
 
 

 

 طبیعی و انسانی حوادث تأملی در ایده مدیریت

 اثرات بالیای طبیعی و کاهشی روز ایمنی در برابر زلزله د5 به مناسبت

  مهرداد بهمنى نویسنده:

که چگونه این حوادث را مدیریت  اند آموختهی و انساندر میان حوادث طبیعی  زیوخ افتمردمان ما در طی هزاران سال زندگی پر 

ی و جنگ و کشتار خود گواه این خردِ سال خشکهمه زلزله و  نیازا پسانسان ایرانی  دوام د.نبپیمای سالمت بهخود  اهو رکرده 

 مدیریتی است.

 بالفعل ی هنوز در ما حضوری جدی اما بالقوه دارد.و سهوی عمدی ها و تصرفدخل  رغم علیتجربه تاریخی چند بُنه ما ایرانیان 

 ی آینده اندازیم.ها افقبر مبنای آن نگاهی به  ی انتقادی است تا این واقعیت چند بنی را دریافته وبرخوردو  تأملکردن آن نیازمند 

دارم این  ادیبه شدگان در آن تا آنجا که  جا یبموقت  و اسکانی و انسانی حوادث طبیعی عنیما  بحث مورددر موضوع مشخص 

محافلی  و درمسئله حوادث طبیعی و انسانی از سطح هیجانات رایج فراتر رفته  فضای مجازی، رویکرد به واسطه بهاولین بار است که 

، اقلیم، اشتغالتوجه به  محلی، فرهنگتوجه به  . اشاراتی همچون لزوم جلب مشارکت مردم محلی،شود یمبه موضوع نگاه  تر یجد

تجربه تاریخی انسان ایرانی  و حاصلنمود  عنوان به هریو غی باالدستی ها برنامه ،درازمدتی، کرامت انسانی، توسعه و نوسازبازسازی 

 ارزشمند است.

فارغ ) گرانیو دانتقادی تجارب گذشته خود  یبازخوان ةنیدرزم .نیست گذشته یدرپ یپ یها تجربهالبته این توجه حاصل بازخوانی  

مستند نشده و انتقال  ،اداری های شجز گزار چیزی یو بازساز امداد پیشگیری،در مراحل  (از تجارب شخصی مدیران باقیمانده

حضوری  ،این میانه مرحله پیشگیری در موجود نیز در دسترس عموم قرار نگرفته است. خام مستندات حتی .نیافته است

و مسئولین  توجه مورد یتر یطوالنبازسازی در برهه زمانی  و مرحلهامداد به دلیل الزامات اجرایی تا حدی  مرحله کمرنگ،بسیار

 .عمومی قرارگرفته است افکار



پس  یکردهایرو دور تا یها گذشته ازمختلف در این زمینه  های بررسی سطحی نظرات گرایش ،تسلط این فرهنگ شفاهی رغم علی

 کی ،یدولت مهینفعال فرهنگی  کی ،یدولت ریوزیک  میتعم قابلنمونه نظرات  عنوان به زلزله کرمانشاه حاوی نکات آموختنی است. از

رایج  دیرمفیغاین زمینه به نظرات  در جالب است. محلی خودجوشجریان  کیو  یالملل نیب ینهادهافعال  کیو تماعی فعال اج

 شده است: دیتأکدر طول زمان همواره بر نکات درست زیر که  دهد یمبر مباحث مطروحه نشان  یمرور نشده است. یا اشاره

 یو انسانی در امر حوادث طبیع و درازمدتجامع  یزیر برنامه-1

 عمومی در امر بازسازی و مشارکت یهمکار از سنت یاریگری، یریگ بهره -2

 ییایو جغراف یطیمح اقلیمی، طیشرااز  نانهیب واقعشناخت  -3

 از باال دیکته شده یها طرحاز  یو دوربومی  یالگوها تاریخی، تجربه شرایط فرهنگی، نانهیب واقعشناخت -4

 یو بازسازدر مقوالت احیا  رییو تغدرک تعادل بین ثبات -5

 

پیرامون نقش  ییگردهمادر دومین  66 آباندر  یو شهرسازوزیر وقت مسکن  کازرونی نیالد سراجنگاهی مختصر به نقطه نظرات 

 .است افتهی تداومنشان از مواضعی است که کمتر  ،یدر بازسازپژوهش 

بلکه به همه عناصر  یبعد تککه نه  یامر هستیم. یبازسازت برای ز مددرا جامع و یزیر برنامهکازرونی معتقد است ما نیازمند 

 مانتال سانتی صورت به دیگران صحبت در که است نکاتی اهاین. وابسته است جوارش هم طیو محوابسته به زیست مجتمع انسانی 

 در که هست رازهایی. بکنیم پیدا دست محلی حکمت عمق به سادگی به توانیم نمی ما گوید می کازرونی که حالی در. شده مطرح

 نآ توان می ن،آ به مراجعه بار هر با. است طبیعت و هنری اثری متن، مثل محلی حکمت. است نهفته محلی حکمت الی البه

 :.برد پی جدیدی چیز به و کرد بازتفسیررا

ی در دست اجرا، در قلمرو وسیعی خارج از ها برنامه ریبسا تأث چهو درخور دقت.  توجه قابلنیز امری  ها برنامهدامنة تأثیر جغرافیایی "
، ارتباط متقابل آن، پیوستگی مسائل شهرها و روستاهای همسایه، ها برنامهی ا منطقهمحدودۀ مکانی خود، تسری یابد. لذا بعد 

 31ص "نظر قرار گیرد. ی مدستیبا یم، ها برنامهپیوستگی شهرهای نزدیک به هم و نهایتاً حوزۀ تأثیر 

تا از  استو ایجاد هماهنگی میان عناصر مسئول و نیروهای معین  شده یزیر برنامهنیازمند حرکتی  یسازبازموضوع "
طریق ساماندهی عمومی کل کشور، با روشن بودن جایگاه و ارتباط هر بخش، مسئله عظیم بازسازی به نحو احسن 

که دارای سیستمی )راژمان(  دار دفهحرکتی  عنوان بهی ستیبا یمجریان یابد. در این راستا، جریان بازسازی 
ی سیاسی باشد ها تیفور، مسائل نظامی و ها ضرورتجوابگوی  مدت کوتاهباشد، تلقی شود تا اهداف آن در  شده نیتدو

 ی عمرانی گردد.ها برنامهو در درازمدت پاسخگوی 

ی نگریسته بعد تک صورت بهبه سیاست بازسازی که  شود یمبه بیانی دیگر، پیوند و اثر متقابل مسائل دخیل در امر بازسازی، باعث 
است مجموعاً مطرح شود.  نیآفر نقشآن،  جوار همنشود، بلکه ورود عناصر وابسته که در ارتباط با زیست مجتمع انسانی و محیط 

برات، ارتباطات، ی، وجوه توسعه اقتصادی و امور اجتماعی در ابعاد کشاورزی، صنعت، مواصالت، مخازیر برنامهلذا در مسیر عمودی 
باشد. در  ها اندامو دارای پیوند ارگانیک با سایر  داکردهیپی جایگاه خاص خویش را در کلیت نظام، ستیبا یممسکن، نیرو و غیره، 

در محل و  ها شیگراو  ها یژگیوی با توجه به استعدادها، امکانات، ستیبا یمی، ا منطقهی ها شاخصی نیز زیر برنامهمسیر افقی 
ی را با توجه به اهداف مقطعی و بنیادی گذار هیسرمامدنظر قرار گیرند. تنها وجود چنین نگرشی به امر بازسازی است که  منطقه،
 29 -30ص ". سازد یمممکن 

ی خاص و مالحظاتی متفاوت دارند. برای مثال، در ارتباط با موضوع ها یژگیومناطق زیست شهری و روستایی نیز هر یک "
ة صنعت، معدن و نیدرزمجه به نقش شهر که معمواًل مجتمعی زیستی، خدماتی و اداری است، منابع تولیدی آن خودکفایی و با تو

غیره باید محاسبه شود تا مفهوم نسبی خودکفایی بدین معنا تحقق یابد که با توجه به میزان مصرفی ملی، سهم شهر در مصرف 



خود صرفًا به دولت متکی  ازیموردنهمچنین در جهت تأمین منابع مالی  کاال و خدمات، از سهم آن در تولید ملی بیشتر نباشد،
 نباشد.

 وفصل حلداشته و مشکالت خویش را با همیاری،  خوداتکامناطق زیست روستایی، معموالً در حل مشکالت و معضالت مختلف به 
ی شود که روستاییان، در جریان کار بازسازی زیر برنامهبه صورتی  تواند یمامر بازسازی نیز، با پیروی از این سنت حسنه،  کنند یم

، نابهنجاری شود، تا متعاقباً مناطق عمرانی به لحاظ عدم تجانس، دستخوش تغییرات ریگ بهرهسهیم شده و از نظریات مثبت آنان 
ب، مهیا ساختن ابزار ی کشاورزی، احیای منابع آها نیزمکردن  استفاده قابلجهت تطبیق با احتیاجات واقعی نشود. در این راستا، 

تولید، ترمیم صنایع کوچک، که موافق با امکانات فعلی برای اشتغال و به وجود آوردن مبانی معیشتی باشد، در فراهم ساختن 
 جانب بهی ریگ جهتی عادالنه از امکانات عام کشور با بردار بهرهی رشد نقاط محروم به صورتی که زمینه فیو کی ارتقاء کمی ها هیپا

 34ص  ". استی محروم، محقق شود، الزم  ها بخشاها و روست
 
و  دیتأکعمومی مردمی  یها یتوانمند و استخراج مردم و حضوربر نقش  زده جنگبازسازی مناطق  ارتقاء حرکتکازرونی در مورد  

 شود یمکه سبب  یامر .ددان یمایجادی و اعاده جریان طبیعی زندگی  خود مردم را در امر بازسازی عامل ایجاد دلبستگی، مشارکت

 و نظارت اجرا ،یطراح ،یزیر برنامه معتقد است از مرحله نظرسنجی، او .کاهش یابد یو استراتژنقش دولت از اجرا به تعیین اهداف 

 حضور مردم کارساز است:

ی ها نهیزمی در توجه قابلکه خود ابعاد و مسائل  عنصر دیگر از عناصر مؤثر و مؤکد در امر بازسازی، نقش و حضور مردم است"
 31ص "ی از این عامل، حائز اهمیتی ویژه استریگ بهره، چگونگی رو نیازا. د، اجرایی و تشکیالتی داریاقتصاد فرهنگی،

ی است که امروزه با جنگ زندگی ا گونه بهدر بعدی دیگر، ثقل بار جنگ و همچنین تأثیر عملی آن در وجوه گوناگون زندگی ما "
 ص32".میکن یم

ی جلب همکاری ها جاذبهی اعتقادی، ها زهیانگی عناصر تبلیغاتی و ریکارگ بهکه با  کند یمن شرایطی ایجاب چنی"

مردمی در ابعاد مختلف، همچون گذشته حفظ و تقویت شود. تجربه نیز شاهد موفقیت و سهولت دستیابی به اهداف 
جاد تشکل، هدایت و مشاوره تخصصی، بوده ی عمومی مردمی، از طریق ایها یتوانمندۀ استخراج لیوس به موردنظر

از  جیتدر بهی و سپس تا مراحل اجرایی، زیر برنامه طرف بهاست. به ترتیبی که نقش دولت از تعیین اهداف و استراتژی، 
ی دولتی و هم ها ارگاندر تمام مراحل هم  که نیاشدت رو به تخفیف گذارده و بر نقش مردم افزوده شود. ضمن 

 .کنند یمدمی حضور خود را حفظ ی مرها سازمان
ی را در کنار خود خواهند یافت. این نوع همکاری، با توجه به حساسیت و درک توانمندمسئولین از این رهگذر بازوی 

ی در مقاطع حساس، خود جاذب بازگشت و اعادۀ جریان طبیعی زندگی در رسان یاری ایثارگر جهت یها تودهعمیق 
روانی، طبیعت بشر چنان است که به آنچه خود در ایجاد آن نقش داشته  نظر ازنقطهرا ، زیشود یم دهید بیآسمناطق 

توسط جنگ، موجب کاهش عالئق و ارتباط مردم با مناطق  جادشدهیااگر جدایی  . متقابالًکند یم ی پیدابستگ دلباشد، 
ی مایۀ زیان خواهد ا خدشهو چنین  داده ازدسترا  ستیز طیمحی روحی و پیوند با ها زهیانگشود،  شان یمسکون

 31ص ".بود
 

باالدستی  یها و برنامهبه موضوع حوزه نفوذ مناطق  تر کالنبر نگاه  یو فرهنگاز شرایط جغرافیایی  نانهیب واقعکازرونی در مورد درک 

 :تأکید دارد

 که یدرحال، استسنگین  یها نهیهزموضوع دیگری است که با توجه به تأسیسات زیر بنایی آن، مستلزم صرف  شهرهاجابجایی "
و  و رشد شود یممعین بسته  یا نقطهیک شهر، در  نطفة که نیاهستند. مضافًا  یبازساز قابلاز شهر، با عملیات ترمیمی،  ییها بخش



 رو نیاازقرار دارد.  و معاشالزم برای تولید  یها نهیزمکه در رأس همة آنها،  ونددیپ یمحضور عوامل خاصی به وقوع  براثرتوسعة آن 
حفظ کالبد مکانی شهرها ارجح  ژهیرجحان وخاص و یا  یها ضرورتمستثنی هستند،  کیاستراتژ لیدالمواردی که بنا به  رازیغ به

یا مناطق  نیرزمیزاز تأسیسات شهری به  یا پارهخطرات آتی، امکان انتقال  ینیب شیپ ازنظردر موارد ضروری و  حال نیباااست. 
 34ص.است یبررس قابلت مورد، دیگر، با توجه به اهمی

، فرصتی است تا شود یمعمده به بار آمده است و نیاز به نوسازی آنها احساس  یها یرانیودر مورد مناطقی که در آنها خسارات و 
تخصصی به  یها دگاهیدکه عمدتًا به لحاظ ضعف کاربرد وجوه فنی و  و نقائص گذشته ها یکاستعالوه بر جبران خسارت جنگی، 

 یها مناسبت ینیب شیپنهادهای مربوطه به مشکالت آن افزوده است، همچنین  و گسترشو توسعة خود روی زیستی  اند آمدهد وجو
 34ص "قرار گیرد  یازنگرموردمعنوی، فرهنگی و بنیادی نظام جمهوری اسالمی،  یها شاخصکالبدی بر اساس اهداف و 

در  تیحساس معماری، یها اسلوبرهنگی به تداوم فرهنگ مردم از طریق شرایط ف نانهیب واقعبر شناخت  دیتأککازرونی ضمن 

در  ژهیو بهحقیقی  و مشارکت حل راهمردم محلی برای ارائه  نفس اعتمادبهجدید به دلیل کاهش  یها یو تکنولوژانتخاب مصالح 

 :کند یم دیتأکتاریخی  یها بافت

ساخته شوند، در جریان بازسازی به دلیل تغییر  ناآشنارهنگی و ف با مصالح، عمدتاً شده بیتخری ها خانهاگر  بسا چه"

خود را برای ارائه به  نفس اعتمادبهبیگانگی وسیعی برای مردم به وجود آورده و آنها  باره کناگهانی تکنولوژی ساخت، ی
 33ص "و تسلیم نظرات صرف کارشناسی شوند. داده ازدستو بیان مشکالت و مشارکت حقیقی  حل راه

ی ها جنبهیی به نیاز واقعی، حفظ فرهنگ زیست و گو پاسخعد فرهنگی، حضور و ایفای نقش مردم در جهت در بُ"
ضایعات آن  میترم درصددی که ا جامعه بافرهنگی بریده و بیگانه ها روش لیتحم .است موردتوجهروانی موضوع، 

ی ها تیفعالنن و روابط خاص در معاش و ی زیست، سها اسلوبآداب،  بسا چهخواهد بود.  بار انیزهستیم، در آینده 
ی آن منطقه داشته و این پیوندها، چیزی فراتر از عیو طب، حقیقی انکار رقابلیغاقتصادی یک منطقه، ریشه در واقعیات 

 .امور اعتباری و قراردادی باشد
گامی مفید  تواند یم، شان یاصلن تا آنجا که ممکن است، اسکان مهاجرین جنگی در نقاط مناسب و نزدیک به موط در همین ارتباط

 32ص"باشد.
نقطة اتصال  عنوان بهی بیان تداوم فرهنگی مردم، ستیبا یمدر بازسازی،  مورداستفادهی معماری ها اسلوببا توجه به چنین اهدافی "

ت آب و هوایی و ، موقعیها ضرورتمعماری امروز و گذشته باشد. بافت معماری در هر منطقه، مولود فرآیندی است که نیازها، 
، باره نیدراو پاسخگوی نیازها نخواهد بود.  رشیموردپذاست. لذا تغییر ناگهانی این بافت طبیعتاً  گرفته شکلدر آن  ها سنت
در  ژهیو بهاست. حفظ حدود معماری،  توجه قابلی از تکنولوژی جدید با رعایت مرزهای معماری، ضمن حفظ استقالل فنی، ریگ بهره

 33ص ".ابدی یمی ویژه معماری و فرهنگی هستند، حساسیت افزونی ها ارزشه دارای کبافت مناطقی 
 و حدود، مانند استکه در زمرۀ مقوالت فرهنگی  ی فیزیکی و مختصات شهریها یژگیوبازسازی با گرایش به حفظ آن دسته از "

به احیاء عناصر فیزیکی و یا غیر  تواند یمی معماری محلی و غیره، ها یژگیومحالت، تیپولوژی )شکل شناسی( مسکن و  ثغور
 33ص "ی الزم، بدان بازگرداند ها لیتعد و  جرح، منتهی شود و مآاًل شکل قبلی شهر را همراه با دیتجد قابلفیزیکی، فرهنگی 

رداری از شود و با ایده گرفتن و الگوب فرهنگ ساختاگر تقلید صرف نباشد و باعث ارتقاء  زینی از معماری سنتی بردار بهره"
مطابق با نیازها، عرف و سنت زیست مردم و نیز با استفاده از مصالح مستحکم و مناسب صورت پذیرد، حرکتی  مورد لزومفضاهای 

 34ص ". دیآ یممثبت به شمار 

 
 و کاهش یجابجایی کالبد عدم تداوم رشد طبیعی بافت، منظور بهالگوهای اولیه  یو نوسازین مرز ظریف بین احیا کازرونی بر تعی

 باشد که با فرهنگ محلی ناهمخوان است. یو مصالح ها یتکنولوژ ،ها طرححامل  تواند یمدارد چرا که نوسازی  دیتأکمخارج 

 دارد: یارتقاء فرهنگحال معماری سنتی نیز اگر به معنای تقلید صرف نباشد امکان  درهمان



موجب کاهش بار اقتصادی و  تواند یمضمن حفظ هویت شهر،  ی هنر ظریف طراحی نیز، با تلفیقی از بافت قبلی،ریکارگ به"
گرایش دارد  دهید بیآسمطابق با الگوی اولیه عمدتاً به ترمیم بافت فیزیکی شهر یا روستای « بازسازی و احیاء»زیرا ؛ ، شودها نهیهز
واحدهای  میترم قابلیای سالم و یا ی از بقاریگ بهره رو نیازامتوجه تجدید بافت این مناطق به صورتی نوین است. « نوسازی»و 

منتهی  ها یجراح. هرچند وجود برخی باشد یمبه مفهوم غالب آن « بازسازی»کاهش مخارج،  منظور بهمسکونی و عناصر تأسیساتی، 
 ص"33به بهبود بافت مجتمع زیستی، مطلوب است،

، شود یمنیاز به نوسازی آنها احساس عمده به بار آمده است و  یها یرانیوکه در آنها خسارات  در مورد مناطقی"
که عمدتاً به لحاظ ضعف کاربرد وجوه فنی  و نقائص گذشته ها یکاستفرصتی است تا عالوه بر جبران خسارات جنگی، 

نهادهای مربوطه به مشکالت آن افزوده  و گسترشو توسعۀ خود روی زیستی  اند آمدهتخصصی به وجود  یها دگاهیدو 
معنوی، فرهنگی و بنیادی نظام جمهوری  یها و شاخصکالبدی بر اساس اهداف  یها مناسبت ینیب شیپاست، همچنین 

 34ص " قرار گیرد یموردبازنگراسالمی، 
 آبان. دانشگاه شیراز، زده جنگدر ارتقا حرکت بازسازی مناطق  یبردار بهرهقابل  یها استیسبر  ینگرش .نیالد سراج، )کازرونی 

1366) 
 

حوادث طبیعی را در  گرایی واقعدر صراط عرفان به ، طبیعی وفرهنگی  میراث و فعال در عرصه هنر عنوان به سید محمد بهشتی

ناپایدارترین  حال درعین و ترین غنییکی از  عنوان به ایران دربر امکان تبدیل تهدید به فرصت  او .داند نمی غیرمترقبه مرزوبوماین 

همین رو در هنگام حوادث  از وبوده  آگاهانه طبیعت درمداخله انسان  شتهدرگذ استمعتقد  بهشتی دارد. تأکید کشورها

 :گرفتند نمیقدیمی مورد تهدید قرار  وسازهای ساخت

 است. گذرانده سر از آن مانند و طوفان و سیل و سالی خشک و زلزله چون عظیمی طبیعی بالیای همواره حیاتش طول در ایران"

 جزء طبیعی، های پدیده یا بالیا این ما. ااست کرده تنگ سرزمین این مردمان بر را زندگی وقوع، و نزول هنگام به که گران بالیایی

 فرصتی آنها از باید که است تهدیدهایی ها این شود، نظر ها بدان باتدبیر و عالمانه اگر و است ایران سرزمین طبیعت

 .ندا ساخته آیندگان و خود برای تر پیش ما پیشینیان که فرصتی ساخت؛

 ،سازد می متأثر چیز هر از بیش را زیستگاهش بر انسان مدیریت آنچه دارد، وجود همیشه طبیعی های مؤلفه و شرایط اگرچه
 هایی پدیدهمنزله  به سالی خشک و سیل است، آبی کم کشور ایران آنکه با المثل فی .است غیرطبیعی عوامل و مشخصات

 .است بوده سرزمین این رد بشر حیات بر شاخص مؤثرترین ،ساز سرنوشت

 مسائل ابتکار، و خالقیت با باید می آنجا مردم ،زمین ایران قلمرو در زیستن قابل نقطه هر در که است آن مؤید ها ویژگی این ذکر

 در بقا جدی محورهای از یکی نکته این .نداشتند ابتکار جز ای چاره حیات تداوم برای ایرانیان شاید .کنند حل را خود معیشت

 (1386،زمین ایرانآب در حیات  نقش محمد. سید بهشتی،)". رود می شمار به ایران

 وجود و دیگر طرف در مازندران دریاى ساحل و طرف ازیک فارس خلیج ساحل بین گرفتن قرار همچنین

 از یکى حال درعین و طبیعى ازنظر کشورها ترین غنی از یکى به تبدیل را آن زاگرس و البرز های کوه رشته

 از و آبی کم مشکل با سو یک از است؛ کرده محیطی متغیرهای نوسان ازنظر آنها ترین خطرناک و ناپایدارترین

 ولى هستند تهدید معرض در ها گسل روى ما های زیستگاه دانیم می که درحالی رویاروییم، سیل مشکل با سویی

 .نداریم خیز هزلزل های گسل روى زندگى جز ای چاره آب با ها گسل ارتباط دلیل به

 ،شود یم یاد غیرمترقبه حوادث نام با سیل و زلزله از سرزمینى، چنین در آنکه تعجب جاى هرحال به
 نجاستیا جالب  !گذارد یم کنار غیرمترقبه کامالً حوادث عنوان تحت عمالً را آنها مهندسی که یدرحال

 طبیعى بستر که مواردى اغلب در تاریخى، ارآث غیرمترقبه، اصطالح به حوادث وقوع هنگام و شرایط همین در که



 در زیرا رندیگ ینم قرار تهدید معرض در است، نکرده رییتغ زیاد مداخالت اثر در گیاهى پوشش و

 (1385در ایران، یمهندس ،محمد دیس ،بهشتیاست. ) شده یم اعمال ها اندازه این قدیمى یوسازها ساخت
 

 .داند یمبازگشت به بازخوانی حکمت محلی را راه گشا شهری  زیر و برنامه اقتصاددانو  شناس جامعهدر کسوت  محمد ساالری راد

 انسان امروزی را پاسخ داد: یازهاینمحلی در تلفیق با خرد مهندسی  و مشارکتبا شناخت تجربه محلی  توان یماین راه  از

تواند به سکون عادت کند و نه  ای. انسان ایرانی نه می سرزمین ایران، سرزمین سکون و حادثه است؛ سکون طوالنی و حادثه لحظه"
و  آور او شگفت حادثه برای اما ها، درپی حادثه رغم رخ داد دائمی و پی رو است که به ای معمول مبدل سازد. هم ازاین حادثه را به رویه
ای، از پرباران تا  های بسیار متنوع اش، از کوهستانی تا کویری، از سردسیری تا حاره انسان ایرانی، در گونه ماا غیرمترقبه است.

ها،  خانمانی ها و بی ها، جنگ ها، قحطی سالی ها، خشک ها، سیل خشک، طی هزاران سال این سرزمین متناقض را تاب آورده و با زلزله
طور  صورت دانش مدون کمتر بروز بیرونی یافته و به اما تمامی این فرآیند، به؛ انباشت کند بازهم توانسته است که تمدن بسازد و

 .شده است سینه روایت به شده و همچون دانشی شفاهی، سینه عمده در ذهن ثبت و ضبط

رده حکمت محلی ساخت سرپناه موقتِ حادثه دیدگان را استخراج کدانش و هنر معماری این سرزمین وظیفه دارد که 

که از درون این حکمت، چگونگی استفاده از مصالح بومی، دانش ساخت، انطباق با  طوری و به دانش روز پیوند دهند؛ به
ای هم  آوری موقت برای گذران فصل، هزینه اندک، سرعت زیاد و نیروی کار خانوادگی و محلی، به بسته اقلیم، تاب

 .پیوند از دانش آمیخته با هنر تبدیل شود

روزرسانی حکمت و تجربه محلی بر اساس نیازهای روز و تلفیق با خِرَد مهندسی است؛ تا بتوان به  ا، ارتقاء و بههدف م
جا شدگی ناشی  و در مقیاس انسانی برای سوانح طبیعی )زلزله، سیل، جنگ و...( و بی اسکان موقت، ارزان، ساده، ایمن

 .یو انسانشدگان حوادث طبیعی  جا یب مسابقه اسکان موقت فراخوان .دمحم ،راد )ساالری".یافت های اجتماعی دست از بحران
 (20/9/1396،معمارنت

 های شانهبر  نشسته وحضور در حوادث منطقه  ها سال باتجربهبرنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران  کننده هماهنگ سیامک مقدم

 اجتماعی ،نگاهی به توسعه اقتصادی ست که بازسازی مستلزمکرمانشاه معتقد اتجارب سازمان ملل متحد در روزهای پس از زلزله 

به مدیریت ریسک برای کاهش  نگر آینده وعلمی  رویکرد ساخت، کیفی ارتقاء به اشتغال، توجه است. دیده آسیبمناطق  فرهنگی و

 رویکرد امنیتی مربوط به مدیریت بحران از دیگر نکات مهم است. جای بهخطرات در سوانح 

 پایدار باشد: توسعه وسکوی پرش در رویکرد راهبردی به موضوع بازسازی  تواند میست کرمانشاه او معتقد ا

و اشتغال، وضعیت  درآمدهای کلی همچون  اگر وضعیت پیش از وقوع زلزله در استان کرمانشاه را در نظر بگیریم و به برخی شاخص
یابیم  اند، توجه کنیم، درمی های تولیدی مصالح ساختمانی واحد غالباًهای صنعتی این استان که  ها یا موقعیت واحد کیفیت ساختمان

 را دارد. بیکاریهایی برخوردار بوده است و باالترین نرخ  که این بخش کشور از کاستی

بد و غلط دارد و بر عادات  ساخت و ساز، حکایت از یمهندس نظامو شهرسازی و سازمان  مسکنهای فنی مرکز تحقیقات راه  گزارش
 .ددارندیتأکمندان  های نادرست حرفه و رفتار

در بسیاری از نقاط کشور حداقل در استان کرمانشاه، حتی در  اگرنهما،  ساخت و سازموارد فوق حاکی از آن است که بخش 
گیری  تیجهتوان ن های اساسی دارد. به سهولت می های ابتدایی چون کارگر ماهر، استادکار، مهندس، نظارت و طراحی ضعف زمینه

 .های جدی فنی و مدیریتی دارند کرد که پیمانکارهای محلی هم کمبود
و  رندیکارگ بهج از منطقه کرمانشاه توانند بهترین نیروهای ممکن را از خار اسالمی می انقالبهایی چون بنیاد مسکن  البته نهاد

در سایر نقاط کشور  نیقی به بیقرشده هم که  ساخته شیپبازسازی را به نحو مطلوب به اتمام رسانند، مصالح و انواع اسکان موقت از 
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محلی و  اقتصاددیده را رفع کنند. لیکن، آیا این به  آسیب وطنان همشود به منطقه حمل و نصب کنند و مشکل فوری  ساخته می
هایی که پس  تشریح شده، کمکی خواهد کرد؟ آیا ساختمان یمهندس نظامتوسط سازمان  یخوب بهبهبود وضعیت نامطلوب فوق که 

 آوری الزم برخوردار خواهند بود؟ و تاب استانداردخته خواهند شد از کیفیت و از دوران بازسازی در استان کرمانشاه سا

ساز( در جهت توسعه  های انسان خرابیدر دهه گذشته، کشورهایی چند از فرصت بازسازی پس از سوانح )و حتی  
 نهاد مردمهای  دیده )مشارکت مردمی( و سازمان دیده و با درگیر کردن مردم آسیب جانبه و فراگیر مناطق آسیب همه

به  فقط نهتواند  اند. چنین رویکردی، می دیده استفاده کرده در چارچوب سیاستی متناسب با شرایط مناطق آسیب
 .ملی نیز بینجامد رشدتواند به توسعه و  دیده منجر شود بلکه آثار و تجربه آن می و عمران مناطق آسیب توسعه پایدار

شده با  تخریب یوسازها ساخت فقط نهما باید در پایان دوران بازسازی وضعیتی را مطلوب قرار دهیم که در آن  
اند بلکه از هر فرصت هم برای رفع نواقص و شرایط نامطلوب پیش از زلزله  بهتر از قبل جایگزین شده ییوسازها ساخت

ها، مسکن، یا سایر بناهای عمومی و  بهتر محدود به ساختمان وساز ساختکرد که  دیتأکستفاده کرد. البته باید ا
 یابد. های ایمنی نیز تعمیم می و زیربنای اجتماعی و شبکه زیست محیطیشرایط  کل بهشود و  ای نمی زیرساختی سازه

ها را برای مردم منطقه  داد، فرصتپذیری را کاهش  را بهبود بخشید و آسیب امرارمعاشو  اشتغالتوان  در این فرآیند است که می
    ها را کم کرد و البته سیاست فراگیری جمعی را هم ارتقا داد. درآمد افزایش داد و محدودیت ویژه اقشار کم به

در همسویی با یکدیگر رهبری واحد و  مسئولهای  به گمان من ابتدا باید از اقدامات عجوالنه و نسنجیده جلوگیری کرد و نهاد
شده  ای را اعمال و هماهنگی بین نهادهای مختلف را مدیریت کنند. بازسازی را باید در یک برنامه از قبل فکر و طراحی یکپارچه

دیده روی  های مردمی و نیز رسمی با نیات خیرخواهانه به مناطق آسیب هدایت کرد. در شرایطی که از مناطق مختلف کشور نهاد
 .خود بپردازند یوزندگو درمانگاه  مدرسهسازی مسکن و در باز وطنان همآورند تا به یاری  می

ازی دارد بازس مسئوالنهای آنها در بازسازی هم نیاز به توجه ویژه از سوی  یکسان، باور به مردم، درک و احترام به خواسته یتیبااهم
ویژه در مناطق روستایی، اجازه داد تا نوع زیستگاه خود را  شود. بهتر است که به مردم، به های اجتماعی می و موجب افزایش سرمایه

هایی  توانند از حاال به بعد خانه های آنها خراب شد و چگونه می انتخاب کنند و تصمیم بگیرند. باید به مردم آموزش داد که چرا خانه
توان به  دیده می ند که مقاوم و مطابق با حداقل استانداردها باشند. در یک فرآیند کنش و واکنش و آموزشی با مردم آسیببساز

سازی،  سازی، آموزش و اعتماد توان با آگاه . تغییر فرهنگ و نگرش مردم را میافتی دستشناخت فرهنگ مردم محل و عادات آنها 
 آورد. وجود بهقررات، اعمال نظارت و اعمال م موازات به

ای آنها نقشی کلیدی را در بازسازی  های حرفه دارند، آموزش وساز ساخت هرگونهای را در  کارگران و استادکاران نقش پایه ازآنجاکه
استانی را تشکیل  پیمانکارهای محلی و نیروی انسانیمندان هستند که عمده  کند. همین گروه از حرفه بازی می توسعه پایدارو 

 اخالقبا  توأمعملی و نظارت صحیح  یباکارهانیز باید  مهندسان پردازند. آتی به کار می یوسازها ساختدهند و در بازسازی و  می
صحیح و مطابق استانداردها بپردازند و هم  وساز ساختهای پیمانکاری محلی به  بتوانند در شرکت ای آموزش داده شوند تا هم حرفه

 بازینقش  ییکاراهای مصوب با  ها و نقشه با طرح وساز ساختها در کیفیت و تطابق  های نظارتی چون شهرداری بتوانند در نهاد
ریزی  معماری بومی و برنامه یشناس گونه و شناخت روز بههای  هم نیاز به آموزش شهری و روستاییریزان  و برنامه طراحان کنند.

آوری و مقاومت در قبال سوانح دارند.  های تاب پارامتر پوششویژه  محیطی و به صحیح شهری با توجه به تغییرات اقلیمی و زیست
 توجه به این عوامل ممکن نیست. توسعه پایدار بدون

به  مدیریت بحراننامیم.  مدیریت ریسک سوانح را مدیریت بحران می ظاهراًای که مرا معطوف به خود داشته این است که ما  نکته
سازی و  تواند ما را از اصل موضوع که علمی است و تخصصی خاص از آماده آورد که می گمانم دیدگاهی امنیتی را به دنبال خود می

برای مدیریت سوانح گوناگون، اجرا و نظارت  محور علمما نیازمند تشکیالتی  که یدرحالکاهش خطرات را در بر دارد، دور کند؛ 
سازی، توانمند کردن  آوری و مقاوم های مرتبط با افزایش تاب سازی نهاد روز کردن دائمی مقررات، آماده ، بهوساز ساختدقیق بر 
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در امر مشارکت مردمی در بازسازی و  ژهیو بهنهاد  های مردم سازی و آموزش دائمی شهروندان و تقویت سازمان ها، فرهنگ شهرداری
و در اختیار  ها تیمسئولتر  است که یا با تعریف دقیق سازان استیسگذاران و  هستیم. این بر عهده قانون دست نیازاسایر اقداماتی 

اما تفکیک بین وظیفه  ؛کنند سیتأسهای موجود را تقویت یا اینکه نهاد نوینی را  گذاشتن منابع و امکانات و اختیارات الزم، نهاد
تواند راهکاری در جهت موفقیت بیشتر در مقابله با سوانح  در رویکردی جدید میهماهنگی پس از سوانح و مدیریت ریسک سوانح 

  باشد.

توان با رویکردی علمی و دوراندیش از فرصت بازسازی کرمانشاه در جهت تدوین و اجرای  باور من بر آن است که می
غلط در مردم  وساز ساختهنگ اقتصادی و تغییر فر-با توسعه فراگیر اجتماعی توأمیک استراتژی درازمدت بازسازی 

دیده را بهبود  مناطق آسیب وطنان هممندان و پیمانکاران استفاده کرد و سطح و کیفیت مسکن و زندگی  و حرفه
تواند الگویی برای سایر مناطق  در کرمانشاه و تجربه حاصل می وساز ساختبخشید، افزون بر این، تغییر فرهنگ 

تواند نقطه شروع و سکوی پرش و پیشرفت ما در  می کرمانشاه قرار گیرد. های مجاور کشور، خاصه برای استان
 .رویکردی راهبردی در امر بازسازی و توسعه پایدار باشد

 (3/9/1396بازسازی پسا زلزله در کرمانشاه. دنیای اقتصاد  فرصت .امکیس )مقدم،
 

 دیگر ومدعی در محل  غیر وهمراه  رهروانی ،گیری شکلدر مسیر  ردمیم وپویشی خودجوش  عنوان به کولمان وپویش کپر 

 مشارکت محلی، مرور بهروند خودجوش  این در .شدندهمراه  ،مردم محلی سازهای دستخود تکاملی  درروندیافت که  شهرها

 این فتند.و جایگاه مناسب خود را یا آتی، سادگی، ارزانی، قابلیت تکثیر های توسعه، زیست محیطبومی،  مصالح بومی، اقلیم، فرهنگ

 در حوادث بعدی مفید باشد: تواند می آن بررسی و مستندسازیدر دل حادثه است که  ای تجربهویش پ

کپر و »، پویش حال باایندانش و فناوری بومی است اما  های توانایی 10گام مهمی در راستای تقویت این پویش محلی و احترام به 

در کنار  .طلبد میی آن بلند شده، با موانعی مواجه است که رفع آنها، کمک همه را که از دل خود منطقه و همت بلند اهال« کولمان

 محیطشانرا همخوان با زندگی و  و افراد باتجربه قدیمی و بسیاری از مردان که استفاده از کپر و کولمان و مشابه آنها ترها بزرگ

شته هستند و در شرایط روحی فعلی، کپر و کولمان برایشان ، نگران بازگشت به گذدیده آسیب، زنان جوان در روستاهای دانند می

)خانه( باشد، زیستن  دائمبیش از آنکه راهکاری طبیعی و اقتصادی برای گذاری معقول از مسکن اضطراری )چادر( به مسکن 

ین ا ستفاده فراگیر ازو در این زمینه، ا دانند می« روستایینشانة بازگشت به زندگی فقیرانه »در کپر و کولمان را  مدت کوتاه

از  وری بهرهما همراهان پویش کپر و کولمان، مخالف استفاده از کانکس نیستیم...حتی برای  .دستاوردهای بومی با مانع مواجه است

یم . ما با کانکس، مخالف نیستیم، اما معتقدکنیم میحمامِ موقتِ هر روستا، تعداد بسیار اندک آن را توصیه  عمدتاً خدمات بهداشتی 

 حساب بهگرفت و این مرحله را گذاری از وضعیت اضطراری به وضعیت عادی یا سکونت دائم  نظر درباید اسکان موقت را، موقت 

با مالحظاتی همراه باشد... مالحظاتی  بایست میین لحظه حساس ا در هم آنانتخاب سرپناه برای دوران اسکان موقت  چراکهآورد. 

 :از قبیل

 نکند؛ دار خدشهندگی اهالی را دستخوش تغییر قرار ندهد و فرهنگ قومی را سکونت موقت، شیوه ز -

که نوع سکونتش موقت است،  طور همانپس از عبور از مرحله سکونت موقت، مهم است که ردی از آن باقی نماند و  -
 نیز موقت باشد؛ آنماندگاری 

 .داشته باشد ازآن پس دائمسکان با ا ای عاقالنهنسبت  شود میکه برای آن پرداخت  ای هزینهمهم است  -

 باشد؛ دائمیقابل بازگشت و یا تبدیل در جهت افزایش کیفیت سکونت  شود میکه برای آن پرداخت  ای هزینهمهم است  -



نداشته جانبی  های هزینه، نیاز به دائم های خانهامروز آنها و چه برچیدن فردای آنها پس از ساخت  تأمینمهم است چه  -
 د.نباش

 حداقل وابستگی را به منابع و مصالح خارج از منطقه داشته باشد؛ مهم است  -

 برچیده شود؛ سرعت بهو  تأمین سرعت بهمهم است   -

 نباشد؛ دائماز گذار و اقدام برای سکونت  تأخیرمهم است تبدیل به دلیلی برای   -

 د.ی آسیب نرساند از منظر محیط زیست، به محیط پیرامونی خوازآن پسمهم است چه زمان استفاده و چه  -

 مهم است قابلیت تکثیر الگو بر اساس جامعه درگیر با بحران را داشته باشد؛ -

در تالش برای ساختن مسکنشان توجه داشته و آنها را از افراد  دیدگان آسیبمهم است به حفظ مشارکت  -

 ؛بیرونی تبدیل نسازد های کمکخالق و فعال، به افرادی منفعل و منتظر 

نساخته و به حاشیه  اعتبار بیبه زندگی مدرن را  انتقال قابلو اقلیم و  بافرهنگبومی زنده سازگار  مهم است یک دانش -
 نراند؛

است امکان  ...آغل، انباری و ازجملهمهم است با توجه به منطق اسکان روستایی که نیازمند فضاهای منفصل متعددی  -
 شد؛با آن در تناسب بای را داشته و تغییر کاربری و اضافه شدن به سکونتگاه اصل

آتی  های پتانسیلو منظر منطقه را که از زیباترین مناطق طبیعی ایران است، مخدوش نکرده و به  انداز چشممهم است  -
کانکس، سرپناهی است که حتی اگر در همه  که آنجان کالم  .آن برای جذب گردشگر و صنعت توریسم آسیب نزند

و مشارکت  گری آفرینش، حس تر مهمبگیرد، این زیبایی، آشنایی، گرما و از همه  از راهکارهای بومی خود پیشی ها حوزه
 .یک کاالی اهدایی بیرونی است صرفاًایجاد کند و  تواند نمیرا 

واقع سعی دارد نادیده انگاری این حضور زنده جریان بومی و مردمِی سکونت را که با وقوع زلزله، از  در« پویش کپر و کولمان»
مانع شود.  کنند میرا تشویق به مشارکت فعال برای حل مسائل خود  دیده آسیبین خطه برخاسته و جامعه محلی ا جای جای

 .زلزله اخیر نباید نادیده گرفت های درسپویش کپر و کولمان به این باور رسیده که این درس مشارکت را مانند بسیاری دیگر از 
 11/9/96معمارنت. تارنمای .کولمان وکپر  پویش اسکان موقت.برای  زده زلزلهپیشنهادهای دانش بومی مناطق 

 

 :موارد مطروحه را در قالب موارد زیر خالصه کرد توان می

، طراحی، ریزی برنامه، نظرخواهی های زمینهمشارکت مردم محلی در همه  ساختار وتوجه به طراحی روند  -

 ی در این مناطق امور سامان یابد.تاریخ همکاری وبه صورتی که با احیا یاریگری  نظارت واجرا 

 .غیره و مصالح و مواد ،، تکنولوژیها طرح، ها سیاستدر  دیده آسیبمناطق  اقتصاد وتوجه به فرهنگ، اقلیم  -

کار، ابزار  فضای نیروی کار، تسهیالت مالی، بازآموزیاز طریق  دیده آسیبتوجه به اشتغال نیروی کار مناطق  -

 .نظارت و کار، ارجاع کار

 رفع ومنطقه  درازمدتتوسعه  های برنامهبازسازی در خدمت تحقق بخشی از  اجرای و، طراحی ریزی امهبرن -

 .موانع توسعه

 .بازسازی در قبل از حادثه های طرح تهیه وتوجه جدی به مرحله پیشگیری  -

مان برای همختلف  فازهایدر ی عواق های طرحهر منطقه در تهیه  های دانشگاه واردکردنطراحی ساختار  -

 ها. جز آن ومهندسی ، علوم انسانی های زمینهمنطقه در 



علوم  ای رشته بینبر شناخت  مبنی اجرایی بلکه امری علمی و صرفاًنه امری  انسانی ومدیریت حوادث طبیعی  -

در همه این  ها سازماننیروهای این  آموزش جهانی است. و ای منطقه داخلی های تجربه و انسانی وطبیعی 

  .انجامد میه تعمیق موضوع ب ها زمینه


