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 چکیده
 هاآبادی و محلی یاه  اجتماع بر که است مبهم و آور کسالت اما نافذ باوری ،«توسعه» بختک

 به بختک این .دهد نمی نآنا به را آالیش بی زندگی از لذت و آسان تنفس ةاجاز و افکنده سایه

 یاد دیگران از را توسعه و عقالنیت ،دانستن باید و ندنیست عقالنی که است کرده القا روستاییان

 کرده حکومت بختکی چنین ،ها آبادی بر تاکنون .کنند وارد شهر از را عقالنیت باید ،درواقع. ندبگیر

. ندا بوده بختک این اصلی هواداران ،اجرایی هایسازمان ها آن رأس در و «توسعه» پیمانکاران. است

 پرداختی مهندسی، ینیپا به باال از عقالنیت و شناسی  روان ادبیات بنیادین مفروضات از متأثر ها  آن

 و نیازها با تناسببی و الوصول سریع آماده، را توسعه قدر آن و اندکرده ارائه توسعه از فنی

 آموزش انآن به را «مجانی توسعۀ» الگوی که اندکرده تحلیل نشینانآبادی مردمی های خواسته

 تکنیک و «تغییر» جادویی مفهوم ان،نشین آبادی نداشتن  خالقیت و نوگریزی فرض با انآن. اند داده

 بر تأکید با ،مقاله این. دهند تغییر را نشینان آبادی زندگی خواهند می و اند ساخته را «مداخله»

 کشور در توسعه عملکرد و ادبیات به نقد شکل دو ایران، روستایی یاه  اجتماع فرهنگی یها زمینه

 «توسعه بختک» نام با که است «گود زبان» از و نوستالژیک وجهی دارای ،اول نقد :کند می مطرح را

 بیان «مجانی توسعۀ» معضل عنوان با و است کارکردی و گرایانهعمل دوم، نقد. شود می مطرح

 ختم آن پیامدهای و هایافته به و آغاز توسعه شناسی روش و نظری چارچوب از نقد، .دشو می

 .دشو می

 .وارداتی قالنیتع مجانی، توسعۀ ،«توسعه» بختک ،موفقیت به نیاز انگیزة آبادی، :کلیدی های  واژه
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 مسئله بیان و مقدمه
 و محلی یاه  اجتماع مواجهۀ که است این توسعه ادبیات در تأمل قابل و مهم اما تکراری یپرسش

 کارگزاران و ایدئولوژی توسعه، ۀتجرب مورددر ها  آن و است بوده گونهچ 1توسعه یها برنامه با بومی

 شاننزدیکی و هاپاسخ نوع اما ،است شده داده یمتعدد های پاسخ ،پرسش این به اندیشند؟ می چه

 ،شناختی روان       نسبتا  و عام یها پاسخ بر اینجا در .ستین گرا مسئله و اندیش بوم چندان واقعیت، به

 دلیل  به ها،  پرسش این به فعلی های پاسخ .یمشو  می تمرکزم فرهنگی یها خواسته به توجه بدون

 :دان هبود محبوس چارچوب و دایره چند در ،آماری و نظری های بحث قالب در شدن  ارائه

 رایج؛ ایترجمه زبان و ای رشته افراطی تخصص چارچوب .1

 در فرهنگی پرمعنای و حساس مفاهیم که نحوی به ،نویسی مقاله مکرر هایقالب و چارچوب .2

 ؛نیست ییبازگو  قابل ها آن

 .مسئله بدون اما ،متکثر های دهی ارجاع .3

 ،روستایی توسعۀ های  هپروژ و ها برنامه ۀتجرب بگوییم است بهتر موضوع، ترروشن توضیح برای

 :است شده روایت زبان دو به اغلب

 ،زبان این. دارد غلبه آن بر استدالل و نظریه و است دانشگاهی زبان همان که کتاب بانز( الف

 ؛است بنیاد  معرفت و گراتعمیم

 .دارد غلبه آن بر جدول و آمار و است اجرایی نهادهای زبان همان که گزارش زبان( ب

 آمار و استدالل ،مرجع ،سند به زیرا ؛آیند می حساب به کارشناسی زبان ،فوق زبان دوهر

. گراست  تجربه بلکه ؛نیست نگار مرجع چندان که گرفت کار  هب نیز را مکملی زبان ایدب اما ،اند وابسته

 از و است پیرامون محیط دربارة احساس زبان سو یک از گود، زبان .است «گود» زبان زبان، این

 .نیستند بازنمایی  قابل آمار و کتاب با گاهی که است روزمره و خرد های واقعیت زبان دیگر، سوی

 زبان اینجا در و توسعه مخاطبان زبان یعنی ،گود زبان به را آن آثار و توسعه ورود ،حاضر ۀمقال

 و نگر جزئی حال درعین و فرهنگی و نوستالژیک ،زبان این قطع، طور  به که کند  می روایت انروستایی

 احساسات بر حمل ،مقاله آمیز تشکیک و مدار تجربه زبان است ممکن ،دلیل همین به. استگر  واقع

 و علمی مفاهیم از متن، که است این هدف واقعدر اما شود، آن علمی اعتباری بی و نویسنده فردی

 که گزارشی و کتابی یها متن چارچوب و تنگناها از نوشتار این ،منظور این برای. نشود دور ای حرفه

                                                                                                                                                  
 یآرزو کیت نته   وشتود   ستته ینگر «یزندگ ۀتجرب» کیعنوان  قرار داده شده است تا به ومهیمفهوم توسعه در سراسر متن درون گ  .1

 .نهیرید و یمتعال
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 صبور باید ،بنابراین ؛دنک  می تشریح را موضوع تری متفاوت       نسبتا  زبان با و است دور ،هستند ارجاعپر

 .دارد وجود متن در که کرد نگاه هایی استدالل و مفاهیم ۀمجموع ۀرابط به دقت با و بود

 سفیدان ریش از. است شده کسب و ناآرام ما آبادی زندگی خواب چرا هک اندیشم  می هاست مدت»

 جادیا را لکمش نیا و آمده یروسیو بود، آمده دانشگاه از هک ییآقا قول به گفتند ،ردمک سؤال یآباد

 و پدران که فهمیدم وجو  پرس از بعد .است ردهک پخش خارجی یفرد نیز را ویروس .است ردهک

 و آموختگان  دانش با خود دنیای تفاوت دلیل  به اما ،اند  شده متوجه درست را ویروس ۀکلم ،یآباد بزرگان

 ه،جلس در       ظاهرا . نداندیش می مروجان با متفاوت      کامال  ویروس، معنای فهم در روستایی، توسعۀ مروجان

 و یذهن روسیو از آنان. بودند کرده ویروس یک از صحبت ،آبادی در روستایی توسعۀ مروجان

 را خودشان روایت آنان هایحرف از ،آبادی مردم اما ،بودند گفته سخن 1«موفقیت به نیاز» انگیزشی

 شویم می همفکر بادیآ مردم با نیز ام اینجا در. دیدند  می ویروس را وسعهت و موفقیت و کردند می دنبال

 کیبخت مانند ،آبادی زحمت  کم و سریع «ۀتوسع» ا،م یبرا. کنیم می تشریح را «توسعه» از مردمی درک و

 را حرکتش منطق که است بوده توفنده و سریع فرایندی و هردک آشفته را ما رؤیای و خواب هک است

 «.درنیاوردیم سر اش ناشناخته پیامدهای و سازوکار از و مینشناخت

 ساکنان. نیمک بحث آبادی در بختک این یها ینیسنگ و تجربه از میخواهیم نوشتار این در

 .ینندب می دشوار را آن های خواسته با همراهی و دانند می بیشتر فوایدش از را آن های هزینه ،آبادی

 

 نظری بانیم
 عقل واردات و «توسعه» ۀنظری( لفا

 دیگر نام. است «خالقیت» یا «موفقیت ةانگیز» ۀنظری کرد، ناآرام را آبادی رؤیای و خواب که ویروسی

 لهککم دیوید. دارد نیز دیگر یها نام البته و است «توسعه» و «وریبهره» ،«رشد» ۀنظری ویروس، این
 بهبود، سوی به را مردمان زندگی هکنیا یبرا او، اعتقاد به. کرد مطرح را ایده این شناس  روان لند

 را پیشرفت به نیاز ةانگیز یا موفقیت روسیو ذهنشان در دیبا ،میببر توسعه درنهایت و رشد ت،یرضا

 گرا خانواده ،ناپذیرریسک نگر، کوتاه های شخصیت ،وی نظر از. (1۶۹1،1۶۹1:لند کله مک) کنیم جادیا

 ،سبک همین به نیز زیادی اندیشمندان(. همان) نددار موفقیت به نیاز برای کمتری ةانگیز گرا،ارزش و

 و رشد مثبت های ویژگی و ها انگیزه عنوان به نوخواهی، و ریزیگ محلی پذیری، ریسک نوآوری، بر

 .(13۹۶ شومیکر، و راجرز ؛1۶۹۹هاگن، ؛1۶۹3دیگران، و اینکلز) اند هکرد تأکید توسعه

                                                                                                                                                  
1. Need for Achievment 
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 ،مشارکت ،توانمندسازی ،وریبهره ،پذیریریسک ،خالقیت» ،موفقیت ةانگیز هک یزمان از

 سوی به و کردند پیدا گسترش یدیگر متعدد ۀپیشرفت های  نظریه و ینحکمرا ،اجتماعی ۀسرمای

 ها آبادی و خانه بر را عرصه بودند، مهندس اغلب که ترقی و توسعه ارانکمانیپ آمدند، ها آبادی

 و کلمات و ها نظریه مشغول را مردم ،سو یک از. گرفتند ها  آن از را روز و شب و ردندک تنگ

 ،دیگر سوی از. ندنگرفت یاد خوبی به را یک هیچ        تقریبا  مردم که ردندک مبهم و دشوار یاه  اصطالح

 یک یحت و کردند تقویت اننشین آبادی در را ...و نفت و برق مجانی خدمات و کاالها گرفتن هوس

 ؛ندبود شده معرفی ها  آن زیاد احتمال به زیرا ؛ندکن معرفی را خود انروستایی هک ندادند اجازه لحظه

 از و گذشته از روستاییان نگذاشتند آنان. دانند مین چیزی و ندارند سواد ،اند میبو که افرادی یعنی

 .ندیبگو شانباورهای و لهیقب و خیتار از و ندنک صحبت خود یاهاعتقاد

 به تیحم و تیهو ،مذهب ،خیتار ،فهیطا عصر هک ردندکیم جیترو توسعه و عمران ارانکمانیپ

 شخصیت» و 2«خالق تیشخص» و 1«یانتقال تیشخص» ما، نظری چارچوب بقاطم دیبا و مدهآ سر

 از زداییافسون و ساختند غالب ما دهاتی شک بر را خود دکارتی شک آنان .دیباش داشته 3«مدرن

 است، منطقی و درست انآن شک و نظری های چارچوب اگرچه .کردند آغاز را ما سنتی زندگی

 مهندس، نام با یسکهر. است آفریده ای تازه های آفت و ها ویروس بلکه و مبهم نتایج تشکیک، این

 کشاورزی متخصص ،دانجغرافی ،سشنا زمین س،شنا جامعه و شناس  روان و آموزگار ار،یبه و مروج

 ذهن در را همدرنیت و خالقیت ،موفقیت روسیو یا انگیزه هک ردندک تالش و شد ما یآباد وارد. ..و

 دادند تغییر سریع را مانزندگی قدر آن .شد آشفته زمستانی خواب ،بعد به زمان نیا از. نندک وارد ما

 اما ،داشتند ریخ تین افراد نیا ۀهم. نشدیم بزرگ شهرهای به کوچ حتی ،آثارش و نوع متوجه که

. دان هکرد تردید خود نیت در خودشان هم امروز دیشا و بود مبهم اول روز همان از ما یبرا نیتشان

 و اقارت نیا شتاب متأسفانه اما دهند، اقارت و ببخشند بهبود مجانی را ما شرایط خواستندیم

 شما یزندگ میخواهیم گفتندیم. بود همراه ضرر با رشانیخ تین هک ردندک ادیز قدر آن را یتاز هیک

 را ما خواهندیم هک کردیم گمان. کردیم مقاومت ابتدا. دینک تکمشار ما با دیبا پس ؛میبده بهبود را

 و یشاورزک همان ،گنج اگر. است درست        تقریبا  دیدیم بعد. بردارند خودشان را گنج تا دهند وچک

 و ندیایب پیمانکاران و مهندسان تا ببرند شهر به را ما خواهندیم باشد، وهوا آب  خوش طبیعت

                                                                                                                                                  
 .است( 1۶۹1) لرنر دانیل از اصطالح این. 1
 .است( 1۶۹۹) هیگن اورت از اصطالح. 2
 .است( 1۶۹3) اینکلز الکس از اصطالح .3
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 نیا آن و دارند هم یگرید نیت و هدف هک میدید باز. برود باال وری بهره تا گیرند کار  هب را ها زمین

 کتر را یآباد شما تا میآوریم شما یبرا مجانی را اناتکام ما گفتند می زبانیبی زبان با که بود

 پایدار آید، دست  به زحمت بی و مجانی که چیزی. معما در معما یعنی ؛دینرو شهر به و دینکن

 اکنون !!؟کنیم پیدا توسعه جا همین در و یمنرو شهر به. بود مبهم برایمان چیز همه .ماند نخواهد

 به ما همسایگان ،دلیل همین به و است بوده تر  زحمت  کم و تر مجانی شهرها، در توسعه ایم فهمیده

 .دان هکرد مهاجرت شهرها

 و ساالرمهندس هایدولت ،تردقیق بیان به و اجرایی هایسازمان ،توسعه ارانکمانیپ رأس در 

 کوپنی پنیر و تلفن و جاده و گاز و نفت و برق خدمات و اراضی اصالحات هک ندبود سشنا روان

 ،شد فعال روستا در انگیزش این هک یزمان از. نندک فعال ما در را موفقیت انگیزش تا وردندآ را شهری

 و میگذاشت «توسعه کبخت» را نما  روسیو انگیزش این نام ام ،بعد به زمان نیا از. دش ناآرام ما خواب

 یعنی توسعه بختک. میبزن حرف آن فرهنگی های هزینه و استثمار یی،أخودر ،روی تک از خواهیم می

 اجازه ؛دهد مین ما به تعقل و تأمل ةاجاز و افکنده سایه ما ذهن و جسم بر که کشبهره هیوالیی

 را دانستن و دانیم مین چیز هیچ کنیم فکر که است شده سبب بختک این .دهد مین ما به کردنفکر

 ؛کنیم وارد خارجی ممالک از حتی و دانشگاهی و مهندسی علم از ویژه  به بیرون از رایگان یمتوان می

 اننشین آبادی گوید می توسعه بختک. کنیم وارد بیرون از را نآ باید و است بیرون در عقل و فکر ینیع

 ها آن زندگی در باید و هستند گریزریسک و سرکوبگر پدرساالر، اندیش،منفی های روان گرفتار

 ،تر گسترده سطحی در. اندکرده تجویز بالینی سانشنا روان را ایده این. ردک درمان را ها آن و مداخله

 ای عالقه ،ها خرافه و باورها و ها هویت در فرورفتن افراط دلیل  به ها نشین آبادی بیشتر گوید می بختک

 راهبرد ما، آبادی توسعۀ راهبرد سیاق، همین بر. داد یاد کردنفکر روش ها آن به باید و ندارند تعقل به

 از باید که دارند اعتقاد توسعه پیمانکاران. است بوده توسعه مبهم و مجانی تزریق و عقل واردات

 این. هستند مرگیزرو و تکرار گرفتار ،درون در مردم وگرنه ؛کرد تزریق را عقل و ها ایده بیرون

 .شود ساخته «پروژه» مفهوم و «تغییر» ایدئولوژی است شده سبب فرض پیش

 اصلی، نیت که نیست شکی. اند هبود ها دولت ،مدار  پروژه توسعۀ این و تغییرات اصلی مشوق

 فروش به ها دولت. است مناقشه مورد کار روش اما ،است بوده همگانی رفاه و عدالت ایجاد

 منابع فروش از حاصل مددرآ خرج جز را توسعه راه و اند هشد وابسته زیرزمینی هنگفت های سرمایه

 شده پخش همگان میان عادالنه توزیع استدالل با نفت، فروش از حاصل پول ،بنابراین ؛اند ندیده

 تا که اند غافل مهندس های دولت. شود نمی دیده نشین آبادی عمل و عقل به نیازی ،کار این در. است
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 را مجانی توسعۀ و بیرونی نیتعقال باید ،اند هوابست کاالها این فروش از حاصل درآمد به که زمانی

 تقلید نوعی وگرنه ؛باشد احترام و ارج مورد تا شود فراهم هزینه و مرارت با باید توسعه .کنند ترویج

 آن اصلی ضعف که ستگرا پروژه و مدار دولت توسعۀ نوعی ثمرة مجانی، توسعۀ. بود خواهد ناپایدار

 هم آن علت و است وارداتی ،توسعه پیمانکاران نیتعقال ،بنابراین ؛است نامتوازنی و ناپایداری

 کردنفکر ةاجاز ،توسعه وارداتی نیتعقال. ستها سرمایه و ها ذوقهآ فروش درآمد به وابستگی

 ها آبادی به و رفته شهرها از فراتر هامروز که است وارداتی نیتعقال همان نیز توسعه بختک. دهد مین

 .است کرده سرایت نیز

 

 تغییر نظریۀ( ب

 ایدئولوژی و نظریه با. است رفته پیش و کرده سازیمفهوم زیبا و ظریف بسیار ،ای پروژه توسعۀ

 نماد را آبادی زندگی ،بختک. است کرده دوینت را هازندگی در مداخله تکنیک و آمده پیش تغییر

 و پرنوسان تغییر .دان هوابست تغییر های سنت به بیشتر اننشین آبادی آنکه حال ؛است دانسته تقدیر

 برای ،گیرد می تئنش ...و مروج و دار کارخانه و پیمانکار کوچک عقل از که بختک کوچک

 ظاهر به های جهان ،تغییر تقدیرکش داروی با خواهد می بختک. نیست اطمینان قابل ،نشین آبادی

 و دارد انتخاب قدرت دارد، اختیار و اراده انسان که گوید می. دهد بسط را اندیشان بوم کوچک

. دهد تغییر را چیز همه تواند می بنابراین، ؛است کرده پیدا قدرت تکنولوژی و علم مدد به هم امروزه

 دارم، تغییر قدرت و اختیار و اراده چون که بگوید تواند می کسی آیا اما ،است درست حرف ظاهر

 از نیز ای مداخله و تغییر هر حق ماست، از قدرت و اختیار و اراده چون آیا دارم؟ هم تغییر حق

 ما تغییر است، نهفته هدف جوامع و مخاطبان سود ما تغییر در چون که کنیم استدالل شاید ؟ماست

 !پندارند؟ می چنین نیز تغییر مخاطبان آیا اما ،است بخشرهایی و بیدارکننده
 ،رییتغ و موفقیت ،یترق ،توسعه از انمیهایبادآ  هم و خود ۀتجرب مورددر ایم دهیترس نونکتا ما

 کنند داریب را ما خواهندیم انگیزشی عوامل نیا هک میردکیم رکف. مینک صحبت مجانی و پشتوانه بی

 بر فقط و اند هنبود شیب کیبخت اما ،بیافرینند را رضایت به گرایش و سختی از رهایی ما برای و

 در ما که دان هآفرید توسعه نوعی ها آن .اند هافزود ما متضاد آرزوهای حتی و ریزودرشت یاه  توقع

 را توسعه نوع این اول از ما بگوییم سریع که داریم بهانه ،بنابراین ؛ایم نبوده شریک یشها هزینه

 ۀتجرب اما ند،ک داریب خواب از را ما خواهدیم «بخش رهایی توسعۀ» کردیم انمگ .خواستیم نمی

 .است نارضایتی و کشی  هویت و خواهی یتتمام ویروس بیداری و هویتمان از رهایی ،ما بادیآ
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 مداخله و تغییر حق از میخواه می ،درواقع. است حقوقی ،رییتغ نظریۀ از ام پرسش اولین اینجا در

 مجوز ؟یبده رییتغ ام آبادی در یخواهیم را زیچ چه میپرس می توسعه مصلحان از. میکن صحبت

 جای پس ؟ندارد وجود آن عامل سیاست و اختیار و اراده ،تغییر هر پشت آیا جاست؟ک رتییتغ

 مجوز به ازین گرانید دادنرییتغ. ستما حق همان ،اراده و اختیار کجاست؟ ام ةاراد و اختیار تقاضا،

 نیاول هک امبرانیپ. است نتایج و مراتث به اولیه دادن  آگاهی نیازمند ،ترغیب و تحریک تغییر، .دارد

 توانستند دشواری به ها،تیخالق و ها مرارت ۀهم از بعد بودند، خود ۀجامع در رییتغ مروجان و مبلغان

 خالق طرف از مجوز یدارا مردمان یزندگ رییتغ یبرا و دارند تغییر حق هک نندک اثبات مردم به

 حق، کتابشان حق، زمین و آسمان خلق حق، انسان آفرینش که داشتند بیان مکرر صورت  به. هستند

 و نداشت وجود یراهکا شانیاهتغییر رشیپذ در یحت احوال، این تمام با. است. ..و حق رسالتشان

 از دیبان چرا جاست؟ک توسعه و رییتغ یامبریپ مجوز حال. گذاشتند مردم ةاجاز و اریاخت بر را اصل

 هک است این خاطر  به ایآ ؟شوراند را شانذهن و ردک مداخله انآن زندگی در و فتگر اجازه مردم

 به توسعه پیمانکاران هک است این خاطر  به ایآ ؟دنفهمیم بهتر توسعه کارگزاران و ندفهمینم ها محلی

 !اند؟مسلط گشالکمش و گرعیتسر فنون یبرخ و بیعج و بیغر لماتک یبرخ

 و توسعه علم در خواهیم می هم اننشین آبادی ما است، شده علمی ظاهر به مداخله که هامروز

 ،توسعه زیرا ؛خیر قطع طور  به !دانید؟ می روا را مداخله این آیا. کنیم مداخله آن اجرایی هایدستگاه

 نادرست دیگری ۀرشت و حوزه ،علم در مداخله ستا گفته و کرده تعریف طرفهیک را مداخله

. گذاشت احترام علوم مرزهای به باید .است اشتباه سیشنا جامعه در شناسی  روان ۀمداخل. است

 چه؟ آبادی مرزهای !گذاشت؟ احترام هم بومی و انسانی مرزهای به نباید آیا حال

 پروژه ،درواقع ؟نددانینم اننشین آبادی هک است نهفته چیزی چه پروژه یا توسعه ،رییتغ کیمیای در

 دنبال  به حرکت برای بیشتر شتاب کردن  برجسته نوعی ،ها زندگی در مداخله و تغییر تکنیک همان یا

 از نیازسازی ۀکارخان باید. است «نخودسیاه» اننشین آبادی تعبیر به و ها نیافتنی دست و ها دوردست

 بدون و درخواست بدون نیازهای آفرینش کارشان شتابان، یاهتغییر و «توسعه». کرد تعطیل را بیرون

 و ها بیماری از تورمی پشتوانه، بدون نیاز. ندنآفری می زودگذر و ساعتی نیاز. است مردمی ۀپشتوان

 .شود می حاصل پشتوانهبی تغییر ویروس از ها این ۀهم. کندمی ایجاد ها هنجارینا و مفاسد

 شرایط در ،نشود تأمین تقدیر و ثبات شرایط در اگر ،اخالقی و درست کار ندکن می فکر نشینان آبادی

 معناهای یا تغییر های سنت به را خود های خواسته اننشین آبادی .شود مین تأمین وجه  هیچ  به «پروژه»

 .ندارد وجود تحویل و تبدیل ها آن بافت در که ندسپار می ثابت       نسبتا 
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 یمعنا و لذت       واقعا  ،مینک احساس را رییتغ گوییم می یوقت هک میاردهک رکف نیا به حال تابه ایآ

 ۀبهان به چرا پس ؛نیست کمتر سعهتو رییتغ لذت از ،آبادی رارکت لذت ؟ماینکرده احساس را رارکت

 رییتغ در تیرضا که داریم باور       ظاهرا . مکنی مهاجر و متغیر را هامحلی مخواهی می آفرینیرضایت

 قدر آن ،توسعه یاهرییتغ در. است رارکت در تیرضا از یمهم بخش ،سکبرع که  درحالی. است

 بخش اما ،است یشاد آن از نیمی هک دهد می آدم به یجانیه فقط هک دارد وجود تعدد و دگرگونی

 .است یناامن حس و یروح فشار مهمش

 اجازه اما ،دگوی می سخن انتخاب حق و آزادی از! است ساالر فن توسعۀ ،واقعی هولوکاست

 هم یگرای  همجنس برای متأسفانه. بگویند «نه» هایش طرح و شعارها به آزادانه نشینان آبادی دده مین

 را توسعه زیرا ؛نیست قائل هویت انتخاب حق آبادی، برای اما ،است قائل انتخاب و فعالیت حق

 خواهد می اجتماع و هویت از بعد را تنوع و زادیآ آبادی، اما ،دخواه می هویت بدون آزادی معنای  به

 فردمحور و اقتصادگرا سانشنا روان فلامح در که است دروغی هویت، بدون توسعه .(13۶1 عنبری،)

 تجویز .شود می داده تعلیم فرزندان به وری بهره و خالقیت نام با و شود  می بندی بسته و سازی مفهوم

 و تعلق و هویت نوع هر از توسعه شخصیت و ذهن آزادی و رهایی سان،شنا روان و اقتصاددانان

 ها هویت ،وری بهره و آزادی نام با بختک، .است وری بهره و نوآوری خالقیت، به رسیدن برای بومیت

 با آزادی این. کند مردم زندگی وارد زندگی سبک نام اب را خود هایکاال و محصوالت تا دکش می را

 کسی که اوست واقعی هولوکاست ،دبگوی «نه» بختک به دنتوان روستایی اگر. است ناسازگار هویت

 .کند صحبت وی با شنتایج و اهداف و تجربه از داردن جرئت

 

 مجانی توسعۀ و اهتغییر آثار: هایافته
 مشارکت با توسعه اگر اما گرفت، نادیده را توسعه قدر گران ثمرات توان نمی که است این واقعیت

 شعیب ترین بزرگ آن، امتیاز بهترین نباشد، همراه اجتماعی پشتوانۀ همان ای ،مردمی کوشش و

 تولید خودش دل در را خود طرد یها بهانه عمومی، اجماع و زحمت بدون توسعه. بود خواهد

 یفراوان های پرسش اما شد، پذیرفته زود بودنش  مجانی خاطر به توسعه ،ها آبادی بافت در. کند می

 اما ،بخواهند را توسعه که ندا گرفته یاد مردم دلیل همین به .دارد وجود هایشروش و اهداف دربارة

 .زحمتبی و مجانی

 یدانشگاه فکرال  عیسر ارانکمانیپ کمک با بیرون، دنیای از هم نآ «رییتغ» ۀجاذبپر نام با «توسعه»

 محیط و کرد دگرگون سرعت به را ها آبادی ،اجتماعی ساختارهای و نهادها ،یدولت یاالجرا  عیسر و
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 در را محور  پروژه و مجانی توسعۀ ثمرات اگر .ساخت خود متکثر واردات ۀعرص را ها آن زندگی

 مختلف دالیل به ،روستاها که است این واقعیت. ایم نگفته نابجا کنیم، خالصه «آبادی مرگ» عبارت

 بیان را ها آبادی ناتوانی مصادیق و ها نشانه از برخی ،ادامهدر. اند شده رونق بی و پیر کشور در

 .کنیم می

 یعنی دیتول ژیدئولویا با همه از ترممه و نوین و مختلف یها طرح نام با ،عمران یا «توسعه» گفتمان

 ،فنی هم آن ،وریبهره نام با. داد تغییر را چیز همه و شد آبادی وارد ،شکم دئولوژییا همان

 کار، فراوان یها شکل. ساخت ناتوان را روستایی قدیمی کوشان سخت و کارانکهنه اندیشان، نازک

 خواند تولیدی نابازدهی و سردرگمی نماد را... و 1«مال» و «واره» ،«بنه» از اعم ما سنتی تعاون و یاریگری

 را ما رفتار و آداب و زندگی تمام و کرد بازی مسئله و سازیصحنه کلمات، این آوردن با طورکلی  به و

 گفت بختک .کند حل را مسائل این ،شدن  وریبهره ماشین بر سوار با که ساخت مقرر. خواند مسئله

 نگهداری. کرد استفاده شیمیایی کود از آن جای به توان می و است غیربهداشتی آبادی حیوانی فضوالت

 تر تخصصی و تر سریع ،بهتر که کرد جمع یمرغدار در را ها آن دیبا و ستین یبهداشت خروس و مرغ

 جمع را ...و سترهاکخا حیوانی، فضوالت و ها پهن باید ابتدا پس .آید می هادی طرح گفت. یابند پرورش

 باال دیتول راندمان تا ببرید یگاودار به را گاوها .آید می اصطبل یبو گفت. بریزید رونیب یبادآ از و دینک

 و همسر و ما االن. کردیم تخصصی پیمانکارانش و او ۀخواست بقاطم را چیز همه و میردک قبول .برود

 سر آن با که نداریم هم غیرتخصصی و محلی حیوان دیگر ؟مینک هچ باید ،نداریم تخصص که دخترمان

 هم االغ یک دیگر االن. اند هداد سعهتو های  هپروژ به را جایشان ،آبادی خزندگان و چرنده و پرنده .کنیم

 ،آبادی واردان تازه و ها غریبه زیرا ؛زوالند حالدر        تقریبا  هم ها خروس و مرغ. شود نمی پیدا آبادی در

 و دارد زحمت خروس و مرغ ایم گرفته یاد اینکه ترمهم. نیستند خانه در خروس و مرغ نگهداری موافق

 و شتابان ۀتوسع را خودرو های بوته و ها سبزیسر و حیوانات این .بکشیم زحمت نیست نیاز

 تولید طرح و هادی طرح بهداشت، ۀعجوالن های پروژه و موفقیت سریع انگیزش .برد بین از ساالر  پروژه

 صرف اقتصادی و تولیدی ارزش ،روستایی ردمم برای حیوانات. برداشت میان از را ها آن ،تخصصی

 های سنجه و ها شاخص با را آبادی خروس و مرغ ،«توسعه» مهندسان .اند زندگی ءجز بلکه ؛ندارند

 که است طبیعی .دان هکشید باسکول با را آنان طالی یعنی ؛دان هکرد ارزیابی خود حجمی و تخصصی

 .است باسکول از ؛ستنی طال از مشکل اینجا

 یپا دائم .اند کرده احساس را تغییر       واقعا  است؟ چگونه ساکنان و آبادی وضعیت االن خوب

                                                                                                                                                  
 .13۹۹ ؛13۹1 ؛فرهادی ؛13۹۹ ؛133۹ ،نژادصفی :ک.ر ،ایران سنتی یاریگرهای اشکال در مطالعه برای. 1
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 را کردن  یزندگ ،زیستیبه و رفاه ،راندمان ،دیتول. نندک می احساس را رییتغ و اند  نشسته ید  یس  لا

 گرفته آنان از نیز را جسم سالمتی. است کرده سخت عمل در اما ،کرده آسان آبادی بر ظاهر به

 دلیل  به. اند شده بیمار و کسل ،دی  سی  لا تماشای و بیکاری دلیل  به آبادی، زنان و دختران. است

 و اردک به دادن  دانه و باغچه کردنتمیز مانند زنده های سرگرمی پیمانکارانه، و تلویزیونی تبلیغات

 در تصویر های  تلویزیون کانال تغییر و موبایل مانند مرده های سرگرمی به و اند کرده رها را بوقلمون

 ؛ستندین دیتول یبرا فقط خروس و مرغ مزرعه، باغچه، آبادی، یزندگ در. اند شده تبدیل تصویر

 تعبیر به یا جدا ها این از آبادی بهداشت، ۀبهان به خواهد می توسعه بختک .اند زندگی از جزئی هکبل

 ،پهن بوی آیا است؟ بدتر شهر بازار فاضالب تعفن و هوا یآلودگ از ،پهن یبو ایآ. شود استریل او

 و تخصصی دیتول لیتحم با است؟ بدتر زندگی مستمر های سرطان و دما وارونگی و ترافیک از

 .شد گرفته آبادی از بخش فرح ارک ،ور بهره

 ارزش و دارد می وا دیگران زندگی ترجمۀ به را آن فرزندان و آبادی ،مجانی و شتابان توسعۀ بختک

 نوگریزی حساب به نیز را زمینه این در مقاومت هرگونه. دگذار می محاق در را محلی تولیدات و تجربه

 از آبادی سفیدان ریش است؟ برتر آبادی تجربۀ از ای  ترجمه این       واقعا  آیا. دگذار می نادانی و ناآگاهی و

 تناقض آبادی در عملکردش با تخصصی، و ای ترجمه علم زیرا ؛دارند پرهیز متناقض تخصص و ترجمه

 اما ،ددار می رحذ بر یکدیگر کار در مداخله از را علوم ۀهم ،علم کردن  تخصصی عنوان با «توسعه» .دارد

 ؛نیستند همسو آبادی ۀقبل و احساس با ها ترجمه ؟ددان می روا را اننشین آبادی زندگی در مداخله چرا

 و احساسات از پر هم آبادی دنیای .دکن تحمیل آبادی و خانه به زور به را خود کند تالش نباید پس

 و رؤیاها احساسات، .شاخص نه و هستند مفهوم نه توسعه، به مندان عالقه برای متأسفانه که ستتعبیرها

 خشک ترازوهای و حسابداری قالب در اما است، حجیم و غنی آبادی ادبیات و ها ترانه ،ها افق

 به دانشگاهیان قول به و اصطالح و مفهوم به احساسات این شد می یهمت اگر. آید درنمی دانشگاهی

concept به دانشگاهی علم لذت امروز متأسفانه. بودن تغییر های طرح و کلمات به حاجتی ،ینددربیا 

 سبک به هم مان زندگی لذت طورکلی،  به. است شده وابسته ها بیرونی ۀتجرب به عقلمان اعتبار و ،ارجاع

 همین دلیل  به ؟ببریم لذت خودمان سبک و ادبیات از باید زمانی چه پس. است شده وابسته ها آن

 و تغییر برابردر مقاومت تا کند حذف را هویت و ها ترانه و ادبیات خواهد می بختک که است ظرفیت

 مقابلدر ،کنیم بیان را احساساتمان و بزنیم حرف خودمان از خواهیم می زمان هر. ببرد بین از را ترجمه

. گیریم می قرار و GDP، GNP، NGO، CBO، ISI، P.P.P انندم بختک خارجی و کلفت گردن کلمات

 .دخور می دانشگاهیان و مهندسان طلبان،قدرت ذهنی های گشایی گره درد به فقط ،ابزار جعبه این
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 ینگاه  نیم تر  پیش است، تر نزدیک اننشین آبادی معیشت و زندگی به       ظاهرا  که کشاورزی علم

 خادم فقط اقتصادمدار، ۀاندیش تابع امروز اما داشت، سبزه و گیاه و زمین به اخالقی و شناختیزیبا

 مهندسان و اجرایی پیمانکاران .نیست خود بومی و ذاتی ارزش بازیافتن فکر به و است شده شکم

 بس از. باشند آبادی ةروزمر نیازهای ةتولیدکنند که کشند می خجالت یا دارند ابا مجانی، توسعۀ

 را ما نیاز مورد کاالهای تولید جرئت دارند، دل در را بیرونی و وارداتی الگوهای و عقل نقد هراس

 ها چینی. کنند می تولید ها بیرونی نیاز و عقل اساسبر ،کنند تولید کاالیی بخواهند اگر حتی. ندارند

. فرستند می برایمان آنجا از و دکنن می تولید چین در را مان آبادی کردی لباس و چادر و نماز ةسجاد

 شلوار که هستم مطمئن ،بیندازند راه صنعتی هم اگر ،ما داخلی ةشد مسخ پیمانکاران و مهندسان

 عقل ثمرات از ها این. اندازند می راه به جین تولید بلکه ؛کنند نمی تولید را بلوچی و کردی لری،

 .ستا بیرونی و وارداتی

 کرم و دودی عینک) یتفریح تجهیزات و روزه یک سفر با خواهند می دانشگاهی پیمانکاران

 مدیریت راز و رمز ،نگاه یک با. بفهمند ار عشایری یا ییروستا زندگی مبانی .(..و ضدآفتاب

 روزه یک سیاحت و نگاه یک با ،صدسالهچند زندگی و تاریخ و عمر. دریابند را قنات ۀسال چندین

 مندرس های لباس ،سوخته آفتاب صورت آالیش، بی و ساده چهرة فقط کارشناسان .نیست فهم قابل

 آنان کاری پنهان و زیرکی فهم قدرت و فرصت اما ،بینند می را اننشین آبادی بدقوارة های ساختمان و

 خانوادگی نظام و مدیریت ساختار آیند می دانجغرافی و سشنا آب و سشنا زمین نفر ندچ. دنندار را

 متغیر و نسبی مفاهیم با را تکلیفش هنوز که کسی ؟ندنک اظهارنظر آن به راجع و دنبفهم را ما

 در که کسی. کند روشن را اننشین آبادی تکلیف تواند می چگونه ،نکرده مشخص خودش دانشگاهی

 بخشد، ارتقا اصطالح به و کند عوض را شخود های شاخص و مفاهیم هرروز باید ،تغییر سرباالیی

 در خود که محققانش. بدهد ها محلی به مشخصی و ثابت فکری و معنایی نظام تواند می چگونه

 .کنند سعادتمند را ها آن و ببرند بین از را آبادی هایتردید توانند می چگونه ،ندسته تردید و نسبیت

 متکثر هایالمپ نصب و ها جاده آسفالت ،ها آبادی در ای پروژه توسعۀ اجرایی پیمانکاران شاهکار

 خاک از را تنفس 1.کنند می آسفالتش ،دنبین می گلی و خاک جاهر. است مصرف کم       اخیرا  و پرنور و

 چراغانی های شب !توسعه و تمدن است این. گذارند می عمران و شهرسازی را نامش و گیرند می

 رایج ۀبرنام سرعت به که است بوده این عجوالنه وبرق زرق این مشکل !است توسعه معنای  به روستاها

                                                                                                                                                  
 روی بر شهر در نوآوری نام با روزی است، مسخره شهرگرا پیمانکاران برای که آبادی گل و کاه و خاک این دارم اطمینان. 1

 .بریزد هم ما ترس تا دهند انجام را کار این ها خارجی باید اول البته. شد خواهد کشیده ها ساختمان
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 زمانی از .ندنشد شپرنور های چراغ و سفالتآ جانبی آثار متوجه اننشین آبادی و زدند همرب را زندگی

 گاوها و گوسفندان پای ،شد استفاده ها جوی در سیمانی های بلوک از و ندشد سنگفرش ها کوچه که

 و خروس و مرغ باید. ندبفروش را ها آن دان هشد مجبور روستاییان و بیند می آسیب آبادی حیوانات و

 بود خاک تر  پیش. آید درنمی جور سفالتآ و سنگفرش با ها آن های فضله زیرا ؛بفروشیم هم را اردک

 خواب نیز پرظرفیت های موبایل و آبادی پرنور هایالمپ .نیست چنین اکنون اما نداشت، یارثآ و

 .ندا  هبرد بین از را تاریخی سحرخیزی و اند انداخته تأخیر به را انهشب

 را چههر. اند درآمده توسعه پیمانکاران ۀجرگ به هامروز بودند، آبادی مدافع و اهالی از که ارانیده

 و تبار از که است رفته یادشان. دهند می مردم خورد به و کنند می رب از سرعت به گوید می بختک

 و ها جشن قبلی، رسوم و دستی صنایع از که ندارند ای عالقه انآن. اند بوده آبادی رسم و هویت

 گفتمان و وشلوار کت از قطع، طور  به. بکنند دفاعی آبادی تاریخ و سنتی های ترانه پیشین، های مراسم

 پیمانکاری و زیرگذر و پل و پروژه. است شده مد تولید و پول ها آن برای زیرا ؛اند رفتهپذی تأثیر تغییر

 .است شده مد ماشین و

 برده بین از را آن استقالل و حرمت و گردد می طبیعت شیرینی گرد ساالر،  پروژه مجانی توسعۀ

 «پایدار توسعۀ» و «متعادل ۀتوسع» ،«متوازن ۀتوسع» ۀکاران فریب و جدید نام با حال. است

 عصبانیت و نگرانی رفع ،درمانده و خورده زخم طبیعت از و شود ها آبادی زندگی وارد خواهد می

 مردم از را حیات و حیاط فرصت و شده طبقهچهار ها خانه گسترده، و پرزمین های آبادی در. کند

 .است گرفته

 و درست رفتارهای و ها حرف خورد، می شکست و آفریند می آشفتگی جاهر مجانی، توسعۀ

 یا حرف این انگار که  ای  گونه  به ؛کند می غالب جامعه به نو ةاید و نوآوری نام با را آبادی قدیمی

 به را آبادی باید یا ؛است تناقض این. است شده جنتم تغییر از و است خودش خلق نو، رفتار

 چرا ؛ندهد طرفدارانش خورد به جدید حرف نام با ارجاع بدون را آن گفتارهای یا بشناسد رسمیت

 و طبیعت و زیبایی و مد نام با آبادی انبارهای چوبی درهای ؟بدهد ارجاع آبادی به نیست حاضر

 .شود نمی برده بادیآ از نامی اما شوند، می استفاده ها رستوران و ها خانه در ،ارگانیک لوازم

 و شعر و قصه بیان شفاهی های محفل و ها  مدرسه تابستانه، های جمع و زمستانه های ینشین شب

 مهمالت و بطالت و گذرانی وقت به کرد، می تقویت را ها  آن هویتی تخیل که بومیان هستی روایت

 تقلید و سینمایی های فیلم دیدن به ها ینشین شب جدید، فراغت و کار سبک با. است هشد تعریف

 .وارداتی ینشین شب یعنی این. است هشد تبدیل دیگران رفتارهای
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 تماشاگر را ما مجانی توسعۀ اکنون اما بودیم، بازیگر زندگی های صحنه ۀهم در اننشین آبادی ما 

 ؛باشیم مؤدب مجبوریم دیگر های حوزه در نکردن  دخالت و عمقی و صیتخص علم نام با. است کرده

 و خود زیرانداز و قالی شستن ۀحوصل دیگر. تماشاگر دیگر جای هزاران و باشیم بازیگر جا یک

 به متعلق کار     اصال . نیست ما شأن! نیست ما تخصص و کار زیرا ؛نداریم نیز را خانه جلوی کردنتمیز

 ماشین و گاز و نفت و برق درون یعنی ما از بیرون ؛نیست ما درون هم انرژی !انسان نه است تراکتور

 مضحک پایکوبی به و شویم تردمیل سوار باید نیز گاهی. بدهیم ایده و شویم سوار باید فقط ما !است

 و کاری کم ،گویی قلمبه برای راهی مواقع، از بسیاری در تخصص ما آبادی در. نکنیم فکر خود

 و کلیت تا باشیم بازیگر جا همه در داریم دوست ما. است آمده حساب به دیگران کردن  سرکیسه

 عروسی مانند بخش هویت و آیینی مراسم و ها جمع در بازیگری با ما. بفهمیم را مان زندگی جزئیات

 یتولید و تغییر سایۀ با االن. آموختیم را آن از لذت و تکرار رسم و راه اجتماعات، سایر عزاداری و

 مطمئن. را آن فرصت نه و داریم را ها جمع این در حضور به عالقه نه است، افکنده ما بر بختک که

 ما هویت بازتولیدگر که آبادی قبرستان به بار یک بلوغشان زمان تا شاید ،ما فرزندان نسل که هستم

 مشغول شدت به زیرا ؛نکنند شرکت سالگرد و چهلم و ترحیم و یعیتش مراسم در. نزنند سری بود،

 شود، بالغ اگر فرزند این آیا. هستند دوست و موبایل و ورزش خارجی، زبان و موسیقی و کالس

 او برای متوفی و مرگ فهمید؟ خواهد را آن حول گرفته  شکل های هویت و مرگ و مراسم ارزش

 یعنی تماشاگری. وارداتی زندگی سبک و تماشاگری یعنی این. بود خواهد مرداری و مردن از شکلی

 یالقا اما نیستند، مخالف ها فعالیت شدن  عمیق و شدن  تخصصی با ها آبادی .بودن  کاره یک سوزن

 ،است شدن  تخصصی و ای پروژه تبعات از که را زندگی بینی کوچک و جزءفهمی و تماشاگری

 علم. بود خواهد بیکارگی و خبری بی علم بیافریند، تماشاگری شدن،  تخصصی اگر. دانند می خطرناک

 ،درواقع. گیرد می او از را ساز تاریخ و بزرگ انتقاد توان و کند می ریز و کوچک را انسان ،ای پروژه

 تر بزرگ حرف حق و کن فکر و کن نگاه خودت ةمحدود در فقط آموزد می افراد به که شود می علمی

 .نداری را خودت ةمحدود از

 ها والیتی هم. وارداتی هنر یعنی ؛است کرده ها بیرونی واردات مسخ را ها آبادی نیز هنر در بختک

 و نقاشی و داستان و هنر به باید      حتما  ،دنکن مقابله شخشن پیمانکاران و بختک با بخواهند اگر

 در هم را هنری ساز  تحول های ایده و اه  تحول ۀهم یعنی ؛بدهند ارجاع و استناد وارداتی های گالری

 ،مان آبادی اهالی از بختک مخالف هنرمند پیش سال 31 حدود. بینند می اتیوارد های قصه و ها رمان

 نان باالدست، جوی آب و درخت ریحان، و مادر ،ها اطلسی با بختک دیجیتالی و آهنی بنیان نقد با
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 در را بختک خشونت و تکبر از اثری و کرد زندگی( 13۶2 سپهری) هیچستان پشت در خشکیده

 .نداد راه خود زندگی

 و سرزمین ما، فرزندان. وارداتی تاریخ یعنی ؛است کرده غریبه تاریخ هم را تاریخمان بختک،

 به نسبت را ما که است بوده بختک این گمان بی. فهمند می خودمان تاریخ از بهتر را اروپا تاریخ

 اند، شده توسعه بختک ۀشیفت ،ها دولت ویژه  به داخلی پیمانکاران بس از. است کرده مردد تاریخمان

 را مان آبادی تاریخ یعنی ؛اند کرده گزینی دوره و گزینی تاریخ خودی، هویت و تاریخ فهم در

 ایمان، را بخشی و کفر را بخشی. اند کرده رد را بخشی و اند  پذیرفته را بخشی اند؛  کرده چندپاره

 یزمان چه دانیم نمی. اند نامیده افول را بخشی و تمدن را بخشی عدل، را بخشی و ظلم را بخشی

 .نکنیم بعد و قبل تفکیک و بپذیریم کلیت در را مان آبادی تاریخ باید

 پیمانکاران و هواداران ةعمد. است تولید و تکنیک زبان ،ای پروژه و مجانی توسعۀ زبان

 و اقتصاد مانند تکنیکی انسانی علوم و مهندسی و فنی علوم های رشته به مربوط ،بختک چاک سینه

 اثر اما دارد، وجود مرعوب و شیفته نیز دیگر های حوزه در البته. هستند... و جغرافی و مدیریت

 ۀمعادل یک فهم با کنند می احساس زیرا ؛است تر فعال تکنیکی و فنی های حوزه در بختک انگیزشی

 را سعادت و خوشبختی خودروهای د،ان هبرد آسمان به را هواپیما نام با سنگینی آهن ،مجهولیدو

 و ها دقت رغم به ،مهندسان. اند آورده فراهم را بشر های خواسته و مطالبات و اند کرده کشف

 مهارش که اند آفریده کش  گردن و نامتوازن ای پدیده خود، علمی های فرمول بر فراوان های تمرین

 های تکنیک و مصنوعات و محصوالت. شود می افزوده اش بداخالقی بر هرروز و است ناممکن

 های زندگی ،وری بهره افزایش ۀبهان با اند، یافته گسترش و رشد ،«تولید» بینی جهان ۀنتیجدر که انآن

 و زندگی فرصت آن، های جاذبه و تولید بینی جهان. اند کرده کوچک و پراکنده منفک، را ما منسجم

 دمساز تاریخ و اصالت و هویت با که را زندگی بینی جهان. است گرفته را خوشبختی در تأمل

 آفریده را کننده خسته و گیر نفس رقابت و مسابقه ،«تولید» ،درواقع. است کرده خارج ریل از ،است

 بازاندیشی ةاجاز تولید، بینی جهان. است کرده حقیر و کوچک را زندگی و زیستی  هم جهان و است

 نیز مهندسان. دارد ضدیت تاریخ و هویت با طورکلی  به ،بینی جهان این. دهد نمی هویتی و معرفتی

 .بخشند می بیشتر رمق و جان ،بینی جهان این به هرروز

 

 گیری نتیجهبحث و 
 دلیل  به ساکنان را نآ از مهمی بخش که است بوده بزرگی یاه  تحول منبع ها آبادی برای «توسعه»
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 ورود که اند کرده پیدا یقین امروزه. ندا دهکرن درک اشاجرایی سازوکار و نظری پیچیدگی

 انآن برای حیث چند از و بوده شانبد و خوب رؤیاهای و ها خواسته بر بختکی ،توسعه یها پروژه

 ؛اند شده توسعه های طرح و ها پروژه فدای آن، ساختار و هویت و آبادی. است بوده پرهزینه و مبهم

. اند شده پنهان اش خودبسندگی و ها ینیآ ،ساکنان و مانده آشکار آبادی نام فقط دیگر که  ای گونه به

 :است برده میان از را روستایی خودبسندگی دلیل چند به ،تغییرآور ۀتوسع

. است بوده روستایی یاه  اجتماع به بیرون از عقل و علم تزریق تغییر، ایدئولوژی فرض پیش .1

 با .است بوده بیرون از چیز همه واردات و ها آبادی کردن  رام برای مناسبی توجیه ایده، این

 است؛ شده فیلتر اننشین آبادی اظهارنظر حق ایدئولوژی، این های جاذبه

 یعنی) دیگری استثمار و رقابت مسابقه، به ثباتی و آرامش سکوت، هر تولید، ایدئولوژی در .2

 .است شده تبدیل( فرد حتی و گیاه حیوان، زمین،

 خوانده گرا  گذشته و تقدیرگرا تغییر مخالف های گروه تمامی تغییر، آفرینی رضایت توجیه با .3

 ای مداخله یاهتغییر تا اند دلبسته تغییر هایسنت نوعی به ها آبادی اینکه از غافل. دان هشد

 .حکومتی و فردی

 چه. اندیشید ممکن های راه و مسیرها به باید مشکل، این از رفت برون برای پایان در ،هرحال به

 آغازین پاسخ ؟داد پایان ها آبادی در ناپایدار توسعۀ و مجانی یاهتغییر شتابان سیر به باید زمانی

 به و ندباش داشته را خود خاص های آفرینش و خالقیت و نوآوری ها آبادی که زمانی: است این

 شدید مصرف ویروس خالقیت، نوع این در که کرد دقت باید. ندباش نداشته نیاز ها غریبه واردات

 ،نفس اعتمادبه از باید خالقیت نوع این        قاعدتا . باشد نداشته وجود شتابان توسعۀ انگیزش و

 .مداریبیگانه و پرستیشهر از نه برخیزد دوستی وطن و ،نفس عزت

 سطح در. است آن های هزینه کردنبرمال ،تغییر و توسعه بختک با مقابله برای نقطه اولین

 ،زمان از دوره این در. کنند بازنگری خود تغییر فلسفۀ در باید توسعه اجرایی پیمانکاران اجرایی،

 هنجاری و گروهی فردی، سطوح به را تغییر و بیندیشند کیفیت و انسجام و ثبات به باید هادولت

 اما ،کرد مخالفت تغییر با نباید .است مجاز هویتی و مردمی مجوزهای با فقط تغییر .بسپارند جوامع

 های برنامه نباید ها دولت .باشد (هویتیغیر) بیرون از و مجانی غیرمشارکتی، شتابان، نباید تغییر

 و فردی کوچک رؤیاهای و ها تغییرخواهی باید فقط ؛بپرورانند سر در را تغییر و مداخله کالن

 دروغی مانند خیر نیت با حتی ،غیرخودجوش و وارداتی تغییر هر .بدهند بروز مجال را گروهی

 ساختگی یاهتغییر از ای مجموعه ،بیرونی یاهتغییر. شود پوشانده دیگر دروغ چند با باید که است
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 کور آن آثار دیدن از را ها چشم و نوردند درمی را ایمنی و مخاطره مرز که کنند می تولید بعدی

 .کنند می

 آفرینیرضایت و مشروعیت دنبال  به ها دولت آنجاکه از که است داده نشان تجربه متأسفانه

 اسیر سرعت به دارند، دست در نیز را زیرزمینی منابع فروش از حاصل درآمد و هستند سیاسی

 کنند می تضعیف را تالش و کار توسعه، یها هزینه کردن  رایگان با و شوند می مجانی ۀتوسع بختک

 خطر، این .آفرینند می تغییر و آشفتگی خود خویشاوندی نظام و تاریخ ،هویت در پایان، در و

 .است کرده بازده  کم و ثمر  کم را مداردولت یاهتغییر همیشه

 که بوته هر زیر بلوغ، بگذاریم. بخورد هوایی احساس که بگذاریم برداریم، را پرده»: پایان در

 ها گل سر از فصول دنبال  به و بکند را کفش. برود بازی پی غریزه بگذاریم. کند بیتوته خواهد می

 .....و. ..بخواند آواز تنهایی که بگذاریم. بپرد

 گل میان که است این شاید ما کار. ...درخت زیر در چه بانک یک ۀباج در چه. باشیم ساده

 .(13۶2 سپهری،) «بدویم حقیقت آواز پی ،قرن و نیلوفر
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