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درنگ

تحليل

علي دزفولي

معم�والً اجتماع داراي مکانيس�م خاص
دفاعي در براب�ر فاجعه اس�ت (از آن به
عنوان مکانيس�م تفوق ياد ميشود) که
دقيق ًا از هم�ان لحظه که بيم فروپاش�ي
س�اختار اجتماع�ي م�يرود ،فرآين�د
ساختمند ش�دن مجدد را آغاز ميكند

تأملي درجامعهشناسي فجايع و حوادث

«همبستگياجتماعي»
مکانيسم دفاعي در مواجهه با فاجعه
فاجعه در يک تعريف کلي مخاطرهاي اس�ت طبيعي يا
ساخت انسان (يا توس�ط فناوري) که در پي آن آسيب
فيزيکي ،تخريب ،از دست دادن جان يا تغيير شديدي
به محيط زيست وارد ميشود .مفهوم فاجعه نيز ميتواند
طيف وسيعي از موضوعات و علل را دربر بگيرد که شامل
معضلات طبيعي (زلزله ،آتشفش�ان ،خشکس�الي،
نزوالت جوي و ،)...معضالت زيستشناختي و پزشکي
(مثلاً رواج بيماري ناش�ناخته ي�ا واگي�ر) ،معضالت
انسان س�اخته (فروريختن معادن يا س�اختمانهاي
بزرگ ،نشت گاز يا حريق گسترده ،تصادفات عظيم)،
معضالت اقتص�ادي (قحطي ،فق�ر فراگي�ر و )...و نيز
معضالت سياس�ي -نظامي (جنگه�ا و قتلعامها) را
دربر بگيرد .به طوري كه مش�اهده ميش�ود برخي از
اين معضالت جنبه انس�اني داش�ته و برخ�ي ديگر از
مصنوعات بش�ري به حس�اب ميآين�د .از ميان همه
علل فجايع ،در ايران پنج عامل «زلزله ،سيل ،قحطي،
جنگ و تصادفات» بيش�ترين تلف�ات را در ميان همه
فجايع عمومي در طول تاريخ به خود اختصاص دادهاند.

حدود نيم قرن است رويکرد جامعهش��ناختي به حوادث
و فجايع صورت گرفته که در اي��ن رويکرد عالوه بر درنظر
گرفتن آث��ار و پيامده��اي اقتص��اد فاجع��ه ،پيامدهاي
روانش��ناختي فاجعه ،آث��ار و پيامدهاي سياس��ي ،آثار و
پيامدهاي بهداش��تي و ،...به مطالعه رفتار اجتماعي حين
بروز فجايع ب��ا رويکرد توصيفي پرداخته ميش��ود .نکات
زير ،مستخرج از مطالعات گوناگوني است که در خصوص
وضعي��ت و رفتار اجتماع��ي پس از ح��وادث جمعي طي
مطالعات متعدد به ثبت رسيده است؛ گرچه بوميسازي اين
مطالعات نيازمند همتي از سوي دانشپژوهان و محققان
براي مطالعه رفتار جمعي ايراني��ان در کيفيت مواجهه با
حوادث است ،لکن تجارب فعلي نيز ميتوانند در مديريت
و مهندسي اجتماعي در قبال بحرانهاي ناشي از فجايع،
اندوخته مهمي به شمار آيند.
مکانيسم دفاعي جمعي و همبستگي اجتماعي
شايد از ماحصل مطالعات اجتماعي پيرامون حوادث و باليا
بتوان چنين نتيجه گرفت که نکته نخست کليدي و بسيار
مهم در نتيجه اين مطالعات آن اس��ت که گرچه فاجعهها
عمدتاً با گونهاي از پيشبينيناپذيري و شوک همراه است
اما معموالً اجتماع داراي مکانيس��م خاص دفاعي در برابر
فاجعه اس��ت (از آن به عنوان مکانيسم تفوق ياد ميشود)
که دقيقاً از همان لحظه که بيم فروپاشي ساختار اجتماعي
ميرود ،فرآيند ساختمند شدن مجدد را آغاز ميكند .لذا
بايد از اين حس مشترک و مکانيسم دفاعي به عنوان عاملي
مؤثر براي کاهش آالم فاجعه و نيز ترميم پيامدهاي مخرب
آن بهرهبرداري كرد.
در ادامه نکته فوق بايد اش��اره کرد که پس از وقوع فاجعه،
معموالً يک نوع «روحيه جمعي» و «همبستگي اجتماعي»
در محدوده مصيبتزده ش��کل ميگيرد که جمعي بودن
حادثه اين همبستگي را تشديد ميکند و باعث همافزايي
و همگرايي کوششها در جهت رفع آالم بازماندگان حادثه
ميشود .مطالعه ش��مار متعددي از فجايع نشان ميدهد
در جامعهاي ک��ه فاجعه رخ داده اس��ت ،الزام��اً روحيهها
افت نميکند و به رغم تصور عمومي ،روحيه غالب مثبت،
خوشبينانه و اميدوارانه به آينده است .اين شايد به آن دليل
است که فاجعهزدگان به غير از اميد چيز ديگري برايشان
باقي نمانده و اين آخرين س��نگر خود براي انگيزهبخشي
به ادامه حيات را به اين س��ادگي از دس��ت نميدهند .در
جامعهاي که فاجعه رخ ميدهد ،در ميان مدت و بلندمدت
روحيهها به سرعت بازيابي ميشوند و سطح آن نسبت به
قبل افت نميکند .اغلب آسيبديدگان خودشان را با کساني
که وضعيت بدتري دارند مقايسه ميکنند و از اينکه دچار
خسارات جاني يا مالي کمتري نسبت به برخي ديگر شدهاند،
شکرگزارند .اين روحيه در افزايش استقامت آسيبديدگان
و مشارکت آنها در امور بسيار مؤثر است.

حفظ خانواده؛ اولين مکانيسم دفاعي
به عنوان مهمترين واکنش اجتماعي شناسايي در مقابل
فاجعه ،ميتوان به تالش فاجعهزدگان به حفظ جان و نجات
اعضاي خانواده خود اشاره كرد .فرد آسيبديده عالقهمند
به حفظ واحد خانواده هستند و از هر اقدامي براي نجات يا
از هم نگسس��تن اين نهاد به عنوان مهمترين دارايي خود
دريغ نميورزند .حفظ خان��واده در زمان بحران کارکردي
فوقالعاده آرامشبخش و نقشکليدي در کاهش استرسها
و بحرانهاي فردي براي حادثهزده ايفا ميکند .حتي اگر
بخش��ي از افراد خانواده در جريان فاجعه مصدوم شده يا
فوت شده باشند ،حضور باقيمانده اعضاي خانواده در کنار
يکديگر ،مؤثرترين حمايت اجتماعي را براي مصيبتزدگان
ايفا خواهد كرد.
نوعدوستي ،پديده غالب در فاجعهها
آنچه به عنوان پيامد ديگر فاجعه چه در سطح جغرافياي
حادثه و چه در سطح ملي قابل اشاره است ،افزايش احساس
نوعدوستي به ميزان چشمگير است که آن را ميتوان نتيجه
تبعي همان حس مشترک همبستگي تلقي كرد که ميزان
آن تا حدود زيادي بعد از فجايع افزايش مييابد .در جريان
جمعآوري کمک ب��راي حادثهديدگان ميتوان تبلوري از
اين حس نوع دوستي را مشاهده كرد .افراد حاضر در صحنه
و مصيبتزدگان نيز نوعدوستي را به عنوان حس مشترک
و غالب دنبال ميکنن��د .يک تلقي عمومي نادرس��ت در
خصوص جامعهشناسي فجايع ،تلقي اقدام افراد مصيبتزده
به رفتارهاي خالف عرف همچون دستبرد و غارت به آنچه
برجاي مانده يا منابع امدادي است .مطالعات اجتماعي در
اکثر کشورها مؤيد اين است که اين تصور به طور کلي غلط و
اغراقآميز است .مردم مصيبتزده معموالً به چنين اموري
دست نمييازند يا نسبت چنين حرکاتي به نسبت جمعيت
کل فاجعهزدگان ناچيز است.
آنچه پيش چشم جلوهگر ميشود ،هجوم کجروان يا برخي
اهالي مناطق پيراموني است که براي سوءاستفاده از مصيبت
پيشآمده قدم به عرصه گذاشتهاند .در جريان سيل اخير نيز
چنانچه بررسي شد ،سوءاستفادههاي معدود گزارش شده
درخصوص سوءاستفاده برخي منابع امدادي عمدتاً مربوط

س�ازمانهاي ام�دادي اغل�ب ،ظرفيت
و توانمن�دي خ�ود آس�يبديدگان
را در انج�ام ام�ور نادي�ده ميگيرن�د
و حت�ي گاه آن�ان را ب�ا دي�د بخش�ي از
ِ
مش�کالت پ�س از فاجع�ه مينگرن�د

به برخي اماکن مجاور مکان گرفتار فاجعه بود لذا تفکيک
جمعيت سوءاس��تفادهگر از جمعيت مصيبتزده يکي از
فعاليتهاي اجتماعي مهم س��ازمانهاي امدادگر حاضر
در منطقه است که تأثير مستقيمي در استفاده از مشارکت
مردم بومي در توزيع امداد يا الاقل اعطاي آرامش رواني و
عدم القاي تنش به مصيبتزدگان دارد.
مشارکت آسيبديدگان
س��ازمانهاي امدادي اغل��ب ظرفي��ت و توانمندي خود
آسيبديدگان را در انجام امور ناديده ميگيرند و حتي گاه
آنان را با ديد بخشي از مشکالتِ پس از فاجعه مينگرند .در
حالي که مطالعه اجتماعي حوادث نشان ميدهد به دليل
روحيه همبستگي که پيشتر اشاره شد افراد توانمندي که
از سانحه جان بهدر بردهاند ،بيشترين همت خود را صرف
کمک به ساير آسيبديدگان ميکنند لذا در سازماندهي
امدادي بايد به اي��ن روحيات نيز توجه ويژه ش��ود و براي
همجهتسازي امداد افراد بومي با يکديگر و در هماهنگي
با مس��ئول اصلي رفع بح��ران تالش ش��ود .از طرف ديگر
س��ازمانهاي امدادي بايد با تکيه بر اين ظرفيت ،تمرکز
اصلي خود را بر رفع نق��اط اصلي بح��ران و نيز گروههاي
آس��يبپذيرتر (س��المندان و فقرا ) که قادر به حل بحران
خود نيس��تند بگذارند .چنانچه در جريان س��يل يکماه
اخير نيز شاهد بوديم بس��ياري از تالشها براي کمک به
سانحهديدگان و رفع معضالت آنان از سوي خود مردمان
محلي صورت گرفت و در چنين شرايطي هماهنگي کامل
نيروهاي بومي با سازمانهاي امدادي به منظور پيشگيري
از تعارضات احساس ميشد.
بحران اجتماعي
پافش��اري آس��يبديدگان يا افراد در معرض آسيب براي
ماندن در محلي که تخريب شده يا در معرض تخريب است،
يکي از رفتارهاي اجتماعي مشاهده شده در فاجعههاست.
غالباً افراد حادثهديده علتهايي معنوي همچون سرزمين
مادري بودن يا خاطره درگذش��تگان را علت عدم تمکين
ب��ه جابهجايي از مح��ل خط��ر برميش��مرند .مطالعات
جامعهشناسي البته نشان ميدهد يکي از داليل واقعي عدم
تمايل به جابهجايي را ميتوان احتمال «آشفتگي بيشتر»
پس از جابهجايي دانست که خود ناشي از عواملي چون عدم
سازگاري با محيط جديد ،احساس عدم اطمينان از تأمين
اوليه توسط سازمانهاي امدادي ،حس سربار بودن و حذف
جايگاه اجتماعي قبلي است .يکي از کارويژههاي نهادهاي
اجتماعي امدادگر و گروههاي مردمي اجتماعي که به ياري
فاجعهزدگان ميشتابند ،آن است که بايد در اماکن موقت
يا ميانمدت اسکان س��انحهديدگان ،احساس آشفتگي را
بزدايند و زمينههاي اجتماعي و رواني بازگش��ت به محل
خطر را از بين ببرند .در سيل اخير نيز شاهد بوديم برخي
سازمانهاي امدادي رس��ماً به اين موضوع اشاره داشتند
که تخلي��ه مناطق در معرض فاجعه ،ب��ا کندي و مقاومت
بس��ياري از مردم همراه بود که نش��ان ميده��د از حيث

روانشناس��ي اجتماعي مواجهه اقناعگ��ري با اين موضوع
صورت نگرفته است.
کارکرد اجتماعي رسانهها
معموالً رسانهها در بيان واقعيات حوادث جمعي ،دست به
اغراق و دراماتيزه کردن موضوع ميزنند ،اطالعات غيرموثق
و عمدتاً بيش از واقع در ارائه آمار تلفات از تبعات اين گرايش
اغراقگر رس��انهها در بيان موضوع است .اساساً در مباحث
جامعهشناسي رسانه ،سوانح يکي از زادگاههاي اصلي و عمده
«شايعه» به حس��اب ميآيند .به عنوان مثالي براي ضريب
دادن به حادثه در رسانهها ميتوان به برخي مطالب منتشره
در همين سيل اخير اشاره کرد که مث ً
ال گاه يک آبگرفتگي
معمولي در مي��دان آزادي ته��ران با چن��ان آب و تابي در
شبکههاي اجتماعي منعکس ميشد که بهرغم نبود بحران،
حس عدماطمينان و ه��راس به عنوان يک��ي از رفتارهاي
اجتماعي غالب در آن ساعات ميان مردم رواج يابد.
نمايندگان و برخي مسئوالن محلي نيز در اين ضريبدهي
و اغراق رسانهاي تا حدودي نقش دارند .نمايندگان محلي
درصدد جذب کمک و حمايتهاي بيش��تر براي منطقه
حادثهزده هس��تند و گاه بدون توجه ب��ه تبعات اجتماعي
يک س��خن ،با اغراق دس��ت به مصاحبه ميبرن��د يا مث ً
ال
مديران و مس��ئوالن محلي که شايد بکوشند با بيان اينکه
فاجعه بزرگتر از چيزي است که تصور ميشد ،کمکاري و
ضعفهاي مديريتي خود را کمرنگتر جلوه دهند.
با توجه به کارکرد بسيار اساسي رس��انه در بيان حقايق و
نيز برانگيختن حس هويت جمعي براي جلب مش��ارکت
داوطلبانه براي کمک به حل مش��کالت ناش��ي از حادثه،
از نظر جامعهش��ناختي ضروري اس��ت به منظور هدايت
رس��انهها در زمان بحران ،مرکز فرماندهي واحد تشکيل
شود .چنانکه در منطقه بحران با وجود سازمانهاي مختلف
عمومي ،دولتي و مردمي امدادگر ،فرماندهي صحنه غالباً
به فرد يا سازمان مشخصي واگذار ميش��ود ،اثرات رواني
انعکاس اخبار رسانهاي نيز به گونهاي است که فرماندهي و
هدايت رسانهاي نيز دستکم به منظور جلوگيري از انتقال
اخبار غيرواقعي و رد ش��ايعات به ص��ورت متمرکز وجود
داشته باشد.
نقش مديريت بحران در تخفيف و تشديد روحيه
جمعي
مديريت حوادث جمعي و فجايع عمدتاً داراي پنج مرحله
اساسي است که توس��ط نهادهاي اجتماعي امدادگر بايد
مالحظات جامعهشناختي در هر يک از اين مراحل مدنظر
قرار بگيرد .اين پنج مرحله عبارتند از:
 -1مرحل��ه انتظ��ار ي��ا پيشبين��ي (Anticipative
)phase
 -2مرحله اعالم خطر ()Alarm phase
 -3مرحله نجات ()Rescue phase
 -4مرحل��ه رهاس��ازي از مصيبت و عاديس��ازي و امداد
()Relief phase
 -5مرحله بازسازي و توانبخش��ي (Rehabilitation
)phase
مديريت بحران در هر يک از اين مراحل ميتواند با عملکرد
خود کاهشدهنده يا تشديدگر اثرات يا تنشهاي اجتماعي
باشد .اين موضوع را با مثالي پيرامون سيل اخير و نقايص
هر مرحله و نقش آن در تشديد بحران ميتوان بهتر توضيح
داد .چنانچه ميدانيم س��يل اخير در مقايسه با بسياري از
فجايع طبيعي يا مصنوع که روزانه در جهان يا س��االنه در
خود ايران اتفاق ميافت��د حداقل از نظر ميزان تلفات جزو
فجايع شديد به ش��مار نميرفت اما «بحران مديريت» در
عملکرد ،ابعاد فاجعه را گسترش بيشتري داد .به عنوان مثال
در ش��روع حادثه همانطور كه مشاهده شد ،سازمانهاي
پيشبينيکننده فاجعه دچار غافلگيري شدند و نتوانستند
به خوبي اطالعات کافي و هشداردهي الزم را به مردم ارائه
كنند .اين موضوع خصوصاً در سيل گلستان و تا حدودي
لرستان بيشتر به چشم ميخورد تا جايي که مردم انتظار
داشتند دستکم مدتي قبل از وقوع حادثه و ابعاد آن به طور
کامل مورد هشداردهي و آگاهسازي قرار گيرند تا حداقل
اقالم حياتي يا سرمايهاي مورد نياز خود را از مهلکه خارج
س��ازند .همچنين بالفاصله پس از وقوع حادثه که مرحله
نجات آغاز ميش��ود ،در برخي موارد ش��اهد عدم حضور
مسئوالن يا مديران منطقهاي و محلي در صحنه بوديم که
اين مسئله نيز بر تشديد فشار اجتماعي و عصبيت عمومي
ميافزود .همچنين مشکالتي که در مرحله توزيع امدادها
در روزهاي نخستين پيش آمد نشان داد هنوز پس از تجربه
سوانح گوناگون در مديريت اين بخش از بحران دچار معضل
جدي هستيم و براي کاهش استرسهاي جمعي ناشي از
حس عدم عدالت در توزيع امداد ،بايد براي بحرانهاي پيش
رو آمادگي و برنامهريزي مدون بهتر با نگاه آسيبشناسانه به
تجارب قبلي صورت پذيرد.
در يک جمعبندي ميتوان به برخي پيشفرضهاي غلط در
رفتارشناسي اجتماعي مصيبتزدگان که عموماً به اشتباه
در برنامهريزي و مديريت بحران مورد محاسبه قرار ميگيرد
اش��اره كرد که عبارتن��د از :يکس��انانگاري نيازهاي همه
مصيبتزدگان در همه جوامع و مکانها و زمانها ،اضطراب و
پريشانحالي حتمي مصيبتزدگان و از دست رفتن روحيه و
اميد به زندگي در آنان ،عدمتوانمندي مردم مصيبتزده براي
تصميمگيري براي خود ،عدم کارآي��ي نهادهاي اجتماعي
محلي و م��ردم بومي براي رف��ع بحران ،افزاي��ش احتمال
سوءاس��تفاده و رفتارهاي ناشايست توس��ط فاجعهزدگان.
همچنين به نقش رسانهها و شيوه اعمال مديريت بحران بايد
به عنوان دو عنصر مهم و داراي تبعات اجتماعي در فرآيند
رخداد فاجعه و خصوصاً پس از آن توجهي ويژه داشت.

نقدي بر تخصصگرايي در سند پيشرفت ۱۴۴۴
متن زير تلخيص يادداشتي از علياصغر
پورعزت اس�ت كه به نق�د پيشنويس
الگوي پيشرفت ايراني اسالمي در افق
 ۱۴۴۴پرداخته است.
تدوينگر بايد متخصص باشد
تدوينگر و مجري سند ،بايد متخصص باشد.
يك نگراني جدي در اينجا نداش��تن توجه
كافي به توانمندي و بضاعت علمي كشور در
تنظيم سند الگوي پيشرفت است؛ عملكرد ما
اينگونه است كه ابتدا شعار ميدهيم ،سپس
مدلس��ازي ميكنيم و در نهايت ،مدلها را
مطرح ميكنيم اما به دليل توجه نكردن به
امكانپذيريها ،در مرحله اجرا به مش��كل
برميخوريم .م��ا زحمت اف��رادي را كه در
اين زمينه فعاليت كرده و از تخصص مرتبط
برخوردار بودهاند ،كتمان نميكنيم اما عمده
اين افراد ،متخص��ص در حوزههاي متفرقه
بودهاند .تصور كنيد اف��رادي در حوزههاي
مختل��ف ،از متال��ورژي تا پزش��كي و حتي
ش��يمي ،فيزيك و زيستشناس��ي -كه در
جايگاه خود ،تخصصهايي بسيار ارجمندند-
در تنظيم سند نقش داشتهاند .اگر افرادي با
تخصصهايي متفاوت و بضاعت علمي اندك،
بتوانند بهراحتي در حوزه مديريت وارد شوند
و سندي را طراحي كنند ،بايد از آنها پيمان
گرفت كه دستكم با اصول ضروري كار آشنا
باشند .اگر چنين نباشد ،بدين معناست كه
ايش��ان مدارج علمياي را كه در زمينههاي
ديگر كسب كردهاند نيز چندان جدي نگرفته
و گويا حتي آنها را به سخره گرفتهاند .درواقع
به همان صورت كه تخصصهاي واقعي خود
را به شوخي گرفتهاند ،به شوخي وارد حيطه
مديريت ش��دهاند و به ش��وخي نيز مشغول
كارند و چهبس��ا به همين ص��ورت ،نتيجه
كار آنها ،سرنوش��ت يك ملت را تحت تأثير
قرار دهد.
اگ��ر ف��ردي در ح��وزه تخصص��ياش غرق
شده باش��د ،به خود اجازه نميدهد كه وارد
حريم ديگر حوزههاي علمي ش��ود و س��اير
حريمه��اي تخصصي را محترم ميش��مارد
ولي اگر تخصصها س��طحي كس��ب شوند،
تخصصه��اي ديگر نيز س��طحي انگاش��ته
ميش��وند .براي مثال ،مديريت دولتي ،يك
تخصص است كه در تنظيم اين سند ،حتي از
متون و ادبيات ابتدايي آن نيز استفاده نشده
است .مديريت دولتي و مديريت بازرگاني ،با
آن كه هر دو گرايش��ي از يك رشتهاند اما با
يكديگر كام ً
ال متفاوتن��د .مديريت بازرگاني
تخصصي ارزش��مند اس��ت و فرد متخصص
در حوزه مديريت دولت��ي ،نميتواند در آن
حوزه اظهارنظر كند .استادان شاخصي وجود
دارند كه با وج��ود فعالي��ت و پژوهشهاي
درخور توجهي كه در حوزه مديريت دولتي
داش��تهاند ،به خود اج��ازه نميدهند كه در
حوزه مديري��ت بازرگان��ي اظهارنظر كنند.
حتي در رش��ته مديريت دولتي نيز افراد در
ه��ر ش��اخهاي وارد نميش��وند و اظهارنظر
نميكنند .اين موارد نش��انميدهد كه هر
يك از حوزههاي علمي دقتها و ارزشهاي
خاص خود را دارند .بهط��ور كلي در صورت
رعايت نكردن اين اصول و ورود نامش��روع و
نابخردانه اف��راد غيرمتخصص به حوزههاي
تخصصي ديگر ،اساس��اً «هوي��ت علمي» به
رسميت شناخته نميشود و در اينصورت
نميتوان سندي علمي نوشت.
دقت در كاربرد واژگان
در س��ند ،مضامين زيبايي وجود دارد؛ براي
مثال بر فرهنگ ،خانواده و سنن الهي تأكيد
شدهاس��ت .اينها بس��يار شايس��ته احترام
هستند ،اما بسيار كلياند .براي مثال ،ميتوان
تعبير «تمدن نوين» را ذكر كرد .آيا در زمان
كاربرد واژه تمدن ،معناي آن فهم شده است؟
چه چيزي و چه وجوهي از زندگي مردم ،در
تمدن تعريف ميش��ود؟ چه كس��ي و بر چه
اساسي ،حق دارد وجوه اين تمدن را تعريف
كند؟ براي مث��ال ،آيا در اين س��ند ،حقوق
اقليتهايي كه در كشور ما زندگي ميكنند و
به خيلي از باورهاي ما اعتقاد ندارند ،در نظر
گرفته شده است؟ تا چه حد؟ آيا به اين مسئله
پرداخته شده كه آنها چگونه ميخواهند با ما
به يك جمع واحد برسند و اصول مورد نظر
خودشان را در زندگي رعايت كنند؟ بايد به
اين مس��ئله توجه كنيم كه آي��ا ميخواهيم
آينده را ديكته كنيم؟ چگونه و به چه صورت؟
آيا اص ً
ي كه در
ال حق اين كار را داريم؟ در حال 

باورهاي عميق ديني ما ،خداوند ديكته نكرده
و انسان را مخير دانسته است.
در س��ند ،واژگان��ي چ��ون «فرامكان��ي» و
«فرازماني» تكرار ش��دهاند .اينها در ش��مار
واژگان مناس��بي هس��تند كه ابت��دا تصور
ميش��ود در فضاي علمي مطرح ش��دهاند.
در اينجا اين س��ؤال مطرح ميش��ود كه آيا
معناي صحيح فرامكان��ي و فرازماني بودن،
فهم شده اس��ت يا خير؟ اين واژگان به اين
معنا نيستند كه ما حرفي براي همه زمانها
و مكانها داشته باشيم؛ چون انسان ،قدرت
اينگونه حرف زدن را ندارد و اينگونه حرف
زدن در حد او نيست .بهطور كلي ،فرازماني
انديش��يدن براي انس��ان ،به اين معناس��ت
ك��ه احتمالها و ش��بههها و ترديدها درباره
آينده را مد نظر قرار داده و سناريوهايي براي
مواجهه با آيندهاي نامعلوم داش��ته باشيم تا
با آن س��ناريوها ،بتوانيم ب��ه منطقي پايدار،
وفادار بمانيم .فرامكاني انديشيدن نيز به اين
معناست كه ضرورتها و الزامات جايجاي
كش��ور را در نظر بگيريم كه اي��ن موكول به
داشتن س��ند آمايش سرزمين اس��ت .آيا ما
سند آمايش س��رزمين را داريم؟ براي مثال
آيا ميدانيم كه نيازهاي مردم سيس��تان با
نيازهاي م��ردم آذربايجان بس��يار متفاوت
است؟ ولو اينكه هر دو گروه ،در سيطره فقر
اسير شده باشند ،فقر موجود در سيستان با
فقر موجود در آذربايجان متفاوت اس��ت .در
آذربايجان حداقل آب پاكيزه وجود دارد ،در
حاليكه در سيس��تان آب پاكيزه هم وجود
ندارد .چگونه ما ميخواهيم ميان اين مردم
تعادل برقرار كنيم ،در حاليكه نيازهايشان
با هم فرق ميكنند؟
عدم مراجعه به تخصصگرايي
بدون آنكه قصد نفي زحمات كش��يدهشده
را داشته باش��يم ،بايد بگوييم تدوين سند،
كاري تخصصي اس��ت وبايد از متخصصان
اين حوزه استفاده ميشد .در دانشگاه تهران
و مطمئناً در بسياري از دانشگاههاي كشور،
متخصصاني هستند كه ميتوانند اين كار را
بهدرستي انجامدهند .متخصصان مديريت
استراتژيك ،آيندهپژوهي و دانشآموختگان
ممت��از در س��طح دكتري و حتي مش��غول
پژوهش در دوره پس��ادكتري ميتوانند در
اين زمينه كمك كنند .مس��ئوليت را بايد به
آنها واگذار كرد و حدود را مشخص ساخت و
ابزارها و امكانات را در اختيارشان قرار داد.
در چشمانداز  ۱۴۰۴شعارهايي داده شدهكه
در  20سال آينده چنين و چنان خواهد شد؛
اكنون كه زمان اين س��ند رو به اتمام است،
ميبينيم كه آن ش��عارها محقق نش��دهاند.
اكنون چه كسي پاس��خگو است؟ اين سؤال
درباره اين س��ند نيز مطرح ميشود :اگر در
سال  ۱۴۴۴به اهداف اين س��ند نرسيديم،
چه كس��ي پاس��خگو خواهد ب��ود؟ امضاي
تخصصي چه كس��اني پاي اين سند است؟
س��ند را بايد براي اجرايي ش��دن نوشت ،نه
الزاماً ب��همثابهبيانيه يا پيام غيرمس��تقيم و
الق��اي تصويرپردازي تخيلي و مورد پس��ند
از آينده.
امكانات بهتري ب��راي تدوينكنندگان اين
سند وجود داشته است كه ميتوانستند از
آنها اس��تفاده كنند .برخي از شعارهاي اين
سند ،خوب و ارزشمندند اما اين شعارها در
گذشته نيز وجود داشتهاند .با مرور آثار عرفا،
حكما و فالس��فه معاصر ،متوجه ميشويم
كه مطالب بيانشده (شعارها) در اين سند،
در آثار آنها نيز وجود دارد .به عبارتديگر،
براي نوش��تن اين مطالب ،به گ��ذران اين
همه س��ال ،نياز نبوده اس��ت .حتي به نظر
ميرس��د نگارش بخش زيادي از مفاد اين
سند ،حداكثر در چند روز ،ممكن بودهاست.
سؤال اين است كه با مشاهده كدام بخش از
اين سند كه نگارش آن هفت سال به طول
انجاميده ،بايد به وجد بياييم؟ آن اتفاق مهم
و شگفتيس��از كه در اين كاغذها رخ داده،
كجاست؟ كدام قسمت از سند ،دستاوردي
را مطرح س��اخته و در آينده ،ما را به سوي
موفقيت رهنمون خواهد ساخت؟ دانستن
و شفافس��ازي اين مس��ئله ،براي مردم و
دانش��مندان ،بس��يار خوب و مفيد خواهد
بود .در نهايت ،از نگارندگان سند درخواست
ميكنيم كه گذش��ته را بهمثابه س��ندهاي
عبرت در نظر گرفته ،به آيندهاي پيراسته از
توهم و رؤيا بينديشند.

