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جستارهایی در پالسCو/ به کوشش محمدرضا جوادی ی9انه، جبار رحمان5، سعیده زادقناد، عبدال.ه عنوان و نام پدیدآور
بیچرانلو. با مقدمه سیدرضا صالح5 امیری. 

فیپاوضعیت فهرست نویس5تهران: پژوهش9اه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ١٣٩۵.مشخصات نشر

٣۴٧/٣۶٣رده بندی دیویی۵٢١ص.مشخصات ظاهری

بالها ‑‑ جنبه های جامعه شناخت5.موضوع

رسانه ها و افکار عموم5.موضوع

مسائل اجتماع5 – ایران – تهران.موضوع

مدیریت بحران—ایران – تهران.موضوع

بالها ‑‑ آینده نگری.موضوع
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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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اولین چیزی که با پالس3و به ذهن م/ خزد این است: مدیریت فاجعه 
یا فاجعۀ مدیریت؟ اتفاق/ بود که افتاد. خانواده هایی عزیزان خود را به 
جان گدازترین حالت از دست دادند و کسان/ کسب وکار و سرمایه خود 
 Iر برداشت، تکه ای از حافظه یMک/ دیNر را. اعتماد عموم/ به نهادها، تَ
شهر فروریخت. شاید بMوییم فاجعه در هرجامعه ای روی م/ دهد، اما 
چیزی که هست «جوامعV به سطح بلوغ رسیده» با نهادهای توسعه یافته و 
سیستم های کارامد و ظرفیت ها و آمادگ/ های اجتماع/ و فرهنگ/ خود، 
یا اصوال[ از خیل/ فجایع پیشMیری م/ کنند یا دست کم زمان/ که روی 
داد، آن را خوب مدیریت م/ کنند، ول/ این جا بیشتر به جای مدیریت 

فاجعه، فاجعۀ مدیریت را م/ بینیم. 
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مش3الت موجود بر سر راه شایسته گرایی و پاسخ گویی اجتماع/، 
است  شده  سبب  حرفه ای،  کارگزاری  بر  سیاست  سیطره  عالوه  به 
هوشمندی  برای  الزم  اطمینان های  باشند.  ناکارامد  ما  مدیریت های 
هماهنگ/  نیست،  شهری  یI پارچه  مدیریت  چاالک/  و  سیستم ها 
و  نفوذ  انواع گروه های  ندارد،  وجود  مطلوبی   c/مدیریت و  حاکمیت/ 
فشار و سایه در کار است، دستگاه ها در تمهیدات حقوق/ و الزام های 
رد و کالن مش3ل دارند، ام3انات و تجهیزات و  قانون/ به مال3انِ خُ
زیرساخت های شهری و آموزش های الزم را فراهم نم/ آورند و از همه 
برای خود تدارک نم/ بینند. شاید  نیز  مهم تر، سرمایه اجتماع/ کاف/ 
/ به  gی3/ از علل ازدحام مردم در محل حادثه همین بود. وقت/ حس
به هوش  ناچار  نیست،  دستگاه ها  در  نهادینه ای  م/ گوید هوش  شما 
درون فردی وبرون فردی خود متوسل م/ شوید. م/ خواهید تا بیمارستان 
حت/ اگر شده تا درون اتاق عمل نیز بروید و مطمئن باشید که درست 
م/ بlرند ودرست م/ دوزند. هرکس م/ خواهد بناگزیر خود را رأساً سرپا 

نگه دارد.
حضور سراسیمه گروه های اجتماع/ در صحنه پالس3و را چرا نشان 
از نگران/ مزمن مردم ندانیم؟ حسg مبهم/ به آنها م/ گوید چه خواهد 
شد؟ آقایان چه م/ کنند؟ و چطور عمل م/ کنند؟ اعتماد به ساختارهای 
اجتماع/، سرویس های عموم/ و تدبیر امور، کم و بیش متزلزل شده 
است. تقلیل یI امر پدیدارشناخت/ به برخ/ تصاویرِ افرادِ موبایل به 
روش شناخت/  وکذا، خطای  و کذا  آتش نشان/  ماشین  روی  بر  دست 
فاحش/ است. آمدن به سروقت حادثه و جار زدن به قوم با چشمان 
پی جوی نگران، شاید تنها چاره ای بود که در چنین لحظه ای اینان به 

سیاق فرهنگ ایران/c «همبستگ/ در شدائد» سراغ داشتند.
بماند:  او  از  نشانه   Iی اما  شد  تمام  پالس3و  غم بار  داستان 
دستگاه های کرخت و ناتوان، مردم کنج3او و نگران. یI راه این است 
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از  و محله مدار١».  اجتماع مدار  «توسعۀ شهریِ  الMوی  به  برگردیم  که 
برای خود  ناکارامد  این دستگاه ها!) جایMزین/  از  (آن هم  دستگاه ها 
مردم شهر و مردم محل دست و پا نکنیم. دستگاه ها برای این هستند که 
به مردم مراجعه کنند، مردم را به یاری بخوانند، فضاهای گفت وگویی 
شهر  مسائل  برای  هم یاری  و  هم آموزی  و   هم اندیش/  و  مشارکت/  و 
و مسائل محل ترتیب بدهند، فرصت های تمرین با هم بودن، با هم 
کارکردن و خودآموزی و  خودتنظیم/ و خودگردان/ اجتماع/ فراهم 
بیاورند. تنها بدیل مم3ن برای بروکراس/ علیل اداری، یI دموکراس/ 

اصیل اجتماع/ است. 
و  خدمات  و  مدیریت  سیستم های  ومدرن ترین  حت/ کارامدترین 
این  به  امروزه  نیز،  دنیا  شهرهای  توسعه یافته ترین  در  عموم/  انتظام 
نتیجه رسیده اند که عاملیت اجتماع/ را بیدار کنند و از سازمانده/ 
درون جوش محل/ وشهری بهره بMیرند. عقالنیت ابزاری با همه کارایی 
و  فرهنگ/  و  اجتماع/  از عقالنیت  و  م/ ماند  در  های خود یI جا 
ن ها،  Nسم محل،  محل، کسبه  اهل  همسایMان،  جویند.  مدد  ارتباط/ 
بخش های داوطلبانه و غیرانتفاع/ و نهادهای مدن/، مهم ترین رگ و 
/ جامعه و دیرپاترین  gپی ارگانیزم اجتماع/، حساس ترین اندام های حس

و تجدید شونده ترین ظرفیت ها برای اداره شهر هستند.
و کارهای  هم یاری  خاطرات  ما،  دیرین  تاریخ/  سنت های  در 
دسته جمع/ حضور دارد. در فرهنگ ما، غم خواری هست، عقالنیت/ 
نیرومند در دل آداب و عادات ایران/ هست که به مصائب همسایMان و 
اهال/ محل و اهال/ شهر حساسیم، انسان شناس/ ما سرشار از آیین ها و 
رسوم و نمادهایی است که م/ تواند امروز با تفسیر درست و بهره گیری 
» شهرهای مان باشد و  کارامد، در خدمت الMوی «توسعه اجتماع مدارِ
ضمناً ش3اف مزمن دولت‑  ملت را نیز در این سرزمین رفع و رجوع 
1. Community based development
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کند.   
برحسب آخرین آماری که از زمستان ٩۴ مرکز آمار ایران در دست 
در ٢۴  شهری  مناطق  در  ساکن  ایران/  بیشتر  و  ساله  افراد ١۵  دارم 
داوطلبانه  فعالیت های  برای  دقیقه  دو  فقط  متوسط،  به طور  ساعت 
و  محل/  وفضاهای  بسترها  دارد که  داللت  این  م/ دهند.  اختصاص 
اجتماع/ و تمهیدات سیاست/، نهادی، شهری و مدیریت/ برای ظهور 
این نوع فعالیت ها وابتکارات مردم/، فراهم نیاورده ایم و چه بسا هر 
به چوب  یا  و  در خدمت سیاست خواسته ایم  یا  نیز هست  را  آن چه 
سیاست و بل3ه امنیت رانده ایم. این از بخش داوطبانه که گاه/ در دنیا 
از او به بخش سوم (در کنار بخش دولت/ و بخش غیردولت/) یاد م/ 
شود وبسیاری از اداره امور شهرها بر عهده اوست. اما بخش دوم یعن/ 
نیرومند و مستقل و مبتکر  نیز قوی و چاالک و  را  بخش غیردولت/ 
در  فقط  از ١٠٠  ما  امتیاز  جهان/،  شاخص های  طبق  و  نخواسته ایم 
حد ۴٠ است. این شاخص برای کشورهای در حال توسعه همMن با 
ما در منطقه امتیازهایی باالتر از ۵٠ یا حت/ ۶٠ را نشان م/ دهد. به 
ناکارامدی های دیوان ساالری و دستگاه های مدیریت/c بخش اول یعن/ 

بخش دولت/ نیز در سطور باال اشاره شد.
پس راه/ نمانده است جز این که به منطق بی نهایت کوچI ها، به 
منطق صنف ها، حرفه ها، سمن ها، همسایMان،  اهل محل و کسبه و 
به منطق سازمان یابی خودگردان شهری و خودتنظیم/ ها و ابتکارات 
مردم/ برگردیم. یادگیری خالق اجتماع/، تنها از طریق عمل اجتماع/ 
میسر م/ شود. برای این که فاجعه هایی مثل پالس3و و به مراتب در ابعاد 
بزرگ تر در شهرهای مان روی ندهد، باید به موقع به شرایط ام3ان عمل 
» شهر بازگردیم و این از آن اموری  اجتماع/ و به  اداره «اجتماع مدارِ
است که به نوع/ یا همه هست یا هیچ نیست. ما یا مشارکت درون جوش 
اجتماع/ برای اداره شهرهای خویش را به درست/ خواهیم داشت و یا 
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تنوع،  او  بپذیریم در  اصال� نخواهیم داشت. وقت/ خواهیم داشت که 
کثرت، آزادی، انتقاد، ابتکار، خطا، تجربه، یادگیری و قیل وقال خواهد 
بود. به تدریج یاد م/ گیریم که در عین اختالف، توافق کنیم، م/ آموزیم 
که م/ شود هم کاری سازنده ای داشت، م/ شود گفت وگو کرد و با وجود 
گوناگون/ دیدگاه ها، به میانگین/ از تصمیم های مشترک و هم گرایی های 
پویای مرحله ای دست یافت. ارسطو تعبیری دارد که م/ گوید ن/ نواز 
با نواختن، ن/ نواز م/ شود و معمار با ساختن، معمار م/ شود. مردم 
نیز با گفت وگوها و مشارکت ها و هم اندیش/ ها و تمرین های تدریج/ 
است که م/ آموزند چMونه شهرشان را اداره کنند. ما شنا را در آب یاد 

م/ گیریم و دوچرخه سواری را با رکاب زدن.        




