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ناشر: پژوهش9اه فرهنگ، هنر و ارتباطات

به کوشش: محمدرضا جوادی ی9انه، جبار 

رحمان5،  سعیده زادقناد، عبداال.ه بیچرانلو.
امیری، وزیر  با مقدمه: سید رضا صالح5 

فرهنگ و ارشاد اسالم5
صفحه آرا: وحید لنجان زاده

روی جلد: از مجموعه «ایستاده در غبار»، 
اصغر خمسه. خبرگزاری مهر.

همه حقوق این اثر برای پژوهش<اه فرهنگ، هنر و ارتباطات محفوظ است.

در صورت تخلف، پی<رد قانونG دارد.

نشانG: تهران، پایین تر از میدان ول5 عصر(عج)، خیابان دمشق، شماره ٩،پژوهش9اه فرهنگ، هنر و ارتباطات
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اگر در ٢٩ دی ماه م2 خواستیم در مورد ریس( ها و مخاطرات تهران 
جمالت2 بنویسیم، تنها موردی که نباید حت2 نام2 از آن م2 بردیم، پالس7و 
و «پالس7وها» بود. زیرا پالس7و در میدان مطالعۀ جامعه شناسان سب( 
زندگ2، خرید و بازار بود. «پالس7و» به جامعه شناسان فرهنگ2 تعلق 
داشت و به هیچ وجه محقق فاجعه شناس، حق به زبان آوردن نام این 
م7ان مصرف2 و  فراغت2 نمادین و بازارین را نداشت. صبح روز بعد، به 
ی( باره حق تحلیل پالس7و از هم7اران فرهنگ شناس و سب( شناس 
گرفته و به فاجعه شناسان واگذار شد. از آن ساعت، فرهنگ شناسان، 
دی\ر جرأت گفتار تخصص2 در مورد پالس7و را نداشته اند، زیرا پالس7و، 
نماد عنصر دی\ری شد. پالس7و با آتش و ریزش و امداد درآمیخته است 
و دی\ر با پوشاک و خرید و سب( تداع2 نم2 شود. ظاهراً انفجار ی( 
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پی( نی( پنج کیلویی (یا اتصال برق)، علت این تغییر معناشناخت2 و 
گفتمان2 است. یعن2 آیا پی( نی(، مفهوم «فرهنگ» را به «اقتصاد» یا 
«سیاست» و به تعبیر ما «فاجعه» تبدیل کرده است؟! کمینۀ تحلیل این 
است که پی( نی(، پالس7و را از میدان فرهنگ2 اش انداخت و موضوع 

مطالعه بحران شناسان و فاجعه پژوهان کرد.
حال ما م2 مانیم و تحلیل اثرات «پی( نی(». ماجرای پالس7و نشان 
م2 دهد که «سب( زندگ2»، «بازار» و «مصرف» در ی( قدم2 «فاجعه» 
و «آتش» و «ریزش» قرار دارند! اما آیا موضوع در همه جا چنین است 
یا فقط در ایران این گونه است؟ بینش الزم و اقدام راه\شا برای تقلیل 

و کنترل موضوع کدام است؟
«پی( نی(» برای ما نشانۀ عوامل و ابزارهای ریس( در جامعه جدید 
است. این ابزار و نشانه، در همه جا حضور دارد و قهر خود را بسته به 
آمادگ2 و سطح تاب آوری اجتماعات نشان م2 دهد، اما به هیچ وجه، 
نیرویی جدا و مستقل از عمل7رد اجتماعات و عوامل انسان2 نیست. 
در علت یابی ریس( ها و فاجعه ها، صرفنظر از علل هست2 شناخت2 و 
دین باورانه شان ‑که چندان موضوع تمرکز علم جدید نیست‑ همیشه 
ردپایی محسوس و گاه برجسته از انسان دیده م2 شود. اساساً امروزه، 
هر خواسته و تغییری، با تولید میزان2 از ریس( محقق م2 شود. کلیۀ 
دی\ری‑ مخاطرات، کم وبیش گونه  کنترل  به  معطوف  تالش های 

محسوس یا نامحسوس‑ از ریس( را م2 آفرینند، بنابراین جامعه جدید 
همواره در کار تقلیل یا تش7یل، کنترل یا تجدید ریس( است. جامعه 
ایران نیز از این قاعده مستثن2 نیست، بل7ه این جامعه که همیشه در 
معرض قهر بالیای طبیع2 خاصه زلزله، سیل و خش7سال2 قرار داشته 
است، به مراتب در مقابل ریس( ها، ش7ننده تر و آسیب پذیرتر است. 
داستان مدیریت و مواجهه ما با ریس( ها و فاجعه ها، آموزنده و البته 
نگران کننده است. چون با مجموعه ای از فداکارها، ایثارها و مهربان2 از 
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ی7سو و بی تفاوت2 ها، سردرگم2 ها و خسارت های جبران ناپذیر انسان2 
از سوی دی\ر همراه است. همین عامل، قدرت اثرگذاری اقتصادی، 
اجتماع2 و سیاس2 مخاطرات در کشور را بسیار باال برده است. یعن2 
اگر ب\وئیم تکرارپذیری فاجعه ها با تقدیرگرایی مردم2، قانون گریزی 
است، کالم2  داشته   همبستگ2  دولت هایمان  خودرأیی  و  اجتماع2 
بی پایه نگفته ایم. ایران همواره در میان ده کشور اول آسیب دیده دنیا 
قرار داشته١، اما نسبت به حقارت این رتبه اضطراب آور، بی تفاوت بوده 
است. در ژاپن، زلزله های فراوان با قدرت تخریب باال رخ م2 دهد، اما 
آسیب دیدگ2 وتغییرات حاصل از قهر آن ها، تا حد مم7ن پایین است؛ 
زیرا آن ها ده ها قانون و برنامۀ عملیات2 شده در این حوزه دارند و از هیچ 

ح7م و هنجاری فراتر از اجرای این قوانین تبعیت  نکرده اند.
اکنون، بزنگاه گفت وگو با جامعه و مردم است، به شرط2 که مانند 
اثر   فرونکاهیم.  و«نصیب»  «قسمت»  به  را  فاجعه  همیش\2،  عادت 
اجتماع2 وکارکردی فاجعه ها این است که مراقبه ها و مشغو لیت های 
فردمدار روزمره را به ی( باره برهم م2 زند و دغدغه های جمع خواهانه 
م2 آفریند و از سویی، انرژی های مردم2 و عموم2 را در مسیر «خیر 
جمع2» آزاد م2 کند. بنابراین اکنون مجال گفتگو با مردم است. روی 
صحبت با سیاست گذاران نیست، چون این کار«زیره به کرمان بردن» 
و  سیاست گذاران  داریم که  دست  در  نیز  تاریخ2  شواهدی  است. 
مجموعه های سازمان2، عالقه ای به حذف بحران ها و فاجعه ها ندارند، 
یعن2 حذف چیزی که در آن «ماموریت»، «پروژه» و «گزارش عمل7رد» 
بوروکرات  قدرت های  با  فاجعه ها  م2 دهد  نشان  تاریخ  دارد.  وجود 
سازمان2، رابطه ای دوستانه و هم7ارانه داشته اند. اساساً، قدرت های 
سازمان2 در شرایط فاجعه احیا م2 شوند و رشد م2 کنند. پس فاجعه ها، 

١. ر.ک.: عنبری، موس2(١٣٩٣) جامعه شناس2 فاجعه: کندوکاوی علم2 پیرامون حوتدث و 
سوانح در ایران، تهران، انتشارات دانش\اه تهران.
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پول سازند، نهادسازند، معرف و مبلغ عمل بوروکرات ها هستند و در 
نهایت، اندیشه مدیریت دی\رساالر را به ذهن تحمیل م2 کنند، بنابراین، 

معقول نیست که حذف شوند. 
روی صحبت ما با افراد، خانواده ها و گروه های اجتماع2، به دور از 
تعلق سازمان2 آن هاست. همچنین روی صحبت با «پالس7وها»ست. 
باید بدانیم که سیاست های تمرکزگرا در کشور، مرکزگرایی را رونق داده 
و باعث شده است شهرها، متراکم، فشرده و مرتفع شوند. این تراکم 
در شمار کشورهای  برای کشوری که  و سرمایه ها،  جمعیت، خانه ها 
آثار  مدیریت  و  پیش\یری  در  و  دنیاست  حادثه خیز  و  پرگسل  زلزله 
بحران ها، کم توفیق بوده است، بسیارخطرسازست. در همه جا، تمرکز، 
تراکم و ادغام منابع و سرمایه ها، زمان2 به توسعه و بهبود در فعالیت ها 
انجامیده که در نسبت2 معقول با تفکی(، دسته بندی و تفرق اجتماع2‑ 
م7ان2 بوده اند. هر نوع تمرکزی، لزوماً پیشرفت زا نیست، بل7ه منابع 
و انرژی ها را تلف م2 کند. نکته نگران کننده دی\ر این است که بحران 
کار، تنش آب، بحران ریزگردها و ... هم\2 به این تمرکز، جان دوباره 
بخشیده اند و بر مش7ل افزوده اند. این که خود این بحران ها نتیجه توسعه 
نامتوازن و تمرکزگرا هستند، کم( دی\ری به قوت تحلیل ماست. آن چه 
(کالن شهری)،  جمعیت  روزافزون  تراکم  و  مانده ایم  ما  است  مهم 
ماشین (ترافی()، دود (آلودگ2 هوا)، خانه و برج، بی7اری و چندین 

تراکم دی\ر...
حال باید از پالس7و چه بیاموزیم. «پالس7وها» چه باید ب7نند؟. باید 
بیاموزیم آتش، زلزله، سیل، آلودگ2 هوا و دی\ر مخاطرات، سایه های 
عمل ما هستند و اساساً فراتر از مرزهای اجتماع2 یعن2 مرز طبقات2، 
انسان2 نم2 شناسند  یعن2 مرز  قومیت2، جنسیت2، سن2 عمل م2 کنند. 
و هیچ کس چه کوچ( و بزرگ، دارا و فقیر، زن و مرد از جبر آن ها 
نو  از  را  فاجعه  مدیریت  عقالن2»  «بازی  باید  پس  نیست.  امان  در 
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بیاموزیم. باید بدانیم که معیشت انسان2 در همه عرصه ها، تحت ی( 
بازی عقالن2 جمع2 به پیش م2 رود و هم\ان بر سر سود و زیان خود 
انجمن، شهر،  نام جمع،  به  به میثاق و اجماع2  تا  چانه زن2 م2 کنیم 
مجتمع، پاساژ و غیره برسیم. وقت آن رسیده است که بر سر جان و 
حیات خود که طعمۀ رفتارهای ناسنجیده و طمع ورزی های شخص2 
قرار گرفته اند، به قرارداد، اجماع و انجمن برسیم. باید نظریه «بازی 
مخاطره» را بازآفرین2 کنیم که بیش از هر عامل2 مورد نیاز کشور بوده و 
از قضا، بسیار وحدت آفرین است. آن گونه که مفهوم «جنگ» و «امنیت 
مل2» در طول تاریخ و حت2 اکنون، وحدت، نظم، اجماع، اقتدار و حت2 
دولت آفریده است، مخاطره نیز باید اجماع، دغدغه، گروه، انجمن و 
جماعت بیافریند ‑البته نه سازمان. نباید فکر کنیم که فقط الزم است 
بر اساس مبناهای اجتماع2، فرهنگ2 متعال2 مانند عقیده، خویشاوندی 
زلزله،  ایمن2، کم آبی،  بسازیم؛  جماعت  و  آئین  خانواده گردهم  و 
آتش سوزی و سیل نیز همان میزان ارج و قدر دارند که مبنا و عامل 
انجمن سازی و گروه بندی اجتماع2 قرار گیرند. باید تش7یل گفتمان ها و 
اجماعات حول ایمن2 شهر، زلزله شهر، هوای شهر، ترافی( شهر، آب 
شهر، در محوریت برنامه های نهادهای سیاست گذار باشد. پالس7وها 
نیز باید اخالق محاسبه گری بازار را به حوزه ایمن2 شهر ب7شانند وگرنه 
ی( شبه از حوزه پرجاذبه و سب( پرداز خرید، به حوزه فاجعه و آتش و 

ریزش خواهند غلتید.




