برا ییها  زمان این،  بر  عالوه. شودحاصل  یزیکیف یشرفتپ تر  یعاند سر  و مشتاق هستندهداف خاص خود تحقق ا دنبال  به
 ینا درها و افراد بانفوذ بوده است.   و تنها محدود به گروه یشینما جلسات یلها معطوف به تشک  تالش ،مشارکت مردم فراهم بوده

 یمشارکت تنها کاال ینبنابرا ؛کنار گذاشته شدند گیری  یمتصم یندو از فرا نکردند پیدا حضور مسن مردان واز زنان  ییها  جلسات گروه
 هدستگا میانخأل ارتباط  که  یدرحال نیست؛پروژه  یندفرا در پدیدآمده مشکالت و مسائل رفع برای حلی  و راه آید  می شمار  لوکس به

منافع  عادالنة توزیع و پروژه منافع از ها  آن کردن    آگاه ی،محل جامعة اعضای مشارکت جلب و بجذ با توانست  یم یمحل جامعة و توسعه
 .نگرفت صورت اقدامات این اما ،پر شود
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 یندهایو فرا ها  یهرو ،شده باشد یفتعر نیز یها اگر متوجه منافع کالن جامعه و در سطح مل  پروژه یحاصل از اجرا فواید
 یسمصورت نگرفته است. مکان شانمنافع ینو تأم ها  آن اقناع ی،محل جامعة کردن  یهها با هدف توج  پروژه یهو توج گیری  تصمیم

 اعضا، مقابل در واحد سیاست گرفتن  درپیشو  یمحل ةمختلف در جامع یها  تکثر و تعدد گروه گرفتن  نادیده با توسعه دستگاه ساز  یگانهب
 الگوهایاز طبقات درون جامعه،  یبخش یستز های  یوهش گرفتن  نادیده با بلکه است،شده  یمحل جامعة درون شکاف سبب تنها  نه

 همدلی نداشتنها   پروژه یو اجرا ها  یاستس ینا نتیجة. است دامن زدهها  آن شدن  ای  یهحاش یندفرابه و  کرده تخریبرا  ها  آن معیشتی
 منابع دادن ازدست دشوار، معیشتی شرایط تشدیددر  توان  یآن را م یجنتااست که  اجراشده یها  از جامعه با پروژه ییها  بخش ییو همنوا
. اگر قرار است در کرد مشاهدهدر شهرها  ای  یهحاش یطشرا گرفتن  شکل و گسترده شکل  به مهاجرت و نابرابری تعمیق پایدار، درآمدی

با  است؛ اساسی امری محلی جوامع پویایی فهم نبینند، ررض بیشتر و ندرانده نشو یهبه حاش یخاص یها  گروه ،توسعه یها  خالل برنامه
 و منابع بر مردم اگر. است اشتباه تصوری شوند،  یحل م یینباال به پا ریزی  برنامه یقموارد تنها از طر ینا اینکه، دادن  نشان ینوجود ا
را  یکه مردم محل یتوسعه تا زمان غالبروند  اینابربن شود؛  یموارد  نامناسبی ةچرخ بهکنترل نداشته باشند، توسعه  خود کارهای دستور

 .شود یا  توسعه یها  از پروژه یاریو شکست بس ناکارآمدیاست سبب  ممکن نداند،فعال  بازیگران
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