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چکیده:
هاي اجتماعی و موقعیتی مشارکت موضوع پژهش، فهم و بررسی زمینه

روستاياي، یعنی فرآیند آبرسانی شش کیلومتري مردمی ي توسعهدر یک تجربه
ي هاي مصاحبهکه با روش کیفی و تکنیکاستزِالن از توابع شهرستان جوانرود 

ي گراندد تئوري (کدگذاري و با شیوههشدعمیق و مشاهده، اطالعات گردآوري
. اگر در روایت نوسازي، مشارکت اقدامی قابل استباز و محوري) تحلیل شده

ي شهرنشینی ریزي و متأثر از عوامل مشخصی چون سطح تحصیالت، درجهبرنامه
اي گر اقدامات توسعهشود و تسهیلهاي جمعی (لرنر و راجرز) مالحظه میو رسانه

دارانه مطرود و قابل نقد است، وایت پساتوسعه به مثابه جعلی سرمایهاست و در ر
هاي شوند، یافتههاي منفعل گفتمان مشارکت تلقی میچرا که کنشگران سوژه

که ماهیت معنا و مفهومی مشارکت، اَشکال و میزان و استاین پژوهش بیانگر آن 
هاي اجتماعی و کنششود تابع شدت آن و نیز نتایجی که از مشارکت حاصل می

گفتگوي متقابل میان عوامل مرتبط با مشارکت است. افراد مختلف بسته به نیاز، 
ند بر ابعاد توانمیمنافع، جایگاه اجتماعی و رسمی و باورهاي اخالقی و دینی خود

ي مورد مطالعه، عالوه بر حفظ و این پدیده تأثیر بگذارند. مشارکت جمعی جامعه
اثبات خوداتکایی و حفظ آبرو و "ی خویش، اقدامی جهت بقاي زیستی و هویت

در مقابل روستاهاي همجوار از یک طرف، و نوعی اعتراض در مقابلِ "حیثیت
از طرف دیگر، "عدم انجام به موقع یک اقدام فوري توسط مسئوالن ادارات"
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مسألهیانبوقدمهم
هاي توسعه، در مسیري ها و رهیافتقرن بیستم به بعد، تحوالت در نظریهياز نیمه
است که هم تولید علم و دانش و هم کاربرد و مصرف آن به خاطر تنوع و حرکت کرده

بومی و ـ فرهنگی، هر چه بیشتر به سمت محلیـ ها و شرایط اجتماعیر محیطتکثّ
توان الگوها و مفاهیم عام و از پیش آماده را براي انگار دیگر نمی.رودیش میمحدود پ

مسائل متفاوت به ظاهر مشابه تجویزکرد. در نتیجه تالش در جهت تدوین مقوالت و 
فرهنگی باشد، بهتر ـ مفاهیم به شکل استقرایی و از پایین به باال که برآیند تنوع اجتماعی

ی را بازنمایی کند.تواند واقعیات اجتماعمی
است و در عصر بشر همواره با ابزار علم و دانش در صدد بهبود زندگی خویش بوده

مدرن نیز تالش براي ارتقاي سطح زندگی مردم و برقراري عدالت اجتماعی، به یکی از 
هاي رفاه را تشکیل اساس دولتهدفی که؛استمبانی مشروعیت بخش دولت تبدیل شده

یک 1950يچند در اوایل دههتوسعه، هرزندگی مردم و یا به تعبیري،داد. بهبود می
شد، اما با محرز شدن ناکامی و انحرافات ي صرف دولتی محسوب میرسالت و وظیفه

اي، اهمیت مشارکت فرهنگیِ اقدامات توسعهوسعه و پیامدهاي نامطلوب اجتماعی ـت
هاي دولت به یک رش مردمی دخالتاي بیشتر و پذیهاي توسعههاي هدف در طرحگروه

ي مشارکتی از چنین ضرورتی برخاست. مشارکت عالوه بر توسعهيضرورت بدل شد. ایده
هاي هدف را نیز در پی پذیري گروهدولتی، اگر واقعی باشد، مسئولیتهايکاهش هزینه

دارد.
جهه زِالن در مواروستايموضوع این پژوهش فهم چرایی و چگونگی مشارکت مردم 

1378و خصوصاً تابستان و پاییز سال 1370يدر دهه"کمبود شدید آب"با مشکل 
باشد. هدف، بررسی فرایند تحقق یک ابتکار محلی و بومی براي حل این مشکل است. می

حیات و شرط اتو ضروریها نیازمنديترین حیاتیاز(یا قبل از) غذا و پوشاك کنارآب در
آبادانی است و در ادبیات توسعه نیز تأمین اجتماع و عامل عمران وگروه و اصلی بقاي هر

انسانی و اجتماعی معرفی شدهيهاي توسعهترین شاخصآب آشامیدنی سالم از جمله مهم
نخست، یک ضرورت يچه نیاز انسان به آب در مرتبه). اگر10: 1392(کالنتري،است

زان توجه به کیفیت آب و باورهاي مرتبط با ي تأمین و توزیع آب، میاما نحوهزیستی است
ي برخورد با این به تعبیر دیگر نحوه.گرددآب، به فرهنگ و نظام ارزشی هر اجتماعی بر می

کاهش طبیعی منابع آب و .استاجتماعی مرتبط ـ نیاز زیستی با راهکارهاي فرهنگی
تواند به کاهش دیگر میمیزان بارش از یک طرف و تأثیر عوامل انسانی و اجتماعی از طرف
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ها و اجتماعات از آب و نهایتاً رقابت بر سر تصاحب منابع آب گشته و به گروهسهم افراد و
1382از سال کهیکی از محققانطبق مشاهداتتنش و اختالفات اجتماعی دامن زند.

عنوان مدیر دبیرستان در دهستان زِالن به مدت شش سال مشغول خدمت بوده و از به
با مسائل مختلفی پیرامون کمبود آب خصوصاً در فصل تابستان روستاابتداي خدمت در آن 

(همجوار اي از زنان و دختران حاشیه غربی روستاعده،استو اوایل پاییز برخورد کرده
بیشتري بودند، هر روزه يآبی در مضیقهها از نظر کمدبیرستان) که نسبت به سایر محله

روز سه بار و هر بار به مدت یک در طول شبانهکه ـ آب روستايفلکهدر زمان باز شدن 
دبه، سطل، باهایشان را داماه مجبور بودند که آب مورد نیاز خود و گـ شدساعت باز می

کنند. از آنجا که مدت زمان باز تهیهرسید، دیگ و با فرغون از منازلی که آب به آنها می
آنها با سرعت و زحمت بسیار در این کهالزم بودنبود،آب یک ساعت بیشتريشدن فلکه

چنین وضعیت وجودباهاي خود انتقال دهند.حدود حجم زیادي از آب را به خانهزمان م
آب زیادي از،داشتندي غربی روستاهازنان و دختران محلهاي کهپر از مشقت و مضیقه
باعث شیرهاي آب آناننیهوده باز بودبگاهیازبودکه هرها جاريجلو منازلِ دیگر محله

شد و تا حد دشنام و ناسزا میابراز ناراحتی وآب وهاي بیضایتی زنان و دختران محلهنار
به اعضاي شورا و امام جماعت روستا غالباًمسائل مرتبط با کمبود آب .رفتدعوا پیش می

ها و همسایهاختالفاتهبي نماز جمعه راهابرخی خطبهامام جماعت همرسید ومینیز
کنتورگذاري را ي روستا اعضاي شوراداد.جویی در مصرف آب اختصاص میرعایت صرفه

آوري زمان جمع.دندکراي پیشنهادهاي حاشیهعنوان یک راه حل کمبود آب محلههب
شد، تومان دریافت می100ز هر خانوار طور یکسان اکه بهي مصرف آب،ماهیانهيهزینه

یکسان در مقابل يپرداخت هزینهامتناع کرده ويخانوارها از پرداخت هزینهبرخی 
علتاگر بخواهیم کهدانستند،ناعادالنه میاز آب رامصرف متفاوت و برخورداري نابرابر

ابراز ،بین طرفداران کنتورگذاري و مخالفان آنهايو مشاجرهاتاختالف،مشکالتاینتمام
ها در برخی معابر شتی نبودن آب در اثر شکستگی لولها از بهداهنارضایتی برخی محله

مقدور آن، امکان تعمیر اساسیالزمبودجهعدمداخل روستا که به دلیل مشکالت مالی و 
را عنوان "کمبود آب"باید کنیم،خالصهیک عبارت را درو بسیاري مسائل دیگرنبود

یم.کن
بخش مرکزي شهرستان الن ازدهستان زِتايترین روسعنوان بزرگزِالن، بهروستاي

ي به تدریج و به شکلی متناوب بامسئله1370ي(از توابع استان کرمانشاه) از دههجوانرود
است. آب مورد نیاز این دهستان که در کمبود آب و خصوصاً آب آشامیدنی مواجه بوده
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یت داشته، از سه چشمه ) جمع1376(مرکز آمار ایران،خانوار250ابتداي این دهه حدود 
هاي محلی ها با نامست. چشمهواقع در ضلع مرتفع شمالی روستاي زالن تأمین شده ا

، عالوه بر مصارف خانگی در آبیاري برخی باغات شمال 1زردچاوك، غوي یا غیبی و گله
هاي بهداشتی مردم و سطح است و با توجه به سطح آگاهیروستا نقش مهمی داشته

ها و میزان مصارف مردم ها، نوعی تعادل معیشتی بین میزان آب چشمهانتظارات آن
است. جهاد سازندگی که در اوایل انقالب نقش مهمی در سازندگی و دهستان وجود داشته

ي مناطق روستایی داشت، با تأمین مصالح و وسایل مورد نیاز و با مشارکت مستقیم توسعه
هاي روستا نمود که خانوارها نشعاب سه لوله به محلهانبار و امردم روستا اقدام به ساخت آب

دادند. با افزایش ي کمی، به منازل انتقال میبا ظروف مختلف آب مورد نیاز را در فاصله
جمعیت و گسترش و آسفالت راه ارتباطی دو شهرستان جوانرود و ثالث باباجانی، که 

هاي جنوبی هایی در قسمتدهستان زالن نیز در این مسیر واقع است، به تدریج خانه
هاي کم بیشتر خانهها دور بودند، ساخته شدند و کمکه به جاده نزدیک اما از چشمهروستا،

دوم يمکان کردند. در نیمههاي هموار و نزدیک جاده نقلها و قسمتروي تپه به دامنه
وي مصارف ها، دیگر جوابگدرپی، میزان آب چشمههاي پیبا وقوع خشکسالی1370يدهه

به اوج رسید 78کمبود آب آشامیدنی در تابستان سال خانوار) نبود.300(حدودخانوارها
هاي دور و نزدیک حوالی روستا با مشقت زیادي و زنان و دختران مجبور شدند از چشمه

جویی، تأمین کنند؛ مردان نیز اگرو با حداکثر صرفهيآب مورد نیاز را، در حد نیاز ضرور
کردند و با حیوانات باري نه و در اوقات بیکاري اندکی از بار مشقت زنان را کم میچه شبا

ي همیشگی نبود. آوردند، اما این نیز راه چارهروستا آب میاطرافهاي یا تراکتور از چشمه
سؤال اصلی این است که در موقعیتی که دهستان زالن از کمبود آب در رنج بود و خصوصاً 

آبی به اوج خود رسید، مردم زالن با استفاده از چه که کم78ییز سال در تابستان و پا
راهکار و ابتکاري با این مشکل به مقابله برخاستند و چگونه و به چه دالیلی در یک کنش 
جمعی و مشارکتی اقدام به تأمین آب کردند؟ مشارکت جمعی مردم در فرایند آبرسانی 

ها و تابع چه شرایطی بوده و چگونه انجام مؤلفهشش کیلومتري تا روستاي زالن شامل چه 
یافته است؟

کنتورگذاري و امتناع و یا عدم پذیرش پذیرشمردم روستا دروجود دو دستگی با 
مشارکت مساوي در ازايهاي حاشیهمحلهاعتراضبا آن، ازخانوارهامخالفت برخی 

ب و عدم دسترسی یکسان ي توزیع آنحوهشرایط وخصوص اختالف دربا وجودآبرسانی

1 Chawek, Ghawi, Glazard
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زاد مردم و سایر مسائل پیش رو، اگر توانایی درونشدهکشیها به آب آشامیدنیِ لولهمحله
5/5ي(با فاصلهاي دور دستدر خلق یک ابتکار محلی، یعنی انتقال آب چشمهروستا

خاص به بوم و هویت اجتماعیعنوان یک زیستنبود، احتماالً روستا بهکیلومتري از روستا)
شد. عدم شناخت کافی از معنا و مفهوم سراشیبی سقوط و ویرانی و تخلیه مواجه می

هاي محلی و بومی خاص، فرهنگی مؤثر بر آن در محیطـ مشارکت و نیز شرایط اجتماعی
گذارد، بلکه موجب بروز اي دولت محور را عقیم مینه تنها نتایج بسیاري از اقدامات توسعه

عنوان نمایندگان (بهعی، خصوصاً در تعامل پایدار مردم و مسئولین محلیهاي اجتماآسیب
گردد. ضعف کارهاي پژوهش داخلی در فهم ماهیت مشارکت و تبیین آن با یک دولت) می

ها متناسب با نظریه، اهمیت یا چند متغیر محدود و رویکرد نظري خاص و گزینش در داده
محلی و بومی به روش گراندد يیک زمینهو ضرورت بررسی استقرایی مشارکت را در

کند.تئوري مضاعف می

پژوهشمبانی مفهومی و نظري
هاي خود از تحقق وعده"نور امید"و "چراغ فروزان"که توسعه به مثابه یک از زمانی

ها قرین موفقیت نبود بلکه با یک سري ناخرسنديهاي توسعه نه تنها عقیم ماند و پروژه
کاف درآمد شهر و روستا و افزایش روستاهاي خالی از سکنه و فقر و نابرابري مثل افزایش ش

نظران و محققان توسعه از یک طرف و همراه گشت، صاحبو کاهش بهزیستی و ...
توسعه نمودند. فقدان يکارگزاران از طرف دیگر، شروع به بازاندیشی در ایده و پروژه

هاي هدف نسبت داده یا مشارکت محدود گروههاي توسعه به عدم مشارکتموفقیت برنامه
در «گرا، انسانی و ... توأم شد. شد. این بود که توسعه با پسوندهایی چون مشارکتی، مردم

هاي ریزي و سیاستافزایش مشارکت مردمی که بازتاب شکست برنامهيهنتیجه، اید
و تعامل و چگونگی اي جدید شدههاي توسعهناپذیر سیاستپدرساالرانه بود بخش جدایی

در فرایند توسعه مورد توجه پژوهشگران مباحث )دولت و مشارکت(پیوند این دو مؤلفه
مشارکت اجتماعی داللت بر گسترش ). «162: 1386(ازکیا،»مشارکت قرار گرفته است

هایی دارد کهها و گروهها، اتحادیههاي داوطلبانه، باشگاهگروهی در قالب انجمنروابط بین
).163(همان: ... »دولتی دارندمعموالً خصلتی محلی و غیر
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عمل یا واقعیت شرکت کردن، بخشی از چیزي را داشتن یا تشکیل 1... مشارکت«
تواند اخالقی تواند متعدي باشد یا الزم، میشود. بر این مبنا، مشارکت میدادن معنی می

آمیز و تواند اغفالري باشد یا اختیاري، میتواند اجباباشد یا غیر اخالقی یا ضد اخالقی، می
ي یا غیر الزم مشارکت، هدف دمبناي تعریف، انواع متعدکنترل شده باشد یا خودجوش. بر

کننده بدون هیچ کند. در مقابل، در انواع الزم مشارکت، عامل مشارکتاي را دنبال میویژه
). 185: 1377(رهنما،»شوداي وارد فرایند شرکت کردن میتعیین شدهمنظور از پیش

این مفهوم را حول يتوان تمام نظرات اندیشمندان دربارهدر بررسی ادبیات مشارکت می
بندي نمود:دو رویکرد زیر طبقه

(ابزارگرایانه)محور به مشارکترویکرد دولت-1
ي مشارکت شهروندان مواجه هاي توسعه با مسئلهها در طراحی و اجراي برنامهدولت

ریزي قائلند، هاي مردم و اهمیتی که براي آنان در فرایند برنامههستند و نگاهی که به توده
فرایند توسعه است. در دیدگاه ي نحوه و میزان مشارکت و دخالت مردم درکنندهتعیین
... اگر شود... مشارکت هم عامل و هم مترادف توسعه تلقی می«مشارکتی يتوسعه

سان ضرورت گذشته یک ضرورت عقالنی بوده است، امروزه بهرمشارکت در توسعه د
هاي انسانی و اخالقی مورد تأیید کند. مشارکت یکی از ارزشاخالقی و انسانی جلوه می

...»کندپذیري و عمل آگاهانه و آزادانه را حمل میاست که با خود عنصري از مسئولیت
هاي توسعه بسته به رکت مردم در طرحچه نحوه و میزان مشا). اگر284: 1390(عنبري،

بیند، اما در این میان برخی هاي مختلف سیاسی و اجتماعی تنوع زیادي به خود میمحیط
بندي الگوهاي مختلف مشارکت بر اساس ایدئولوژي دولت اقدام نظران به قالبصاحب

ع الگوي هاي سیاسی و دولتی، چهار نوجیمز میجلی با توجه به ایدئولوژي«اند. کرده
یا مشارکت گراي دولتهاي غالب توسعهتوان آنها را گونهکه میکندمیمشارکت را ذکر

شده، الگوي مشارکتی، الگوي مشارکت کنترلالگوي ضدهمراه با دولت بیان کرد؛ ...
2مشارکتی). در الگوي ضد294: همان(»مشارکت دفعی و ناگهانی و الگوي مشارکتی

اجتماعی ينیز توسعهمشارکت اجتماعی محلی واي به فقرا ندارد و ازالقه... دولت ع«
»ها هستند... طرفداران این طرز تفکر معتقد به سرکوب مشارکت تودهکندحمایت نمی

1 participation
2 anti-participatory pattern



89مشارکت به مثابه حفظ حیثیت در مقابل ...

که خواهان تمرکز انحصاري بر هاي توتالیتررسد حکومت). به نظر می36: 1988، 1(میجلی
رخوردي با مشارکت داشته باشند. در الگوي مشارکت تمام منابع جامعه هستند، چنین ب

هاي پنهانی حمایت دولت از مشارکت اجتماعی محلی با انگیزه«2شدهکنترل یا هدایت
اجتماعی، با علم ـ کند. مشارکت اجتماع محلی در این شیوه، به منظور کنترل سیاسیمی

دهد و اجراي آن را اهش میاجتماعی را کيهاي توسعهبرنامهيبه اینکه مشارکت هزینه
... مفهوم محدود «). در این معنا دولت 166: 1386(ازکیا،»رودکند، به کار میتسهیل می

). 97: 3،1986(هال»دهد(اصلی) ترجیح میآني(صوري) را بر مفهوم گستردهمشارکت
ریزي نامهاجراي برياین شکل مشارکت مستلزم همکاري مردم با مأموران دولتی در مرحله

مشارکت اجتماع محلی از ... پاسخ به «4توسعه است. در الگوي مشارکت دفعی و ناگهانی
کردن کنند، اما در فراهمگونه است که با مشارکت مخالفت نمیها بدینجانب دولت

هاي آنان به کنند. پاسخهاي الزم براي تحقق و تقویت مناسب آن کوتاهی میپشتوانه
). در کشورهاي در حال 168: 1386(ازکیا،»ت و حالتی نمایشی داردمشارکت مقطعی اس

ترین عامل این نوع الگوي مشارکت است. توسعه دستگاه بوروکراتیک دولتیِ متمرکز، اصلی
کند و از طور کامل از مشارکت اجتماعی حمایت میدولت به«5در الگوي مشارکت واقعی

ماعات محلی در تمامی ابعاد و سطوح توسعه طریق ساز و کارهایی براي ورود مؤثر اجت
).169(همان: »کندتالش می

تحقق اهداف تواند درکه میتوسعه، مشارکت ابزاري استنوسازي ازيدر نسخه
ها از دانش و هاي حامی توسعه مؤثر افتد و دولتسازمانواي دولت محورهاي توسعهطرح

هاي خود و یا تسهیل اقدامات ي کاهش هزینهمنابع محلی و انرژي ذهنی و بدنی مردم برا
برداري کنند. در غالب رویکردهاي و اهداف مد نظر و احیاناً کسب مشروعیت سیاسی بهره

اي نه محرز است و مشارکت پدیده» ارتباط دولت و مشارکت«رسمی به مشارکت
کت به دلیلو به مشاراست»زابرون«و » هدایت شده«زا بلکه خودانگیخته و درون

احیاناً هاي دولتی وکاهش هزینهخصوصاً براي تسهیل رشد اقتصادي وکردهایش،رکا
شود.کسب مشروعیت سیاسی، توجه می

1 Midgley
2 manipulated pattern of participation
3 Hall
4 incremental pattern of participation
5 genuine pattern of participation
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رویکرد انتقادي به مشارکت-2
هاي نظران پساتوسعه، مشارکت از ریشهعنوان یکی از صاحباز نظر مجید رهنما، به

(با پسوندهاي جذاب آن) صرفاً در عصر توسعهفرهنگی خود جدا شده است وـاجتماعی
شود. رهنما با یک لحن طنزآمیز و انتقادي براي اقتصاد تلقی می"منبع"عنوان یکبه

کنش متقابل ... فرایندهاي واقعی گفت و شنود و«گوید: مشارکتی میيخطاب به توسعه
وندگان گردد تا طبقات شگران و مداخلهعین بین مداخلهي ذهن ـباید جایگزین رابطه

). رهنما 1377:122(رهنما،»دیده نتوانند آزادانه سرنوشت خود را به دست گیرندستم
ترین آن ترسندکه یکی از مهمها از مشارکت نمیمعتقد است که امروزه به شش دلیل دولت

مشارکت نوعی احساس همکاري بین سازندگان ينمایش متظاهرانه«دالیل عبارت است از 
شود که انگار کند و این گمان در ذهن مردم ایجاد میکنندگان اوهام ایجاد میو مصرف

رغم برخی علی« ). 118(همان: »دولت نسبت به مشکالت آنان حساس و مسئول است
مشارکت در بهبود يکارایی پیوستهيادعاهاي قابل توجه، بالعکس شواهد ناچیزي درباره

عنوان یک راهبرد تغییر اجتماعی وجود دارد؛ در حالیر و یا بهپذیاوضاع مادي مردم آسیب
کند، شواهد تأثیر وري تأیید میکه برخی شواهد در مقیاس خرد نقش مشارکت را در بهره

رو مشارکت نوعی عمل در... از اینآن بر توانمندسازي و پایدارمندي بسیار ناچیز است
آنها سؤال يها معتقدیم و به ندرت دربارهما به بعضی چیز؛ جهت ایمان به توسعه است

مبهم آن با عاملیت يپساتوسعه، رابطهينقص نظریه). «597: 1،1999(کلوِر»پرسیممی
پساتوسعه براي فهم نظم رسمی توسعه در سطح ينظریه). «83: 1395(سندالي،»است

اگون توسعه، مفید است هاي گونمتقابل بین ساختارها و ایدهيکالن و ساختاري و رابطه
طور خاص در مورد ذهنیت و ها و زندگی روزمره و بمیان گفتمانياما در مورد رابطه

).88(همان: »کندهاي مهمی را مطرح میاش با گفتمان پرسشآزادي فردي و رابطه

پژوهشپیشینه 
الف) تحقیقات داخلی

مایل به مشارکت شهروندانبررسی ت:خود با عنوانينامهدر پایان،)1392(رسولی
اي که با روش پیمایشی بر روي نمونه؛اي تهرانهاي محلهپاركيدر مدیریت و توسعه

ياست، معتقد است بین گرایش به مشارکت و مشارکت واقعی رابطهنفري انجام داده400

1 Cleaver
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یر أثداري وجود دارد. به عالوه تصور فرد از مهارت و تخصص خود نیز بر مشارکت تمعنی
).1392دارد (رسولی، 

هویت اجتماعی يبررسی رابطهتحت عنوان: نامه خود ، در پایان)1391(نژادقاسمی
است، نفري انجام داده165يکه با روش پیمایشی بر یک نمونه؛و مشارکت اجتماعی

(احساس تعلق به طایفه و تعلق دینی) با هاي هویت اجتماعیگیرد که بین مؤلفهنتیجه می
).1391نژاد، ی و عینی رابطه وجود دارد (قاسمیشارکت ذهنم

هاي محلی ازروند تغییرات مشارکتبا عنوان: خوديدر مطالعه،)1394(یوسفوند
که در میان قوم لک با روش کیفی و ؛شمسی80یک دهه قبل از اصالحات ارضی تا دهه 

ر مدرن به منطقه را باعث است، ورود عناصمصاحبه با مطلعین محلی به انجام رسانده
افزایش نگرانی مردم از تغییر تعامالت اجتماعی، سست شدن روابط خویشاوندي و اعتقادات 

).1394داند (یوسفوند، هاي همیاري سنتی میدینی و شیوه

ب) تحقیقات خارجی
)، پژوهشگر چینی به بررسی گرایش و تمایل به مشارکت و 2011(خی، ژانگ شان

نفر از 595است، پرداخته؛ریزي، مدیریت و طراحی فضاي سبز شهرينامهنقش آن در بر
شهروندان را مورد مطالعه قرار داده و معتقد است که بیشتر آنان ارزیابی مثبتی از نقش 

اند.مشارکت در مدیریت شهري داشته
تأثیر هویت خانواده بر مشارکت : در پژوهش خود با عنوان،)2001(چان والدر

ها را به نوعی هویت معتقد است که مشارکت اجتماعی والدین بچه؛جواناناجتماعی
ها یافتهکند.هاي اجتماعی را تقویت میگروهدرمشارکت آنان رااجتماعی مرتبط کرده و

آنند که فرزندان کشاورزان روستایی که والدین آنها جایگاه رهبري دارند، احتمال گرنشان
باشند.اي مدنی مشارکت داشتههبیشتري دارد که در گروه
تأثیر وابستگی اجتماعی بر : در پژوهش خود با عنوان،)2009(گلشیري و دیگران

نشان دادند که ؛بروجنيموردي بخش گندمان منطقهيهمکاري روستایی: مطالعه
مثبت و معناداري بین انسجام اجتماعی و میزان مشارکت روستاییان وجود دارد. يرابطه
هاي گرایش روستاییان نسبت به ن براي سنجش میزان انسجام اجتماعی از شاخصمحققا

هاي جمعی در بین آنها استفاده جتماعی در بین آنها و میزان نزاعیکدیگر، میزان تعامل ا
کردند.
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شناسی پژوهشروش
برخی پیامدهاي مثبت و لی و فرایند آن ومفهومی مشارکت، شرایط عمعنا ودریافت

شود و اگر تناسب روش تحقیق با موضوع و محقق میبا روش کیفی بهترن، منفی آ
مناسب موضوع این "گراندد تئوري"شناختی باشد، پژوهش یک اصل روشيمسئله

کنندگان این مطالعه باید همگی فرایند مشارکت«شود. درگراندد تئوري، تحقیق تلقی می
عمل آنها مفید يتوضیح شیوهتواند درمیمدنظر را تجربه کرده باشند و تدوین این نظریه

). در روش 85: 1391(کرسول،»...هاي آتی فراهم آوردبوده یا چارچوبی براي پژوهش
فرایند، اقدام یا تعامل (یا نظریه) از یک ... پویشگر نوعی تبیین کلی«بنیاد دادهينظریه

(کرسول،»کنندگان استکتهاي تعداد زیادي از مشاردهد که حاصل دیدگاهارائه می
مدارك و ي). جهت گردآوري اطالعات از تکنیک مصاحبه عمیق و نیز مشاهده86: 1391

ها در قالب واحدهاي معنایی، گردد. پس از تفکیک متن مصاحبهشواهد موجود استفاده می
شده و ارتباط مفاهیم و مقوالت و به صورت مفاهیم انتزاعی و سپس مقوالت تلخیص

ي مورد مطالعه شود. جامعهت با مقوالت فرعی در راستاي سؤاالت تحقیق بررسی میمقوال
هاي این رکزي شهرستان جوانرود است. نمونهدهستان زِالن، بزرگترین روستاي بخش م

مرتبط با موضوع هستند يزیستهينفر از افرادي است که داراي تجربه22تحقیق تعداد 
س با معرفی افراد جدید به صورت گلوله برفی گسترش که به شکل هدفمند انتخاب و سپ

است.یافته
کنندگان در فرایند تحقیق، بدین معناست که تبیین مشارکت بر مبناي نظر مشارکت

طور علم ب"ري او بر واقعیات نیست و پژوهش حاصل تحمیل نظر محقق و اعتقاد نظ
داده بنیاد واحد مشاهده يریه. با توجه به اینکه در نظ"شوداجتماعی تولید و برساخت می

است، این روش با "فرایند یا اقدام"است و واحد تحلیل "کنندگاندیدگاه مشارکت"
چرایی و چگونگی تکوین و گسترش مشارکت مردم ياین پژوهش یعنی مطالعهيمسئله

در آبرسانی و پیامدهاي آن، تناسب دارد.
که الزام کاربرد روش ـ وسازيبا توجه به اینکه این پژوهش نه با رویکرد ن

و نه ـداندپی دارد و مشارکت را برساخت دولت میشیئ نگري را درپوزیتیویستی و
يهاي حامی توسعهکه مشارکت و مفاهیم مربوطه را جعل دولت و سازمانـ پساتوسعه
ه بلکه مشارکت را برساختی اجتماعی و وابست، نگردبه موضوع مشارکت نمیـ کندفرض می
بسته به موقعیت، در کند که عاملیت کنشگرانتعامالت اجتماعی فرض میيبه شبکه

داده بنیاد در بررسی يتولید و تعدیل گفتمان توسعه و مشارکت دخیل است، نظریه
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اي براي تبیین این روش هنگامی مناسب است که نظریه«آید. موضوع مناسب به نظر می
ائه شده باشد اما بر هایی ارمکن است در پیشینه مدلباشد. میک فرایند وجود نداشته

هایی غیر از جمعیت و نمونه مد نظر پژوهشگر کیفی ایجاد و ها و جمعیتمبناي نمونه
هاي موجود ناقص باشند، چرا که به همچنین ممکن است نظریهباشند؛آزمون شده

). نگاه 90: 1391ول،(کرس»اندارزشمند مد نظر پژوهشگر نپرداختهيمتغیرهاي بالقوه
ها و واقعیات اجتماعی مستلزم اتخاذ رویکرد دیالکتیکی و نه علت و برساختی به پدیده

معلولی به تبیین مشارکت است؛ مشارکت نه از عامل یا عوامل خاص با تعیین وزن 
ها و عناصر مختلف در اي از مؤلفهتأثیرگذاري مشخص، بلکه حاصل کنش متقابل مجموعه

مکانی محدود است.ـ زمانییک بستر 

ي پژوهشهایافته
هاي میدانی این پژوهش از طریق مصاحبه با مطّلعین محلی ابتدا ضبط شد و یافته

کننده در تحقیق به صورت متن پیاده شد. متن خام هاي مشارکتبعد از هر مصاحبه، پاسخ
کدگذاري باز) و در (اولیه تجزیهقالب واحدهاي معنادار یا کدهاي جنینی وها درپاسخ

(کدگذاري محوري)، با تشخیص تر یا کدهاي ثانویهمقابلِ کدهاي مشابه، مفاهیمی انتزاعی
محقق و تأیید یک محقق دیگر، تأیید اعتبارگردید. در واقع تمام اطالعات میدانی در قالب 

طبقه از کدهاي اولیه در راستاي پاسخگویی به سؤاالت مصاحبه و پرسش اصلی تحقیق9
هاي حاصل شده، در راستاي تحقق دو هدف یعنی سازماندهی گردید. در نهایت یافته

(تحلیل روایت و تقویمی) ارائه (تحلیل پارادایمی) و فرایند مشارکتساختار مشارکت
شوند.می

(تحلیل پارادایمی)ساختار مشارکت-1
آبرسانی است که يمنظور از ساختار مشارکت بررسی چرایی مشارکت مردم در تجربه

ي(دالیل و انگیزهیعنی کمبود شدید آب، شرایط علیاصلی،يعالوه بر شناخت مسئله
یا کننده(تسهیلرگ(مشارکت)، شرایط مداخلهاصلیيکنشگران از مشارکت)، پدیده

هاي مشارکت عناصر و مؤلفهي کمبود آب، مشارکت،مزاحمِ مشارکت)، پیامدهاي مسئله
شود.بررسی می
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ترین چالش زِالن)بزرگآبی؛(کمشناسیمسئله:1جدول 
ي اصلی)مفهوم (پدیدهي خام)کد اولیه (داده

آبی در گذشتهي کمسابقه

ترین چالش زالنآبی؛ بزرگکم

عدم دسترسی یکسان به منابع آب در گذشته
هاي نزدیک به شیر عمومیدسترسی بیشتر خانواده

نقالبکمبود آب در اوایل ا
هاي اصلی زالن در اوایل انقالبدستکاري چشمه

هاکمبود مجدد آب پس از دستکاري چشمه
ي گذشتهها در دو دههتنزل آب چشمه

هاي آنها و مشقتآبی، سختیفشار کم
ي پرآب زالنحسرت گذشته

کمبود آب مورد نیاز مردم
70ي ي دوم دههکاهش بارندگی در نیمه

78و 77هاي ود شدیدآب و محصوالت کشاورزي در سالکمب
78و 77آور آب در دو سال تأمین عذاب

کاهش آب زراعی
روزي مرد و زني شبانهکمبود آب؛ دغدغه

ترین تجربهکمبود آب؛ سخت
هامشکالت حمام، شستشو، آب آشامیدنی و دام

»ي حیات استآب مایه«عبارت درك کامل 
آبی در کنار کار خانگی بر زنانمضاعف کمفشار 

فرهنگی آن، یک نیاز زیستی است که ابقاي ـ آب فراتر و قبل از ابعاد اجتماعی
توان به مثابه وابسته است و کمبود آن را میفیزیولوژیک و امنیت وجودي انسان به آن

ترین چالش توصیف کرد.ترین تجربه و بزرگسخت
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قطعی شدت مسئلهکاهش م:2جدول 
کد ثانویه (مفهوم)ي خام)کد اولیه (داده

انبار توسط جهاد سازندگی و همکاري مردم در اوایل انقالبساخت آب
ساماندهی اولیه توزیع آب بندي و انشعاب آب توسط جهاد سازندگی در اوایل انقالبشبکه

ومی در سه محله زالنانبار تا داخل روستا و ایجاد سه شیر عمگذاري از آبلوله

زِالن نیز همچون سایر روستايآید که در هاي جدول فوق چنین برمیاز یافته
هاي بهسازي محیط روستا به شمار اجتماعات، تأمین آب آشامیدنی سالم از جمله برنامه

است.طور اساسی تحقق نیافتهچندان ب70ي رود که تا ابتداي دههمی

لهبروز مجدد مسئ:3جدول 
کد ثانویه (مفهوم)ي خام)کد اولیه (داده

70ي کاهش مجدد بارندگی و کمبود آب در اواسط دهه

آبی زالنبروز مجدد مشکل کم
خانوار300خانوار به 250افزایش جمعیت زالن از 

هاي روستاعدم تناسب جمعیت و میزان آب چشمه
دور از چشمهي روستا وهاي جدید در حاشیهساخته شدن ساختمان

هاي بهداشتی مردمافزایش مصرف آب در نتیجه آگاهی

ي مورد مطالعه با میزان موجودي واقعی منابع آب از یک عدم تناسب جمعیت جامعه
(رشد آگاهی بهداشتی) با موجودي آب از به رشد مردمطرف و عدم تناسب انتظارات رو

است.دهطرف دیگر، مجدداً آب را به یک چالش تبدیل کر
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مدت مسئلهحل مقطعی و کوتاه: 4جدول 
کد ثانویه (مفهوم)ي خام)کد اولیه (داده

همکاري برخی افراد خیر روستاهاي همجوار در تأمین موقت آب

رفع مقطعی و کوتاه مدت 
)1گر آبی (شرایط مداخلهکم

همکاري موقتی نهادهاي دولتی (بخشداري جوانرود) در انتقال آب
با تانکر

هاي چشمهروي آوردن ناچاري و اجباري زنان و دختران به 
اطراف روستا

هاي اطراف روستاي زنان و مردان از چشمهآب آوردن شبانه
تکاپوي پیرزنان و پیرمردان ضعیف و ناتوان براي تأمین آب

ها به امید افزایش آبدعا و نیایش و قربانی بر روي چشمه
ردن زنان و دختران به آب زراعی زمین زارعانروي آو

ي مکرر زنان و دختران به روستاهاي اطراف جهت تأمین مراجعه
آب

هاي چشمهمکرر تانکر روستاي زالن به روستاها و يمراجعه
مجاور در طول روز

کشاورزي و کار ساختمانی، مردم زالن و خصوصاً زنان و دختران، تا رغم فصلعلی
یدا شدن یک ابتکار محلی و اساسی، با راهکارهاي محلی و مزید بر انجام کارهاي خانگی پ

اند.به تأمین موقتی آب مورد نیاز خانواده اقدام کرده
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پیامدهاي احتمالی و واقعی کمبود آب: 5جدول 
کد ثانویه ( مفهوم)ي خام)کد اولیه (داده

هاخشک شدن باغات پایین چشمه

امدهاي ناخواسته و تحمیلی پی
کمبود آب در تابستان و پاییز 

78و 1377
(با کمبود آب چه اتفاقی افتاد 
و یا مردم با چه مسائلی مواجه 

شدند؟)

ي روستا و کوچ به سایر روستاها و ترس عمومی از احتمال تخلیه
شهر

ها به منظور تطبیق با کمبود ها توسط برخی خانوادهفروش دام
آب

ها با فروش چند رأس از آنهااهش دامک
در طول روز و ممانعت و xي مکرّر تانکر زالن به روستاي مراجعه

بدرفتاري برخی افراد با راننده و کاهش همکاري با او
مشاجره و دعواي صاحبان زمین زراعی (صاحب چشمه) با زنان و 

مسائلی چون: شستن لباس، آلوده شدن آب چشمه رمردان بخاط
و زمین، کم شدن آب مورد نیاز زراعت و ...

هاي واقع در زمین مشاجره و دعوا بر سر مالکیت چشمه
کشاورزان

اي (عدم رعایت نوبت آب گرفتن بروز اختالف خانوادگی و محله
ها و ...)از تانکر و دعوا بر سر چشمه

هاعا و نیایش جهت افزایش آب چشمهفایده دانستن دبی
ها بر زنان و فشار مضاعف کار خانگی و حمل آب از چشمه

ض نقش (زنان) و مشاجره رهاي آنان (تعاسختی زیاد مسئولیت
در خانواده)

ها به زنان در آمیز و گاهاً تحقیرآمیز بیگانهنگاه مشکوك، ترحم
هاطول مسیر چشمه

زنان و تهدید حرمت و اعتبار آنانهاي ناشایست پشت سرحرف
آب غیر بهداشتی و احتمال بیماري ناشی از آن

ي خانوار بخاطر خرید مکرر ظروف حمل آبافزایش هزینه
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گر مشارکتشرایط تسهیل:6جدول 
کد ثانویه (مفهوم)ي خام)کد اولیه (داده

دار ار و جریحهاحساس حقارت افراد از وابسته بودن به روستاهاي همجو
شدن احساس مردم از برخی برخورد نامناسب افراد آن روستاها

2گر شرایط مداخله
گر و محرك (تسهیل

مشارکت جمعی براي حل 
آبی)مشکل کم

هاي مردان در میدان آبی در بین گروهي مشکل کمبحث و گفتگو درباره
روستا و مسجد

ي آن در بین زنانهاي مشکل آب و سختیبحث و گفتگو درباره
(مورد ترین روستاي بخش مرکزي شهرستان جوانرود و فاقد آببزرگ

توجهی واقع شده است)ظلم و بی
(نماینده و بخشدار)هاي شفاهی خودعدم وفاي مسئوالن به وعده

فقر فرهنگی (نداشتن کارمند در ادارات مرتبط با مشکل)
اي توسط معلم م به سنجهپیشنهاد راه حل انتقال آب چشمه موسو

روستا
کیلومتري 6(داراي آب فراوان و مشرف بر روستا و دو عیب مسافت زیاد 

بر بودن)و هزینه
هاي مختلف و بحث و مذاکره بین موافقان و مخالفان طرح و گزینه

نهایتاً تأیید راه حل
و بررسی تجربی راه حل توسط معلم روستا و بنّایی به نام خسرو فرجی

متراژ مسافت چشمه تا روستا و نیز میزان آب چشمه
رایزنی و مشورت معلم و معتمدین روستا با امام جماعت جهت مطرح 

کردن پیشنهاد در مأل عام
سخنرانی توجیهی امام جماعت قبل از خطبه جمعه و نقش اقناعی و 

رهبري ایشان در بسیج عمومی و مشارکت تام در طرح آبرسانی
ت امام جمعه و جمعی از معتمدین و شوراي روستاي زالن از درخواس

بخشداري و فرمانداري جوانرود به منظور تأمین مصالح و یا اعتبار طرح
عدم امکان تأمین فوري بودجه و اعتبار و مصالح توسط نهادهاي مربوطه

دار شدن احساس معتمدین از بخشداري و جریحهيبازگشت مأیوسانه
عمومی

فقت نهادها با انتقال آب با تانکر و اختصاص تانکري براي این منظورموا
متأثر شدن احساس جوانان از وضعیت پیرزنان و پیرمردان در تأمین آب 

مورد نیاز
عدم امکان مهاجرت به شهر براي اکثر مردم

مشارکت و همت جمعی عامل غلبه بر فقر مادي
اقتصادييایهمشارکت و بسیج عمومی جایگزین سرم

(حل مشکل به مثابه ايبرگزاري نماز جمعه در محل چشمه سنجه
عبادت)
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احساس حقارت نسبت به روستاهاي همجوار در این موقعیت و اهمیت حفظ حیثیت 
گر) در فرایند (تسهیلگرو اعتبار روستاي زالن در مقایسه با آنها از جمله شرایط مداخله

آید. نقل قول زیر بیانگر این امر است:ر میمشارکت در آبرسانی به نظ
ها و من هر روز با تراکتوري که تانکري به آن وصل است، براي آوردن آب از چشمه«

پنج يکه در فاصلهXرفتم. روستاي شیرهاي عمومی سایر روستاهاي همجوار می
رف داخلی کیلومتري روستاي زالن واقع است، یکی از این روستاهاست که آب مازاد بر مص

.هایش جلو چشمه بوددارد. یکی از روزها که به این روستا رفتم، زنی مشغول شستن کفش
رغم اتمام کارش از جلو چشمه بلند نشد و من از او خواستم اجازه دهد شیلنگ آب را علی

، مانع بلکهاز جایش بلند نشدنه تنهاجهت پر کردن تانکر داخل چشمه قرار دهم، اما او 
من هر قدر صبر کردم اما او حاضر نشد از جایش بلند شود و با غرور به من گفت: من شد و

که و نهایتاً من مجبور شدم با تانکر خالی آنجا را ترك کنم و در حالی» آب خودمان است«
خیلی از این جریان ناراحت و مأیوس شده بودم با دلی آکنده از گریه و بغض به روستاي 

نماز يا براي امام جماعت روستا بازگو کردم و ایشان در خطبهزالن برگشتم و موضوع ر
مصاحبه با ،(یادداشت میدانی»جمعه موضوع را با اهمیت خاصی براي مردم بیان کردند

تانکر روستاي زالن).يمحمد صدیقی، راننده
است که تا قبل از اصالح ارضی "بازان"بزرگی به نام يروستاي زالن مرکز منطقه

ترین روستاي این منطقه با اعتبار و هویت بازان بوده و بزرگيدگی خان منطقهمحل زن
. از طرفی بعد از انقالب نیز برخی ادارات دولتی مثل خدمات رودمیخاصی، به شمار 
... در روستاي زالن تحصیلی ويگانهنفت، مقاطع سهيکتابخانه، شعبهکشاورزي، بهداري،

ل پیش که برخی تغییرات در تقسیمات سیاسی شهرستان است. تا چند سادایر بوده
وقت در مجلس يجوانرود اتفاق افتاد، برخی بزرگان و معتمدین روستاي زالن از نماینده

ي نسبتاً مشهور شوراي اسالمی، انتظار تبدیل آن را به بخش در سر داشتند. با این پیشینه
ز زیستی، یعنی آب آشامیدنی به سایر ترین نیازالن، وابسته شدن مردم زالن در ابتدایی

تنزل هویتی ويتر، از نظر بیشتر افراد جاي بسی تأسف و حقارت و مایهروستاهاي کوچک
شده دامن دارحیثیت خدشهآنچه به این وابستگی و حقارت ورفت و هرمیاعتبار به شمار 

احساس "نابراین چنین شد. ببه مثابه چالش و با بدبینی و خشم به آن نگریسته میزد،می
يتی بدل شد که همهاي در این موقعیت، به چنان نیروي مقتدر و با اُبهشده"دارجریحه

باره بسیج نمود که آنآبی به یکنی مردم را در راستاي حل مشکل کمتوانایی بدنی و ذه
مردم از دانستند. از طرف دیگر تصوري کهمقایسه میيبا قدرت دولتی، شایسته"صرفاً"را
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"ايآبرسانی سنجه"داشتند انجام فوري قدرت و توانایی عظیم دولت در عمران و آبادانی 

نمود. با توجه کاري بسیار ساده و ممکن مینظر آنان را درترین زمان توسط دولت در کوتاه
را عامل تحقق بلندپروازي خود      مردم دولت« محور هاي کالن دولتبه سوابق پروژه

ترین انند و در نتیجه همواره مردم توقع انجام معجزاتی از دولت دارند، بدون آنکه کمدمی
(برگر و »باشندهایی داشتهدرکی از ساز و کارهاي ضروري براي تحقق چنین معجزه

آسا از قدرت دولتی در تضاد با عدم )؛ بنابراین این نوع تصور معجزه66: 1381دیگران،
اي توسط نهادهاي دولتی قرار گرفت و مردم چشمه سنجهيسادهانجام به موقع آبرسانی 

کردند. البته با مردم زِالن تفسیر"عدم تمایل و همکاري دولت"را به مثابه "عدم انجام"
محدود "نباید ارزیابی منفی مردم زالن از مسئوالن دولتی را، خصوصاً در این موقعیت، به 

: 1389فوکویاما،("گروهی اعضاي گروهرونو همکاري دبودن شعاع اعتماد و صداقت
در جوامع سنتی و روستایی نسبت داد و نیز نباید بر اساس این ادعا مردم .)174-173

تلقی ،یعنی دولت"هابه محق دانستن خود به رفتاري غیر اخالقی با بیرونی"زالن را متهم 
در طرح   ل انقالب و نیزانبار جهاد سازندگی اوایچرا که در آبرسانی و ساخت آب؛کرد
اند. همین عدم همکاري به پاي نهادهاي دولتی مشارکت اجرایی داشتهرسانی نیز پا بهبرق

موقع مسئوالن دولتی با زِالن، احساس حقارت آنان را در مقابل سایر روستاها بیشتر 
ر است که کرد. نارضایتی مردم زِالن از مسئوالن دولتی تداعی این اعتقاد فاستدارجریحه

يهاند که نقش و وظیفها زندگی به این نتیجه رسیدهروستائیان و کشاورزان در طی سال«
: 1378(فاستر،»ها و عالیق آنان استموران دولتی اکثراً چیزي مغایر و مخالف با برنامهأم

اي بر این مطلب و پیامد چنین تصوري از نقش ) و عدم پذیرش کنتورگذاري نیز صحه44
است. بنابراین مشارکت جمعی مردم در مقابل عدم انجام به موقع یک درخواست و دولت

زیر گویاي يیعنی دولت صورت گرفت. متن مصاحبه"دیگري مقتدر"نیاز توسط یک 
همین واکنش مردم در مقابل عدم انجام به موقع آبرسانی توسط مسئولین وقت است:

به فرمانداري جوانرود )م جماعت روستامعلم به همراه اما(قبل از این کارها ما«
توانیم روزانه چند بار با تانکر براي شما آب بیاوریم. اما ما ما فقط میرفتیم. بخشدار گفت:

کند.کند و فقط مقطعی مشکل را حل میگفتیم تانکر با توجه به جمعیت زالن کفایت نمی
متر 1600اصفهان و کرمانشاه (هاي خریداري شده را در آنها حتی ماشینی که بتواند لوله

متر نیز در اصفهان خریداري کردیم) به زالن حمل کند، 3800در کرمانشاه و 6لوله سایز 
).7/1/94متن مصاحبه با معلم روستا،(یادداشت میدانی،»در اختیار ما قرار ندادند
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ه، هاي توسعاجتماعی و سطوح و ابعاد مختلف آن در طرحينقش و اهمیت سرمایه
سازد. مردم جایگاه این مفهوم را هم در نظریات و هم پژوهش توسعه خاطرنشان می

ينتیجهوپیامدرغم فقر اقتصادي و مادي، از نظر توانمندي که دهستان زالن نیز علی
معی خود شوند و با مشارکت جرود، فقیر و محروم قلمداد نمیمشارکت به شمار می

ي پر فقر اقتصادي را خنثی کردند و توانستند پروژهزايپیامدهاي نامناسب و آسیب
متر تا روستا با نیروي بدنی و 5500ياي را از فاصلهانتقال آب چشمه سنجهيهزینه

کنندگان در به انجام رسانند. یکی از مشارکتمادي ناچیزييهفکري خود و با هزین
گوید:تحقیق می

دیگري يتوانستند با وسیلهفقر بودند، نمیاز طرف دیگر چون مردم در نهایت...«
متن مصاحبه با (یادداشت میدانی،»دادندآب فراهم کنند و خود باید این کار را انجام می

در این عمل جمعی واقعاً مردم به «). یکی دیگر معتقد است: 5/1/95محمد مرادي،
دهند در اوج فقر و گاه مردم روستا بخواهند کاري را انجامخودباوري رسیدند که هر

متن مصاحبه با بختیار (یادداشت میدانی،»توانند آن را انجام دهندتهیدستی هم می
).6/1/94صدیقی،

موانع مشارکت:7جدول 
کد ثانویه (مفهوم)ي خام)کد اولیه (داده

متر)5300مسافت زیاد چشمه تا مرکز دهستان زالن (

2گر شرایط مداخله
شارکت (مانع یا مزاحم م

آبی)در حل مشکل کم

نیاز به نیروي کار خیلی زیاد
عدم حضور مردان در روستا بخاطر کار در شهرها و فصل کشاورزي
به باور برخی انتقال آب باعث اختالف و دعوا بین اهالی زالن با 

اي خواهد شدروستاي چشمه نزار سفلی بر سر مالکیت چشمه سنجه
اعتبار مورد نیاز طرح توسط برخی نهادها ي زیاد و برآورد هزینه

(بخشداري)
مخالفت و ایجاد مزاحمت برخی افراد روستاي همجوار که داراي زمین 

اي بودندزراعی در پایین چشمه سنجه
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هاي مشارکتها و جلوهمؤلفه: 8جدول 
(مفهوم)کد ثانویهخام)يکد اولیه (داده

تومان) توسط نمایندگان طوایف 8000(هاي اقدامآوري هزینهجمع
و تحویل آن به معلم

هاي ها و جلوهمؤلفهعناصر،
مشارکت

هاي کاري توسط امام جماعت سازماندهی اهالی روستا در گروه
روستا و تعیین میزان حفر کانال

اينماز جماعت جمعه در محل چشمه سنجهياقامه
هاي مردان در مسیر متري توسط گروه50هاي سنگین انتقال لوله

هاي خودالعبور بر روي شانهکوهستانی و صعب
(بنّا،فنیتوانایی جسمی ومتناسب مهارت وهمکاري افراد

...)کارگر وامام جماعت،معلم،تأسیساتی،
متر (مشاهدات 2×2×2انبار بر روي چشمه به ابعادساخت آب

)94/ 7/1محقق، 
ها در فصل تابستان دامياستفادهخوري جهت ساخت پنج عدد آب

انبار ده متر از یکدیگر قرار دارند و از سرریز آبيو پاییز که با فاصله
)7/1/94(مشاهدات محقق،شوندپر می

غذا براي ينقش زنان و دختران در انتقال برخی مصالح و تهیه
کارگران

(به پذیرهمکاري مضاعف و از خودگذشتگی برخی افراد مسئولیت
اند)... نیز همکاري داشتهموازات مشارکت کاري، در تأمین مصالح و

یکی از عوامل کلیدي در مشارکت جمعی مردم زالن و رایزنی با ادارات دولتی و نیز 
اي، نقش ها و طوایف مختلف زالن در امر آبرسانی سنجهایجاد هماهنگی و سازگاري گروه

(خادم پذیرخویش و پیشنهاد فردي مسئولیتامام جماعت زالن است که با درایت
انتقال آب بودند، در یک يها که مردم مشغول حفاري مسیر لولهمسجد)، در یکی از جمعه

هاي کوه و در میان جمع کارگران برگزار اقدام ابتکاري، نماز جماعت جمعه را در بلندي
شیدن به یک عمل برگزاري نماز جماعت در این موقعیت و مکان، تقدس بخ.کندمی

سنت مؤکدي که همواره در مسجد برگزار .جمعی و افزایش شأن آن در حد عبادت است
،مردم استيیکی از نیازهاي اولیهيکنندهاي که تأمینشده، در این زمان در کنار چشمه

هاي مشارکت مردم در فرایند آبرسانی، محرك و مشوق شود. بیان و تداعی جلوهاقامه می
است که مردم همواره ر انجام هر نوع مشارکت جمعی براي حل مشکالت آتی شدهمردم د
کنند.عنوان یک عمل مبارك و میمون یاد میاز آن به



103مشارکت به مثابه حفظ حیثیت در مقابل ...

مشارکتيپیامدهاي سازنده: 9جدول 
(مفهوم)کد ثانویهخام)ي(دادهکد اولیه

اي حیات دوباره به دهستان زالن بخشیدانتقال آب سنجه

و پیامدهاي مثبت
ي مشارکتسازنده

(سوراخ کردن سنگ و توان غلبه کردبا همدلی و همکاري بر هر مانعی می
بریدن کوه)

ترین مشکالتتوان بر سختما با این کار ثابت کردیم با نیروي جمعی مردم می
فائق آمد

کاري که فقط در توان دولت بود، ما توانستیم با همت خودمان انجام دهیم
گذاشتما ثابت کرد که در مواجهه با مشکالت باید اختالفات را کنارموفقیت 

ما خودمان باید به فکر خود باشیماگر مسئولین براي ما کاري نکردند،

توان نقش عاملیت را در برساخت در میان کدهاي جدول فوق و سایر جداول می
رانی چون جان براهمن آنچه که متفک.ها و نتایج حاصله استنباط کردمشارکت، جلوه

رویکرد «نامند، در کنش جمعی مردم زالن قابل درك است. می» گرامردميتوسعه«
اقتصادي و فرهنگی در تغییرات يمحور در مقایسه با رویکردهاي جبرگرایانهاجتماع

).474: 1390(استیوز و ملکات،»اجتماعی، اهمیت زیادي براي عاملیت انسانی قائل است

(تحلیل روایت و تقویمی)ند مشارکتفرای-2
بخش مرکزي شهرستان جوانرود، دهستان زالن از ترین روستاي زِالن، بزرگروستاي

در اوایل انقالب با افزایش جمعیت و نقل مکان تدریجی اهالی روستا از بلنداي تپه به 
هاد است که با مشارکت جهاي پست و هموار با کمبود آب آشامیدنی مواجه بودهزمین

ساماندهی گردید. با وقوع تأمین و توزیع آب يسازندگی و همیاري مردم تا حدودي نحوه
، کمبود آب روستاو افزایش جمعیت 70يدرپی، خصوصاً از دهههاي پیخشکسالی

آشامیدنی به یک مسئله و بحران تبدیل شد و متعاقب آن، مسائل مختلف زیستی، هویتی و 
چه بطور مقطعی با همکاري نهادهاي دولتی و الن گردید و اگرگیر اهالی زِاجتماعی دامن

رسیدن فصل سایر روستاهاي همجوار این مشکل قابل تحمل گردید، اما با توجه به فرا
البته زنان و دختران با زحمات و .ها نتوانستند استمرار داشته باشندسرما این راه حل

می و دائمی، به تأمین آب پرداختند.هاي مضاعف خود تا پیداشدن یک ابتکار بوتالش
روستا، رها کردن يکمبود آب صرفاً فشاري مضاعف بر زنان نبود، بلکه ترس از تخلیه

اي و دامداري و کشاورزي، تهدید هویتی و حیثیتی اهالی زِالن و اختالفات محلهيپیشه
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رفت. به شمار مییر پیامدهاي کمبود آباي و احتمال امحاي هویتی زِالن نیز از ساطایفه
شدن به سایر شدن احساسات زنان و مردان از وابستهدارعالوه بر موارد فوق، جریحه

امام جماعت، عدم پاسخگویی و همدلی به يدهندهبخش و هشداراجتماعات، نقش آگاهی
هاي اي دیگر از متغیرموقع مسئوالن وقت به نیاز ضروري مردم به همراه مجموعه

فعال و جدي در اقدام مشارکتی به منظور يجمله دالیل کنشگران به مداخلهگر، ازتسهیل
5500(العبوراي صعباست که تأمین آب از فاصلهاي بودهانتقال دائمی آب چشمه سنجه

پذیر ساخت. مردم زالن با متر) تا روستا را با همت جمعی خود و در مدت کوتاهی امکان
خت جسمی و روحی خود و برگزاري نماز جماعت جمعه مادي و تالش سيپرداخت هزینه

هاي سنگین در در محل چشمه و تقدس بخشیدن به عمل جمعی خویش و نیز حمل لوله
این کنش يهالعبور و حوادث مختلف بدنی متعاقب آن، همواره یاد و خاطرصعبمسیر

وع مشارکت را چاشنی هر ندارند و بیان آنجمعی را در گفتگوهاي روزمره گرامی می
عنوان یک عمل مبارك و سازند و از آن بهجمعی و عمومی خود در اقدامات آینده می

کنند.میمون یاد می

گیرينتیجهبحث و 
گونه که در دهد که آنروایت آبرسانی و اقدام جمعی مردم دهستان زالن نشان می

به پایین و به خاطر تسهیل مشارکت را نباید صرفاً اقدامی از باال ؛ رویکرد نوسازي رایج است
اجراي اقدام دولتی و عملیاتی کردن بعد رسمی و اسنادي توسعه و اهمیت مشارکت مردم 

از طرف دیگر نباید .اي معنا کردها و اقدامات توسعهعنوان شرط پذیرش عمومی طرحبه
و خنثی هاي قدرت گفتمانی توسعه،کنشگران را در مقابل طرح دولتی، به مثابه سوژه

ي پندارند. کنشگران و بازیگران عرصهگونه که متفکران پساتوسعه میمنفعل تلقی کرد؛ آن
توانند در آن بازاندیشی و اصالح و تعدیل اي میمحلی به میزان آگاهی خود از اقدام توسعه

عنوان یک مفهوم و گفتمان نباید به مثابه امري که در به تعبیر دیگر مشارکت به.کنند
خود، ي شود، فهم گردد. کنشگران نیز به نوبهوسط ساختارهاي نامرئی ساخته میخالء و ت

توانند در پیدایش و تکوین، اصالح، تکمیل و تغییر این گفتمان نقش فعال در اجرا می
بخشی به نهادهاي گوناگون به صورت عنوان گفتمانی که با نظمداشته باشند. مشارکت نه به
هاي کنشگران با هم و از قبل باشد، بلکه بیشتر در کنششدهشکلی عینی از دانش نمایان

است که رویدادها و حوادث تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی و سیاسی در نحوه و وجود داشته
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میزان بروز آن تأثیر دارند و این مشارکت نه توسط کارگزاران توسعه قابل ایجاد، بلکه قابل 
کشف و بررسی است.

(امام ارزشیـتمدین و رهبران محلی و صاحب اقتدار سنتیدر خالل تعامالت مع
طرف و با مسئوالن نهادها و هاي مختلف مردم از یک...) با تودهشورا ومعلم،جماعت،

عنوان یک ادارات دولتی، از طرف دیگر، بازاندیشی در ایده و عمل مشارکت و توسعه به
اي شبیه آن را ر مفاهیم توسعهمشارکت و دیگشود. گفتمان یا کنش نهادي ممکن می

اي تلقی کرد که علت واحدي مثل تصمیم دولتی یا توان و نباید دستگاه و پدیدهصرفاً نمی
کند. مشارکت حتی اگر توسط را هدایت و برساخت میحامی و سازمانی خاص داشته و آن

ممکن باشد، در عمل توسط کنشگران محلی دولت یا سازمان حامی توسعه پیشنهاد شده
طیمردم زالن جانب کشی ازآب لولهعدم پذیرش کنتورگذاري مثل(است رد شود

) و یا اصالح، تغییر و تعدیل گردد و قلمرو معنا و هدف و نیز پیامدهاي 94تا 78هايسال
دانش از طریق فرایندهاي کنش متقابل «هاي مردم عوض شود. آن نیز در فرایند فهم توده

). 92: 1395(النگ،»هاستمحصول مشترك رویارویی و ذوب افقذاتاًشود و پدیدار می
پاسخی از منظر "هاي مردمیهمراهی با پویش"و یا "حمایت از ابتکارهاي محلی"

که فرایند)،100: 1395(متیوس،»پساتوسعه به مسائل و اقدامات توسعه استينظریه
مصداقی براي این امر و هم نشانگر هاي محلی و بومی خود، همآبرسانی زالن با ویژگی

چون و چراي اقتدار اکراه از پذیرش بی"، و "تفاوت"پساتوسعه به يحساسیت نظریه
حدفراتر ازسویه و است. ذکر این نکته ضروري است که نباید تأکید یک"کارشناسان

مان محلی چرا که مرد؛ اي اعمال گرددبر ابتکارات محلی و بومی در تغییرات توسعهمعمول
خودشان، يزا براي توسعهدر به کار بردن هر گونه ابتکار درون«و بومی ممکن است 

). مردم دهستان 352: 1387(موریس،باشند» هاي بیرونیشدیداً نیازمند کمک«و » ناتوان
(انتقال آب چشمه آبی و حرکت به سمت مطلوبحل رفع مشکل کمزالن نیز اگر چه راه

(عدم وداتکایی به انجام رساندند اما برخی اشکاالت فنی و پیامدهاي منفیاي) را با خسنجه
...)، گواه این امر برابر توسط خانوارها ويها و پرداخت هزینهتوزیع برابر آب بین محله

پردازان نوسازي زا نیست. برخالف برخی نظریهاي درونکه توسعه صرفاً و کامالً پدیدهاست
ژگی جوامع سنتی و استر که ترجیح منافع آنی بر منافع آتی را ویراجرز و فمثل لرنر،

شان براي انداز و پولمردم دهستان زالن به جاي صرف پسکنند، روستایی ذکر می
را در راستاي یک رفاه و بهزیستی ماندگار هدایت آور، آنبخش و شاديهاي لذتفعالیت

است بلکه "ابتکارات بومی"مردمی از کردند. اقدام مشارکتی مردم زالن نه تنها حمایت
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کارگزاران دولتی بوده و عدم پذیرش کنتورگذاري نیز، ياز خواسته"مسیر مستقل"نوعی 
کند که خود نوعی مخالفت با شدن آب و طبیعت را تداعی مینوعی مخالفت با کاالیی

کند، در اشاره میطور که جرج فاستر نیزاست. البته همان"دارانه از توسعهروایت سرمایه"
ي مورد مطالعه، به مثابه این مخالفت بحث آبرو و حفظ حیثیت و غرور اجتماعی جامعه

). 141- 142: 1378فاستر، (کندموانع فرهنگی پذیرش تغییرات جدید نیز خودنمایی می
(حفر چاله براي تیر برق، علم کردن رسانی روستامردم روستا علیرغم مشارکت در برق

ها و منازل، حمل تیرهاي برق به نقاط مختلف روستا) و انشعاب آن در سطح محلهتیرها و 
روست که و انشعاب آن نداشتند و این از آنماهیانه يگونه مخالفتی با پرداخت هزینههیچ

سطح محلی تأمین برق نه به منابع محلی، بلکه به منابعی نیازمند است که از توان مردم در
برق در مقابل اکراه از پذیرش ياست. پرداخت توأم با رضایت هزینهو منابع آنان خارج 

آب در این شرایط گویاي این واقعیت است يماهیانهيکنتورگذاري و عدم پرداخت هزینه
که جداي منطق اقتصادي، متغیرهاي فرهنگی نیز در این پذیرش وآن اکراه، دخیل هستند.

شناختی همواره باید این نکته را به خاطر معههاي اجتماعی با نگاه جادر تحلیل پدیده
اي واحد گاهی پدیده.ها را با نگاه واحدي تحلیل کردتوان تمام پدیدهداشت که نمی

بسته به فضا و موقعیت اجتماعی، پیامد و تبعات متفاوتی بر جاي ،همچون کمبود آب
براي دسترسی به سهم از طرفی کمبود آب باعث تالش بیشتر برخی افرادمثالً.گذاردمی

بین زنان در . چنانکهدشوتري از آب و در نتیجه دعوا، اختالف و جدال و قهر میفزون
ها بر سر ها و محلهطورکه بین همسایهآمد و نیز آنهنگام آب گرفتن از تانکر پیش می

به ومحروم شدن برخی دیگر، سبب جویی برخیعدم صرفهاسراف ووتوزیع نابرابر آب
گاهی کمبود آب به همراه برخی شرایط ازسوي دیگرو؛شدبع آن درگیري و دعوا میت

(دور شدن زنان و دختران از روستا، احساس حقارت مردان از وضعیت روستا، گرمداخله
...) سبب هاي اطراف روستا وداري زنان با انتقال پرزحمت آب از چشمهتعارض نقش خانه

اي تا روستاي زالن د که انتقال آب چشمه سنجهوشمیها دههمدلی، انسجام و اتحاد ارا
است که اگر آن است. پیامدهاي نامناسب مشارکت در آبرسانی زالن گویاي آن ينمونه

هاي اجتماعی درگیر در طور نسبتاً یکسان به تمام افراد و گروهنتایج مثبت مشارکت ب
روم و مطرود، مورد اعتراض قرار هاي محمشارکت بر نگردد، به اشکال مختلف توسط گروه

يعدم پرداخت و یا پرداخت کمتر از حد قابل قبول و یا تأخیر در پرداخت هزینه. گیردمی
آب توسط خانوارهاي ناراضی، عدم مشارکت مالی و یا کاري آنان در يثابت ماهیانه

راهی براي آنان بر کنتورگذاري به مثابه برخی از ها و یا تأکید میرات مقطعی لولهتع
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هایی از اعتراض اهالی به ها و دسترسی برابر به آب، نمونهجویی بیشتر سایر محلهصرفه
نتایج و پیامدهاي مشارکت است.

چه مسئوالن محلی از مردم انتظار داشتند تا فرصت پیشنهادي آنان، یعنیاگر
پانزده سال به را بپذیرند اما مردم به دالیل خاص خویش در طول"کنتورگذاري رایگان"

کنش عقالنی "نه گفتند و حاضر نشدند در یک "سازي سیاسی مفهوم مشارکتفردي"این 
زاي آبرسانی زالن، مشارکتی و درونيدولت مشارکت کنند. در تجربه"معطوف به هدف

نبود حکمرانی خوب"عزم جمعی یا حفظ حیثیت در مقابلِ"اي توان مشارکت را گونهمی
تلقی کرد که نیروي مردم در یک "اعتراض"خگویی ادارات دولتی) یا نوعی (شفافیت و پاس

مقطع زمانی محدود و به شکل ضربتی و فوري براي هدف مردمی بسیج گردید و به 
اگر «ل شد. برخالف نظر پاتنام که معتقد است: یتقریباً مورد انتظار عمومی ناينتیجه

فقط به عملکرد دولت نگاه کرد بلکه باید رویکرد یابد، نبایدنارضایتی از دولت افزایش می
)، 108- 109: 1389(پاتنام، »اجتماعی را نیز در آن لحاظ کرد و پاسخ داديسرمایه
زالن در فرایند آبرسانی، در مقابل روستايمشارکت عمومی و حداکثري مردم يتجربه

حقق یافت. اگر چه طبق عدم پاسخگویی مسئولین به نیاز مبرم و در عین حال فوري آنان ت
مناطق روستایی از وظایف اصلی دولت يهاي توسعه و قانون اساسی، توسعهقوانین برنامه
شود، اما چه کاري، کجا و چگونه باید انجام گیرد، بایستی بر مبناي اصل محسوب می

اي همچون فرایند باشد. اگر تمامی یک اقدام توسعه"براي مردم و توسط خود آنها"
طور صد در صد انجام دي از نتایج حاصله را مردم خود بمنانی زالن، از طراحی تا بهرهآبرس
گري دولت در توسعه نیست؛ گاهی نارضایتی از دهند همواره بیانگر نقش تسهیلمی

رد، به خاطر عدم ایفاي رسالت قانونی عنوان نمایندگان دولت در سطح خُمسئولین محلی به
مل اصلی در مشارکت کامل مردم در یک طرح مثل فرایند تواند عاو رسمی آنها می
آبرسانی زالن باشد.

پیشنهادات
محور اي دولتخواه در مقابل نهادهاي توسعه، اجتماعی"حفظ هویت و حیثیت"

نفسه محسوب گردد، یک و خواه یک ارزش فی؛باشد یا در مقابل سایر اجتماعات همجوار
شود که این مهم مورد مطالعه تلقی میيم جامعهمفهوم محوري در تحلیل مشارکت مرد

ي مورد گیرد. معناي این مفهوم در جامعهاي قرارهمواره بایستی مد نظر کارگزاران توسعه
مطالعه در یک فضاي رقابتی با سایر اجتماعات همجوار از یک طرف و با دولت به نیابت 
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که داراي بار معناییِ ارزشی و قدر شود و همانمیمسئوالن محلی از طرف دیگر برساخت
کند. مسئوالن نهادهاي هنجاري است، با خود معناي قدرت و توانمندي جمعی را حمل می

دولتی در سطح محلی بایستی در حد امکان و با خالقیت خود نسبت به اتخاذ استراتژي و 
راهکار محلی مناسب در مقابل نوع درخواست و نیاز اجتماع محلی و تشخیص میزان 

به تعبیر دیگر کارگزار .به موقع اهتمام جدي داشته باشنداتضرورت نیاز اجتماع و اقدام
دولتی نباید نسبت به انواع درخواست اجتماع محلی با درجات ضرورت متفاوت به یک 

تعادلی سبب که یرو اتخاذ یک رویکرد و راهکار بینابینواحد برخورد کند. از اینيشیوه
اگرماع محلی و حفظ قوانین و مقررات دولتی شود، یک ضرورت است.پویا بین رضایت اجت

يسال، پیشنهاد کنتورگذاري و قیمومیت اداره15ي مورد مطالعه در طول مردم جامعه
مسئوالن دولتی نسبت به احساس همدلی که آب و فاضالب روستایی را نپذیرفتند، جا دارد

ر بنگرند.مورد مطالعه با اهتمام بیشتيو درك جامعه
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