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سدسازی و میراث فرهنگی، تعامل یا تقابل؟ 

)مطالعۀ موردی: سد کنگیر ایوان در استان ایالم(

                    لیال خسروی1 
                         

چکیده 
سـد کنگیـر ایـوان یکی از سـدهای مرزی غرب کشـور اسـت که در زمسـتان سـال 1394 آبگیری 
شـد. از تبعـات ایـن آبگیـری، تخریب چنـد محوطۀ مهم فرهنگـی      - تاریخی، تخلیـۀ جوامع داخل 
مخـزن سـد همـراه بـا مهاجـرت ناخواسـته و اجبـاري سـاکنین حاشـیۀ سـد به نقـاط دیگـر بود. 
در ایـن میـان، چالش   هـای فراوانـی در عرصه هـاي مختلف اجتماعـی و فرهنگي )باستان شناسـی، 
مردم   شناسـی و زبـان و گویـش( بـرای احداث سـدها وجود دارد و مهمترین مسـئله این اسـت که 
بـا انجـام این   گونـه طرح های عمرانی و اسـکان اجبـاري خانواده   هاي آسـیب دیده، چـه اتفاقی برای 
سـاختار فرهنگي این جوامع و آثار باسـتانی و پیشـینۀ آنها خواهد افتاد؟ و چگونه باید پاسـخگوي 
پیامدهاي آن بود؟ شناسـایی آثار و پیامدهای مثبت و منفی ناشـی از احداث سـد کنگیر بر اسـاس 
مطالعـات و مشـاهدات میدانی نگارنده و ارائۀ یک نمونه گـزارش ارزیابی به عنوان مطالعۀ موردی، 
جهـت اسـتفادۀ کارشناسـان امـر در دیگـر طرح   ها و بـارز نمودن نقـش مطالعات میـراث فرهنگی 

در طرح   هـای عمرانـی، هـدف اصلـی این پژوهش اسـت. 
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مقدمه
آبیـاری و سدسـازی را در مصـر قدیم، هنر سـالطین می   نامیدند و در کشـور ما چه 
قبـل و چـه بعـد از اسـالم بـرای آن، منزلـت و مقـام بزرگـی قائل بودنـد )کورس، 
1348: 3(. امروزه نیز سـدهای زیادی در حال سـاخت اسـت؛ اما گاهی سـدي که 
بـا هـدف تأمیـن آب کشـاورزي در یـک منطقه سـاخته مي   شـود، به دلیل انباشـت 
رسـوبات در زیـر آب، از بیـن مـی رود و بسـیار زودتـر از زمـان پیش   بیني شـده 
مي   میـرد. بـدون شـک براي سـاخت این سـدها، اسـتدالل   هایي از سـوي مسـئوالن 
و متخصصـان مجـري آنهـا ارائـه مي   شـود؛ از جمله تأمیـن انرژي، توسـعه و تأمین 
آب مـورد نیـاز کشـاورزي بـرای مردم منطقـه و غیره؛ اما آنـان تنها از یـک دیدگاه 
بـه ایـن فراینـد مي   نگرند و عواقـب و تجربیات ملـي و فراملي در زمینۀ سدسـازي 

را در کنـار ایـن طرح   هـا بررسـي نمي   کننـد.
     تأمیـن آب بـراي کشـاورزي نمي   توانـد بـه قیمـت خسـارت بـه آثـار باسـتانی 
و محیـط زیسـت انجـام گیـرد. در فراینـد سدسـازی بـه دلیـل جمـع   آوري آب در 
دریاچه   هـاي پشـت سـدها، آثـار چنـد هـزار سـالۀ باسـتانی، هکتارهـا زمیـن قابل 
کشـاورزي و غیـره غـرق مي   شـوند؛ امـا چـه بایـد کـرد کـه از ایـن امـر گریـزی 
نیسـت و وزارت میـراث فرهنگـی نیـز بایسـتی خود را بـا عمران و پیشـرفت   های 
اقتصـادی و صنعتـی عصـر حاضـر همـگام سـازد و به طـور اضطراری بـه مطالعه، 
بررسـی و کاوش در ایـن محوطه هـا اقـدام نمایـد و بـه ثبت و ضبـط و مطالعۀ این 
فرهنگ هـا بپـردازد؛ در این راسـتا پیـرو تصمیـم ادارۀ امور آب اسـتان ایالم، حدود 
دو دهـۀ پیـش، سـاخت سـد مخزنی کنگیـر )تنگ شـمیران( روی رودخانـۀ کنگیر 
ایـوان، شـروع و در زمسـتان سـال 1394 آبگیـری شـد. از تبعـات ایـن آبگیـری، 
غرقابشـدن سـه محوطۀ باسـتانی »گوریه«، »زیج« و »دارسـاول« بود؛ گرچه در ابتدا 
کاوش   هـای باستان شناسـی بـه منظور نجات   بخشـی و مستندسـازی علمـی و دقیق 
آنهـا در اثـر آبگیـری سـد کنگیـر انجام شـد؛ لکـن دارای اهداف علمی و سـؤاالت 
مهـم باستان   شـناختی بـود و بـا توجـه بـه کمبـود اطالعـات مـا دربـارۀ وضعیـت 
شـهرها و روسـتاهای دوران تاریخـی در غـرب ایـران کـه در صـدر اسـالم نیـز به 
حیـات خـود ادامـه دادند، اهمیـت و ضرورت ادامـۀ کار قابل توجیه بود. سـرانجام 
پـس از چالش   هـای فـراوان، طـی توافق با شـرکت آب منطقه   ای ایـالم مقرر گردید 
کـه تـراز نرمـال آب رود کنگیـر در1022/5 متر باقـی بماند و محوطـۀ جهانگیر در 
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فاصلـۀ 300 متـری رود کنگیـر، بـا توجـه بـه قابلیت   هـا و یافته   هـای حاصـل از آن 
بـه عنـوان یـک محوطـۀ تاریخی در حاشـیۀ حوضچۀ سـد کنگیر و با هـدف ایجاد 
سـایت مـوزه بـه منظور گردشـگری فرهنگـی    تاریخی در کنار سـایت گردشـگری 
طبیعـی ایجاد شـده، بـرای اهداف بلندمدت پژوهشـی و گردشـگری مورد حفاظت 

قـرار گیرد.

موقعیت جغرافیایی سد کنگیر
سـد کنگیـر روي رودخانـۀ کنگیـر و در محـل ورودي تنگۀ شـمیران در شهرسـتان 
ایـوان در حـدود 65 کیلومتـری شـمال شـهر ایالم احداث شـده اسـت. شهرسـتان 
ایـوان از شـمال بـه کرمانشـاه، از شـرق بـه شـیروان چـرداول و از غرب بـه گیالن 
غرب و کشـور عراق محدود می   شـود. ایوان از شـمال توسـط کوه بانکول و قالبه 
و از شـرق بـه وسـیلۀ کوه مانشـت محصور شـده اسـت. آب و هوای ایـوان دارای 
اقلیـم معتـدل کوهسـتانی اسـت. موقعیـت جغرافیایـی و قرار   گیری محـدودۀ مورد 
مطالعـه در مسـیر بادهـای غربـی، سـبب شـده تـا میـزان بارش ایـن منطقه بیشـتر 
باشـد. کنگیر، رودخانۀ اصلی شهرسـتان ایوان اسـت که از سـراب بازان سرچشـمه 
می گیـرد و پـس از گذشـتن از دشـت ایوان و مشـروب کردن زمین   های این دشـت 
بـه طـرف سـومار مـی رود و از آنجـا بـه عـراق سـرازیر می   شـود. ایـن رودخانه از 
موقعیـت ویـژه و اسـتراتژیک قابـل توجهـی در منطقـه برخـوردار اسـت؛ به همین 
منظـور و بـرای مهـار آب آن، همـواره سـعی شـده تـا از ورود آن بـه خـاک عراق 

جلوگیری شـود )صفـاری و منصـوری، 1392: 37-38(.
    برخـی از پژوهشـگران معتقدنـد کـه کنگیر یک واژۀ سـومری اسـت. سـومریان 
سـرزمین خـود را کنگیـر می نامیدند که به معنای سـرزمین تمدن اسـت )محمدپور، 
1392: 12(. ابودلـف از درۀ رودخانـۀ مندلـی بـه نـام گنجیـر یـا سـومار کـه بـه 
طـرف دجلـه جـاری بـوده اسـت، نـام می   بـرد )ابودلـف الخزرجـی، 1345: 121(. 
در گذشـته، سـیما و طبیعـت کنگیـر بسـیار زیبـا و جالـب توجـه؛ امـا خطرنـاک 
بـوده اسـت؛ بدیـن صـورت کـه در بیشـتر نقاطـی که محـل عبـور بـوده، خاک   ها 
و ماسـه های نـرم وجـود داشـته اسـت کـه هنـگام عبـور در آن گیـر می کرده انـد و 
انسـان را بـه کام مـرگ می   کشـانده اسـت. بـه دلیـل وجود همیـن ماسـه   های نرم و 
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مـرگ   آور کـه انسـان را بـه دام می   انداخـت، مردم محلی بـه آن گنگیـر1   می گویند 
)محمـدی، 1376: 160(. نـزاع بر سـر آب رودخانۀ کنگیر سـابقۀ تاریخـی دارد که 
مهمتریـن ایـن نزاع هـا در دورۀ زندیـه اتفـاق افتـاده و سـال   ها علی   خـان کلهـر بـر 
سـر ورود آب ایـن رودخانـه بـه مندلی بـا نیروهای عثمانی درگیری داشـته اسـت. 
پـس از مـرگ علی   خـان در زمان نـوادگان او قراردادی با دولت عثمانی بسـته شـد 
و حقابـه از دولـت عثمانـی دریافـت می   کردنـد )همـان: 72(؛ بدین صـورت کنگیر 

تـا به امـروز وسـیله   ای بـرای قدرت نمایـی حکومت   ها بوده اسـت.

 شکل )1(. موقعیت جغرافیایی شهرستان ایوان در استان ایالم )نگارنده، 1398(

شکل )2(. موقعیت جغرافیایی سد کنگیر و محوطه های فرهنگی    تاریخی واقع در محدودۀ آن 

1. َگن )Gan( در زبان کردی به معنی بد و گنگیر به معنای به طرز بدی گیر افتادن است.
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شکل )3(. نمایی از سد کنگیر پس از آبگیری )نگارنده، 1395(

پیشینۀ پژوهش   های باستان شناسی در منطقه
نخسـتین مطالعـات باستان شناسـی در محـدودۀ جغرافیایـی ایـن منطقـه در سـال 
1970 از سـوی لویـي واندنبـرگ پـس از شناسـایی و کاوش در گورسـتان جـوب 
گوهـر در 5 کیلومتـري شـرق رود کنگیـر انجـام شـد؛ وی سـپس بـه کاوش در 
گورسـتان بـان کبـود )پلیـه 1 و 2(، آتشـکدۀ سـیاهگل )سـه پا یـا سـه   کل( و بنـای 
کوریـای ساسـانی پرداخـت )واندنبـرگ، 1971، 1972، 1973، 1980(. پـس از او، 
فریـا اسـتارک )1358( نیـز از محـدودۀ رودخانـۀ کنگیر و آثـار آن دیدن کـرد و از 
آنجـا راهـی عراق شـد. بعد از انقـالب در سـال های 1379 و 1380 بیـان پیرانی به 
بررسـی منطقـه پرداخـت کـه در این بررسـی، چهار محوطـۀ کوریا، قلعۀ شـمیران، 
بنـاي گنبـد جهانگیـر و مجموعـه بناهـاي گوریـه و کلـک مـورد شناسـایي قـرار 
گرفـت؛ سـپس در سـال 1382 بـه ترتیـب بـا شـماره   هاي 8456، 8458، 8460 و 
8463 در فهرسـت آثـار ملـي کشـور بـه ثبت رسـیدند. فصل سـوم بررسـی منطقه 
در سـال 1384 توسـط علـي نورالهـي و فصل چهارم در سـال 1385 توسـط صیاد 
سـلطاني انجـام شـد. پـس از آن بررسـی و شناسـایی حوضچـۀ آبگیـر سـد کنگیر 
در سـال 1386 بـه ابراهیـم مـرادی واگـذار گردیـد کـه در ایـن حوضـه 11 اثـر 
باسـتانی شناسـایی گردیـد )مـرادی، 1386(. بـر اسـاس تـراز نرمال آب سـد، سـه 
محوطـۀ گوریـه، زیـج، دارسـاول مغـروق و محوطـۀ جهانگیـر در معـرض خطـر 
قـرار می   گرفـت که در سـال 1394 مدیریـت کاوش باستان شناسـی در محوطه های 

مذکـور بـه نگارنـده واگذار شـد.
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جغرافیای تاریخی منطقه
در دوران ساسـانی و آغـاز اسـالمی، اسـتان ایـالم بـه دو ایالـت مهرجان   قـذق و 
ماسـبذان تقسـیم می   شـده کـه محـدودۀ سـد کنگیـر در بخشـی از ایالت ماسـبذان 
قـرار می   گرفتـه اسـت. گسـترش ایالـت ماسـبذان در کوسـت خوربـران در اواخـر 
دورۀ ساسـاني و سـده   هاي نخسـتین اسـالمي از سـیمره تـا نواحـي خرم   آبـاد و 
اطـراف آن بـوده و از غـرب بـه نواحـي مـرز عـراق امـروزي محـدود مي   گردیـده 
و ایـن اسـتان یکـي از نـه اسـتان کوسـت خوربـران، یعني ناحیـۀ غربي ایـران بوده 
اسـت )مارکـوارت، 1373: 43(. کوسـت خوربـران یـا ناحیـۀ غربـي ایـران همـان 
اسـت کـه در دورۀ اسـالمي »ایالـت جبـال« نامیده شـده و این نامگـذاري به خاطر 
کوهسـتاني و صعب العبور بودن این منطقه بوده اسـت )پیگولوسـکایا، 1377: 40(. 
     بر اسـاس منابع تاریخی کاماًل روشـن اسـت که ماسـبذان یک محیط جغرافیایی 
بـزرگ در حـد یـک اسـتان یـا ایالـت بـود نـه یـک شـهر، اشـتباهي که برخـي از 
جغرافي   نویسـان مرتکـب آن شـده   اند. ماسـبذان اسـتاني بـوده اسـت که شـهرهاي 
سـیروان، الـرذ و آریوحـان از توابـع آن بوده   انـد و بـه اصطالح، ماسـبذان محیط بر 

این شـهرها بوده اسـت. 
     ابودلف از طریق مندلی در درۀ رودخانۀ کنگیر یا سـومار به سـمت ماسـبذان و 
مهرجان   قـذق آمـده و مینورسـکی ایـن مکان را با ایـوان که یکی از سرچشـمه   های 
رود کنگیـر اسـت، یکـی می   دانـد )اکبـری، 1394: 65(. بـا توجه به متـون تاریخی، 
محـدودۀ شـهر آریوحـان را باید در شهرسـتان ایوان جسـتجو کرد. راولینسـون نیز 
معتقـد بـوده کـه مرکـز آریوحـان همان زرنه اسـت کـه تا قـرن 13 میـالدی به نام 
آریوحـان شـهرت داشـته اسـت. یاقوت حمـوی از آریوحان نیـز نام برده و اشـاره 
کـرده اسـت کـه رودخانـه   ای در آن جریان داشـته و به مندلی کـه در قدیم بندنجین 
نـام داشـته، می   ریختـه اسـت؛ بنابرایـن تنها زرنه بـا آریوحـان می تواند یکی باشـد 
)مظاهـری، 1389: 51(. بـر اسـاس متـون، دو نشـانه از آریوحان وجـود دارد: یکی 
شـهری کـه آتشفشـان از فاصلـۀ دور در آن دیـده می   شـود و دوم آب رودخانـۀ 
شـهر کـه بـه بندنجیـن )مندلی( سـرازیر می   شـود. ظاهـراً منطقـۀ »َچکر بولـي« در 
سـرحدات مـرزي ایـران و عـراق از توابـع شهرسـتان ایـوان، قباًل آتشفشـاني فعال 
داشـته کـه امـروزه خامـوش اسـت. در متـون تاریخـی نـام آریوحان، دومین شـهر 
بـزرگ ماسـبذان بـه اشـکال مختلف آمده اسـت. سـمعانی آن را آذیوخـان آورده و 
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بـه گمـان وی، یکی از روسـتاهای نهاوند اسـت. محمدحسـن خان اعتمادالسـلطنه 
آن را ادیوجـان نوشـته و یکـی از روسـتاهای نهاونـد دانسـته و مسـعودی در التنبیه 
و االشـراف شـهر مذکـور را به شـکل اربوجـان ذکر کرده اسـت )قوچانـی، 1373: 

 .)1-52

شکل )4(. سکه ابوالنجم بدربن حسنویه ضرب آریوحان )همان 1373: 51(

     بررسـی شـواهد مکتـوب نشـان می   دهـد کـه اطالعـات جغرافیـای تاریخـی 
پیرامـون ایالـت ماسـبذان از نوشـته   های قـرون نخسـتین اسـالمی به دسـت می   آید 
و جغرافی   نویسـان قـرون میانـه و متأخـر اسـالمی در گزارش   هـای خـود به حدود 
و ثغـور ایـن ناحیـه کمتر پرداخته   اند. ماسـبذان در دورۀ ساسـانی و قرون نخسـتین 
اسـالمی، منطقـه   ای آبـاد بوده اسـت؛ امـا از قـرن چهارم هجـری به بعـد اطالعات 
روشـنی از آن در دسـت نیسـت. از ایـن پـس شهرنشـینی در ایـالم از بیـن می   رود 
و و دیگـر نامـی از رونـق و آبادانـی ایـن ایالـت بـرده نمی   شـود؛ به هر حـال ایوان 
یکـی از مناطـق مهـم قـدرت در دوران تاریخـی، به ویـژه در زمـان ساسـانیان بوده 
اسـت. در ایـن دوره بـر اثـر افزایش جمعیت، شهرنشـیني و شهرسـازي، گسـترش 
چشـم   گیري پیـدا کـرده و بـه نظر می   رسـد که عـالوه بر عوامـل سیاسـی، جغرافیا 

عاملـی تأثیرگـذار و فعـال در برپایـی و افـول این شـهرها بوده اسـت. 

ضرورت انجام پژوهش   های بنیادین قبل از ساخت سدها
بـا پیدایـش مفهـوم توسـعۀ پایدار، انسـان همـواره به عنـوان محور اصلي توسـعه، 
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مطـرح بـوده و در تمامـي مطالعات مد نظر قرار گرفته اسـت. کیفیـت زندگي مردم 
و تغییـرات آن در راسـتای توسـعه از اصلي   تریـن شـاخص   هاي سـنجش روند نیل 
بـه توسـعۀ پایـدار اسـت و مي   توانـد نشـانگر خوبـي بـراي بهره   منـدي افـراد یـک 
جامعـه از دسـتاوردهاي آن بـه شـمار آیـد. به همین علـت در مطالعـات طرح   هاي 
توسـعه از جمله سدسـازی، شـناخت وضـع موجود زندگـي مردم منطقـه از لحاظ 
کیفـي و همچنیـن تأثیـرات پـروژه روي آن از جایـگاه و اهمیتـي ویـژه برخـوردار 
اسـت. کشـور ما هنوز از جمله کشـورهای توسـعه یابنده اسـت و توسـعه باید در 
صـدر برنامه   هـای دولـت جـای گیرد؛ ولی توسـعه، یک سـکۀ دورو اسـت که یک 
روی آن، رفـاه حاصـل از توسـعه و روی دیگـر آن اثـرات مخربی اسـت کـه بر اثر 
توسـعۀ شـتاب   زده و بی   برنامـه در محیـط بروز می   کنـد. اگـر محدودیت   های محیط 
و فرهنـگ یـک منطقـه و تخریب   هـای به عمل آمـده در آن نادیـده انگاشـته شـود، 
توسـعه در نهایـت پایـدار نخواهـد مانـد و ارزیابی توسـعه بـا پیش   بینـی پیامدهای 
ناگـوار آن، کوششـی در پیشـگیری از بـروز ایـن پیامدهاسـت و ایـن امـر افزایـش 
آگاهـی در جهـت رسـیدن بـه توسـعۀ پایـدار را در پـی خواهـد داشـت. بـا ایـن 
وجـود، شـتاب رونـد توسـعه در سـطح جهـان در برخـی مـوارد موجـب اجـرای 
پروژه   هایـی شـده اسـت کـه اثـرات منفـی آنهـا نه تنهـا مشـکالت جانبـی فراوانی 
را فراهـم آورده؛ بلکـه در مواقعـی حتـی خـود پروژه را از مسـیر نفع رسـانی خارج 
سـاخته اسـت؛ به عبارت بهتر، در جایی که تکنولوژی، بسـیاری از مسـائل را حل 
می کنـد، خـود نیـز مشـکالت جدیـدی به بار مـی آورد کـه برای حـل آنها نیـاز به 
تخصـص سـایر کارشناسـان ذیربط دارد. شناسـایی آثـار و پیامدهـای مثبت و منفی 
ناشـی از احـداث سـد کنگیـر بـر اسـاس مطالعـات و مشـاهدات میدانـی نگارنده 
و ارائـۀ یـک نمونـه گـزارش ارزیابـی بـه عنـوان مطالعـۀ مـوردی، جهت اسـتفادۀ 
کارشناسـان امـر در دیگـر طرح   هـا و بـارز نمودن نقـش مطالعات میـراث فرهنگی 

در طرح   هـای عمرانـی، هـدف اصلـی این پژوهش اسـت.

تناقض در مطالعه و نتایج ساخت سدها
بـه رغـم تبلیغـات گسـترده   ای کـه در مورد مزایای سـاخت سـدها انجام می   شـود، 
پیامدهـای مختلـف احـداث پروژه   هـای عمرانـی در رابطـه بـا وضعیـت معیشـت 
اهالـی، اکوسیسـتم و هویـت تاریخـی منطقـه و روسـتاهای اطـراف آن موضوعـی 
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اسـت کـه از بـدو امر مـورد غفلت قرار می   گیـرد و اگر هم مطالعات آسیب شناسـی 
آن انجـام شـود، در حـد یـک گـزارش مکتـوب بایگانی می شـود و هیـچ   گاه مورد 
توجـه قـرار نمی   گیـرد. نـوع تعامل سـازندگان ایـن پروژه   ها بـا اهالی محـدودۀ آن 
نیـز نارضایتی   هـای فراوانـی را ایجـاد کـرده اسـت و پس از گذشـت چندین سـال 
از احـداث آنهـا، روز بـه روز ابعـاد تازه   تـری از اثـرات زیانبار ایـن پروژه   های ملی 
آشـکار می   شـود، زیرا پیش از انجـام پروژه ها، اثـرات فرهنگی   ، تاریخـی، اجتماعی 
و زیسـت محیطی ایـن طرح   هـا بررسـی و مطالعه نشـده یا به دالیل متعـدد از جمله 

فشـار کارفرمـا، نتایـج ارزیابی مثبت ارائه شـده اسـت.

اثرات زیانبار ساخت سد کنگیر بر فرهنگ و آثار تاریخی
باستان شناسـان و دوسـتداران فرهنـگ و تاریـخ، اولیـن معترضان احداث سـدهایی 
نظیـر کنگیـر بودند و در مورد غرقاب شـدن سـه اثر مهم تاریخی گوریه، دارسـاول 
و زیـج هشـدارهای جـدی داده شـد؛ حتـی انجام عملیـات حفاظت نیـز تأثیری در 
حفـظ و نگهـداری آنهـا نداشـت، زیـرا در حیـن کار و قبـل از اتمـام کاوش نهایی 
محوطه هـا، آبگیـری سـد کنگیـر و بارش   هـای سیل   آسـای زمسـتانی شـروع شـد 
و پیگیری   هـای فـراوان جهـت جلوگیـری از آبگیـری نهایـی سـد و نجـات بنـای 
گوریـه، کـه یـک اثـر مهـم ثبـت شـده در فهرسـت آثـار ملـی نیـز بـود؛ همچنین 
توجیـه مسـئوالن اسـتان ایـالم بـرای تبدیـل آن به یک سـایت مـوزه جهت جذب 

گردشـگران در کنـار دریاچـۀ سـد، مؤثـر واقع نشـد )خسـروی، 1394: 14(. 

شکل )5(. نمایی از بنای گوریه قبل و پس از آبگیری سد کنگیر )نگارنده، 1395(
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اثرات زیانبار ساخت سد کنگیر بر مردم و معیشت آنها
بـا آبگیـری سـدها، آبادی   هـا و زمین   هـای کشـاورزی و مسـکونی مـردم آن منطقه 
غـرق می   شـود. در آبگیـری سـد کنگیـر، روسـتای بـزرگ سـرتنگ سـفلی بـه زیر 
آب رفـت و اهالـی آن در حاشـیۀ مخـزن سـد کنگیر قـرار گرفتند و اگرچـه منازل 
مسـکونی آنهـا غرقاب نشـد؛ امـا با به زیـر آب رفتن  زمین   های کشـاورزی، قدرت 
تولیـد و مشـاغل خـود را از دسـت دادنـد و عـده   ای از آنها چاره   ای جـز مهاجرت 
به شـهرک تازه تأسـیس اندیشـه در شـمال شـهر ایوان یا بندرعباس بـرای کارگری 
در گمـرگ را نداشـتند. کـوچ اجبـاری جمعیـت، اولیـن نتیجـۀ احـداث و آبگیری 

سدهاست. 
     سـوابق عملکـرد وزارت نیـرو بـه عنوان مجری پروژه   های سدسـازی، نشـانگر 
بی   توجهـی آنهـا بـه تعهـدات خـود در احـداث مجـدد زیرسـاخت   های آموزشـی، 
فرهنگـی، درمانـی و غیـره در محـدودۀ سدهاسـت. پایبند نبـودن به ایـن تعهدات، 
مشـکالت بسـیاری را بـرای بازماندگان ایـن جابه   جایی به وجود خواهـد آورد؛ این 
مشـکالت و اختـالل در زندگـی گذشـتۀ اهالـی و همسـایگان این پروژه   هـا، کوچ 
ناخواسـته و روی   آوری بـه حاشیه نشـینی شـهرها را رقـم خواهـد زد. بدون شـغل 
و مسـکن بـودن و دورافتادگـی از جایـگاه آبـا و اجـدادی تعداد زیـادی از مردم که 
بـه حاشیه نشـینی شـهرها روی می   آورنـد، از اثـرات زیانبـار و حاصل احـداث این 
پروژه   هاسـت کـه بـه فاصلۀ چند سـال و بـه تدریج نمایان می   شـود. تأثیـرات منفی 
ایـن پراکندگـی اجتماعـی و قومی، هم بـرای مهاجران و هم برای شـهرهای میزبان 

به وضـوح قابل مشـاهده خواهـد بود. 
     اجـرای ناقـص طرح   هـای سدسـازی بخشـی از فراینـد طرح   هـای وزارت نیرو 
اسـت و تأسیسـات جانبـی احـداث شـبکه   های آبیـاری در پاییندسـت، همیشـه در 
اجـرای سـدها به فراموشـی سـپرده می   شـود. تعجیـل وزارت نیـرو در افتتاح سـد 
کنگیـر، بـدون در نظـر گرفتـن سـایر مسـائل جانبـی طـرح، ضررهـای زیـادی بـه 
میـراث فرهنگـی، محیـط زیسـت و سـاختار اجتماعـی منطقـه زد. مسـئلۀ دیگری 
کـه هیـچ   گاه بـه آن پرداختـه نشـده و وزرات نیـرو آن را مـورد توجـه قـرار نـداده 
اسـت، آسـیبی اسـت که احداث این سـدها بـر مراتـع و محل زندگی عشـایر وارد 
مـی آورد. متأسـفانه چون مشـکالت عشـایر فاقد متولی اسـت، هیـچ تمهیدی برای 
جایگزینـی مراتـع و محـل سـکونت آنهـا اندیشـیده نمی   شـود. بـا توجـه بـه اینکه 
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از دیربـاز یکـی از مشـاغل مهـم منطقه، دامـداری  بـوده و محل زندگـی دامداران، 
مراتـع و مسـیرهای کـوچ در ایـن منطقـه به زیـر آب رفته اسـت، هیچ آمـار دقیقی 
از میـزان خسـارات دامداران در دسـت نیسـت؛ امـا نکتۀ قابل ذکـر کاهش تولیدات 

دامـی و شـغل دامـداری در منطقه اسـت.
     گالیه   هایـی نیـز در مـورد اشـتغال افـراد غیربومـی پـس از تکمیـل پـروژه و در 
مرحلـۀ بهره   بـرداری سـد وجـود دارد؛ چنانکـه در حادثـۀ درگیـری بیـن متصدیان 
سـد و مـردم منطقـه چندیـن نفـر نیز جـان باختنـد؛ امـا پـس از افتتاح ایـن پروژه 
بـه رغـم آمـار باالی بیـکاری در منطقـه، اکثر نیروهـا از اسـتان   های همجوار جذب 
شـدند. بازسـازی امکانات معیشـتی و اجتماعات انسـانی در محدودۀ سـد و ایجاد 
فرصت هـای شـغلی نیـز می بایسـت در شـمار تعهـدات سـازندگان ایـن پـروژه 
لحـاظ می   شـد تا آسـیبی به هویـت قومی مردمـان این مناطـق وارد نشـود. وزرات 
نیـرو نیـز علی رغـم بازگشـت سـرمایۀ احـداث این سـدها در طـی چند سـال و با 
وجـود نابـودی زندگـی مـردم، از عمـل بـه تعهـدات خـود در خصـوص احـداث 

زیرسـاخت   ها سـرباز می   زنـد. 
     جمع   بنـدی مـوارد فـوق مـا را بـا این پرسـش ها مواجـه می   کند که آیـا می توان 
اثـرات زیـان آور ایـن پروژه   هـا را نادیـده گرفـت و احـداث آنهـا را عملـی موفـق 
دانسـت؟ و بـا توجه بـه احداث سـدهای  متعدد در حـوزۀ زاگرس، می بایسـت به 
انتظار چه تعداد از سـاکنان و آثار فرهنگی    تاریخی آسـیب دیده در محدودۀ احداث 
ایـن سـدها نشسـت؟ عدم اجـرای راهکارهـای کاهش اثـرات و دسـتورالعمل های 
ایـن  معضـالت  از  یکـی  سـدها،  ارزیابـی  گزارش   هـای  در  ارائه شـده  مدیریتـی 
مطالعـات بالاسـتفاده اسـت. اصـوالً برخی از سـدها در صورت اجـرای برنامه های 
اصالحـی مجـاز به سـاخت تشـخیص داده می شـوند؛ ولی متأسـفانه بعـد از اینکه 
سـدها مجـوز احـداث خـود را از وزارت میراث فرهنگی و محیط زیسـت دریافت 
می کننـد، هیچ   گونـه نظارتـی بر اجـرای برنامه هـای اصالحـی و راهکارهای کاهش 
اثـرات، از سـوی هیـچ سـازمان دولتـی یـا غیردولتـی تعریـف یا مشـخص نشـده 
اسـت کـه همیـن امر منجـر به عـدم اجـرای ایـن برنامه ها می شـود. به طـور کلی، 

عواقـب سـاخت سـد کنگیـر را می توان در مـوارد زیر برشـمرد:
غرقاب شدن سه محوطۀ مهم باستانی ثبت شده در فهرست آثار ملی؛ - 
نبود فرصت هاي شغلي جدید براي افراد ساکن در منطقه؛- 
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عدم وجود امکانات فرهنگی، رفاهي، بهداشتي و غیره در منطقه؛ - 
اختالالت و درگیري هاي قومي و طایفه   اي. - 

شکل )6(. نمایی از روستای سرتنگ سفلی قبل و پس از آبگیری سد کنگیر )نگارنده، 1395(

 راهکارهاي الزم جهت کاهش آثار سوء طرح   های عمرانی بر آثار فرهنگی - تاریخی، 
محیط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مردم منطقه

استعالم وزارت نیرو از وزارت میراث فرهنگی در فاز اول مطالعات سدها؛- 
آشـنا کـردن مـردم بـا چگونگـی و روند انجـام طـرح عمرانی  و اسـتفاده از - 

نظـرات آنهـا در تصمیم   گیري هـا و مشـارکت دادن آنـان در عملیـات اجرایـي؛
ایجاد زمینه   هاي آموزشي براي ارتقای سطح فرهنگی منطقه؛- 
جلـب اعتمـاد مـردم از طریـق پرداخت خسـارات مالـي و خریـد اراضي ای - 

کـه غرقـاب می شـوند و در صورت امکان تأمین اراضي مناسـب کشـاورزي 
در منطقـه   اي دیگـر بـراي روسـتاییان به منظـور جلوگیري از مهاجـرت آنها 

به شـهر؛
پیش   بینـي امکانـات مناسـب زندگـي بـراي افـرادي کـه در طـي اجـراي - 

پـروژه مجبـور بـه کـوچ می شـوند؛ ماننـد خدمـات آموزشـي، بهداشـتي و 
شـغلي و اتخـاذ سیاسـت   هایي نظیـر تجدیـد نظـر در قیمت   گـذاري اراضي 
منطقـه، مالیات   هـا و نظایـر آن بـه عنـوان اهرم   هایـي بـراي کمک بـه مردم و 

جهت دهـي بـه توسـعۀ منطقـه؛ 
توجـه ویـژه بـه افـرادي کـه بـه طـور مسـتقیم از اجـراي پـروژه متضـرر - 

می شـوند و تـالش جهـت القـای ایـن اندیشـه کـه ایـن افـراد از بهـره   وران 
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اصلـي طـرح خواهنـد بـود؛ همچنیـن الزم اسـت، دقـت خاصـي در جهت 
اسـکان آنهـا در مناطقـي کـه بتوانند به شـیوه   هاي زیسـتي خود ادامـه دهند، 
بـه عمـل آیـد؛ بـه طوري کـه این امـر باعـث فروپاشـي سـنت   ها و آداب و 

رسـوم اجتماعـي آنـان نگردد.

سد کنگیر، تعامل یا تقابل برای میراث فرهنگی؟
از دو دهـۀ پیـش با افزایش پروژه   هاي عمراني سدسـازي در ایـران، بخش عمده   اي 
از محوطه هـاي باسـتاني و تاریخـي کشـور غرقـاب شـدند. اختصـاص بودجـه به 
مطالعـات و کاوش   هـاي آثار تاریخی پشـت سـدها همواره با تأخیـر و اولویت آخر 
بـوده اسـت و تبعـات چنیـن وضعیتـي، کاوش   هـاي اضطـراري و ضرب األجلـي و 
سـریع اسـت که در برخـي مواقع کیفیت مطالعـات را تا حد زیـادي پایین مي آورد. 
از دیـد علمـي و تخصصـی و بـا توجه بـه تجربـۀ سرپرسـتان کاوش در این حوزه 
می تـوان گفـت کـه کاوش ضرب األجلـي، مطمئن   ترین راه براي حفـظ و صیانت از 
میـراث فرهنگي چندین هزارسـاله نیسـت؛ چراکـه با وقت کم و نبـود بودجۀ کافي 
بـراي پروژه   هاي باستان شناسـي سـد، مسـلماً بخـش اندکی از محوطه هاي باسـتاني 
مـورد کاوش قـرار مي   گیرنـد )عابـدی، 1395: 91(؛ در هـر حـال، میـراث فرهنگی 
چـاره   ای جـز مقابلـه با تهدیدات پیـش رو را نـدارد؛ اما با توجه به شـرایط موجود 
می توانـد در دامنـۀ منفعـت و ضـرر با تعامـل و هم   اندیشـی به منفعت دسـت یابد. 
وجـود محوطه هـای تاریخـی متعـدد در حوضـۀ آبگیـر سـدهای در حال سـاخت 
در سـطح کشـور ایجـاب می   کنـد بـا هـدف ایجـاد گردشـگری باسـتانی و طبیعی 
در کنـار ایـن سـدها، شـیوه   های نوینـی بـرای معرفـی و سـاماندهی آنهـا در قالـب 
مباحـث آسیب شناسـی و رفـع آسـیب   های واردشـده بـه اثـر تاریخـی، بـا توجه به 
حفـظ اصالـت و یکپارچگـی آن با کمترین دخالت در ارزش   هـای تاریخی    فرهنگی 
و مسـتندات اصیـل آن، مطرح شـود و مورد اسـتفاده قـرار گیرد؛ چراکه اسـتفاده از 
قابلیت   هـای ایـن آثـار تاریخـی از جنبه   های مختلـف در کنار برنامه های سدسـازی 
قابـل توجیـه اسـت. یکـی از راهکارهای سـاماندهی ایـن محوطه هـای تاریخی به 
صـورت علمـی و منسـجم بـرای ایجـاد زمینـۀ فعالیت   هـای تحقیقاتی، پژوهشـی، 
  Historical open Meusemگردشـگری و غیـره در حوضـۀ آبگیر سـدها، راه انـدازی
اسـت. Historical open Meusem، محوطه هـای باسـتانی و سـایت   های تاریخـی را 
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در بـر می   گیرنـد کـه فصـول کاوش   هـای باستان شناسـی را طـی کرده   انـد و هـدف 
از آنهـا معرفـی برخـی از آثـار مـورد کاوش در منطقـه اسـت و آنچـه در این رابطه 
بااهمیـت بـه نظـر می   رسـد در درجـۀ اول، منظـر فرهنگـی و در درجـۀ دوم، نـوع 
و کیفیـت معرفـی و نیـز ابزارهایـی اسـت کـه در ایـن معرفـی مـورد اسـتفاده قرار 
می   گیرنـد )سـاعتیان، 1393: 157(. امـروزه در کشـورهای پیشـرو در عرصه   هـای 
میـراث فرهنگـی و گردشـگری، ایجـاد چنیـن موزه   هایی از اولویت هاسـت و علت 
آن را در اسـتقبال عمـوم و بـر جـای گذاشـتن تأثیـرات زیـاد بـر رشـد و توسـعۀ 
محوطـه در کوتاه مـدت می تـوان جسـتجو کـرد. بـا توجه بـه اهمیتی که امـروزه به 
لحـاظ دیدگاه   هـای جهانـی و سـازمان   های مرتبـط در ایـن عرصه نظیـر ایکوموس 
در جهـت نگـرش بـه سـایت   ها و محوطه هـای تاریخـی وجـود دارد، می بایسـت 
محوطه هـای تاریخـی کـه ارزش فرهنگـی    تاریخـی دارنـد بـه صـورت یکپارچـه 
در قالـب منظـر فرهنگـی معرفـی شـوند. هـر کـدام از ایـن محوطه هـا خـود بایـد 

شـاخص هایی جهـت تبدیـل شـدن بـه موزه   های باز را داشـته باشـد:
توانمندی   های منطقه با توجه به زیرساخت   های موجود و بالقوه؛  - 
قدمت و جغرافیای تاریخی؛ - 
عرصه و حریم مصوب؛ - 
موقعیت مکانی و جغرافیایی؛ - 
نظام دسترسی؛ - 
وضعیت تملک؛ - 
کیفیت دید و منظر؛ - 
سوابق کاوش   های باستان شناسی و برنامه   های حفاظتی؛ - 
طرح   هـای باالدسـت منطقـه   ای، نقشـۀ کاداسـتر و ... کـه محوطـۀ جهانگیـر - 

در حاشـیۀ رود کنگیـر، تمـام متغیرهـا و پارامترهـای مذکـور را بـرای ایجاد 
گردشـگری باسـتانی و تاریخی در کنار گردشـگری طبیعی در حوضچۀ سد 

کنگیر را داراسـت. 
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شکل )7(. نمایی از محوطۀ جهانگیر پس از کاوش در حاشیۀ حوضچۀ سد کنگیر )یاری، 1396(

طراحی و ایجاد سایت موزه مجازی محوطۀ جهانگیر 
در دنیـای علمـی امـروز، حفاظـت از میـراث فرهنگـی و چگونگـی نمایـش و 
طبقه   بنـدی ایـن آثـار از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت. بـا پیشـرفت و رشـد 
فناوری   هـای دیجتـال، دسترسـی به اطالعات تصویـری و متنی می توانـد در فضای 
دیجیتـال تسـهیل یابـد. طـرح مذکور بـا یـاری گرفتـن از تکنولوژی   هـای جدید و 
فنـاوری اطالعـات، راهی نـو را برای به نمایش گذاشـتن محوطـۀ جهانگیر معرفی 
می   کنـد. در ایـن طـرح، بسـتری ایجـاد خواهد شـد تـا پژوهشـگران و عالقه   مندان 
از اقصی نقـاط جهـان بـه یافته   هـای باستان شناسـی این محوطه دسـت یابنـد. ایجاد 
سـایت موزۀ مجازی برای محوطۀ جهانگیر برای اهداف توریسـتی و مسـتندنگاری 
در راسـتای کاربرد   های مدیریتی، آموزشـی و پژوهشـی بسـیار مفید اسـت. سـایت 
موزه   هـای مجـازی بـه گونـه   ای ارائه می شـوند کـه بازدیدکننـده بتواند بـه صورت 
مجـازی بـه واقعیـت موجـود در آن محوطه پی ببـرد؛ عالوه بر این، باستان شناسـان 
و پژوهشـگران بـا چنیـن راهکارهایی می تواننـد در آینده بدون حضور در سـایت، 
تمـام نقـاط محوطـه را با جزئیات دقیق و سـه بعدی مشـاهده نماینـد و تحلیل   های 

خـود را بـا کمـک ایـن تصاویر به خوبـی انجام دهنـد )یـاری، 1396: 1(.
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نتیجه گیری و پیشنهادات
از آنجایـی کـه هرگونـه توسـعه، نیازمنـد بهره   بـرداری و اسـتفاده از منابـع طبیعـی 
اسـت و هـر نـوع فعالیت انسـانی تأثیراتـی در محیط بـر جای می   گـذارد، ضروری 
اسـت کـه ابعـاد مختلـف طرح   هـای توسـعه بـه دقت مد نظـر قـرار گیـرد. در این 
زمینـه مهندسـان سدسـاز ایرانـی، حرف   های زیـادی برای گفتـن دارنـد و کارهای 
آنهـا بـه لحـاظ فنـی نقصـی نـدارد؛ اما بایـد پذیرفـت کـه در پیوند بـا مباحث فنی 
در سدسـازی، حلقـۀ گم   شـده ای وجـود دارد کـه توجـه بـه مباحـث و مطالعـات 
فرهنگـی، تاریخـی و اجتماعـی و زندگـی و معیشـت مـردم اسـت. توجـه بـه این 
مباحـث در مطالعـات مرحلۀ اول و توجیهی و بررسـی کامل نتایـج این موضوع در 
زمـان پیدایـش طرح   هـا می تواند از بسـیاری از آسـیب   ها و عواقـب مختلف اجرای 

یـک طرح عمرانـی پیشـگیری کند.
     زمانـی کـه سـدی سـاخته می   شـود، وضـع موجـود یعنـی رابطۀ آب بـا جامعه، 
تاریـخ، فرهنـگ، اقتصـاد، محیـط زیسـت، حقـوق و حتی دیگـر جوامـع همجوار 
دسـتخوش تغییراتی می شـود؛ به عبارت دیگر، سـاخت یک سـد بر سـبک زندگی، 
تعامـالت اجتماعـی، تفریـح، هویت تاریخـی، فرهنـگ، آیین ها، باورهـا، ارزش ها، 
روان، زبـان و اجتمـاع مـردم؛ همچنیـن بـر عناصر پیوسـتگی اجتماعی و سیاسـی، 
حمـل و نقـل و جابه   جایـی جمعیـت و مهاجرت تأثیـر فراوانی دارد. عـدم توجه به 
ایـن مسـائل، چالش   هـای قومـی پرهزینـه ای را به دنبـال خواهد داشـت؛ همانگونه 
که سـبب تعطیلی چندسـالۀ سـاخت سـد کنگیر شـد؛ لـذا اگـر برنامه ریزی ها برای 
سدسـازی درسـت نباشـد، پیامدهـا و هزینه هایـی به دنبال خواهد داشـت که سـود 

آن را کاهـش می دهد. 
     بـا توجـه به شـرایط فرهنگی و قومی کشـور ما، توجه بـه جنبه های مختلف در 
مراحـل مطالعـه، طراحـی، اجـرا و بهره بـرداری از طرح های عمرانـی در چارچوب 
معیارهـای پایـداری فرهنگـی - اجتماعـی از اهمیـت روزافزونی برخوردار اسـت. 
از جملـه پیامدهـای عـدم توجـه بـه این مسـائل، تأخیـر در تحقق فوایـد اقتصادی 
و اجتماعـی مـورد انتظـار، ایجـاد کنـدی و در برخـی مـوارد توقـف طرح هـا در 
مرحلـۀ اجـرا، ایجـاد نارضایتـی در جوامـع بهره بـردار بـه جـای رضایت منـدی، 
توزیـع نامشـخص فوایـد طـرح میـان ذی   نفعـان، اسـتهالک زودهنـگام تأسیسـات 
و باالرفتـن هزینه هـای بهره بـرداری و نگهـداری، پرداخـت مبالـغ هنگفـت بابـت 
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خسـارت و اسـتمالک اراضـی، افزایـش روزافـزون تصدی گـری دولتـی و تقویت 
روحیـۀ مسـئولیت ناپذیری در جوامـع محلی و ایجـاد وضعیت برنـدهـ  بازنده میان 

سـاکنان داخـل مخـازن سـدها و بهره بـرداران از فوایـد طرح اسـت.
     یک توسـعه در صورتی داوم و اسـتمرار خواهد داشـت که عالوه بر توجیهات 
فنـی و اجتماعـی ـ اقتصـادی، موجـب از میـان بـردن و تخریـب منطقـه   ای نگردد 
کـه قـرار اسـت با بهـره   وری از منابع آن بـارور شـود. در اولویت قـراردادن ارزیابي 
مسـائل فرهنگي، تاریخـی، اجتماعي و اقتصادي مردم آسـیب   پذیر و تأمین نیازهاي 
اساسـي ای مانند مسـکن و معیشـت در چنین جوامعی، مشـارکت دادن اجتماعات 
آسـیب دیده در تصمیم   گیـري بـراي سرنوشـت خـود بـراي حصـول نتایـج بهتـر و 
اسـتفاده از تجـارب کشـورهاي دیگـر در ایـن زمینه ضروری اسـت و شـاید بتوان 
بدیـن روش، بهتـر و بیشـتر به مسـائل و مشـکالت پیش روي طرح   هـاي منابع آب 

پـی پرد.
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